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لماذا يعزف الطلبة عن الدراسة 
في كليات الزراعة

بـ ظالل السلڤر 
عينـــاِك زمردتان

وجدان الماجد: طيبة الناس أشعرتني 
باألمان ودفعتني لإلبداع



ــمول  ــدم ش ــة ع ــي وزارة التربي ــات ف ــم واالمتحان ــة للتقوي ــة العام ــت املديري  أعلن

طلبــة )الــدوام باالنتســاب( باإلعفــاء الفــردي أو الكامــل. ذكــر ذلــك املديــر العام 

للتقويــم واالمتحانــات فــي الــوزارة شــاكر نعمــة عبــد عــون لـــ "مجلــة شــبكة" فــي 

إجابتــه علــى ســؤال محررهــا الخــاص بالتربيــة، إذ أكــد عــدم شــمولهم بنظــام 

اإلعفــاء الــذي أقرتــه الــوزارة فــي بدايــة العــام الدراســي الجديــد 2023-2022.

أكــدت وزارة التخطيــط اقتصــار عمــل 

الجهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة 

النوعيــة علــى فحــص املــواد املســتوردة 

لحســاب القطــاع الخــاص. املتحــدث 

التخطيــط  وزارة  باســم  الرســمي 

مجيبــا  الهنــداوي(،  الزهــرة  )عبــد 

علــى ســؤال لـــ "الشــبكة" بشــأن عالقــة 

املــواد  صالحيــة  بفحــص  وزارتــه 

املســتوردة الــى العــراق قــال: 

للتقييــس  املركــزي  الجهــاز  "إن 

عمليــة  يتولــى  النوعيــة  والســيطرة 

الســلع والبضائــع املســتوردة  فحــص 

لحســاب القطــاع الخــاص فقــط, عبــر 

آليــة الفحــص قبــل التوريــد فــي بلــد 

العامليــة  الشــركات  بواســطة  املنشــأ 

ــاز  ــا الجه ــد معه ــي تعاق ــة الت الفاحص

فــي وقــت ســابق.

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــاف: "أم ــداوي أض "الهن

واألدويــة  والزراعيــة  الطبيــة  باملــواد 

الجهــات  قبــل  مــن  فحصهــا  فيكــون 

الصحــة,  )وزارة  نفســها  املســتوردة 

الزراعــة( وزارة 

إيجــاد  الــى  الكهربــاء  وزارة  تســعى 

ــة  ــكلة أزم ــبة ملش ــة ومناس ــول ناجع حل

الطاقــة الكهربائيــة لخدمــة املســتهلك 

فــي عمــوم املحافظــات، وذلــك مــن 

الطاقــة  اســتثمار  مشــروع  خــال 

الكهربائيــة.

وقــال مصدر مطلــع فــي وزارة الكهرباء 

الطاقــة  اســتهاك  أجــور  تعرفــة  إن 

ــة الخاصــة باالســتثمار ذات  الكهربائي

تكلفــة ثابتــة غيــر متغيــرة، وســوف لــن 

يؤثــر ذلــك بــأي حــال مــن األحــوال 

علــى املواطــن ألنــه يمتــاز بوجــود جهــة 

ــة  ــا متابع ــى عاتقه ــذ عل ــتثمرة تأخ مس

ــط. ــع فق ــة البي عملي

وأضــاف املصــدر أن هــذا املشــروع -في 

حــال تنفيــذه بشــكل ســليم- هــو أفضــل 

مــن خدمــة املولــدات األهليــة وأقلهــا 

ــتمرة،  ــاء مس ــتكون الكهرب ــة، إذ س كلف

باحتســاب الكلفــة بســعر ثابــت حســب 

بينمــا تحســب  كل وحــدة كهربائيــة، 

خدمــة املولــدة األهليــة علــى مقــدار 

املســتهلك،  الــى  الواصــل  األمبيــر 

منــزل  الــى  يصــل  لــم  لــو  وحتــى 

، فهنــاك ضائعــات فــي 
ً
املواطــن كامــا

حينمــا  املواطــن  أن  مبينــا  الطريــق. 

بشــكل  يقــوم  جبايــة  بوجــود  يحــس 

ولــن  االســتهاك  بترشــيد  تلقائــي 

ــر  ــكل غي ــاء بش ــرف الكهرب ــرط بص يف

مبــرر فتزيــد ســاعات التجهيــز، ألن 

التكلفــة ســتكون عاليــة.

صّعــدت دائــرة البيطــرة التابعــة الــى 

التحــري  إجــراءات  الزراعــة  وزارة 

ــور  ــزا الطي ــرض إنفلون ــن م ــد ع والرص

هجــرة  موســم  حلــول  لقــرب  تحســبا 

الطيــور البريــة التــي يكــون العــراق أحــد 

ــب  ــر حبي ــور )ثام ــال الدكت ــا. وق ممراته

ــي  ــام، ف ــر الع ــي(، املدي ــزة الخفاج حم

ــرًا  ــه "نظ ــبكة" إن ــة الش ــح لـــ "مجل تصري

إنفلونــزا  بمــرض  إصابــات  لتســجيل 

الطيــور، عاليــة الضــراوة، علــى مســتوى 

هجــرة  موســم  ولقــرب  العالــم،  دول 

الطيــور البريــة، ارتــأت الدائــرة رفــع 

والتحــري  الرصــد  درجــات  أقصــى 

مــن قبــل املستشــفيات واملســتوصفات 

البيطريــة التابعــة لهــا، املنتشــرة فــي 

حقــول  لحمايــة  املحافظــات،  جميــع 

وأســواق  املنزليــة  والتربيــة  الدواجــن 

باســتخدام  والدواجــن  الطيــور  بيــع 

وأضــاف  الســريع."  الفحــص  أجهــزة  

ــى عاتــق الفــرق  أن "املســؤولية ســتقع عل

ــة  ــد أي ــى رص ــل عل ــة للعم ــة كاف البيطري

إصابــة مشــتبه فيهــا أثنــاء تجوالهــم، 

أو ماحظــة وجــود هــاكات فــي أي نــوع 

مــن أنــواع الطيــور والدواجــن.

الوطنيــة  االســتثمار  هيئــة  أبــدت 

حرصهــا علــى حــل جميــع اإلشــكاالت 

الكوريــة  هانــوا  شــركة  مــع  العالقــة 

الجنوبيــة مــن أجــل اســتئناف العمــل فــي 

الســكني. بســماية  مجمــع  مشــروع 

وقــال مديــر دائــرة العاقــات واإلعــام 

فــي الهيئــة )حيــدر حمــادة( فــي تصريح 

تســعى  "الهيئــة  إن  الشــبكة"  "مجلــة  لـــ 

لحــل جميــع اإلشــكاالت وإزالــة العقبــات 

التــي تقــف عائقــا أمــام إكمــال املشــروع 

 الــى مائــة ألــف 
ً
ــق باملجمــع وصــوال املتعل

الصعوبــات  وتذليــل  ســكنية،  وحــدة 

ــة." ــي املدين ــة أهال لخدم

التــي  الجولــة  خــال  حمــادة،  وثمــن 

أجراهــا فــي املجمــع برفقــة وفــد مــن 

النيابيــة  والتنميــة  االســتثمار  لجنــة 

برئاســة النائــب فيــان عبــد العزيــز عبــد 

الرحمــن، رئيــس الســن، دعــم اللجنــة 

املشــروع  الســتمرار  الكبيــر  النيابيــة 

مــا  كل  لتقديــم  اإلجــراءات  وتســهيل 

بســماية. فــي  املواطنــن  يخــدم 

الهيئــة  اعضــاء  أبــدى  جانبهــم،  مــن 

حرصهــم علــى دعــم إكمــال املشــروع 

الخدمــات  تقديــم  فــي  واســتمراره 

لســاكنيه، وضــرورة مخاطبــة الدوائــر 

توفيــر  فــي  لإلســراع  واملؤسســات 

للمواطنــن،  األساســية  املتطلبــات 

ــهيات  ــع التس ــم جمي ــى تقدي ــة ال إضاف

للمضــي  لاســتثمار  الوطنيــة  للهيئــة 

املشــروع. إكمــال  فــي  قدمــا 

ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ــددت وزارة العم ب

مــن  الفقيــرة  األســر  أربــاب  مخــاوف 

األخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا الباحثــون 

االجتماعيــون عنــد زياراتهــم امليدانيــة الــى 

األســر املشــمولة بإعانــات شــبكة الحمايــة 

االجتماعيــة.

وقــال مديــر إعــام وزارة العمــل والشــؤون 

ــث  ــي حدي ــي( ف ــم العقاب ــة )نج االجتماعي

خــص بــه "مجلــة الشــبكة": 

"إن وزارتنــا هــي الجهــة الحكوميــة التــي 

األســر  عــن  املعلومــات  صحــة  فــي  تبــت 

املشــمولة بمــلء اســتمارة قاعــدة بينــات 

شــبكة الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال 

فــرق الباحثــن االجتماعيــن الذيــن يجــري 

إرســالهم فــي زيــارات ميدانيــة الــى األســر 

املســجلة لدينــا."

ــي  ــث االجتماع ــي أن "الباح ــاف العقاب أض

العمــل  وزارة  قبــل  مــن  مرســل  شــخص 

والشــؤون االجتماعيــة، وهــو ملــزم بتثبيــت 

نســعى  أســرة  بــكل  الخاصــة  املعلومــات 

ــة  ــكل دق ــوزارة ب ــات ال ــمولها بإعان ــى ش ال

ــول  ــات وحق ــتمارة بيان ــب اس ــة بموج وأمان

ــرة  ــر الفقي ــمول األس ــا لش ــري تحديده يج

لــذا فــا داعــي لبعــض  املســتحقة لهــا، 

املعنــي  املواطــن  تنتــاب  التــي  املخــاوف 

ليــس  إذ  االجتماعــي،  الباحــث  بزيــارة 

بالضــرورة أن تكــون األســر التــي تمتلــك 

كهربائيــة،  أجهــزة  فيــه  بســيطا   
ً
منــزال

واألثــاث  والتلفــاز  واملبــردة  كالثاجــة 

العــادي، محســوبة علــى األســر امليســورة 

بتلــك  لكــي ال يجــري شــمولها  الثريــة  أو 

و)700(  مليونــا  لدينــا  أن  إذ  اإلعانــات، 

شــبكة  بإعانــات  مشــمولة  أســرة  ألــف 

الحمايــة االجتماعيــة، وليــس مــن املعقــول 

ــزة  ــكنية أو أجه ــدات س ــك وح ــا ال تمتل إنه

غيرهــا." أو  منزليــة 

بغداد / علي الهاشمي

الشبكة 
 خاص 

الشبكة / خاص

بغداد- طه الحسني

الشبكة / خاص   

التربية: بغداد- طه حسين
طلبة االنتساب غير مشمولين باإلعفاء 

الفردي أو الكامل

التخطيط : العالقة لنا بفحص مستوردات 
مؤسسات الدولة

مخاوف األسر الفقيرة 
من الباحث االجتماعي.. 

غير مبررة  

تعرفة جباية الكهرباء ستنسف 
د إجراءاتها المولدات األهلية البيطرة تصعِّ

للوقاية من مرض إنفلونزا 
الطيور

هيئة االستثمار ..
اإلشكاالت مع الشركة الكورية 
في طريقها إلى الحل
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ــو أن  ــه ه ــك فعل ــا علي ــور، وكل م ــع للحض ــوة الجمي ــو دع ــم ه ــي كأس العال ــر ف ــه قط ــا فعلت م

تحتــرم دينهــم، وثقافتهــم، وقوانينهــم فقــط. فاملوضــوع مشــابه تمامــا حينمــا يأتــي أي 

شــخص إلــى بادنــا، وهــو قــد ال يكــون مقتنعــا بقوانينــا، أو يــرى أن معتقداته هــي الصحيحة، 

ورغــم ذلــك فإنــه يتوجــب عليــه احتــرام تلــك القوانــن أثنــاء فتــرة إقامتــه هنا.فــاذإ كنــت ال 

تحتــرم قوانينهــم، فــا تذهــب إلــى هنــاك، وإذا كان الاعبــون يشــعرون بأنهــم لــن يرتــدوا 

شــعار املثليــة أو التعبيــر عــن آرائهــم، فــكان يجــب عليهــم تســجيل موقــف، وأن يقولــوا "لــن 

نذهــب إلــى هنــاك.. ألن لدينــا مبــدأ." الاعبــون لــم يفعلــوا ذلــك، ألنهــم ليســت لديهــم تلــك 

املبــادئ.

"أيهــا الزمــاء فــي هنغاريــا، كان علينــا 

أن نبنــي، ليــس فقــط جــدارًا ماديــا علــى 

حدودنــا، وجــدارًا ماليــا علــى عائاتنــا، 

أطفالنــا  حــول  قانونيــا  جــدارًا  وإنمــا 

لحمايتهــم مــن اآليديولوجيــة الجنســية 

واضحــن  ولنكــن  تســتهدفهم،  التــي 

األهــل  علــى  أن  يعتقــدون  أنهــم  فــي 

اتبــاع الطريقــة املقدمــة فــي التربيــة، 

ــم  ــب أن تجبره ــك، فيج ــوا ذل وإن رفض

الدولــة."

يحمــي  الهنغــاري  الدســتور  اآلن.. 

لــي  فاســمحوا  واألطفــال،  العائــات 

قانوننــا  مــن  جمــل  بضــع  اقتبــس  أن 

: ســي سا أل ا

"ينــص دســتورنا علــى أن العائلــة واألمــة 

لتعايشــنا،  الرئيــس  اإلطــار  يشــكان 

بحمايــة  ملزمــة  الدولــة  ومؤسســات 

ــادًا  ــا اتح ــزواج، باعتباره ــة ال مؤسس

بــن رجــل وامــرأة واحــدة، والروابــط 

األســرية يجــب أن تقــوم علــى أســاس 

الــزواج بــن الوالديــن، والخاصــة 

املــرأة، واألب  أن األم هــي 

اتركــوا  الرجــل..  هــو 

وشــأنهم..  أطفالنــا 

وانتهــى  نقطــة 

النقــاش."

أقــدم ذكــر للمــال كان فــي شــريعة 

حمورابــي فــي بــاد الرافديــن قبــل 

ــام  ــم نظ ــد كان لديه 1700ق.م، فق

مالــي وإقــراض، وعقــود اشــتقاقية، 

ــك كان  ــل. كل ذل ــل للمحاصي وتموي

ــن.  ــك الح ــي ذل ــم ف ــودًا لديه موج

عنــه  تحدثــوا  الــذي  املــال  وكان 

يــوزن بالفضــة، إذ لــم تكــن هنــاك 

ــة.  ــل أوزان فض ــة، ب ــات معدني عم

وهــذا الســياق مــن الربــط مــا بــن 

تقييــم  مــن  يقابلهــا  ومــا  القيمــة 

مــادي بــوزن الفضــة أو مــا يشــابهها 

هــذا،  يومنــا  الــى  بــه  معمــول 

ومثــال ذلــك )الباونــد البريطانــي/ 

مشــتق  مقيــاس  فهــو  الجنيــه( 

مــن )باونــد الفضــة الرومانيــة(، 

وهــذا يــدل علــى أن أشــكال وكيفيــة 

ــض  ــع بع ــم م ــاس بعضه ــل الن تعام

ــه  ــن فهم ــاس األوزان، يمك ــد قي عن

للثقافــات  عابــر  وبشــكل  بوضــوح 

واللغــات.

اســتهاكية،  مجتمعــات  فــي  "نعيــش 

ــى  ــة إل ــتهاكية بحاج ــات االس واملجتمع

مســتهلكن. إنتــاج 

ومن هو املستهلك األفضل؟!

هــو األحمــق.. الــذي ال يفكــر وال يقــرأ، 

ويصــدق ببســاطة معطيــات التســويق، 

التعليمــي أن  النظــام  لــذا يجــب علــى 

يهــدف إلــى توفيــر مســاحة كافيــة يطلــق 

فقــد  ولخيالــه،  للطفــل  العنــان  فيهــا 

أطفالنــا  بمســتقبل  نضحــي  أصبحنــا 

التــي  املكاســب  أجــل  مــن  وتعليمهــم 

ــا  ــي مجتمعاتن ــا ف ــن لتحقيقه ــع نح نتطل

االســتهاكية."

فــي أكبــر ســقوط عنصــري، يقــول 

العــب بايــرن ميونــخ الســابق )ســاندروا 

ســأرى  أننــي  أظــن  "كنــت  فاغنــر(: 

األملــان،  باملشــجعن  مليئــة  مدرجــات 

القطريــن  ســوى  أشــاهد  لــم  لكننــي 

بمعاطــف الحمامــات." )فــي اســتهزاٍء 

واضــح بالــزي العربــي(.

مشــاركة  خــال  التعليــق  هــذا  جــاء 

مبــاراة  علــى  التعليــق  فــي  )فاغنــر( 

دي  )زي  قنــاة  عبــر  وإســبانيا  أملانيــا 

. ) ف أ

-فيمــا  اعتــذر  ميونــخ  بايــرن  مهاجــم 

بعــد- عــن املقارنــة، وقــال إن "ماحظتــه 

غيــر مدروســة وغيــر الئقــة،" واعتــذر 

أيضــا لــكل مــن شــعر باإلســاءة، مضيفــا 

أنــه لــم تكــن فــي نيتــه إهانــة أحــد. وجــاء 

اعتــذاره بعــد تعرضــه النتقــادات حــادة 

بســبب مقارنتــه العنصريــة وســخريته 

ــي. ــزي العرب ــن ال م

عليكم احترام ثقافة الغير..

النظام المالي في اتركوا أطفالنا وشأنهم
بالد الرافدين 

من هو األحمق ؟

ال تحرش.. ال مضايقات في المونديال

عندما لقنتهم معاطف الحّمامات.. درسًا

المهاجم األلماني 
السابق ساندرو فاغنر

ألبرتو مانغويل

ديفيد براون/ صحفي 
جريدة التايمز

كيف نفوز بكأس العالم ونحن ندعم 
قضية ال تمت للرجال بصلة؟

العالــم  بــكأس  الفــوز  نريــد  "كيــف 

بــدأت  أن  منــذ  ونحــن  للرجــال، 

البطولــة ندعــم قضيــة ال تمــت للرجــال 

! ؟ بصلــة

كفريــق  ســمعتها  فقــدت  أملانيــا 

علينــا  وينبغــي  البطولــة،  فــي 

مــرة االحتــرام  ننــال  أن   
ً
 أوال

أن  علينــا  يجــب  ربمــا  أخــرى،   

نركــز علــى بعــض األشــياء األخــرى 

" . تصحيحهــا و

ــر  ــت املدي ــد نال ــات ق ــر أن االتهام يذك

)أوليفــر  أملانيــا  ملنتخــب  اإلداري 

الكــرة  اتحــاد  ورئيــس  بيرهــوف( 

نوينــدروف( ألنهمــا ســمحا  )بيرنــد 

بتحويــل النــزاع السياســي حــول املثليــة 

الجانــب  مــن  أكبــر  موضــوع  إلــى 

 مــن التركيــز املنطقــي 
ً
الرياضــي، بــدال

املباريــات. علــى 

ــى  ــرن إل ــر، أش ــال قط ــي موندي ــجعات ف ــاء املش النس

ــة  أنهــن يســتمتعن حقــا فــي هــذه النســخة مــن بطول

مــن  خاليــة  بيئــة  فــي  القــدم،  لكــرة  العالــم  كأس 

املتاعــب واملشــاجرات والتحــرش التــي تتســم بهــا 

املاعــب فــي غالــب األوقــات.

فقــد قالــت إحــدى املشــجعات: "كان لــدي العديــد مــن 

األفــكار الســيئة املســبقة حــول الوضــع فــي البطولــة، 

لكــن الواقــع كان معاكســا، فأنــا لــم أتعــرض إلــى أيــة 

ــي..  ــي وطن ــا ف ــرض له ــى التع ــدت عل ــات اعت مضايق

ــا." بريطاني

مايكل باالت العب ألمانيا 
وتشلسي السابق

جون بارنز 
العب ليفربول السابق

فيكتور أوربان
رئيس وزراء هنغاريا

سايمون 
ميكالوفيتش

رسوم: غزال محمد
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القمــة  بعقــد  املتمثــل  وثانيهمــا 

الريــاض،  فــي  الصينية-العربيــة 

بحضــور الرئيــس الصينــي )تشــي جــن 

ــة  ــات عربي ــاء دول وحكوم ــج( ورؤس بين

وخليجيــة لهــذه القمــة، بدعــوة مــن ولــي 

بــن  محمــد  األميــر  الســعودي  العهــد 

ســلمان.

إذ تأتــي أهميــة هــذه القمــة فــي كونهــا 

ومــا  األميركيــة  الرؤيــة  خــارج  تغــرد 

تطمــح فيــه للمنطقــة، بمــا تتوقعــه مــن 

الســعودية مــن مواقــف متماهيــة مــع 

املوقــف األميركــي، اعتمــادًا علــى مــا 

ــادي  ــم أح ــا لعال ــرف، برؤيته ــبق وع س

القطبيــة مازالــت تعتقــد فيــه أن خيــوط 

لتأتــي  يدهــا.  فــي  مازالــت  اللعبــة 

االعتقــاد  لهــذا  مغايــرة  القمــة  هــذه 

الســائد منــذ عقــود عفــا عليهــا الزمــن 

فــي  زاد  أميركيــة، وممــا  بــا قناعــة 

تجــاه  األميركــي  القلــق  طــن  ــة 
ّ
بل

الســعودي-العربي-الصيني  التقــارب 

بيــان  فيــه(،  العــراق  )بمشــاركة 

ذكــرت  الــذي  الصينيــة  الخارجيــة 

الصينــي  الرئيــس  "برنامــج  أن  فيــه 

)تشــي جــن بينــج( يمثــل أكبــر نشــاط 

بــن  واســع  نطــاق  علــى  دبلوماســي 

الصــن  والعالــم العربــي منــذ تأســيس 

ــان  ــد البي ــع تأكي ــن." م ــة الص جمهوري

ســتراتيجي..  شــريك  "بكــن  أن  علــى 

وصديــق مخلــص، ســيؤدي دورًا بنــاًء 

فيــه  يتجنــب  األوســط،  الشــرط  فــي 

املصالــح  يمــس  شــيء  بــأي  القيــام 

وشــعوبها."  للمنطقــة  الجيوسياســية 

ــت  ــم يف ــذي ل ــان( ال ــر )البي ــو األم وه

علــى الناطــق باســم املجلــس القومــي 

األميركــي )جــون كيربــي(، الــذي أشــار 

فــي مؤتمــر صحفــي حــول القمــة  وبيــان 

"نحــن   :
ً
قائــا الصينيــة  الخارجيــة 

نــدرك النفــوذ الــذي تحــاول الصــن 

توســيعه فــي العالــم  والشــرق األوســط، 

ــق  ــذه املناط ــن ه ــن ب ــد م ــو بالتأكي وه

مســتوى  تعميــق  فــي  يرغبــون  التــي 

نفوذهــم فيهــا، لــذا فنحــن نعتقــد أن 

العديــد مــن األمــور التــي يســعون إليهــا، 

ــع  ــاءم م ــا، ال تت ــعيهم فيه ــة س وطريق

الحفــاظ علــى النظــام الدولــي الــذي 

تحكمــه قواعــد محــددة، كمــا نعتقــد 

أن الواليــات املتحــدة فــي وضــع يتيــح 

ــة  ــذه املنافس ــار ه ــي إط ــادة ف ــا القي له

الســتراتيجية."

مــن هنــا، ومــن خــال هــذا التصريــح، 

نفهــم مقــدار القلــق األميركــي تجــاه 

العهــد  ولــي  وســعي  القمــة،  تلــك 

عاقــة  تربطــه  ال  الــذي  الســعودي، 

وديــة بالرئيــس األميركــي )جوبايدن(، 

ــر  ــى كس ــعور، إل ــه ذات الش ــذي يبادل ال

واملعرفــة  عليهــا  املتعــارف  القاعــدة 

الســعودية-األميركية  العاقــة  لوجــه 

عقــود  ســبعة  علــى  يزيــد  مــا  منــذ 

الحمايــة  مقابــل  النفــط  عاقــة  مــن 

خــال  مــن  يبــدو،  التــي  واألمــن، 

معطيــات هــذه القمــة، أن الســعودية قــد 

شــبت عــن الطــوق.. علــى األقــل لحــد 

هــذه اللحظــة. وهــو األمــر الــذي نّبــه 

فيــه وزيــر الخارجيــة الســعودي الراحــل 

)ســعود الفيصــل( فــي عــام 2004 إلــى 

أن العاقــة بــن الســعودية والواليــات 

ــل  ــا، ب ــا كاثوليكي ــت زواج ــدة ليس املتح

زواج إســامي يتيــح للســعودية تعــدد 

الزوجــات )املصالــح( )حســب فوريــن 

بوليســي(، علــى الرغــم مــن أن الصــن 

ال يمكــن لهــا أن تحــل محــل الواليــات 

املتحــدة فيمــا يتعلــق بموضــوع الحمايــة 

أنهــا  إال  متابعــن(،  )حســب  واألمــن 

ترفــض  ال  أنهــا  تؤكــد  )الســعودية( 

التقــارب مــع أيــة جهــة ترتبــط معهــا 

بمصالــح مشــتركة. وهــو األمــر الــذي 

ــن  ــارج اللح ــعودية خ ــد الس ــر تغري يفس

اإلنتــاج  بزيــادة  املطالــب  األميركــي 

قــرارات  عــن  بعيــدًا  لهــا  النفطــي 

)أوبــك بلــس( التــي قــررت تخفيــض 

مــن   2% بواقــع  أعضائهــا  حصــص 

حجــم اإلنتــاج العاملــي مــن النفــط، وأن 

هــذا التخفيــض ســوف يســتمر حتــى 

نهايــة عــام 2023 -حســب وزيــر الطاقــة 

بــن  العزيــز  عبــد  األميــر  الســعودي 

ســلمان- إيمانــا بتوقعــات تراجــع نمــو 

االقتصــاد العاملــي خــال 2023 بحــدود 

%2،9 وفــق مــا ذكــره صنــدوق النقــد 

الدولــي فــي تقريــره الصــادر فــي تمــوز 

املاضــي.

أن  املتابعــن  بعــض  يــرى  حــن  فــي 

قــرار )أوبــك بلــس( قــد جــاء مــن أجــل 

شهد العرب خالل األيام الماضية، حدثين مهمين كسرا فيهما القواعد 
المتعارف عليها عالميًا، كٌل في مجاله.

أولهما هو الحدث األقرب توقيتًا، الذي كان فوز منتخب المغرب لكرة 
القدم المشارك في مونديال قطر 2022 على منتخب البرتغال وصعوده 

إلى الدور نصف النهائي )األربعة الكبار( لهذا المونديال، في سابقة كروية جاءت 
خالفًا لتوقعات وآمال الكبار فيه. نأمل أن يتوجها المغرب بمنتخبه الكروي بحلم 

ظفٍر ليس بعيد المنال إذا ما اقترن باإلرادة والتحدي.

شتاء بوتين.. على ناٍر 
هادئة

سرمد عباس الحسيني
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اســتقرار معــدالت ســعر برميــل النفــط 

مــن  الحــذر  وأخــذ   ،85-95$ بــن  مــا 

الحــاد  األســعار  تراجــع  تكــرار  عــدم 

العامليــة  األزمــة  أثنــاء  حصــل  الــذي 

ــا  ــارت فيه ــا انه ــام 2008، عندم ــي ع ف

أســعار النفــط إلــى حــدود 30$.

فيمــا يؤكــد بعضهــم أن قــرارات )أوبــك 

بلــس( هــي إعــان مبكــر عــن ظهــور 

نظــام عاملــي متعــدد األقطــاب، دعمتــه 

فكــرة إقامــة القمــة الصينية-العربيــة 

فــي الريــاض، وهــو األمــر الــذي عدتــه 

واضحــا  تحديــا  املتحــدة  الواليــات 

وقــٍت  فــي  عفــوي،  وغيــر  ومقصــودًا 

ــون،  ــا الغربي ــي وحلفاوه ــه، ه ــه في تتج

مــن  الثامنــة  الحزمــة  إقــرار  نحــو 

العقوبــات علــى روســيا، التــي تضمنــت 

لســعر  تســقيفا 

بعــد  نفطهــا، 

إمــدادات  قطــع 

عــن  غازهــا 

وهــو  أوروبــا، 

الــذي  األمــر 

عليــه  ردت 

جيــة  ر لخا ا

بــأن  الروســية 

الــى  نفطهــا  بيــع  عــن  تمتنــع  روســيا 

ــذا  ــى ه ــم إل ــد أو تنض ــي تؤي ــدول الت ال

 عــدوة(، وهــو 
ً
القــرار بصفتهــا )دوال

االمــر الــذي ينــذر بكارثــة قــد تحــل 

علــى القــارة العجــوز عنــد حلــول فصــل 

الشــتاء، وتوجــس األوروبيــن مــن ردة 

الفعــل الروســية عمليــا، حســب تصريــح 

)بيســكوف( الناطــق باســم الكرملــن.

ومـــع مضـــي الواليـــات املتحـــدة والغـــرب 

ــم  ــي، لـ ــط الروسـ ــقيف النفـ ــو تسـ نحـ

تبتعـــد أنظـــار الحلفـــاء وآمالهـــم عـــن 

ــع  ــا، إذ يتوقـ ــس( وقراراتهـ ــك بلـ )أوبـ

أعضـــاء  إجمـــاع  –بمجملـــه-  الغـــرب 

)أوبـــك بلـــس( علـــى رفـــع إنتاجهـــم 

النفطـــي خـــال العـــام املقبـــل )الـــذي 

 بســـد 
ً
لـــم يســـتثِن منهـــا العـــراق(، أمـــا

ـــة  ـــذ حزم ـــال تنفي ـــل ح ـــص الحاص النق

ــا. العقوبـــات والـــرد الروســـي عليهـ

املتبنـــي  الســـعودي  القـــرار  أن  إال 

التـــي  بلـــس(  )أوبـــك  لقـــرارات 

القـــرار  هـــذا  نقـــض  الـــى  تســـعى 

)التســـقيف( عبـــر خطـــوط دفاعيـــة 

علـــى  بتأكيدهـــا  تتمثـــل  اقتصاديـــة 

ــن  ــا مـ ــم إنتاجهـ ــع حجـ ــن ترفـ ــا لـ أنهـ

ســـوف  إذ  املقبـــل،  العـــام  النفـــط 

ـــر  ـــو األم ـــا، وه ـــى ذات وتيرته ـــير عل تس

الـــذي ســـيؤدي إلـــى نقـــص ال يمكـــن 

ــس  ــة، ينعكـ ــوق الطاقـ ــي سـ ــه فـ نكرانـ

العجـــوز،  القـــارة  علـــى   باألســـاس 

-التـــي خســـرت غـــاز روســـيا ومـــن ثـــم 

ــواها. ــا، دون سـ نفطهـ

ـــعودي  ـــق الس ـــك أن القل ـــى ذل ـــاف إل يض

إمكانيـــة  مـــن  املســـتقبلي،  بأوبكهـــا 

)التســـقيف  القـــرارات  ذات  تطبيـــق 

تماهيهـــا  حـــال  عليهـــا  الســـعري( 

وانســـياقها مـــع املطالـــب األميركيـــة 

ـــة  ـــات االقتصادي ـــاه العقوب ـــة تج والغربي

ـــدم  ـــى ع ـــا ال ـــا دفعه ـــو م ـــا، ه ـــى روس عل

التعاطـــي مـــع األمنيـــات الغربيـــة بزيـــادة 

دفاعيـــة  كوســـيلة  النفطـــي  اإلنتـــاج 

بقـــوة  وانعكـــس  مســـتقبلها،  تحمـــي 

ـــا  ـــاس كينونته ـــددًا أس ـــا، مه ـــى أوروب عل

التـــي بـــدأت مامـــح آثارهـــا تصـــل 

إلـــى بريطانيـــا بعدمـــا ســـبقتها أملانيـــا 

وفرنســـا بتظاهـــرات مناهضـــة الرتفـــاع 

األســـعار الخاصـــة باملـــواد الغذائيـــة 

والتهديـــد  والكهربـــاء،   والطاقـــة 

 
ّ

باللجـــوء إلـــى اإلضـــراب العـــام، وشـــل

وهـــو  )بريطانيـــا(،  فيهـــا  الحيـــاة 

األمـــر الـــذي دفـــع برئيـــس الـــوزراء 

البريطانـــي )ريتشـــي ســـوناك( إلـــى 

ــه "ســـوف يجـــري   إنـ
ً
التصريـــح قائـــا

التعامـــل بـــكل شـــدة وحســـم مـــع هـــذه 

اإلضرابـــات الفئويـــة والنقابيـــة، وإن 

التعامـــل  ســـيجري  إضرابـــات  أيـــة 

الحكومـــة  قبـــل  مـــن  بحـــزم  معهـــا 

علـــى  التأكيـــد  مـــع  البريطانيـــة." 

ــزء  ــش كجـ ــتعانة بالجيـ ــة االسـ إمكانيـ

ـــام  ـــراب الع ـــة اإلض ـــط مواجه ـــن خط م

اقتـــراب  مـــع  والســـيما  وطوارئـــه، 

أعيـــاد رأس الســـنة املياديـــة، وهـــي 

والوقـــت  التاريـــخ  مـــن  الفتـــرة  ذات 

ــون  ــدن( )16كانـ ــره )بايـ ــذي ينتظـ الـ

األول/ ديســـمبر(، أي بعـــد يـــوم مـــن 

صـــدور هـــذا العـــدد، الـــذي تترقـــب 

موافقـــة  املتحـــدة  الواليـــات  فيـــه 

املاليـــة  املوازنـــة  علـــى  الكونغـــرس 

)بايـــدن(  قلـــق  وســـط  الجديـــدة، 

الجمهوريـــن  رفـــض  إمكانيـــة  مـــن 

ــة  ــا معلقـ ــة بقائهـ ــا، واحتماليـ إقرارهـ

إلـــى حـــن تســـلمهم )الجمهوريـــن( 

الثانـــي/  )كانـــون  فـــي  للكونغـــرس 

ينايـــر2023( مـــع كل مـــا تحملـــه هـــذه 

ـــا.  املوازنـــة مـــن مليـــارات دعـــم ألوكراني

ـــتاء  ـــن ش ـــيجعل م ـــذي س ـــر ال ـــو األم وه

املقبـــل  ينايـــر(  الثانـــي/   )كانـــون 

)شـــتاء املحـــك( بالنســـبة للواليـــات 

املتحـــدة وأوروبـــا وأوكرانيـــا، وأســـوأ 

أوروبـــا..  تاريـــخ  فـــي  ســـيمر  شـــتاٍء 

ينتظـــره بوتـــن علـــى.. نـــاٍر هادئـــة.
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تعنــي  الشــامل،  بمفهومهــا  واألتمتــة، 

وهــو  املكننــة،  أو  اآللــي،  التشــغيل 

مصطلــح حديــث نســبيا يغطــي مجــاالت 

التــي  التكنولوجيــا  باســتخدام  واســعة 

تتطلــب نســبة مــن التدخــل البشــري، 

ومنهــا األتمتــة اإلداريــة أو الصناعيــة.

املهــام  أتمتــة  بهــا  يقصــد  فاإلداريــة 

يؤديهــا  التــي  التقليديــة  اليدويــة 

االجتماعــات،  كتنظيــم  املوظفــون، 

وإرســال البريــد اإللكترونــي، وجدولــة 

قواعــد البيانــات التــي تتكــرر شــهريا. 

ــن  ــدر م ــل ق ــب أق ــة فتتطل ــا الصناعي أم

برمجــة  كإعــادة  البشــري،  التدخــل 

اآلالت وضبطهــا ومعالجــة اختاالتهــا.

األكاديمــي  يوضــح  الشــأن  هــذا  فــي 

)ماجــد  الدكتــور  االقتصــادي 

البيضانــي( لـــ "مجلــة الشــبكة" أن "بيئــة 

العــراق االقتصاديــة تعانــي مــن مشــاكل 

ــي  ــات الت ــي كل القطاع ــة ف البيروقراطي

يفتــرض أنهــا تحقــق تنميــة اقتصاديــة، 

وأبرزهــا االســتثمارات وتطويــر البنــى 

التحتيــة."

ــزي  ــك املرك ــي أن "البن ــاف البيضان أض

ــب  ــارك والضرائ ــر الكم ــي ودوائ العراق

الــى  اتجهــت  أخــرى  ودوائــر  ووزارات 

ــة فــي غالبيــة تعاماتهــا،  تطبيــق األتمت

أن  مبينــا  تدريجيــة."  بصــورة  ولكــن 

"اعتمــاد األتمتــة يعكــس التــزام العــراق 

بمواكبــة التطــور العاملــي فــي مجــاالت 

الحــد مــن الفســاد وتطبيــق البرامــج 

اإلصاحيــة باملعاييــر الدوليــة."

ــوزراء  ــس ال ــة ملجل ــة العام ــد األمان وتؤك

الجمــارك  فــي  األتمتــة  تطبيــق  أن 

واملنافــذ الحدوديــة رفــد الدولــة بقرابــة 

الســنتن  خــال  دينــار  تريليونــات   3

خطــة  وضــع  مؤكــدة  املاضيتــن، 

الشــامل. الرقمــي  للتحــول  متكاملــة 

يذكــر أن هيئــة املنافــذ الحدوديــة أنهــت 

ــة الوصلــن الجمركــي والضريبــي،  أتمت

الحــد  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهم  مــا 

مــن الفســاد والتاعــب بجنــس املــادة 

زيــادة  وبالتالــي  التزويــر،  وعمليــات 

الدولــة. إيــرادات 

النظــام  "فــي  البيضانــي   وتابــع 

املصرفــي فــإن وضــع رؤيــة مســتقبلية 

لتطويــر نظــام املدفوعــات يكــون مــن 

ــل  ــة ألفض ــة موائم ــغيل أنظم ــال تش خ

تعزيــز  بهــدف  العامليــة  املمارســات 

اإللكترونيــة  واألتمتــة  املالــي  الشــمول 

مــن خــال إجــراءات عــدة يعمــل عليهــا 

البنــك املركــزي بصفــة مشــاريع لدائــرة 

بواســطة  لــه،  التابعــة  املدفوعــات 

للجهــات  اإللكترونيــة  الجبايــة  تفعيــل 

عمــل  أتمتــة  ومشــروع  )املفوتــرة(، 

الحكوميــة." واملؤسســات  الــوزارات 

فــي الســياق نفســه، يوضــح املتحــدث 

ــة  ــد( لوكال ــدر مجي ــة )حي ــم األمان باس

"اللجنــة  أن  )واع(  العراقيــة  األنبــاء 

اإللكترونيــة  الحوكمــة  إلدارة  العليــا 

ــوزراء  ــس ال ــام ملجل ــن الع ــة األم برئاس

نشــاطها  تواصــل  الغــزي(،  )حميــد 

الرســمية  املؤسســات  أتمتــة  باتجــاه 

للجنــة  املرســومة  الخطــة  بحســب 

وتوصياتهــا الصــادرة إلــى املؤسســات 

كافــة." الحكوميــة 

والدفــع  الجبايــة  عمليــة  وبشــأن 

"اســتطعنا  مجيــد  أكــد  اإللكترونــي، 

عبــر  متقدمــة  مراحــل  إلــى  الوصــول 

املشــروع الوطنــي الــذي يشــرف عليــه 

بربــط  املتمثــل  املركــزي،  البنــك 

املؤسســات املهمــة واملصــارف بعمليــة 

الدفــع والجبايــة اإللكترونيــة، كما بوشــر 

ملصــرف  اإللكترونــي  الدفــع  بعمليــة 

املعنــي  الفريــق  ويواصــل  اإلســكان، 

اإللكترونيــة  الجبايــة  عمليــة  بأتمتــة 

والجســور  والطــرق  النقــل  لدوائــر 

والكهربــاء."

والبلديــات  واإلســكان  اإلعمــار  وزارة 

مشــروع  أن  أكــدت  بدورهــا،  العامــة، 

ســوف  اإللكترونيــة  الجبايــة  أتمتــة 

املديــر  امليــاه.  اســتهاك  مــن   
ّ

يحــد

العــام للمديريــة العامــة للمــاء )نجــم 

الحيالــي( قــال إن "تنفيــذ مشــروع أتمتــة 

ــاء  ــمديريات )امل ــة لـ ــة اإللكتروني الجباي

خطــوة  يعــد  والبلديــات(  واملجــاري 

نوعيــة فــي مواكبــة التطــور التكنولوجــي، 

ــي  ــام الورق ــن النظ ــة م ــل الجباي وتحوي

الــى اإللكترونــي وتعظيــم واردات الدولــة 

والقضــاء علــى شــح املــاء والفســادين 

واملالــي."   اإلداري 

املشــروع  مــن  "الهــدف  أن  وأضــاف 

عبــر  الذاتــي  االكتفــاء  تحقيــق  هــو 

توفيــر وتأمــن املــاء الصالــح للشــرب 

 ،
ً
مســتقبا املشــتركن  للمواطنــن 

والحــد مــن الضائعــات املائيــة وترشــيد 

ــديد  ــن التس  ع
ً
ــا ــاء، فض ــتهاك امل اس

بــدون  املاليــة  للمســتحقات  العــادل 

الفســاد  مــن  الحــد  كذلــك  أخطــاء، 

والقضــاء علــى الروتــن وتوفيــر الوقــت."

بغداد – مصطفى الهاشمي 

خطا العراق خطوات كبيرة في مسار تطبيق األتمتة اإللكترونية 
في مجاالت )الحوكمة، والمالية ، واإلدارية، والمصرفية( وغيرها، 
إذ بدأ عدد من الدوائر بتطبيقها، كالبنك المركزي، والمنافذ 
والكمارك، فضاًل عن وزارة اإلعمار واإلسكان، بصورة تدريجية، إذ 

أنها تعد إحدى وسائل اإلصالح وأفضلها للحد من الفسادين اإلداري 
والمالي.

العراق يباشر بتطبيق 
)األتمتة اإللكترونية( تدريجيًا
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ــذا  ــي ه ــن كاتب ــة م ــة عادل ــظ بمعامل نح

ــذي  ــم ال ــوا الظل ــن تجاهل ــون الذي القان

لحــق بنــا ســابقا فأعــادوا تكــراره." 

ــن(  ــوان محس ــد )عل ــتغرب املتقاع واس

حــّول  الــذي  القانــون  "هــذا  إصــدار 

الكثيــر مــن املتقاعديــن الــى متســولن، 

بســبب   
ً
عــادال تقاعــدًا  يمنحهــم  ولــم 

عشــرة  خمــس  مــدة  إكمالهــم  عــدم 

عــن  وتســاءل  الوظيفــة.  فــي  ســنة 

أســباب تجاهــل هــذا القانــون ألبنــاء 

املتقاعديــن دون ســن 18 عامــا او ممــن 

يكملــون دراســتهم، فهــل يوجــد بلــد ال 

ــن  ــف يمك ــبابه؟ وكي ــه وش ــم بأطفال يهت

 وشــبابا براتــب 
ً
ملتقاعــد أن يعيــل أطفــاال

متــدٍن؟ وهــل يتســاوى املتقاعــد الــذي 

يعيــل نفســه مــع املتقاعــد الــذي يعيــل 

ــئلة  ــل؟ أس ــن العم ــن ع  وقاصري
ً
ــاال أطف

أوجههــا الــى مــن كتــب هــذا القانــون 

األجانــب  حقــوق  علــى  حافــظ  الــذي 

ولــم يحفــظ حــق أبنائــه وال حــق أطفــال 

العــراق."

وبينمــا يمنــح قانــون التقاعــد ملواطــن 

راتبــا  قرينــه  مجــال  نفــس  فــي 

يحاســب  فإنــه  عاليــا،  تقاعديــا 

اآلخــر عــن ســنوات الخدمــة وال 

ويســد  كرامتــه  يحفــظ  مــا  يمنحــه 

ــا  ــن أفني ــع أن االثن ــه، م ــات عيش متطلب

عمريهمــا فــي خدمــة البلــد. وفــي الواقــع 

 
ً
فضــا يواجهــون،  املتقاعديــن  فــإن 

توصــف  مؤسســة  القانــون،  هــذا  عــن 

املؤسســات  أســوأ  مــن  واحــدة  بأنهــا 

بالدولــة  فــي طريقــة تعاملهــا وابتزازهــا 

مســتحقاتهم. وتأخيــر  للمتقاعديــن، 

ــي(  ــن الكاظم ــب )مع ــد النائ ــد انتق وق

تعاملهــا  وطريقــة  التقاعــد  هيئــة  أداء 

ــتحقاتهم  ــر مس ــن، وتأخي ــع املتقاعدي م

املتراكمــة، كمــا لفــت الــى "ســوء التعامــل 

وبعــض  السياســين  الســجناء  مــع 

الكاظمــي  ودعــا  األخــرى."  الشــرائح 

ــظ  ــة لتحف ــب التقاعدي ــع الروات ــى "رف ال

الــى  مشــيرًا  املتقاعديــن،  كرامــة 

للرواتــب  األدنــى  الحــد  رفــع  ضــرورة 

الــى اكثــر مــن 500 ألــف دينــار."

تخريب الجهاز اإلداري

مــن جهتهــم، حــذر عــدد مــن املســؤولن 

فــي الدولــة مــن أن اســتمرار تطبيــق هذا 

القانــون ســيلحق ضــررًا بالغــا بالدولــة، 

ــي  ــا الحكوم ــراغ جهازه ــى إف ــؤدي ال وي

مــن الكفــاءات والخبــرات العاليــة.

الســعدي(،  )هيثــم  الدكتــور  قــال  إذ 

دائــرة  فــي  الفــوري  اإلســعاف  مديــر 

بــوزارة الصحــة،  الخدمــات الصحيــة 

إن قســمه يعانــي نقصــا فادحــا فــي عــدد 

تقاعــد  بســبب  املحترفــن  املســعفن 

املســعف  أن  الــى  مشــيرًا  غالبيتهــم. 

ليــؤدي  الــى خبــرات تراكميــة  يحتــاج 

مهامــه.

وفــي ذات الســياق، كشــف معــاون مديــر 

وهيــب(  )ماهــر  والجســور  الطــرق 

ــة  ــرات الفني ــي الخب ــر ف ــص كبي ــن نق ع

واإلداريــة فــي مؤسســات الدولــة بعــد 

أكثــر مــن ثاثــة أعــوام علــى تطبيــق 

الــذي أســهم  التقاعــد املوحــد  قانــون 

فــي إفــراغ هــذه الدوائــر مــن كفــاءات ال 

يمكــن تعويضهــا بوقــت ســريع.

النــواب  مجلــس  عضــو  ذكــرت  فيمــا 

)نــورس العيســى( أن قانــون التقاعــد 

ــه  ــا وصفت ــبب بم ــام 2019 تس ــدل ع املع

مــن  والكفــاءات  الخبــرات  بتشــريد 

الــى  غالبيتهــم  ودفــع  الدولــة،  دوائــر 

الخــاص.  القطــاع  دوائــر  فــي  العمــل 

قانــون  تعديــل  أن  العيســى  وأوضحــت 

الســن  وخفــض   2019 عــام  التقاعــد 

التقاعديــة مــن 63 الــى 60 عامــا لــم 

أفرغ المؤسسات من خبراتها 
وظلم شرائَح واسعة

التعديل األول لقانون التقاعد الموحد...

إياد عطية- تصوير : حسين طالب

ولد التعديل األول لقانون التقاعد الموحد في ظروف غير طبيعية تحت ضغط 
تظاهرات شعبية واسعة لكنه لم يحظ بدراسة جيدة، ولم يقدم أيًا من الحلول 
التي أقر من أجلها، بل إنه تسبب بتخريب الجهاز اإلداري للدولة، وزاد في أعبائها 
المادية. وبعد أكثر من ثالثة أعوام على تطبيقه، أسهم القرار بتسريح الكفاءات 
والخبرات التي يعتمد عليها البلد، التي ليس باإلمكان تعويضها مالم نتمكن من 

نقل تجاربها الى األجيال الشابة بشكل تلقائي. 
معين الكاظمي

هيثم السعدي

نورس العيسى

الحلــول  كأحــد  القــرار  هــذا  وجــاء 

فــي  لكنــه  البطالــة،  ألزمــة  بــة( 
ّ
)املعل

ــكا  ــد ش ــا. فق ــي تفاقمه ــهم ف ــع أس الواق

فــي  العاملــن  الشــباب  مــن  العديــد 

القطــاع الخــاص مــن خســارة أعمالهــم 

يحظــون  الذيــن  املتقاعديــن  لصالــح 

ــات  ــدى مؤسس ــن ل ــي التعي ــة ف باألولوي

الخــاص. القطــاع 

عــن   
ً
فضــا القــرار،  هــذا  أن  والحــق 

قــد  للدولــة،  االداري  للجهــاز  تدميــره 

واســعة،  شــرائح  بحــق  الغــن  ألحــق 

املتقاعديــن  أعــداد  بارتفــاع  وأســهم 

مايــن  األربعــة  مــن  اقتربــوا  الذيــن 

. عــد متقا

وتســود قناعــة واســعة لــدى الحكومــة 

وأعضــاء مجلــس النــواب بوجــود حاجــة 

ملّحــة إلعــادة النظــر بالقانــون، بهــدف 

للخبــرات  املســتمر  النزيــف  وقــف 

الدولــة،  مؤسســات  فــي  والكفــاءات 

وتعديــل عــدد مــن الفقــرات فــي القانــون 

ــن  ــدد م ــل ع ــن كاه ــن ع ــع الغ ــا يرف بم

الشــرائح.

قانون مجحف

يقــول العديــد مــن املتقاعديــن، ممــن 

الســابق  النظــام  ســقوط  بعــد  عينــوا 

"القانــون  إن  الدولــة،  مؤسســات  فــي 

ــألة  ــراع مس ــم ي ــا، ول ــا بحقن كان مجحف

أن تعييننــا املتأخــر فــي دوائــر الدولــة 

ــام  ــة بالنظ ــباب متعلق ــا بأس كان مرتبط

الســابق، وهــذا القــرار حــرم العديــد 

ولــم  تقاعــدي،  راتــب  أي  مــن  منــا 
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يحقــق أيــة جــدوى أو مــردود اقتصــادي 

أضعــاف  خزانتهــا  كلــف  بــل  للدولــة، 

ــن.  ــع للمتقاعدي ــت تدف ــي كان ــغ الت املبال

العمــل  "إعــادة  بـــ  العيســى  وطالبــت 

ــت  ــر ثاب ــن 63 كعم ــد لس ــون التقاع بقان

التــي  الــدول  بغالبيــة  أســوة  للتقاعــد 

تعتمــد هــذا النظــام اإلداري"، مشــيرة 

إلــى أن "قانــون التقاعــد املعــدل الــذي 

شــرع بظــروف اســتثنائية المتصــاص 

الجماهيريــة  االحتجاجــات  غضــب 

عــام 2019 تســبب فــي إفــراغ غالبيــة 

مؤسســات الدولــة مــن خبــرات وكفــاءات 

إداريــة مهمــة مــن املوظفــن."

ولفتــت إلــى أن "القانــون املعــدل دفــع 

75% مــن املتقاعديــن ضمــن القانــون 

ــاع  ــر القط ــي دوائ ــل ف ــى العم ــدل إل املع

الخــاص الســتثمار خبراتهــم فــي تأمــن 

املتطلبــات املعيشــية الجســيمة"، مؤكــدة 

بتعويــض  الجديــد  القانــون  "فشــل 

مــن  جــدد  بموظفــن  املتقاعديــن 

املشــكات  بســبب  الخريجــن  فئــات 

واإلجــراءات املاليــة واألزمــات املســتمرة 

فــي البــاد."

ــة  ــن دول ــة ع ــدت النائب ــا، أك ــن جهته م

قانــون  أن  نصيــف  عاليــة  القانــون 

بشــكل  يــدرس  لــم  الجديــد  التقاعــد 

النــواب  مجلــس  أن  إلــى  الفتــة  جيــد، 

ــه.  ــي تطبيق ــث ف ــل والتري ــش التعدي يناق

"تشــريع  إن  )واع(:  لـــ  نصيــف  وقالــت 

قانــون التقاعــد الجديــد متخبــط وغيــر 

ظــروف  وســط  ــرع 
ُ

ش كونــه  مــدروس 

سياســية مضطربــة"، مشــيرة إلــى أن 

ضــرورة  بشــأن  جاريــة  "النقاشــات 

ــه،  ــي تطبيق ــث ف ــون والتري ــل القان تعدي

والســيما أن تطبيقــه يعنــي إفــراغ الدولــة 

الكــفء." اإلداري  الجهــاز  مــن 

هــي  التخطيــط  "وزارة  أن  وأوضحــت 

للتعيينــات  الدولــة  حاجــة  تحــدد  مــن 

الجديــدة ،وال بــد مــن تحقيق االســتفادة 

أن  مبينــة  للــوزارات"،  الحقيقيــة 

"التعيينــات حســب الحاجــة باتــت أمــرًا 

غيــر معمــول بــه فــي الوقــت الحالــي، مــا 

تســبب بإرهــاق املوازنــة فــي ســد رواتــب 

تلــك التعيينــات."

ــف  ــوزراء املكل ــس ال ــف رئي ــت نصي ودع

الــى أهميــة إعــادة بنــاء وترميــم البنيــة 

الدولــة  ووزارة  للمؤسســات  البشــرية 

وفتــح االســتثمارات.

وحصلــت )واع(، فــي وقــت ســابق، علــى 

كتــاب صــادر مــن ديــوان الرقابــة املاليــة 

االتحــادي موجــه إلــى رئيــس مجلــس 

النــواب، حــذر الديــوان فيــه مــن تعرضه 

إلــى إفــراغ واختــال فــي ماكــه املتقــدم 

إثــر التعديــل الجديــد لقانــون التقاعــد، 

مشــيرًا إلــى أن الديــوان لــم يتعــرض 

إلــى مثــل هــذه الحالــة منــذ تأسيســه 

عــام 1927.

الكتــاب  أن  إلــى  الوثيقــة  وأشــارت 

املذكــور آنفــا ، صــادر بتاريــخ 11 كانــون 

ــب  ــى مكت ــه إل ــخ من ــع نس األول 2019، م

القضــاء  ومجلــس  الجمهوريــة  رئيــس 

العــام. األعلــى ورئاســة االدعــاء 

حلول جذرية

االقتصــادي )خالــد  الــى ذلــك، دعــا 

حلــول  عــن  البحــث  الــى  العضــاض( 

البــاد،  فــي  البطالــة  ألزمــة  جذريــة 

حــل  علــى  االعتمــاد  أن  الــى  مشــيرًا 

الدولــة  فــي  وظائــف  إليجــاد  ترقيعــي 

لــكل العاطلــن هــو حــل غيــر منطقــي وال 

يمكــن القبــول بــه.

أن  أظهــر  "القانــون  أن  الــى  وأشــار 

ــي  ــن، ه ــة باملوظف ــر املتخم ــذه الدوائ ه

ال  بتخصصــات  متخمــة  الواقــع  فــي 

 مهمــا، وهــم فــي الغالــب 
ً
تقــدم عمــا

تحتــاج  ال  اختصاصــات  فــي  يعملــون 

هــذه  أن  ظهــر  إذ  مؤسســاتهم،  إليهــا 

ــراغ  ــلء الف ــى م ــادرة عل ــر ق ــداد غي االع

ــن  ــرة م ــداد كبي ــد أع ــه تقاع ــذي ترك ال

العمــل." فــي  والفاعلــن  املختصــن 

املهمــة  املؤسســات  غالبيــة  أن  وأكــد 

ــات  ــي التخصص ــرًا ف ــا كبي ــي نقص تعان

ــد  ــون التقاع ــبب قان ــد أن تس ــة، بع الفني

مــن  املؤسســات  هــذه  بإفــراغ  املوحــد 

خبراتهــا، مشــيرًا الــى أن القانــون يعاني 

 واضحــا، ويمــارس ظلمــا بحــق 
ً
خلــا

شــرائح واســعة لــم يأخذهــا مشــرعو 

القانــون بنظــر االعتبــار.

كالٌم في اإلبداع! نواعم

القضيــة -فــي قناعتــي- ال تتوقــف علــى طبيعــة املبدعــن، وال عاقــة لهــا بمــن هــو مهــم ومــن 

هــو أهــم، ألن العمليــة اإلبداعيــة تقــوم علــى عنصريــن: األول ذاتــي.. أي وجــود موهبــة إبداعية 

ــمي  ــا الرس ــة بنوعيه ــة والدعائي ــة اإلعامي ــوة املاكن ــل بق ــي.. ويتمث ــي خارج ــة.  والثان حقيقي

والشــعبي.  وإذا كان مــن الصحيــح أن العنصــر )الذاتــي( هــو األســاس، لكــن مــن الصحيــح 

ــي   ف
ً
ــا ــرًا فاع ــك تأثي ــة تمتل ــام والدعاي ــائل اإلع ــك أن وس كذل

إنهــاض العمليــة اإلبداعيــة والوصــول بهــا الــى القمــة. وقــد تبلــغ 

قــوة هــذا التأثيــر الحــد الــذي يؤهلــه لصناعــة مبــدع مــن الشــيء، 

ــر  ــة غي ــذه الصناع ــل ه ــر أن مث ــة. غي ــى املوهب ــر ال ــن يفتق أي مم

قــادرة، مهمــا أوتيــت مــن القــوة، أن تســتمر، والزمــن كفيــل 

بإهمــال هــذا النــوع الصناعــي مــن املبدعــن.  ولعــل غالبيتنــا 

يتذكــرون كيــف كان تلفزيــون الشــباب يقــدم فــي كل ســنة قرابــة 

)250( مطربــا شــابا، ســرعان مــا فضحهــم الزمــن واكتشــفهم 

ــة!  ــم املوهب ــاس وخذلته الن

ــة  ــة املصري ــن املاكن ــة ب ــي املقارن ــن ف ــا تكم ــزن هن ــاة الح مدع

ــى  ــن, بمعن ــم املبدع ــت أعظ ــا أنجب ــة, فكلتاهم ــة العراقي واملاكن

 ِمــن املصريــن 
ْ

إنجــاب أعظــم املواهــب الحقيقيــة, ولكــن َمــن

-علــى ســبيل املثــال- "يعــرف" حســن نعمــة، أو وحيــدة خليــل، 

ــر،  ــه باق ــه، أو ط ــار عبدالل ــد الجب ــا، أو عب ــد الرض ــداد عب أو مق

ــوق  ــمع بس ــم س ــن منه ــدًا. وم ــة ج ــة قليل ــد.. إال قل ــادي أحم أو ه

الشــيوخ، وآلــوس واملهناويــة، إال قلــة أقــل مــن القليلــة. وفــي االطار 

 العراقيــن "اليعــرف" ســيد درويــش أو نجــاة 
َ

 ِمــن
ْ

نفســه نســأل َمــن

ــان  ــمع بخ ــم يس ــم ل ــن منه ــخ وم ــف.. ال ــن يوس ــرة أو حس الصغي

الخليلــي واإلســكندرية وبورســعيد؟!

األلقــاب  أبهــى  تختــار  املصريــة  واإلعــام  الدعايــة  وســائل 

وأعاهــا منزلــة لتطلقهــا علــى رموزهــا ومبدعيهــا: عميــد األدب 

العربــي، كوكــب الشــرق، أميــر الشــعراء، العندليــب األســمر، 

الســينما،  ســندريا  الشاشــة،  ســيدة  األجيــال،  موســيقار 

شــاعر النيــل.. الــخ. فمــاذا منحــت وســائل إعامنــا الرســمية 

الحديثــة،  العربيــة  القصيــدة  لشــيوخ  ألقــاب  مــن  والشــعبية 

الســياب واملائكــة والبياتــي، ومــاذا نعــرف عــن جــواد ســليم 

غيــر نصــب الحريــة، ومــاذا قدمنــا مــن تعريفــات او احتفــاءات، 

ولــو متواضعــة، لناســنا فــي الداخــل قبــل الخــارج حــول قاماتنــا 

ــض  ــو تحري ــي، ه ــتوى اإلعام ــى املس ــراف عل ــنه باحت ــا نحس ــد كن ــيء واح ــة ؟! ش العماق

مبدعينــا علــى انتقــاص بعضهــم بعضــا، وتبــادل الشــتائم، أمــا علــى املســتوى الرســمي 

فإهمــال اإلبــداع ونســيان املبدعــن...

                                            

أعتقد أن أشقاءنا المصريين يستحقون 
مزيدًا من االحترام ألنهم عرفوا كيف 
يحترمون رموزهم ونجومهم، ويقدمونهم 
الى العالم بأبهى صورة. دعونا نالحظ 
أننا في العراق نعرف سعد زغلول مثاًل، 
وأحمد عرابي، أكثر مما نعرف قادة ثورة 
العشرين. كما أن لدينا معلومات وافية 
عن العقاد أكثر مما لدينا عن مصطفى 
جواد، وعن أحمد شوقي وعماد حمدي 
ومنيرة المهدية، أكثر من الجواهري 
وخليل شوقي وسليمة مراد.. وقائمة 
المقارنة ليست لها حدود..

حسن العاني
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التجارة تسعى لتأمين سلة 
الفقير ومالذه من الجوع

طه حسين

القطاعيــة  الجهــة  هــي   فالــوزارة   

ــة  ــردات البطاق ــر مف ــن توفي ــؤولة ع املس

املواطنــن  الــى  وإيصالهــا  التموينيــة 

ــي  ــا ف ــة له ــز التابع ــز التجهي ــر مراك عب

واملحافظــات. بغــداد 

اهتمام واضح

املواطــن )عــاء كاطــع( أكــد أن آليــة 

التموينيــة  البطاقــة  مفــردات  توزيــع 

شــهدت تغيــرًا كبيــرًا واهتمامــا واضحــا 

ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــة ف ــل الحكوم ــن قب م

حصلــت  التــي  الزيــادة  خــال  مــن 

وزارة  وحــرص  مفرداتهــا  عــدد  فــي 

التجــارة علــى إيصالهــا الــى وكاء املــواد 

مــن  انتظامــا  أكثــر  بشــكل  الغذائيــة 

ــن  ــن املواطن ــوزع ب ــة، لت ــرة املاضي الفت

أن  الــى  مشــيرًا  البــاد.  عمــوم  فــي 

ــواد  ــدد امل ــط ع ــمل فق ــم يش ــن ل التحس

املوزعــة، بــل نــرى أن هنالــك تحســنا فــي 

نوعيــة املــواد التــي تــوزع مــن قبــل وزارة 

ــرز  ــي ال ــتثناء مادت ــا، باس ــارة أيض التج

والطحــن اللتــن تكونــان جيدتــن فــي 

بعــض األحيــان وذات نوعيــات رديئــة فــي 

أحيــان أخــرى.

مواعيد غير دقيقة

الــى  أشــار  ناصــر(  )لــؤي  املواطــن 

ومفــردات  مــواد  تســليم  مواعيــد  أن 

وزارة  قبــل  مــن  التموينيــة  البطاقــة 

ــا  ــة له ــن التابع ــز التموي ــارة ومراك التج

مســتمرًا  تغيــرًا  وتشــهد  دقيقــة،  غيــر 

بــن فتــرة وأخــرى. الفتــا الــى أن العديــد 

مــن العائــات املتعففــة والفقيــرة تعتمــد 

ــى مفــردات البطاقــة  اعتمــادًا كبيــرًا عل

ــى وكاء  ــا ال ــر وصوله ــة وتنتظ التمويني

املــواد الغذائيــة بفــارغ الصبــر لتســلمها، 

لــذا فــإن علــى الــوزارة مراعــاة هــذا 

لشــريحة  بالنســبة  ألهميتــه  الجانــب 

املجتمــع  شــرائح  مــن  ومهمــة  واســعة 

العراقــي.

ارتياح واضح لدى املواطنني

عبــد  )عامــر  الغذائيــة  املــواد  وكيــل 

لـــ "مجلــة  فــي حديــث  قــال  الوهــاب( 

لــدى  االرتيــاح  عامــات  إن  الشــبكة" 

املواطنــن بــدت واضحــة عنــد تســلمهم 

مفــردات البطاقــة التموينيــة، مــع رغبــة 

أكثــر فــي تســلمها بعــد أن كان الكثيــر 

تأخيــر  الــى  يعمــدون  املواطنــن  مــن 

عــدة،  ألشــهر  املفــردات  تلــك  تســلم 

والســبب فــي ذلــك هــو التغيــر الــذي 

مفــردات  وكميــة  نوعيــة  علــى  حصــل 

البطاقــة، والســيما أن تلــك املــواد تمثــل 

مصــدرًا رئيســا للحيــاة لــدى العديــد 

مــن العائــات الفقيــرة واملتعففــة، آمــا 

فــي الوقــت نفســه أن تســتمر الــوزارة 

فــي دعمهــا للبطاقــة واملحافظــة علــى 

واســتمراريتها. ديمومتهــا 

توفر التخصيصات املالية

ــة  ــط واملتابع ــرة التخطي ــام دائ ــر ع مدي

فــي وزارة التجــارة )ابتهــال صابــط( 

بينــت لـــ "مجلــة الشــبكة" دور الــوزارة 

املواطــن  قــوت  دعــم  فــي  البــارز 

العراقــي مــن خــال دعمهــا ملفــردات 

أن  الــى  مشــيرة  الغذائيــة.  الســلة 

الوجبــة  بتســليم  باشــرت  الــوزارة 

التاســعة للمواطنــن والتحضيــر لتوزيــع 

عشــرة  والحاديــة  العاشــرة  الوجبتــن 

ــه  ــى أن ــيرة ال ــة. مش ــواد الغذائي ــن امل م

الغذائــي-  األمــن  قانــون  -وبحســب 

لشــراء  املاليــة  التخصيصــات  وفــرت 

ــى  ــن حت ــا للمواطن ــواد وتوفيره ــك امل تل

الــى  إضافــة  الحالــي،  العــام  نهايــة 

ــتراتيجي  ــن س ــن خزي ــى تكوي ــل عل العم

مــن  األولــى  الثاثــة  لألشــهر  يكفــي 

العــام املقبــل، تفاديــا لحصــول أيــة ازمــة 

تلــك املفــردات. او شــحة فــي  عامليــة 

كشف عمليات التالعب والتزوير

وبشــكل  تعمــل  املديريــة  أن  واضافــت 

مســتمر علــى متابعــة الشــكاوى املقدمــة 

بتأخــر  املتعلقــة  املواطنــن  قبــل  مــن 

التموينيــة  البطاقــة  مفــردات  رداءة  او 

املــواد  بــوكاء  املتعلقــة  الشــكاوى  او 

الغذائيــة والطحــن، ومعاقبــة املســيء 

منهــم بعقوبــات ماديــة وأخــرى تصــل 

الــى ســحب الوكالــة منــه فــي حالــة وجود 

الوكيــل،  قبــل  مــن  كبيــرة  مخالفــات 

ــاون  ــة، وبالتع ــل املديري ــن عم  ع
ً
ــا فض

الحكوميــة  الدوائــر  مــع  والتنســيق 

األخــرى، علــى كشــف حــاالت التاعــب 

والتزويــر وإضافــة أســماء وهميــة وعــدم 

واملســافرين  املتوفــن  أســماء  شــطب 

خــارج البــاد. مشــيرة الــى أن املديريــة 

مــن  وجيــزة  فتــرة  خــال  تمكنــت 

شــطب أكثــر مــن 25 ألــف اســم مــا بــن 

ــات  ــي بطاق ــجلن ف ــى مس ــي ومتوف وهم

تموينيــة ويتســلمون حصصــا غذائيــة. 

داعيــة املواطنــن، ممــن لديهــم حــاالت 

الــوزارة  عفــو  اغتنــام  الــى  مشــابهة، 

عــن هــذه الحــاالت وعــدم محاســبة مــن 

ــوا  ــي ال يتعرض ــا لك ــار عنه ــوم باإلخب يق

القانونيــة. واملســاءلة  للغرامــة 

استقرار األسعار

معــاون املديــر العــام للشــركة العامــة 

وزارة  فــي  الغذائيــة  املــواد  لتجــارة 

التجــارة )طالــب عبــاس حســن( أشــار 

باالعتمــاد  تمكنــت،  الــوزارة  أن  الــى 

وفرهــا  التــي  التخصيصــات  علــى 

قانــون األمــن الغذائــي، مــن توفيــر ســلة 

غذائيــة متكاملــة وزعــت بــن املواطنــن 

التموينيــة،  البطاقــة  مفــردات  ضمــن 

ــى تأمــن خزيــن ســتراتيجي  والعمــل عل

يمتــد لألشــهر الثاثــة األولــى مــن العام 

املقبــل، مــا أســهم فــي اســتقرار أســعار 

أســعار  وانخفــاض  الغذائيــة  املــواد 

املحليــة.  األســواق  فــي  منهــا  البعــض 

خططــا  وضعــت  الــوزارة  أن  مؤكــدًا 

ــن  ــة م ــلة الغذائي ــن الس ــدة لتحس جدي

خــال إضافــة مفــردات جديــدة والعمــل 

علــى تحســن النشــاط التجــاري مــن 

خــال تقديــم الدعــم للســوق املحلــي 

ــتقرارها. ــعار واس ــوزان األس ــة ت لديموم

حصة شهرية

مــن  الــوزارة،  أن  الــى  حســن  ولفــت 

توفيــر  فــي  املســتمر  ســعيها  خــال 

التخصيصــات الازمــة لشــراء املــواد 

البطاقــة  مفــردات  ضمــن  الداخلــة 

توزيــع  إعــادة  علــى  تعمــل  التموينيــة، 

الحصــة شــهريا، ليكــون عــدد الحصــص 

املوزعــة للمواطنــن 12 حصــة ســنويا، 

 بــه ســابقا. موضحــا أن 
ً
كمــا كان معمــوال

توفــر الســيولة املاليــة مــن خــال إقــرار 

ــاحة  ــى مس ــي أعط ــن الغذائ ــون األم قان

واســعة للــوزارة للتجهيــز واالســتيراد. 

ــتيراد  ــى اس ــوزارة عل ــرص ال ــدًا ح مؤك

املــواد الغذائيــة ذات النوعيــة الجيــدة 

شــركات  مــع  التعاقــد  خــال  مــن 

إعطــاء  عــن   
ً
فضــا معروفــة،  عامليــة 

األولويــة للتعاقــد مــع الشــركات املحليــة 

دعمــا منهــا لإلنتــاج املحلــي. موجهــا 

الشــبكة"  "مجلــة  خــال  مــن  دعوتــه 

تســلم  فــي  لإلســراع  املواطنــن  الــى 

حصصهــم وعــدم تكديســها لــدى وكاء 

املــواد الغذائيــة منعــا لحــاالت التاعــب 

املــواد  وكاء  بعــض  مــن  الحاصلــة 

والطحــن. الغذائيــة 

منح مشروع األمن الغذائي القدرة 
لوزارة التجارة على تحقيق نجاح 
كبير في تأمين مفردات البطاقة 
التموينية للمواطنين. وال يمكن 
التشكيك في أن مفردات البطاقة 

التموينية تمثل سلة الفقير ومالذه اآلمن 
من العوز والجوع، والضمان الحقيقي له في 
مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. والكل 
يعلم أن تأمين السلة الغذائية للمواطنين 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة 
بشكل عام، ووزارة التجارة بشكل خاص.
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المجتمع شريك حقيقي في الحد من هذه الظاهرة

حمالت مكثفة 
لمالحقة 

مــن  التقيناهــم  ممــن  الكثيــر  اشــتكى 

حمــل  مثــل  االحتياليــة،  الطــرق  تلــك 

تقاريــر طبيــة مزيفــة، أو االدعــاء بأنهــم 

طبيــب  الــى  وجــاؤوا  املحافظــات  مــن 

ويريــدون  أموالهــم  وســرقت  معــن 

العــودة الــى محافظاتهــم ، أو يحملــون 

 مصابــن بالجــذام وليــس لديهــم 
ً
أطفــاال

بكرســي  يدفعــون  أو  لعاجهــم،  املــال 

مدولــب مــن قبــل طفلــة ويدعــون أن مــن 

فيــه معــاق وصاحــب أيتــام، أو أن تمســك 

املســاعدة..  وتطلــب  عنــوة  بــك  امــرأة 

وأســاليب كثيــرة أخــرى.

ظاهرة مستهجنة

فــي  التقيناهــم  ممــن  الكثيــر  أجمــع 

املعظــم  وبــاب  الشــورجة  أســواق 

واألعظميــة علــى اســتهجانهم ورفضهــم 

صــورة  تشــوه  التــي  الظاهــرة  لهــذه 

بغــداد فــي الوقــت الحاضــر. فقــد قالــت 

كانــت  التــي  علــي(  )إســراء  الســيدة 

إنهــا  بــاب املعظــم  تتبضــع مــن ســوق 

"كلمــا وقفــت عنــد أحــد باعــة الخضــار، 

وقبــل أن تمــد يدهــا الــى محفظتهــا تقــف 

الــى جوارهــا متســولة عربيــة وتدعــي 

االدعــاء  وهــذا     ، مريضــة  ابنتهــا  أن 

ــى  ــوق، حت ــا للتس ــي به ــرة آت ــرر كل م يتك

أننــي فــي أحــد األيــام، وكنــت متعبــة 

قائلــة:  بوجههــا  صرخــت  ومنزعجــة، 

ــال،  ــذه الح ــى ه ــت عل ــهر وأن ــى أش مض

تتعافــى  ومتــى  ابنتــك،   
َ

تتعــاف ألــم 

هــذه البنــت املســكينة التــي ابتليــت بــأم 

متســولة." 

 – حســن  )وئــام  الســيدة  قالــت  فيمــا 

تتعصــب جــدًا عندمــا  إنهــا   تربويــة( 

وتطلــب  بيدهــا  متســولة  تمســك 

"لذلــك  وأضافــت   فرضــا،  املســاعدة 

ــخاص،  ــؤالء األش ــل ه ــاعد مث ــا ال أس فأن

ألن هنــاك الكثيــر مــن العوائــل املتعففــة 

التــي تعيــش بيننــا وتســتحق املســاعدة." 

يتســاءل املواطــن )حيــدر عبــد الحســن 

– موظــف(: " ملــاذا ال تتخــذ املؤسســات 

رادعــة  عقابيــة  إجــراءات  الرســمية 

للحــد مــن هــذه الظاهــرة غيــر الائقــة 

اإلنســانية  بقيمــه  العريــق  بمجتمعنــا 

والحضاريــة؟" 

الداخلية تسعى للحد من الظاهرة 

مــن  خرجنــا  أن  وبعــد  البدايــة،  فــي 

وزارة  الــى  وجهتنــا  كانــت  األســواق، 

دائــرة  عنــد  وبالتحديــد  الداخليــة، 

وقــد  املجتمعيــة،  للشــرطة  اإلعــام 

وعرضناهــا  النــاس  أســئلة  حملنــا 

هــادي  الحافــظ  )عبــد  الســيد  علــى 

وإعــام  عاقــات  مديــر  الجبــوري( 

ــن  ــا ع ــذي حدثن ــة، ال ــرطة املجتمعي الش

 :
ً
أســباب انتشــار هــذه الظاهــرة قائــا

الــذي قامــت  امليدانــي  "حســب املســح 

بــه الشــرطة املجتمعيــة مؤخــرًا للوقــوف 

علــى أســباب التســول وطــرق الحــد منــه، 

ــف  ــباب يق ــة األس ــي مقدم ــدت أن ف وج

العامــل املعيشــي والفقــر، فتــردي الواقــع 

يدفعــان  قــد  الدخــل  وتدنــي  املعيشــي 

البعــض الــى التســول، كمــا أن هنــاك 

األســري  كالتفــكك  أخــرى،  أســبابا 

ــدم  ــة وع ــة واألمي ــن املدرس ــرب م والتس

 عــن 
ً
الرغبــة فــي تواصــل التعلــم، فضــا

البيئــة التــي يعيــش بهــا املتســول، وتراجع 

ــة،  ــة االجتماعي ــاص للرعاي ــم الخ الدع

قــد  وغيرهــا  العوامــل  هــذه  جميــع  إن 

نحــو  البعــض  لجنــوح  أســبابا  تكــون 

التســول، وال ننســى أن هنــاك مــن يعدهــا 

مهنــة تــدر عليــه مــردودات ماليــة كبيرة، 

إذ أننــا الحظنــا أن هنــاك مــن املتســولن 

 
ً
مــن وجــدت عندهــم أرصــدة وأمــواال

ضخمــة بعــد وفاتهــم. إن قضيــة التســول 

ليســت وليــدة اليــوم أو الظــرف الراهــن، 

فهــي موجــودة منــذ األزل، ونشــاهدها 

فــي غالبيــة مــدن العالــم." 

شبكات ومافيات للتسول 

وبــن  املديــر أن "هنــاك مجاميــع مــن 

املتســولن تديرهــم شــبكات ومافيــات، 

التحــرك  دائمــة  الداخليــة  ووزارة 

بحمــات  وتقــوم  وقامــت  عليهــم، 

مســتمرة العتقالهــم وتوقيفهم، والســيما 

أن هنــاك عوائــل كاملــة تقــوم بالتســول، 

واتخــاذ  تعقبهــم  تواصــل  والداخليــة 

لكــن  بحقهــم،  الازمــة  اإلجــراءات 

هــذا االجــراء غيــر كاف مــا لــم ترافقــه 

قبــل  مــن  ســاندة  ومواقــف  اجــراءات 

العمــل  وزارة  مثــل:  األخــرى،  الجهــات 

والبرملــان،  االجتماعيــة،  والشــؤون 

القوانــن."  بســن  والقضــاء  واملجتمــع، 

حمالت مكثفة ملالحقة املتسولني 

أنــه  الحافــظ  عبــد  الســيد  وأوضــح    

ــوم  ــرة "تق ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة الح بغي

وتوقيــف  ملاحقــة  بحمــات  الداخليــة 

لــم  مــا  كافيــة  غيــر  وهــي  املتســولن، 

تصحبهــا إجــراءات حكوميــة ومجتمعيــة 

مــن الجهــات املذكــورة آنفــا، فــي ذات 

الوقــت لــم يقتصــر عمــل وزارة الداخليــة 

علــى إيقــاف واحتجــاز املتســولن الذيــن 

مــن بينهــم عــرب وأجانــب، بــل تقــوم 

عمــل  ورش  بعقــد  املجتمعيــة  الشــرطة 

الداخليــة  وزارة  عــن  ممثلــن  تضــم 

االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  ووزارة 

ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومختصــن 

مــن  بالحــد  الكفيلــة  الســبل  ملناقشــة 

ــة  ــة توعوي ــاق حمل ــرة، وإط ــذه الظاه ه

ــع  ــون املجتم ــاره،  ليك ــول ومض ــن التس ع

 مســاعدًا فــي 
ً
شــريكا حقيقيــا وعامــا

حملــة  تنظيــم   كذلــك  منهــا،  الحــد 

الفضائيــة  القنــوات  عبــر  توعويــة 

ــي   ــل االجتماع ــع التواص ــمية ومواق الرس

لبيــان مخاطــر الظاهــرة علــى املجتمــع، 

وتكثيــف جهــود مديريــة شــرطة النجــدة 

الذيــن  والســيما  املتســولن،  النتشــال 

ــيق  ــم، والتنس ــال معه ــون األطف يصطحب

الــى  للوصــول  املناطــق  مخاتيــر  مــع 

اإلجــراءات  واتخــاذ  ســكناهم  أماكــن 

القانونيــة بحقهــم مــن قبــل األجهــزة 

املختصــة، وكذلــك إصــدار املستمســكات 

الرســمية لشــريحة املشــردين، إيذانــا 

ــة  ــة االجتماعي ــب الرعاي ــص رات بتخصي

ــع   ــيق م ــم بالتنس ــة توظيفه ــم وإمكاني له

الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة ملنــع 

اســتغالهم مــن قبــل ضعــاف النفــوس، 

 عــن إجــراءات أخــرى كثيــرة." 
ً
فضــا

* لكنها أصبحت ظاهرة.. 

  - بعــد أن تفاقمــت ظاهــرة املتســولن 

فــي الشــوارع، ظهــرت هنــاك أصــوات 

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 

الوقــوف  خــال  مــن  ملواجهتهــا  تدعــو 

دور  ومعرفــة  زيادتهــا  أســباب  علــى 

ــا،  ــد منه ــي الح ــة ف ــات الحكومي املؤسس

فمــن خــال التقاريــر اإلعاميــة اتضــح 

أن بعــض األســر اتخــذت التســول مهنــة، 

ألنهــا ذات مكاســب هائلــة بــدون رأس 

ــى  ــة إل ــة، إضاف ــات اقتصادي ــال أو تبع م

واألخاقــي  االقتصــادي  االســتغال 

األطفــال  مثــل  الضعيفــة  للفئــات 

واملراهقــن.

*وما املعالجات؟

 -  مــن أهــم املعالجــات توفيــر برامــج 

ــل  ــية وتفعي ــة والنفس ــل االجتماعي التأهي

بنــد رفــع الوصايــة لآلبــاء غيــر املؤهلــن 

لتربيــة أبنائهــم، و قبــل كل هــذا وذاك 

ــة  ــبكة الحماي ــب ش ــن أن روات ــق م التحق

ــل  ــن العوائ ــا ب ــا حقيقي ــذت مكان ــد أخ ق

، وأنهــا تحافــظ علــى 
ً
املســتحقة فعــا

االمــكان،  قــدر  الكريمــة  حياتهــم 

ــات  ــود منظم ــى جه ــوء عل ــليط الض وتس

املجتمــع املدنــي ذات العاقــة لاهتمــام 

بهــذه الشــريحة مــن املجتمــع.

مجلة الشبكة
المتسّولين

 انتشرت ظاهرة التسول في 
بغداد وعموم المحافظات 
وصارت ظاهرة الفته للعيان، 
ومنبوذة من أفراد المجتمع 
بشكل عام، ولم يقتصر 

التسول في الطرقات واألسواق 
والتقاطعات المزدحمة على طريقة 
واحدة في استدرار عطف الناس، وإنما 
صار هؤالء يتفننون بطرق االستجداء 
التي تقترب من االحتيال والنصب، إن 
لم تكن كذلك. 
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وملــاذا تصــدر بلــدان الجــوار لنــا غالبيــة 

التــي  والحيوانيــة  الزراعيــة  املنتجــات 

الــدوالرات  بمليــارات  أقيامهــا  تقــدر 

ــع  ــوزراء تاب ــس ال ــيادة رئي ــة.. س األمريكي

معنــا األســباب..

مشاكل استثمارية

ســامي  )ســنداب  الدكتــورة  دعتنــي 

الدهــوي(، رئيســة قســم الوقاية فــي كلية 

علــوم الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة 

ــى  ــم عل ــة للحك ــارة الكلي ــى زي ــداد، ال بغ

األمــور عــن قــرب، وفــي أثنــاء الجولــة 

باملختبــرات  مــزودة  الكليــة  أن  وجــدت 

لكــن  الحديثــة،  اإليضــاح  ووســائل 

)الــكام للدكتــورة ســنداب( "انحســار 

الزراعيــة  الكليــات  فــي  الطلبــة  قبــول 

ــدم  ــن ع ــج ع ــات نات ــوم املحافظ ــي عم ف

ــي  ــة ف ــات الزراع ــي كلي ــتيعاب خريج اس

فالتعيــن  والخــاص،  العــام  القطاعــن 

والقطــاع  محــدود،  الدولــة  دوائــر  فــي 

الخــاص يغــص باملشــكات االســتثمارية، 

األجنبيــة  الشــركات  غالبيــة  أن  إذ 

والعراقيــة ال ترغــب فــي االســتثمار داخــل 

الســوق  أن  مــن  الرغــم  علــى  العــراق 

العراقيــة مــن أخصــب األســواق."

التفرغ الزراعي

ســنداب،  الدكتــورة  مكتــب  الــى  عدنــا 

مــا  ســألتها:  االســتراحة  أثنــاء  وفــي 

الحــل؟ فأجابتنــي علــى الفــور: "أن نفســح 

التــي  العامليــة  املجــال أمــام الشــركات 

واألســمدة  املبيــدات  إنتــاج  فــي  تعمــل 

العــراق،  داخــل  باالســتثمار  والبــذور 

الزراعــي  التفــرغ  تفعيــل  يمكننــا  كمــا 

قطــع  بتســليمهم  الخريجــن،  للطلبــة 

أراض للعمــل علــى زراعتهــا، وبضمــان 

الدولــة  قبــل  مــن  الحاصــل  شــراء 

بأســعار مناســبة تتضمــن ربحــا مناســبا 

ــاد  ــك االعتم ــي، وكذل ــدس الزراع للمهن

للخريجــن،  الصغيــرة  املشــاريع  علــى 

وغيرهــا." الدواجــن  كحقــول 

الكليات األهلية

حميــد  )مجيــد  الدكتــور  الــى  نتوجــه 

نــوار(، اختصــاص علــوم الحياة فــي كلية 

علــوم الهندســة الزراعيــة، الــذي وعدتــه 

بــأن أكــون ضيفــا عليــه عنــد االنتهــاء مــن 

فكــررت  )ســنداب(،  الدكتــورة  حــوار 

ــن  ــد م ــألته للعدي ــذي س ــه ال ــؤال ذات الس

أســاتذة كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة: 

كليــات  فــي  القبــول  قلــة  وراء  "مــاذا 

"انحســار  إن  فأجابنــي:  الزراعــة؟" 

فــي  الزراعــة  كليــات  الــى  التقديــم 

ــداد  ــرة أع ــى كث ــود ال ــراق  يع ــوم الع عم

الكليــات األهليــة التــي فتحــت أقســاما 

للتحليــات املرضيــة، والصيدلــة، وطــب 

األســنان، وبأدنــى املعــدالت، لذلــك فــإن 

ــال  ــون إرس ــور يفضل ــاء األم ــة أولي غالبي

الكليــات  هــذه  الــى  وبناتهــم  أوالدهــم 

لضمــان تعيينهــم فــي مؤسســات ودوائــر 

مقابل توجههم نحو التخصصات الطبية  

علي غني  

قررت أن اكتب عن انحسار تقديم الطلبة الى كليات الزراعة والطب البيطري في العراق، فكان 
أول من خطر في بالي رئيس الوزراء المهندس الزراعي محمد شياع السوداني المتخرج في 
كلية الزراعة، وهو أيضًا من العارفين بمعاناة كليات الطب البيطري )كونهما توأمين(، ألن 
الكتابة عن  انحسار التقديم الى هاتين الكليتين العريقتين، في ظل تراجع معدالت القبول 

في السنوات األخيرة والهجرة منها الى كليات التمريض، ربما تدفعنا الى أخطر سؤال: هل أن ثروة 
العراق الحيوانية والزراعية أقل أهمية من النفط ؟ 

ــاع  ــي القط ــتثمار ف ــك االس ــة، وكذل الدول

الخــاص."

)نــورس  الدكتــور  زميلــه  يــرى  فيمــا 

عبــد اإللــه(، األســتاذ فــي كليــة علــوم 

بغــداد،  بجامعــة  الزراعيــة  الهندســة 

املشــاريع  الكليــة  تديــر  أن  "يجــب  أنــه 

ــة،  ــع وزارة الزراع ــاون م ــة بالتع الزراعي

وتقديــر الحاجــة الفعليــة لاختصاصــات 

ــبة  ــل املناس ــرص العم ــر ف ــة لتوفي الفاعل

اختصــاص."  لــكل 

تدخل مؤسساتي

كليــة  فــي  العميــد  معــاون  يــرى  بينمــا 

جامعــة  الزراعيــة  الهندســة  علــوم 

بغــداد، األســتاذ الدكتــور )محمــد شــاكر 

محمــود الخشــالي( األمــور مــن جانــب 

آخــر، فيقــول: "عندمــا كنــا فــي املدرســة 

االبتدائيــة كنــا نقــرأ علــى جــدار املدرســة 

عبــارة )الزراعــة نفــط دائــم(،  فالنفــط 

يمكــن أن ينفــد، لكــن الزراعــة باقيــة، 

 عامليــا، فــي أســتراليا يضعــون 
ً
خــذ مثــاال

ــي  ــات، فه ــوق كل االختصاص ــة ف الزراع

ــة  ــوم الطبي ــات العل ــن اختصاص ــى م أعل

املســاحات  وفــرة  أن  كمــا  واإلنســانية، 

املســتصلحة  غيــر  الكبيــرة  الزراعيــة 

الطلبــة  قابليــات  الســتثمار  فرصــة 

واالنتــاج، لــذا فــإن املختصــن واالدارة 

الجيــدة مللــف امليــاه يمكنهــم أن يحلــوا 

مثــل هــذه املشــاكل."

غياب االستثمار

علــوم  كليــة  وغــادرت  أوراقــي  مللمــت 

ــداد،  ــة بغ ــي جامع ــة ف ــة الزراعي الهندس

وذهبــت الــى نقابــة البيطريــن العراقين 

معاناتهــم  الــى  أيضــا  منهــم   ألســتمع 

التــي تشــبه الــى حــد بعيــد  معانــاة كليــة 

)عــاء  الدكتــور  فاســتقبلنا  الزراعــة، 

حســن عبــد الكاظــم(، عضــو مجلــس 

العراقيــن-  البيطريــن  نقابــة األطبــاء 

املركــز العــام- الــذي لــم يبخــل علينــا 

ــون  ــاف قان ــدًا أن "إيق ــة، مؤك ــة معلوم بأي

كان   1985 عــام  منــذ  الطبــي  التــدرج 

بدايــة الكارثــة، إذ أســهم هــذا القــرار 

البيطريــن  األطبــاء  تكــدس  فــي 

بصلــة  تمــت  ال  أعمــال  الــى  وتوجههــم 

آالف  )خمســة  البيطــري  الطــب  الــى 

طبيــب بيطــري عاطلــون عــن العمــل منــذ 

اآلن." ولحــد   )2002

للدكتــور  )والــكام  الكبــرى  واملصيبــة 

تعاقبــت  التــي  "الحكومــات  أن  عــاء( 

املســتثمر  تشــجع  لــم  الســلطة  علــى 

العــراق  الــى  القــدوم  علــى  األجنبــي 

عاقــة  لهــا  التــي  املشــاريع  وإقامــة 

التــي  ومنتجاتهــا  الحيوانيــة  بالثــروة 

كذلــك  بيطريــن،  أطبــاء  الــى  تحتــاج 

االفتقــار  الــى التنســيق الحقيقــي بــن 

الــى  الحكوميــة،  واملؤسســات  النقابــة 

ــة  ــي إقام ــة ف ــاب دور الحكوم ــب غي جان

مشــاريع خاصــة بدعــم مالــي كالقــروض 

ــة  ــد، وقل ــن الفوائ ــة م ــرة أو الخالي امليس

البعثــات التدريبيــة الــى بلــدان العالــم 

 عــن إهمــال الحكومــة 
ً
املتقدمــة، فضــا

للجانــب الفنــي فــي القطاعــات الخاصة.  

)مؤمــن  البيطــري  الطبيــب  وأيــد 

حســن(، الــذي مضــت علــى تخرجــه 

عــاء   الدكتــور  زميلــه  ســنن   )6(

ــم  ــار التقدي ــبب انحس ــا س ــن، عازي حس

الــى كليــات الطــب البيطــري الــى "عــدم 

 
ً
ــا ــن، فض ــات للخريج ــص تعيين تخصي

عــن عــدم احتضــان القطــاع الخــاص 

لألطبــاء البيطريــن الذيــن هــم الركيزة 

األساســية فــي اإلشــراف علــى حقــول 

الدواجــن واألســماك وتربيــة الحيوانات، 

الــى جانــب ضعــف الثقافــة االجتماعيــة 

ــل  ــص عم ــا يخ ــي بم ــع العراق ــي املجتم ف

ــا  ــوازي تمام ــذي ي ــري ال ــب البيط الطبي

مثيلــه فــي الطــب البشــري الــى حــد بعيــد

سوء التخطيط

ــي  ــري ف ــب البيط ــة الط ــى كلي ــت ال انتقل

جامعــة بغــداد، ليكــون فــي اســتقبالي 

عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور )حميــد 

الــى  موفــدًا  كان  الــذي  كاظــم(  علــي 

عديــدة  "حقائــق  حــدد  الــذي  أملانيــا، 

الطــب  كليــات  تطــور  أن  يمكنهــا 

البيطــري فــي العــراق، أوالها اســتخدام 

ــل  ــن قب ــة م ــط الصحيح ــات التخطي آلي

وزارة الزراعــة، إذ أن مخرجــات كليــات 

الزراعــة،  قطــاع  فــي  تصــب  الطــب 

فنحــن لســنا محتاجــن الــى هــذا العــدد 

الكبيــر مــن الكليــات البيطريــة مــن دون 

للدراســة  املهمــة  املســتلزمات  توفيــر 

البيطريــة." 

الدكتور حميد علي كاظم

الدكتورة سنداب سامي

الدكتور مجيد حميد

الدكتور محمد الخشالي

لماذا يعزف الطلبة عن الدراسة 
في كليات الزراعة؟
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شهداء اإلسعاف الفوري

قــدم هــذا القســم أعــدادًا مــن الشــهداء 

ــراب  ــارات واالضط ــوادث االنفج ــي ح ف

شــهيدًا،   27 عددهــم  بلــغ  األمنــي، 

فتــرة  خــال  شــهداء   6 الــى  إضافــة 

تفشــي وبــاء كورونــا.

ســعدي  )هيثــم  الدكتــور  يتحــدث 

النعيمــي(، مديــر القســم، عــن عمــل 

: "إن واجبنــا 
ً
ومهمــات منتســبيه قائــا

هــو نقــل املرضــى والحــاالت الحرجــة 

مــن والــى املؤسســات الصحيــة لتلقــي 

العــاج، وهنــاك آليــة وتعليمــات تحكــم 

عملنــا، لكــن يبقــى األســاس بالنســبة 

األرواح  إنقــاذ  فــي  ســعينا  هــو  لنــا 

ــن  ــت ممك ــرع وق ــى بأس ــال املرض وإيص

املعنيــة." املؤسســات  الــى 

بغــداد  فــي  لدينــا  "يتوفــر  وأضــاف: 

87 مركــزًا لإلســعاف الفــوري تغطــي 

 / بغــداد  هــي  فيهــا  قواطــع  أربعــة 

ــة  ــي والرصاف ــمالي والجنوب ــرخ الش الك

والجنوبــي." الشــمالي 

أجور النقل في اإلسعاف الفوري

املرضيــة  الحــاالت  نقــل  أجــور  عــن 

"نقــل  إن  النعيمــي  الدكتــور  يقــول 

املؤسســات  الــى  البيــت  مــن  املرضــى 

داخــل  وبالعكــس  الحكوميــة  الصحيــة 

بغــداد مجانــي. أمــا النقــل مــن والــى 

فيكــون  األهليــة  الصحيــة  املؤسســات 

لقــاء  فقــط  دينــار  آالف  باســتيفاء10 

ــل  ــك، والنق ــض بذل ــى للمري ــل يعط وص

 25 باســتيفاء  يكــون  املحافظــات  الــى 

األحــوال  كل  فــي  فقــط  دينــار  ألــف 

ــة  ــة الحكومي ــات الصحي ــة املؤسس ولكاف

واألهليــة." 

وعــن شــكوى بعــض املواطنــن مــن أن 

يشــترطون  اإلســعاف  ســائقي  بعــض 

مبالــغ أعلــى، أجــاب مديــر اإلســعاف 

 إن "أيــة شــكوى تصلنــا 
ً
الفــوري قائــا

مجالــس  نشــكل  فإننــا  ذلــك  عــن 

يقــوم  مــن  كل  ملعاقبــة  تحقيقيــة 

بأخــذ مبالــغ اضافيــة مــن املواطــن، 

ذلــك." فــي  واضحــة  والتعليمــات 

سيارات إسعاف في املستشفيات

وعــن ســيارات اإلســعاف املوجــودة فــي 

املستشــفيات، تحــدث الدكتــور هيثــم 

ــر  ــيارات غي ــذه الس  إن "ه
ً
ــا ــا قائ عنه

ــاك  ــن أن هن ــم م ــى الرغ ــا عل ــة لن تابع

تنســيقا مــع جميــع املؤسســات الصحيــة، 

ــبات  ــع املناس ــي جمي ــارك ف ــن نتش فنح

االســتثنائية التــي تتطلــب وجــودًا مكثفــا 

تخصــص  كمــا  الصحيــة،  للمــاكات 

لــكل مؤسســة صحيــة ســيارة إســعاف 

ــريرية، إذ أن  ــعة الس ــب الس حس

نقص في المالكات وشحة في السيارات

إنه قسم اإلسعاف الفوري التابع الى دائرة العمليات 
والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة، الذي يتعلق 

عمله بإنقاذ حياة المواطنين، إذ كثيرًا ما نرى سيارات 
اإلسعاف بمزمارها المميز تشق الطرق بمناداة سائقها 

أصحاب السيارات لفسح المجال ألنه يحمل حالة طارئة. 

هند الصفار

ألو 122
لــكل 50- املعــدل هــو ســيارة إســعاف 

100ســرير."

يعمــل الســائق واملســعف ملــدة 24 ســاعة 

ــدول  ــن ج ــم ضم ــون تبديله ــة، ويك كامل

اإلســعاف.  مراكــز  قبــل  مــن  ينظــم 

علــى  اإلســعاف  ســيارات  وتحتــوي 

أجهــزة منقــذة للحيــاة، ولكن اليســتطيع 

اســتخدامها،  املســعفن  جميــع 

ممرضــن  رئيــس  يوضحهــا  ألســباب 

جامعيــن )ســعد حمــد بهيــة(، مديــر 

الســيطرة املركزيــة فــي قســم اإلســعاف 

تفهــم  "عــدم  إن  قــال  الــذي  الفــوري 

وضعــف  املســعف  لعمــل  املواطنــن 

الصحيــة  الحالــة  بتقديــر  معرفتهــم 

أحيانــا  يعتــدون  تجعلهــم  ملرضاهــم، 

اســتخدامه  حــال  فــي  املســعف  علــى 

لألجهــزة املنقــذة للحيــاة داخــل ســيارة 

فــي  الســبب  ويعتبرونــه  اإلســعاف، 

ــي  ــر تعان ــذا أم ــض، وه ــاة املري ــال وف ح

الصحيــة،  املؤسســات  غالبيــة  منــه 

لهــذه  جزئــي  حــل  إيجــاد  جــرى  لــذا 

املســعفن  توزيــع  يكــون  بــأن  املشــكلة 

لتقليــل  مناطقهــم  ضمــن  والســائقن 

ــي  ــيما ف ــداءات، والس ــكاك واالعت االحت

مناطــق أطــراف بغــداد ذات الطبيعــة 

العشــائرية."

ألو 122 

آليــة  وعــن 

تحــدث  واالســتجابة  الطــارئ  النــداء 

ــر  ــداء عب ــلم الن ــون تس :" يك
ً
ــا ــة قائ بهي

الرقــم 122 ليجــري تحويلــه الــى غرفــة 

لجــة   ملعا ا

ومــن ثــم تســجيله وتحويلــه الــى حاســبة 

أقــرب  وتبليــغ  املوقــع  لتحديــد  املوقــع 

ــكان ــى امل ــه ال ــعاف للتوج ــز إس مرك

ــك  ــل، وكل ذل ــة النق ــري عملي ــث تج حي

يحــدث خــال دقائــق قليلــة وبســرعة 

أولويــات عملنــا  كبيــرة جــدًا ألن مــن 

إنقــاذ األرواح." الســرعة فــي 

قلة السائقني والتعيينات جديدة

قلــة  مــن  حمــد(  )ســعد  شــكا  فيمــا 

يجــري  الذيــن  اإلســعاف  ســائقي 

مســعف،  كمســاعدي  أيضــا  تدريبهــم 

وذلــك بســبب ســن التقاعــد املبكــر الذي 

لتســليم  توجــه  وهنــاك  مؤخــرًا،  أقــر 

ــبء  ــذا ع ــعاف، وه ــيارة إس ــعف س املس

ــي  ــن ف ــيقوم بدوري ــعف س ــر ألن املس كبي

آن واحــد، لكــن ضــرورات العمــل وعــدم 

إيجــاد حلــول ملشــكلة نقــص املــاكات 

 آنيــة."
ً
تجعلنــا نقتــرح حلــوال

أنــه  ســعدي  هيثــم  الدكتــور  ويوضــح 

ــّن  ــم يع ــد اآلن ل ــام 2014 ولح ــذ ع من

ولــو ســائق إســعاف واحــد لدينــا، 

وهــذا أمــر يحتــاج الــى معالجــة 

علــى  عملنــا  نــؤدي  لكــي 

ولــوال  وجــه،  أكمــل 

القديمــة  املــاكات 

ذات الخبــرة العاليــة، 

لنتمكــن  كنــا   مــا 

مهامنــا  أداء  مــن 

" . لة بســهو

طموحات وأمنيات

ــوض  ــات النه ــات ومتطلب ــن الطموح وع

بعمــل اإلســعاف الفــوري فــي العــراق، 

يوجــز الدكتــور مديــر القســم ذلــك بمــا 

يلــي:

ــوري  ــعاف ف ــز إس ــاء مراك ــرورة إنش ض

والطــرق  الخارجيــة  الطــرق  علــى 

ــز  ــون املرك ــث يك ــة، بحي ــة املهم الداخلي

 ليســتطيع إنقــاذ حيــاة النــاس 
ً
متكامــا

بالســرعة املمكنــة، وذلــك بســبب كثــرة 

الحــوادث املميتــة التــي تحصــد أرواح 

اإلســعاف  غيــاب  بســبب  الكثيريــن 

الســريع. 

كذلــك إنشــاء منظومــة حمايــة متكاملــة 

بالتعــاون مــع بقية املؤسســات والــوزارات 

ســيارات  وتحديــث  العاقــة،  ذات 

واملســتلزمات  واألجهــزة  اإلســعاف 

كل  مــن  أهــم  لكــن  للحيــاة.  املنقــذة 

قانــون  الــى  نحتــاج  فإننــا  تقــدم  مــا 

لحمايــة املــاكات العاملــة فــي اإلســعاف 

الفــوري، ألن االعتــداءات تعيــق عملنــا 

بالخــوف  العاملــن  بعــض  وتصيــب 

مــن أداء واجبهــم، والســيما املــاكات 

الجديــدة."

ــن  ــس املمرض ــف رئي ــه، يضي ــن جانب م

ســعد بهيــة بقولــه إن "املــاكات التــي 

والســيما  إلينــا،  الــوزارة  ترســلها 

ــم  ــو قس ــم خريج ــرة، ه ــات األخي الوجب

ــي  ــن خريج ــوا م ــع، وليس ــة املجتم صح

معاهــد  فــي  الفــوري  اإلســعاف  قســم 

الصحــة العاليــة أو مــن خريجــي أقســام 

ــبء  ــد الع ــا يزي ــه، مم ــض وكليات التمري

علينــا فــي التدريــب."
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ــقوطها،  ــل س ــا قب ــوء عليه ــليط الض وتس

ــي  ــر متطوع ــد نش ــدث، فبع ــا ح ــذا م وه

املبــادرة صــور القبــة وهــي تتــآكل، بعدهــا 

الثقافــة األســبق  بيومــن، أعلــن وزيــر 

املباشــرة بترميمهــا وتأهيلهــا باالتفــاق 

مــع إدارة الوقــف الســني، وكان هــذا أحــد 

ومازالــت  املبــادرة،  أعضــاء  نجاحــات 

ــنوات،  ــرور س ــم م ــة رغ ــود متواصل الجه

إال أن ترميــم املــكان لــم يكتمــل بســبب 

علــى  لكننــا  االهتمــام،  وعــدم  التلكــؤ 

األقــل اســتطعنا الحفــاظ علــى القبــة مــن 

التهديــم." 

املبادرة في املحافظات أيضًا

تضيــف ذكــرى أنــه علــى إثــر مبــادرة 

الفــرق  مــن  الكثيــر  نشــط  بابــل  بــرج 

التطوعيــة بمبــادرات تعنــى بالتجــوال فــي 

أماكــن بغــداد عــن طريــق الدراجــات، 

تســليط  أيضــا  حملتهــم  شــملت  وقــد 

التراثيــة،  الــدور  حمايــة  علــى  الضــوء 

والضغــط علــى املعنيــن لحمايتهــا مــن 

ــن  ــر م ــة الكثي ــك ألن عائدي ــم، ذل التهدي

هــذه الــدور هــي لســكان محليــن يرغبــون 

فــي مناطــق مهمــة  تقــع  ببيعهــا ألنهــا 

القانــون  لكــن  بغــداد،  وســط  تجاريــا 

العراقــي يمنــع تهديــم هــذه الــدور، إال 

متحايلــة-  -وبطــرق  العوائــل  بعــض  أن 

تقــوم بهدمهــا بصــورة غيــر مباشــرة، ثــم 

ببيعهــا. يشــرعون 

كمــا أقامــت املبــادرة فعاليــات عديــدة 

الدراجــات  دون  مــن  املحافظــات،  فــي 

حمايــة  أجــل  مــن  وإنمــا  الهوائيــة، 

ــات  ــع مديري ــيق م ــا بالتنس ــراث أيض الت

ــن  ــر م ــوا أكث ــفوا ووثق ــد اكتش ــار، فق اآلث

ــن  ــر م ــافهم لكثي ــع اكتش ــري، م ــكان أث م

املناطــق غيــر املكتشــفة حتــى يومنــا هــذا.

شغف الدراجة واكتشاف املدينة

متطوعــي  أحــد  محمــد(،  )حســن   

التــراث،  لحمايــة  بابــل  بــرج  مبــادرة 

تحــدث لـــ "مجلــة الشــبكة" عــن انضمامه 

وولعــه  شــغفه  كــرس  إذ  ومشــاركته، 

ــزءًا  ــون ج ــى أن يك ــة، عل ــوب الدراج برك

وبأهدافهــا: بهــا  يؤمــن  مــن مبــادرة 

"بــدأت املشــاركة فــي نشــاطات بــرج بابــل 

بعــد املوســم الثانــي، كان لــدي شــغف 

ــر  ــب كبي ــة، وح ــة الهوائي ــوب الدراج برك

ــا  ــى أماكنه ــرف عل ــي والتع ــم مدينت ملعال

التراثيــة، وأن أكــون جــزءًا مــن حمايــة 

هــذه املعالــم، اتجهــت معهــم فــي جولتنــا 

وانطلقنــا  الوالــي،  قصــر  الــى  األولــى 

هنــا  مــن  بالقليلــة،  ليســت  كمجموعــة 

بأنــي ســأبقى عضــوًا مخلصــا  تيقنــت 

لهــذه املبــادرة، نتعــرض الــى مضايقــات 

ــن  ــيارات، الذي ــاب الس ــن أصح ــرة م كثي

ــة  ــن األرصف ــم، لك ــا نضايقه ــون أنن يظن

لنــا  وليــس  أيضــا،  والشــوارع  مســتغلة 

ــن  ــل ونح ــاذا نفع ــا، فم ــاص بن ــكان خ م

خــال  مــن  تراثنــا  نحمــي  أن  نحــب 

مــع  جلســة  أيضــا  أقمنــا  الدراجــة؟ 

ــك(،  ــم )الكايروبات ــن بعل ــد املختص أح

كذلــك أدرت جلســة حواريــة مــع اثنــن 

والصعوبــات  الســرطان  محاربــي  مــن 

التــي يواجههــا مرضــى الســرطان فــي 

العــراق، وأيضــا قدمــت ورشــة فــي بــرج 

بابــل عــن التعايــش الســلمي فــي وســائل 

التواصــل االجتماعــي. فــي ثــاث ســنوات 

اســتفدت الكثيــر مــن بــرج بابــل، هــم 

 فــي اختصاصــه، وكســبتهم 
ٌ

مبدعــون كل

كعائلــة ثانيــة مليئــة باملحبــة."

تعليم األطفال األنشطة اإلنسانية 

املجتمعية

أمــا )أبــو هبــة(، فا طعــم للجــوالت التي 

يقــوم بهــا دون حضــور أوالده الثاثــة. 

فــي البــدء كان يشــارك لوحــده، ثــم بــدأ 

بوضــع ابنتيــه معــه علــى الدراجــة، ومــا 

 حتــى قــام بتعليــم جميــع 
ً
إن كبرتــا قليــا

أوالده ركــوب الدراجــة لوحدهــم، كانــوا 

مواجهــة  مــن  الشــيء  بعــض  خائفــن 

ــم  ــح- لكنه ــا يوض ــي -كم ــارع العراق الش

اليــوم ال يفوتــون أيــة جولــة استكشــافية. 

يكمــل حديثــه لـــ "مجلــة الشــبكة" بالقول:

لكــن  العــراق،  كردســتان  فــي  "اعمــل 

مجريــات  يتابعــون  بغــداد  فــي  أوالدي 

االتفاقــات علــى الجــوالت، وحــال عودتي 

آخذهــم لاســتمتاع برؤيــة مدينتهــم، 

ــرج  ــادرة ب ــق مب ــع فري ــوا م ــث اتجه حي

بابــل الــى الكثيــر مــن املناطــق، حتــى 

ــراف  ــد أط ــع عن ــي تق ــدة الت ــك البعي تل

بتحفيزهــم  قمــت  كمــا  العاصمــة، 

وتشــجيعهم فــي أن يكونــوا جــزءًا مــن 

لبادهــم." التطوعــي  املجتمــع 

ويؤكــد أبــو هبــة أن املبــادرة لــم تعــد 

الدراجــات  جــوالت  علــى  تقتصــر 

ــر  ــبكة أواص ــت ش ــا أسس ــل إنه ــط، ب فق

إنســانية،  وعاقــات  اجتماعيــة 

وأصبحــت نظامــا عائليــا بفيــض مــن 

املحبــة باملشــاركة فــي جميــع املناســبات 

فــي  املبــادرة  بأعضــاء  الخاصــة 

االجتماعيــة. مناســباتهم 

ــي  ــرة، نلتق ــة كبي ــة عائل ــا بمثاب "أصبحن

نقــدم  بعضــا،  بعضنــا  ويدعــم  معــا 

النشــاط التطوعــي للحــاالت اإلنســانية، 

ــر." ــي كثي ــي ل ــة تعن ــذه التجرب وه

 بــدأت الفكــرة عــام 2017، لكــن انطــاق 

الفعلــي  الهوائيــة  الدراجــات  فعاليــات 

بــدأ عــام 2019، كمــا توضــح )ذكــرى 

سرســم(، عضــو مجلــس إدارة مبــادرة 

ــكل  ــق، وبش ــراث، إذ تنطل ــل للت ــرج باب ب

املشــاركن  ملختلــف  جــوالت  أســبوعي، 

بمختلــف أعمارهــم، داخــل أحيــاء بغــداد 

الســكنية نحــو أبــرز الشــواخص األثريــة 

والتراثيــة. 

الثقافــة،  وزارة  مــع  التنســيق  "بدأنــا 

أن  باعتبــار  الســني،  الوقــف  ومــع 

ــي  ــه ف ــة ل ــة تابع ــزارات الديني ــة امل غالبي

معالــم  زيــارة  علــى  واتفقنــا  بغــداد، 

ســيرنا  وكان  جمعــة،  يــوم  كل  املدينــة 

علــى الدراجــات الهوائيــة ليــس مجــرد 

)ســير(، وانمــا لاستكشــاف وحمايــة 

ــذه  ــن ه ــر م ــا أن الكثي ــراث، إذ وجدن الت

للســقوط."  وآيــل  مهمــل  املعالــم 

إنقاذ املعالم

دالــة  عامــات  ال  أن  سرســم  توضــح 

تــؤدي إلــى غالبيــة مــزارات بغــداد، فعلــى 

اإلهمــال  لكــن  أهميتهــا،  مــن  الرغــم 

طالهــا فــي كل شــيء، حتــى أن الفريــق 

التطوعــي كان، ومــا زال، يواجه صعوبات 

فــي إيجــاد األماكــن، مــع معانــاة شــديدة 

تبليــط  وعــدم  الطــرق  رداءة  بســبب 

بزيــارة  اســتمروا  أنهــم  إال  غالبيتهــا، 

فــي  تكمــل  وتوثيقهــا.  األثريــة  املواقــع 

حديثهــا لـــ "مجلــة الشــبكة" قائلــة: 

مواقــع  فــي  جوالتنــا  ننشــر  "أصبحنــا 

التواصــل، ومنهــا بــدأ الكثيــر باالنضمــام 

واملحبــن  املتطوعــن  مــن  إلينــا، 

رائعــا،  شــعورًا  هــذا  كان  ملدينتهــم، 

الــذي  مكانهــم  اآلخــرون  يكتشــف  أن 

فيــه." يعيشــون 

أنهــم اســتطاعوا  وتبــن ذكــرى أيضــا 

الســقوط،  مــن  املواقــع  بعــض  "إنقــاذ 

ومنهــا قبــة الســهروردي، التــي تعــود الــى 

أكثــر مــن 800 عــام، إذ كانــت تعانــي مــن 

إهمــال  مــع  والتشــققات،  التصدعــات 

إدارة  علــى  القائــم  طلــب  فقــد  هائــل، 

املــكان مــن متطوعــي بــرج بابــل املجــيء 

نكتشف بغداد على الدراجة الهوائية

" عالبسكلتة نلفو يابا 
في كل حتة،" شعار 
غير مرئي، انتهجته 
وسارت على خطاه 

)مبادرة ومنظمة برج بابل لحماية 
التراث في العراق(، فكيف ومتى 

أصبحت الدراجة الهوائية في 
العراق متاحة هكذا للنساء؟ 

"لنكسر كل الحواجز ونخرج في 

نزهة على دراجاتنا، لنرى مدينتنا 
بشكل جيد".

انتهجت )مبادرة برج بابل لحماية 
التراث( مشروع التعرف على 

مناطق بغداد األثرية وأبرز 
مزاراتها من خالل ركوب الدراجات 

الهوائية.

 آية منصور 

في مبادرة تراثية لبرج بابل 
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جمعتنــا  مملوحــة  بغداديــة  ســوالف 

روائــع  وصائــغ  التراثــي  املصمــم  مــع 

ــذي  ــي( ال ــن عل ــس حس ــارة )قي الحض

تحــدث لنــا، بســعة صــدره، عــن الحلــي 

تطويــع  عبــر  املجوهــرات  وتصميــم 

باآلركيولوجيــا: الحداثــة 

*شــِغفت بفكــرة الصياغــة التراثيــة فــي 

ــرك  ــي عم ــو ف ــن ه ــف مل ــر، كي ــت مبك وق

أن يخطــف ذائقتــه هــذا املجــال الــى 

الصاغــة  بمحــال  االلتصــاق  درجــة 

والنفائــس؟

ــن  ــت ب ــي كان ــامة: بدايات ــب بابتس - يجي

شــغوفا  كنــت  إذ   2010-  2009 عامــي 

جــدًا باألحجــار الكريمــة رغــم صغــر 

لــدي  ــد 
ّ
ول بهــا  املفــرط  ولعــي  ســني، 

رغبــة فــي الوجــود املدمــن مــا بــن محال 

واألحجــار  الحلــي  وصانعــي  الصاغــة 

ــي  ــر ف ــتمر وكب ــع اس ــذا الول ــة. ه النفيس

املفهــوم  دراســة  الــى  وقادنــي  داخلــي 

ــة للصياغــة،  الرئيــس والفكــرة الحقيقي

ــيات  ــا األساس ــن خاله ــت م ــي تعلم الت

أكثــر  الحلــم  كبــر  بعدهــا  البســيطة، 

أحضــر  وأصبحــت  ذائقتــي  فطــورت 

عامليــة  ودورات  ومعاهــد  مؤتمــرات 

عديــدة  دول  فــي  تقــام  كانــت  وورشــا 

ترعــى هــذا املجــال النفيــس.

تــراث  رائحــة  بــن  املزاوجــة  *فكــرة 

الرافديــن،  وحضــارات  أجدادنــا، 

خطــرت  كيــف  الحديثــة،  والصياغــة 

بالــك؟ علــى 

-أنــا بطبيعتــي شــخص مغامــر.. وأعتقــد 

أن واحــدًا مــن أســباب تميــزي ونجاحــي 

فــي جانــب منفــرد عــن الباقــن، هــو أنــي 

صاحــب فكــرة الدمــج الفخــم بــن علــم 

الصياغــة القديمــة )البدائيــة( وعلــم 

الصياغــة الحديــث )املكننــة(، وبالتالــي 

ــة  ــة الجميل ــع الفني ــذه القط ــت به خرج

النفيســة التــي تمــزج تراثنــا مــع ملســات 

بــن  التطــور والحداثــة، وقــد دمجــت 

النحــت، والنقــش، والصياغــة، وتركيــب 

االحجــار، والتصميــم، باإلضافــة الــى 

ــس  ــت خم ــي جمع ــا، أي أن ــة تقريب املكنن

مهــن فــي مهنــة واحــدة، علمــا أن كل 

تصميمــي  مــن  هــي  املنفــذة  القطــع 

وتنفيــذي، كمــا يســاعدني دائمــا والــدي 

ــن(. ــال ديزاي ــه )إنتيري كون

الخواتــم  صياغــة  فــي  *الحظنــا 

للعالــم  واضحــا  تعريفــا  هنــاك  أن 

ــا،  ــن وعظمته ــارات وادي الرافدي بحض

ــرد  ــه مج ــك أم أن ــدًا ذل ــت قاص ــل كن ه

؟ يق تســو

تتعلــق  التــي  للخواتــم  -بالنســبة 

ــم  ــذه الخوات ــخ، فه ــارات والتاري بالحض

خالصــة،  وطنيــة  بطريقــة  صممتهــا 

وبحــس عراقــي افتخــر بــه، ألن الغــرض 

منهــا تعريــف العالــم كلــه بحضــارات 

وادي الرافديــن وعظمتهــا، وعــادة فــإن 

زبائــن املجوهــرات هــم ثاثــة أنــواع: 

تصميمهــا  ألن  القطعــة  يقتنــي  األول 

أعجبــه واليهتــم بنوعيــة الحجــر إذا كان 

ــي  ــوع الثان ــا الن ــا. أم ــا أو طبيعي صناعي

أو  خاتمــا  كانــت  إذا  القطعــة  فيقتنــي 

فيهــا،  املوجــود  الحجــر  قــادة ألجــل 

ــاءم  ــذي يت ــر ال ــه الحج ــه بأن والقتناع

مــع برجــه وتاريــخ ميــاده. فــي حــن 

أن النــوع الثالــث يقتنــي القطعــة لنــدرة 

بعــض   
ً
مثــا فيهــا،  املوجــود  الحجــر 

 10 إلــى  ســعرها  يصــل  قــد  القطــع 

ــة  ــو نوعي ــبب ه ــر والس آالف دوالر أو أكث

الحجــر املوجــود فــي الخاتــم أو القــادة.

)الديزاينــات(  غالبيــة  تكــون  *ملــاذا   

مرغوبــة لــدى النســاء والرجــال علــى 

حــٍد ســواء، كيــف جمعــت الذائقتــن؟

-ألنــي –بأمانــة- جمعــت فــي هــذه القطــع 

جــودة العمــل، ونــدرة الحجــر، وأنــواع 

أحجــار تتــاءم مــع كل األبــراج، كلهــا 

فــي قطعــة واحــدة، واألهــم مــن هــذا 

ــا  ــي أصممه ــات الت ــر املودي ــه أن أكث كل

أو  قطعتــن  منهــا   أصــوغ   وأنفذهــا 

ثــاث حتــى ال تكــون تقليديــة أو مكــررة. 

 قــادة امللكــة شــبعاد، 
ً
لــدّي مثــا

الذهــب  مــن  مصنوعــة  وهــي 

 ،18 عيــار  ــاع(  
ّ
مل )غيــر  الطافــي 

مــع 10 حبــات أملــاس طبيعــي نقيــة 

ــا،  ــا طبيعي ــوت إفريقي ــر ياق ــع 21 حج م

ــد  ــي، وق ــرد الطبيع ــن الزم ــن م وحجري

صنعــت منهــا قطعــة واحــدة فقــط.

مســماري  لــوٍح  فــي  قــادة  *جذبتنــا 

ــا  ــل رموزه ــي داخ ــد أن ف ــل، أعتق مذه

ناطقــة.. فكــرة 

-نعــم، صغــت لوحــا مســماريا قديمــا 

مكتوبــا  وكان  املتاحــف،  أحــد  فــي 

هنــاك  أن  التعريفيــة  اللوحــة  علــى 

صفقــة تجاريــة بــن فــاح وتاجــر لبيــع 

وعملــت  الفكــرة  وأخــذت  الحبــوب، 

قــادة منهــا، لكــن مــع تغييــر بعــض 

أحجــارًا  أضفــت  وأيضــا  الرمــوز، 

لــدي  كذلــك  التصميــم.  الــى  كريمــة 

خاتــم كلكامــش مــن الذهــب األســود 

واألصفــر عيــار 18 مــع األملــاس، ويزيــن 

الخاتــم مــن الجانــب رأس أســد، وأيضــا 

بانيبــال،  آشــور  امللــك  خاتــم  صنعــت 

كمــا صنعــت اقراطــا  نســائية مســتوحاة 

ــدي. ــرجون األك ــك س ــور املل ــن ص م

للحضــارة  *كان 

املصريــة  الفرعونيــة 

فــي  نصيــب 

إبداعاتــك، 

تجــد  هــل 

صياغتــه  يمكــن  حضاريــا  تاقحــا 

عربــي؟ كمشــترك 

الحضــارات  جميــع  أن  إذ  بالتأكيــد،   -

ــذا  ــة، وه ــة خصب ــن أرض عربي ــة م نابع

الخاتــم الفرعونــي يعتبــر واحــدًا مــن 

فــي  صممتهــا  التــي  الخواتــم  أصعــب 

التفاصيــل  لكثــرة  وذلــك  حياتــي، 

املوجــودة فيــه، فكــرة الخاتــم مســتوحاة 

الفرعونيــة،  املصريــة  الحضــارة  مــن 

اســمه  لرجــل  الشــخصية  وهــذه 

)أنوبيــس -Anubis(. الخاتــم كلــه مــن 

 35 ويــزن  واألســود  األصفــر  الذهــب 

غرامــا تقريبــا، وهــو مرصــع باألحجــار 

أبيــض،  )أملــاس  الطبيعيــة  الكريمــة 

ويحتضــن  وياقــوت(  أســود،  وأملــاس 

الرجــل فــي يــده ياقوتــة طبيعيــة غيــر 

ويعتبــر  قيــراط،   بــوزن 1.5  معالجــة 

مــن  املعالــج  غيــر  الطبيعــي  الياقــوت 

نــوادر األحجــار الكريمــة. بصراحــة فــإن 

الخاتــم كان تحديــا كبيــرًا بالنســبة لــي، 

ــهر  ــة أش ــتغرقت خمس ــل اس ــرة العم وفت

أفــكار  وتجميــع  بحــوث  بــن  متقطعــة 

الحجــرة  وتقطيــع  وتصميــم  وتنســيق 

مــع  تتواكــب  حتــى  الرئيســة 

التصميــم.

ميساء الفيلي

أجدد نفائس تراثنا 
أُلبهر العالم!

قيس حسين:
صائغ الجواهر التراثية 

قطٌع فنية فاخرة تخطف القلب من أول نظرة، ويتسلل 
منها الى الروح، حيث ال يقف االمر عند فخامة األمر عند 

فخامة التصميم فحسب، وإنما تذهلك ألمعية فكرة 
المزاوجة اللطيفة بين تراثنا النفيس وحضارة وادي الرافدين 
الناعمة بقالئدها وأحجارها الثمينة وخزائنها، وكذلك بين الحداثة ومكننتها 

بغية تعريف العالم ولفت أنظارِه نحو هذا الصندوق الجمالي العابق 
بالنفائس الحّية.  

قيس حسين علي
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ــا  ــينية حتفه ــرأة خمس ــت ام ــا لقي حينم

للتســوق،  متجــر  فــي  ســادية  بطريقــة 

رأســها  الســابق  شــريكها  هشــم  إذ 

ــأن  ــا ب ــر، علم ــم انتح ــات ث ــع إطاق بأرب

وســجلت  ســابقا  أبلغــت  قــد  الضحيــة 

البوليــس حفاظــا علــى  لــدى  شــكواها 

باالعتــداء  شــريكها  واتهمــت  حياتهــا 

الجســدي واإلكــراه واملطــاردة، لكــن بــا 

فائــدة!

ــب  ــد مرع ــه تصاع ــوس يقابل ــذا الكاب ه

قائمــة  تتصــدر  التــي  الســويد  فــي 

ذات  وفــي  رفاهيــة،  األكثــر  الشــعوب 

الوقــت قتلــت فــي شــوارعها خمــس نســاٍء 

بطــرٍق بشــعٍة خــال الفتــرة املاضيــة، 

تقابلهــا جريمــة مروعــة  طالــت امــرأة 

فرنســية أحرقهــا شــريكها أمــام الجميــع 

وهــي حّيــة! أمــا فــي ايطاليــا -الغارقــة 

الــى  البوليــس  اضطــر  فقــد  باملافيــا- 

مــوارب: فــوري  )مســج(  تخصيــِص 

طاملــا  مارغيريتــا"..  بيتــزا  طلــب  "أود 

ــه  ــرأة تواج ــوم ام ــوارعها كل ي ــي ش أن ف

املــوت وحيــدة!

ملــاذا  ــرى 
ُ

ت يتســاءل،  ل 
ُ
الــك طبعــا 

ــف( دول أوروبــا، وفــي مقدمتهــا  )تلطِّ

أملانيــا، جرائــم قتــل النســاء وتصفهــا 

)مآســي العاطفــة(، فــي إشــارة الــى  بـ

ال  وفرديتهــا،  الجريمــة  خصوصيــة 

ــّر  ــا س ــرة، وم ــو الظاه ــه نح ــا تتج بكونه

ــة  ــارات اإلجرامي ــن امله ــر ع ــض النظ غ

األوروبيــون  الرجــال  يظهرهــا  التــي 

شــريكاتهم  أجســاِد  بتقطيــِع  فجــأة 

انطاقــا مــن عقــدِة العنــف الجنســّي 

والقانــون الــذي يضــع الــكاب قبلهــم 

الحقــوق! فــي 

عالقة حُب قاتلة

مدينــة  فــي  واملدونــة  الصحافيــة 

هامبــورغ األملانيــة )أمــل العربــي( وثقــت 

فكرتنــا بالعثــور -قبــل فتــرة- علــى جثتــن 

)أوتينســن(،  بمنطقــة  ســلم  بئــر  فــي 

بامتعــاض: قائلــة 

"تلقــت الشــرطة أمــس باغــا مــن ســيدة 

تقيــم فــي إحــدى العمــارات الســكنية، 

عــن ســماع إطــاق نــار عنــد الســاعة 

ــة  ــي منطق ــا ف ــف صباح ــة والنص الثامن

أوتينســن. وعثــرت الشــرطة هنــاك علــى 

جثــة امــرأة شــابة مقيمــة فــي البنــاء، 

عشــريني  رجــل  جثــة  جانبهــا  والــى 

وبندقيــة عنــد بئــر الُســلم. حينهــا طوقــت 

بتمشــيطها  وقامــت  املنطقــة  الشــرطة 

لــم  اآلن  وحتــى  مروحيــة،  بمســاعدة 

تعــرف أســباب الجريمــة، لكــن الشــرطة 

عاقــة  علــى  كان  الجانــي  أن  تعتقــد 

ــه." ــل نفس ــم قت ــا ث ــه قتله ــة، وأن بالضحي

السكاكني تسرح وتمرح!

)ديانــا(  رحيــل  أن  ينكــر  أحــد  ال 

ــق  ــوِب أعم ــي القل ــر ف ــه حف ــكوك في املش

موجــة حــزٍن أوروبيــة، لــم يصنعهــا التــاج 

البريطانــي، وال عدســات الباباراتــزي، 

التــي  اآلمنــة  املحّبــة  صنعتهــا  وإنمــا 

جعلــت ذكرهــا وهــي ميتــة أطــول مــن 

املشــؤوم.. عرشــها  عمــِر 

تمــوت  ال  األفــكار  أن  يبــدو  ولكــن 

ــر  ــة التحض ــد كذب ــن تصم ــادم، ول بالتق

ــا  ــون، كم ــى بالقان غط
ُ
ــش امل ــام التوح أم

ــل  ــن أص ــة م ــطة البريطاني ــد الناش تعتق

عراقــي )هــاال الســام(، التــي تحدثــت 

وُمســبباته،  الرعــب  هــذا  جــذور  عــن 

قائلــة:

"معــدل الضحيتــن كل أســبوع، ســواء من 

النســاء، أو األطفــال، أو املســتضعفن، 

لــم يتغيــر منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، 

وقــد يكــون الســبب هــو عقــدة العنــف 

الجنســي فــي مرحلــة الطفولــة، التــي تعد 

مــن أهــم املشــكات االجتماعيــة تأثيــرًا 

فــي املجتمــع البريطانــي، وهــذه ال تعتبــر 

ــا  ــد أنه ــخصيا أعتق ــي ش ــل إنن ــة، ب إدان

مجتمعــات  فــي  و)مختبئــة(  موجــودة 

كثيــرة بأرقــام متفاوتــة، النســبة األكبــر 

حقيقيــة  معالجــة  بــا  متروكــة  منهــا 

بســبب الخــوف. أمــا الســبب الثانــي -فــي 

ــي  ــال اندماج ــن خ ــخصي- م ــي الش رأي

فــي تفاصيــل املجتمــع منــذ فتــرة طويلــة، 

املبالغــة )او االســتغال( عنــد  أن  أرى 

تنفيــذ قانــون حقــوق املــرأة مــن قبــل 

بالشــؤون  املختصــة  املؤسســات  بعــض 

 
ً
االجتماعيــة، يلعــب دورًا كبيــرًا وفعــاال

فــي زرع الخلــل النفســي وتراكمــه، مــا 

الشــعور  وخلــق  االنفجــار  الــى  يــؤدي 

ــل.  ــدى الرج ــي ل اإلجرام

لــم تكــن املــرأة )واألفــراد بشــكل عــام(، 

ومنــذ زمــن ليــس بقصيــر فــي مأمــن تــام 

ــت  ــل تح ــاب والقت ــوادث االغتص ــن ح م

الحقــوق  بلــد  ففــي  بريطانيــا،  ســماء 

جرائــم  مــن  طويــل  تاريــخ  والحريــات 

مفتوحــة  قضيــة  مــن  وأكثــر  العنــف، 

 ،
ً
ذهــا مايــزال مجهــوال

ّ
حتــى اليــوم ومنف

املحلــي  اإلعــام  يتناولهــا  والقضايــا 

ســلطته  يســتثمر  وال  خجــول  بشــكل 

فــي متابعــة تطــور التحقيقــات فيهــا أو 

الســعي إليجــاد حلــول جذريــة ملســبباتها 

ودوافعهــا.

أدت  كثيــرة  عوامــل  بــن  واحــد  هــذا   

الــى تزايــد الجرائــم بمــرور الوقــت فــي 

اململكــة )والحديــث عــن لنــدن تحديدًا(، 

إضافــة الــى احتوائهــا واندمــاج ســكانها 

بثقافــات متعــددة ومتنوعــة )بمــا فــي 

ذلــك مشــكاتها وعقدهــا(، جــاءت مــع 

ــة،  ــات مختلف ــدان وبيئ ــن بل ــن م الوافدي

وانصهارهــم فــي املجتمــع الــذي ال يخلــو 

فــي األســاس مــن مشــكاته الخاصــة. 

هــو  اليــوم  الحكومــة  مــن  املطلــوب 

ومــدى  التدقيــق  أنظمــة  مــن  التحقــق 

املرشــحن  الســتبعاد  الفنيــة  كفاءتهــا 

)املراوغــن او امليالــن الــى العنــف( مــن 

العمــل فــي األجهــزة األمنيــة، وإجــراء 

مراجعــة دقيقــة ملعاييــر القبــول فيمــا لــو 

كانــت هنــاك ثقافــة جنســية متســاهلة 

أجهــزة  فــي  بالبقــاء  لهــم  تســمح 

الشــرطة."

عقدة نقص إجرامية

ــي  ــدا )راج ــي هولن ــم ف قي
ُ
ــي امل الصحاف

قضيــة  عــن  تحــدث  الزهيــري( 

الجريمــة، باعتبارهــا صناعــة ثقافيــة ال 

:
ً
قائــا الجــذر،  يحكمهــا 

"يتهمنــا األوروبيــون بالطابــع العشــائري 

فــي  الرجــال  يمنــح  الــذي  الشــرقي 

النســاء  بإنهــاء حيــاة   
ً
الشــرق تخويــا

آمنة عبد النبي - ألمانيا

صراخ أنثوي أجّش، يحاول الفرار دون جدوى، يعقبه 
بثواٍن رأس مهشم بشعر أشقر يسيح بخصالتِه ودمائه 
 lllllll lllll على حٍد سواء. هو ليس مشهدًا هاربًا من ظالِم
يحاول التنزه بمزحة تمثيلية سخيفة على أرض الواقع، 

وإنما هو كابوس نهاري فظيع رّوع مدينة )شفالمشتات( في 
والية )هيسن( األلمانية، 

جرائم عاطفية 
ال تصفيات مسعورة!

ف أوروبا قتل النساء؟ لماذا تلطِّ

ثائر التميمي

عبير الالمي
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نحو الثمانين!
ذاكرة 
المستقبل 

ــرًا  ــف كثي ــن أتوق ــة، ول ــة االبتدائي ــى املرحل ــريعا عل ــأّمر س ــي. س ــا صاحب ــك، ي ــرف تاريخ ــي أع ــه : إن بادرت

 عنــد املرحلــة الثانويــة، التــي ودعتهــا لتدخــل الســجن، بينمــا كان 
ً
عنــد املرحلــة اإلعداديــة، وســأتوقف قليــا

ــات. ــو الجامع ــن نح ــا فرح ــك يودعونه أقران

ــا  ــري. كن ــاء عم ــة أبن ــل بقي ــب مث ــرف اللع ــم أع ــت. ل ــال: صدق ق

 .
ً
. يقــرأ كثيــرًا وينــام قليــا

ً
بدايــات جيــل ُيفكــر كثيــرًا ويــأكل قليــا

بالرهانــات  ونزدهــر  بالتثقــف،  ونشــقى  باملعرفــة  نتعــذب  كنــا 

واملجاهــدات التــي فرضناهــا علــى أنفســنا.

 

كان البحــر أمامنــا، عنــد )قصــر الرمــل( هادئــا، هادئــا، هادئــا، 

حتــى يــكاد ال يطــاق. وفوقنــا الســماء، مثــل ســقف ال تنالــه أيدينــا، 

وال تنوشــه هاماتنــا. لكننــا فــي لحظــات العمــر املاضيــة، كنــا نعتقد 

أن هاماتنــا تطــاول أعلــى الشــاهقات ألننــا كنــا نعــرف مــا نريــد.

قاطعنــي املتــروك: أكاد أعتقــد اآلن أن جيلنــا يشــبه غصــن شــجرة 

ــذف بــه علــى قارعــة الطريــق. وهــا 
ُ

طــع مــن أمــه، وق
ُ

صفصــاف، ق

هــي العقــود تمــّر، وال أحــد يســلم علــى ذلــك الغصــن الــذي يعانــي 

مــن وحدتــه وغربتــه، بعيــدًا عــن الجــذور الطويلــة ألمــه العتيــدة، 

ويأكلــه الحنــن إلــى صــدر أمــه.

 

ــه  ــرته، لكن ــه، وأس ــه، ووطن ــر ماضي ــه يتذك ــرف اآلن أن ــت أع كن

ال يفصــح عــن ذلــك، بــل يقــول: إنــي غصــن مــن صفصافــة. بعــد 

ــا  ــرب. وه ــتدعاه التغ ــجن اس ــد الس ــجن، وبع ــه الس ــة تلقف الثانوي

قــد انقضــت ســنوات الشــباب، وتجــاوز عمــر الكهولــة، وهــو ال 

يــزال خــارج وطنــه، بعيــدًا عنــه، كأنمــا ال يعــرف هــل هــو حــّي أو 

ميــت، وهــل هــو فــي أرض تشــبه أرض وطنــه، أم أنــه ال يــزال يحلــم 

ــه! ــانه ذات ــدث بلس ــة تتح ــط بيئ ــه وس ــم أن ــد، رغ ــه البعي بوطن

قــال: ال جواهــر عنــدي، عنــدي أحــام فقــط، أحــام صغيــرة ال يقــوى علــى حملهــا إال أولئــك الذيــن يفقهــون 

معنــى أن يكــون إنســان بــا وطــن، بــا تاريــخ، بــا منــزل، بــا عائلــة، وهــو كان امتلــك كل هــذه منــذ ســنة.. 

ســنة أو أكثــر.

قلت: غريب، تلك هي جواهرك.

قال: ال تزال في العمر بقية، وال تزال ثمة سنون تريد أن تجرب مزيدًا من الغربة والحنن.

حين ودعتنا الشمس، لتغرب في الجهة 
األخرى، لم أكن أصدق أنها ذهبت لتدفن 
نفسها. كنت أعتقد أنها ستشرق على 
أناس آخرين، وجمادات أخرى، وحيوات 
جديدة، وفضاءات ال قبل لنا بها. وحين 
عالنُت غريب المتروك بهذه الفكرة، هّز 
برأسه خفيفًا، ثم قال: أنظر إلى تاريخك!

جمعة الالمي

lإن اإلنسان الالواعي، الذي يحلم وفي يده لؤلؤة، وفي 
إصبعه ماسة، يمثل نفسًا مثقلة جدًاl ـ 
)غاستون باشالر – تكوين العقل العلمي(.

جرائمهــم  ويتناســون  املخطئــات، 

واقعهــم  إخفــاء  فــي  وازدواجيتهــم 

عــن  بعيــدة  مختلفــة  بصيــٍغ  البائــس 

التركيــز اإلعامــي. علمــا بــأن الســمة 

التــي تظهــر علــى الجنــاة األوروبيــن هــي 

أنهــم ال أثــر لإلنســانية فــي ســلوكهم، 

ال  القســري،  املانــع  هــو  القانــون  وأن 

التحضــر واملدنيــة، وتعتبــر النرجســية 

بشــخصياتهم  فيهــا  املبالــغ  والُعقــد 

قاتلــة، وجلهــم يكثــرون مــن الحديــث 

عــن أنفســهم، تلــك النرجســية كثيــرًا مــا 

ــص  ــرة ونق ــية كبي ــة نفس ــط بهشاش ترتب

إنســاني."

اإلعامــي  التميمــي(،  )ثائــر  أمــا 

فقــال:  عراقــي،  أصــل  مــن  البلجيكــي 

"عنــد الحديــث عــن جرائــم قتــل النســاء 

مــن  غالبيتهــن  أن  نجــد  بلجيــكا،  فــي 

الاتــي تقتــل الواحــدة منهــن علــى أيــدي 

عــدد  مــن  أكبــر  عددهــن  الشــريك، 

ضحايــا اإلرهــاب، وليــس هنالــك جديــد 

أو إحاطــة بتلــك الكارثــة الدمويــة، وعليه 

فــإن العنــف ضــد املــرأة ال يزال )مشــكلة 

حقــوق  مســار  تلطيــخ  فــي  رئيســة( 

عــدم  وبســبب  بلجيــكا،  فــي  اإلنســان 

وجــود ســجل حكومــي خــاص بجرائــم 

قتــل النســاء، نضطــر الــى االعتمــاد علــى 

املرعبــة." اإلعاميــة  املصــادر 

أمــا التربويــة فــي مدينــة )هالســنبوري( 

الســويدية )عبيــر الامــي( فاعتبــرت 

ــا أن: ــن جانبه م

"غالبيــة الرجــال الذيــن يتخــذون العنــف 

بعــدم  شــعورهم  عــن  للتعبيــر  وســيلة 

الرضــا عــن أنفســهم، هــو بســبب املكانــة 

فــي  التــي تحتلهــا زوجاتهــم  املرموقــة 

املجتمــع، وعــادة مــا يكونــون متســلطن، 

بــل تجدينهــم يقللــون مــن خطــورة مــا 

ارتكبــوه فــي حــق الشــريكة، وال يعتبرونــه 

ــيط." ــأ بس ــوى خط س

املعالجة فاشلة ومتأخرة

أهــم  مــن  واحــدة  فــام(،  دي  )تيــر 

أملانيــا،  فــي  املــرأة  حقــوق  منظمــات 

عــن  املســؤولة  لســان  علــى  اعتبــرت، 

والجنســي  املنزلــي  العنــف  قضايــا 

أن: لورغــي(  )يامينــا 

الجهــود  فــي  للغايــة  متأخــرة  "أملانيــا 

الحكوميــة الراميــة إلــى مكافحــة جرائــم 

العنــف ضــد املــرأة، و-بحســب تقريــر 

مخاطــر  تقييــم  أن  ناحــظ  لألملانيــة- 

الصعيــد  علــى  للعنــف  املــرأة  تعــرض 

ــتخدام  ــذ باس ــبانيا ينف ــي إس ــي ف الوطن

عندمــا  أي  الحديثــة،  التكنولوجيــا 

املخاطــر،  فــي  كبيــر  ارتفــاع  يرصــد 

علــى  العنــف  جرائــم  مرتكــب  ُيجبــر 

ــة  ــع( ملراقب ــع للموق ــاور تتّب ــداء )أس ارت

االتصــال." حظــر 

ــة  ــات املجتمعي ــا أن اإلحصائي إذن.. طامل

الشــعور  تنامــي  تؤكــد  ســجلت  التــي 

األوروبيــن  الرجــال  لــدى  اإلجرامــي 

لألمــر  عاقــة  وال  شــريكاتهم،  تجــاه 

بخصوصيــة الحالــة، هــو مــا يثبــت أن 

الجريمــة ظاهــرة يجــري التســتر عليهــا 

الــذي  اإلعــام  خــال  مــن  سياســيا 

فــي متابعــة تطــور  ال يســتثمر ســلطته 

التحقيقــات، وال يفعــل القانــون للســعي 

ملســبباتها  جذريــة  حلــول  إيجــاد  نحــو 

اإلجــراءات  كل  وإنمــا  ودوافعهــا، 

ــب  ــاد وتغيي ــو إخم ــه نح ــات تتج والتعتيم

الجنــاة،  ماحقــة  فــي  الحقائــق 

ضــد  الجريمــة  بتقييــد  واالكتفــاء 

اإلحصائيــات  كل  متجاهلــن  مجهــول، 

الجرميــة الدقيقــة التــي تحســم الجــدل.

هاال السالم

راجي الزهيري
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السياحة الطبية في كردستان.. 
بين الواقع والطموح 

التقنيــات  إدخــال  بعــد  تحقــق  الــذي   

األطبــاء  واختيــار  واملتطــورة  الحديثــة 

والكــوادر الطبيــة الكفــوءة لتولــي مهــام 

النبيلــة،  اإلنســانية  املســؤولية  هــذه 

ــاالت  ــن الح ــد م ــال العدي   إقب
ُ

ــظ فياح

املرضيــة مــن خــارج اإلقليــم ومــن عمــوم 

محافظــات العــراق ملراجعة مستشــفيات 

الطبيــة  الفحوصــات  إلجــراء  اإلقليــم 

العمليــات  إجــراء  أو  العــاج  تلقــي  أو 

والصغــرى. الكبــرى  الجراحيــة 

ــذه  ــات ه ــات ومدي ــى معطي ــوف عل وللوق

ــد  ــان محم ــا )د. دلكڤ ــرة، حاورن الظاه

صحــة  عــام  مديــر  جــال(،  فاتــح 

ــن  ــداد الوافدي ــال: إن أع ــذي ق ــل  ال أربي

للعــاج إلــى مستشــفيات كردســتان مــن 

تقريبــي،  بشــكل  ولــو  اإلقليــم،  خــارج 

الـــ  يقــارب  مــا  ولكــن  معروفــة،  غيــر 

40 الــی 60% مــن املراجعــن هــم مــن 

ــراق  ــات الع ــن محافظ ــم م ــارج اإلقلي خ

األســعار  بخصــوص  أمــا  املختلفــة، 

الطبيــة  بالفحوصــات  يتعلــق  ومــا 

و)كشــفيات(، أجــور الفحــص، الطبيــب 

األخــرى  الــدول  مــع  اهــا 
ّ
قارن مــا  إذا 

فإنهــا تعتبــر مناســبة وأقــل كلفــة مــن 

غيرهــا.

مستشفيات اإلقليم

وأوضــح فاتــح أن هنــاك تقييمــات جيــده 

الخدمــات  مســتوی  علــى  عــام  بشــكل 

الصحيــة فــي اإلقليــم، وهــذا مــا أشــارت 

عامليــة  طبيــة  ُمنظمــات  تقاريــر  إليــه 

تشــخيصنا  حســب  وأيضــا  مختصــة 

قولــه.  حســب  املســتمرة،  ومتابعاتنــا 

إقليــم  فــي  املستشــفيات  أن  وأضــاف 

ــم   ــدم الدع ق
ُ

ــة ت ــي حكومي ــتان ه كردس

محافظــات  مــن  القــادم  للمريــض 

أخــرى، لذلــك فــإن املراجعن مــن خارج 

املستشــفيات  إلــى  يأتــون  كردســتان 

داخــل اإلقليــم بســبب التطــور املهنــي 

 : 
ً
ــا ــع قائ ــة. وتاب ــي املحافظ ــي ف والصح

ــل،  ــى أربي ــض ال ــدوم املري ــص ق ــا يخ م

بــن  مراســات  إجــراء  بعــد  يكــون 

ــن  ــض م ــم واملري ــل اإلقلي ــب داخ الطبي

او  املريــض  حالــة  لتشــخيص  خارجــه 

لتقديــم النصــح فــي مــا يتعلــق بالحالــة 

أيضــا  وهنالــك  للمريــض،  الصحيــة 

اتصــاالت بــن کوادرنــا و کــوادر مــن 

خــارج اإلقليــم فــي بعــض الحــاالت.

كفاءات طبية                                                                     

كريــم(،  عبدالخالــق  )د.  بــدوره، 

ذن 
ُ
واأل األنــف  جراحــة  استشــاري 

وجــود  عــدم  الــى  أشــار  والُحنجــرة، 

أرقــام دقيقــة عــن أعــداد الوافديــن مــن 

ــُع  ــم يتمت ــد أن اإلقلي ــه أك ــى، لكن املرض

ــة  ــا ببقي ــدة قياس ــة جي ــاٍت صحي بخدم

أســباب  وعــزا  العراقيــة،  املحافظــات 

اإلقليــم  خــارج  مــن  املرضــى  توافــد 

ــن  ــة م ــة عراقي ــاءات طبي ــود كف ــى وج ال

فــي  اســتقرت  املحافظــات  ُمختلــف 

اإلقليــم وتعمــل فــي القطــاع الطبــي. كمــا 

أوضــح أن الكفــاءات الطبيــة العراقيــة 

ــدول  ــدى ال ــة ل ــاءات الطبي ــس الكف ناف
ُ

ت

األخــرى، بــل تتفــوق عليهــا أحيانــا بغــض 

النظــر عــن مســتوى تطــور املستشــفيات 

الــى  وأشــار  معــدات.  مــن  فيهــا  ومــا 

فــي  تخصصيــٍة  مستشــفيات  وجــوِد 

اإلقليــم ملعالجــة األمــراض الخطيــرِة 

أشــكالها. بــكل  الســرطانية  ومنهــا 

ــة  ــف العاجي ــق بالتكالي ــا يتعل ــا فيم  أم

فيقــول إنهــا أفضــل مــن بقيــة الــدول 

باســتثناء إيــران، وذلــك لفــارق صــرف 

العملــة قياســا بســعر صــرف الدينــار 

يشــير  لكنــه  الــدوالر،  أمــام  العراقــي 

فــي الوقــت ذاتــه الــى أن إقبــال املرضــى 

خــارج  املستشــفيات  علــى  العراقيــن 

تطــور  بســبب  وذلــك  أكبــر،  البلــد 

ــي  ــن ناحيت ــد م ــارج البل ــفيات خ املستش

فيهــا.  اإلقامــة  أو  الفندقيــة  الخدمــة 

الخدمــة  أن  الخالــق  عبــد  د.  ويؤكــد 

الفندقيــة فــي املستشــفيات الحكوميــة 

فــي  ذاتهــا  الخدمــة  مــن  أقــل  هــي 

اإلقليــم،  داخــل  األهليــة  املستشــفيات 

املستشــفيات  أن  أوضــح  حــن  فــي 

األجنبيــة االســتثمارية داخــل اإلقليــم 

بمــا فيهــا مــن طواقــم طبيــة معروفــة  

ليســت بأفضــل ممــا هــو موجــود مــن 

اإلقليــم،  داخــل  أهليــة  مستشــفيات 

ويشــير إلــى أن هــذه األســماء تشــتهر 

وتبــرز دعائيــا أكثــر مــن الواقــِع الِفعلــي 

ــود  ــو موج ــا ه ــَر مم ــا أكث ــد فيه وال يوج

فــي املستشــفيات الحكوميــة، بــل علــى 

وأقــل  كفــاءة  أقــل  تكــون  قــد  العكــس 

تطــور وأقــل أجهــزة.

مراجعون من بغداد والجنوب                                                         

عامــا-   60  - جاســم(  )ليلــى  الســيدة 

تعانــي مــن آالم مســتمرة فــي الفقــرات، 

مــا  بســبب  بالبــكاء  حديثهــا  بــدأت 

مــن  الصحيــة  حالتهــا  إليــه  وصلــت 

تدهــور فــي عــدد مــن فقــرات الظهــر 

العديــد  راجعــت  إنهــا  قالــت  لديهــا، 

مــن األطبــاء فــي بغــداد خــال أكثــر 

مــن عــام ولــم تتحســن حالتهــا علــى 

الرغــم مــن مواظبتهــا علــى ُجرعــات 

العــاج، بــل إن األلــم بــدأ ينســحُب إلــى 

ــا  ــى أنه ــاقها، حت ــا وس ــن يده ــزاء م أج

 بصعوبــة.  وأضافــت أن 
ُ

باتــت تتحــرك

ــفر  ــا بالس ــا نصحوه ــن أقاربه ــر م الكثي

الــى الهنــد لوجــود مستشــفيات متطــورة 

تكاليــف  يتطلــب  األمــر  لكــن  هنــاك، 

ــذا  ــا، ل ــتطيع تأمينه ــرة ال تس ــة كبي مالي

لجــأت إلــى أطبــاء داخــل اإلقليــم عســى 

ــول  ــا، وتق ــاج آلالم فقراته ــد الع أن تج

داخــل  مختصــا  طبيبــا  راجعــت  إنهــا 

بالرنــن  فحوصــاٍت  وأجــرت  اإلقليــم 

ــا أن  ــا أخبره ــن طبيبه ــي، لك املغناطيس

العــاج بحاجــة الــى وقــت طويــل، وأن 

أحــكام العمــر لهــا تأثيــر أيضــا علــى 

كفــاءة الفقــرات، لــذا تؤكــد أنهــا ال تــزال 

تعيــش علــى املســكنات ومســتمرة بتنــاول 

ــم  ــي اإلقلي ــا ف  له
َ

ــف ــذي وِص ــاج ال الع

علــى أمــل أن يتحقــق لهــا الشــفاء.

أمــا )د. فــارس القاضــي( - اختصاصــي 

مفاصــل وفقــرات مــن أهالــي بغــداد- 

يســكن فــي اإلقليــم ويمــارس اختصاصه 

الســياحة  واقــع  عــن  فحدثنــا  فيــه، 

 20 إن   :
ً
قائــا اإلقليــم  فــي  العاجيــة 

باملئــة مــن املراجعــن لعيادتــه الخاصــة 

هــم مــن خــارج اإلقليــم، يتوافــدون طلبــا 

تطــورة التــي 
ُ
للعنايــة الطبيــة الجيــدة وامل

وإن  محافظاتهــم،  فــي  لهــم  تتوفــر  ال 

الوافديــن مــن خــارج اإلقليــم يتوجهــون 

ــم  ــة ألنه ــفيات األهلي ــى املستش ــادة ال ع

ــب  ــر -حس ــات ال تتوف ــن خدم ــون ع يبحث

اعتقادهــم- فــي املستشــفيات الحكوميــة 

الحكوميــة فــي محافظاتهــم.

 ضحى مجيد سعيد 

أدى تراجع الخدمات الطبية في بغداد والمحافظات 
الوسطى والجنوبية الى زيادة  أعداد الوافدين إلى 

مستشفيات إقليم ُكردستان في اآلونة األخيرة 
بشكٍل ملحوظ بعد التأكد من التحسن والتطور في 

المستوى الطبي والتقني الذي يمتاز به المجال 
الطبي في اإلقليم حاليًا،



وتلعــب وســائل التواصــل االجتماعــي 

ــة، إذ  ــان والدعاي ــي اإلع ــا ف دورًا مهم

مناطــق  زاروا  الذيــن  الســياح  ينشــر 

فيديوهــات  العــراق  مــن  متعــددة 

مباشــرة عــن األهــوار واآلثــار والحيــاة 

مــا  واملــدن،  األســواق  فــي  الطبيعيــة 

زرعــت  التــي  املاضــي  صــورة  يمحــو 

الذعــر لــدى األجانــب الراغبــن فــي 

البــاد. زيــارة 

ــي  ــف العراق ــى املتح ــي ال ــال زيارت وخ

فــي بغــداد، تجولــت بــن الصناديــق 

الزجاجيــة التــي تحتــوي علــى منحوتات 

ورقــم طينيــة وأوان فخارية ومخشــات 

مابــس  مــع  ورســومات،  ذهبيــة 

متعــددة تعــود الــى أكثــر مــن ألفــي عــام 

قبــل امليــاد، وحتــى الــى قبــل 

مئــة 

وخمســن عامــا، حيــث تيقنــت أن تربــة 

هــذه البــاد تحــوي مئــات األضعــاف 

مــن اآلثــار تحتهــا، وأن مــا يعــرض هنــا 

فــي املتحــف مــا هــو إال الجــزء اليســير.

لــم  املعروضــات  أن  الــى  وانتبهــت 

تكتــِف بجانــب معــن لحيــاة العراقيــن 

القدمــاء، بــل إنهــا توزعــت بن أســاليب 

ــم،  ــرق تنقله ــم وط ــتهم وأعماله معيش

واألدوات التــي اســتخدمت فــي الصيــد 

ــي  ــي الت ــواع الكراس ــى أن ــخ، وحت والطب

إدارة  وضعــت  وقــد  عليهــا.  يجلســون 

لوحــة  أثــر  كل  جانــب  الــى  املتحــف 

ــة  ــة واإلنكليزي ــن العربي ــة باللغت مكتوب

ــر  ــوى األث ــن محت تب

حقبــة  أيــة  والــى  التقديــري  وعمــرة 

تاريخيــة يعــود.

معلومات جديدة

ولــدي  البلــد،  هــذا  ابــن  كونــي  ومــع 

ــه، إال أن  ــن تاريخ ــيطة ع ــات بس معلوم

زيارتــي للمتحــف أكســبتني معلومــات 

جديــدة كنــت أجهلهــا، منهــا أن غالبيــة 

الــى  نقلــت  اســتخرجت  التــي  آثارنــا 

أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا والواليــات 

بــدأ  التنقيــب  أن  بســبب  املتحــدة، 

منتصــف القــرن التاســع عشــر عــام 

فتــرة  خــال   1854

الســلطة العثمانيــة فــي 

ــادروا  ــن ب ــان أول م ــراق،  وكان األمل الع

ثــم  البريطانيــون  تبعهــم  بالتنقيــب، 

والفرنســية،  األميركيــة  الجامعــات 

يعثــرون  مــا  يحملــون  املنقبــون  وكان 

عليــه الــى بادهــم بقصــد الدراســة 

واإلدامــة واملحافظــة عليــه، وحتــى اآلن 

ــف  ــي متاح ــار ف ــن اآلث ــر م ــد الكثي يوج

البلــدان. تلــك  وجامعــات 

ومــن ضمــن املعلومــات التــي اكتســبتها 

أن مســلة حمورابــي ليســت أول مســلة 

فيهــا  كتبــت  القديــم  العــراق  فــي 

القوانــن وطــرق التعامــل بــن الســلطة 

والشــعب، بــل ســبقتها أكثــر مــن مســلة 

ــل  ــرق التعام ــف لط ــن ووص ــا قوان فيه

بــن األفــراد والتجــار والفاحــن ودور 

ــن  ــا الذي ــي أن أجدادن ــا يعن ــادة، م العب

كانــت  والعجلــة  الكتابــة  اكتشــفوا 

لديهــم درايــة فــي إيجــاد نظــام يتحكــم 

لضمــان  النــاس  بــن  بالعاقــات 

ــاة املســتمرة تحــت أطــر  التقــدم والحي

الســام..

ــنونا  ــور وأش ــل وآش ــدن أور وباب ــن م فم

وســامراء  والبصــرة  والكوفــة  وميشــا 

وكركــوك  واألنبــار  ونينــوى  وأربيــل 

انطلقــت الحضــارات، وكان أجدادنــا 

يجتهــدون فــي العمــل لنقــل تمســكهم 

ــن  ــم م ــى أحفاده ــام ال ــاة والس بالحي

ــم  ــى الرق ــه عل ــرى تدوين ــا ج ــال م خ

الطينيــة والرقائــق واألوراق واملجلــدات 

يميــز  مــا  بحــق  وهــذا  واملنحوتــات، 

العراقــي عــن غيــره، كونــه يحمــل إرثــا 

يزيــد عمــره علــى أربعــة آالف عــام.   

عقلية محبة للسالم

ومــن حــق العراقــي فــي زمننــا هــذا، 

ــأن  ــر ب ــة، أن يفتخ ــان املقبل ــي األزم وف

األرض  هــذه  ســكنوا  الذيــن  أجــداده 

والعقليــة  الــروح  بتلــك  كانــوا  قبلــه 

والعــدل. والنظــام  للســام  املحبــة 

ــار  ــترجاع اآلث ــى اس ــراق عل ــل الع ويعم

ــي  ــال األميرك ــد االحت ــت بع ــي نهب الت

للعــراق، التــي توزعــت بــن الــدول وتباع 

فــي املــزادات، وبعــض الــدول ادعــت 

ــة  ــى الحكوم ــإن عل ــذا ف ــا، ل ــا آثاره أنه

الســياحية  املواقــع  ببقيــة  تهتــم  أن 

التــي تســاعد علــى تحريــك النشــاط 

فــي  االقتصــادي 

فالعديــد  البــاد، 

ــي  ــياحة ف ــى الس ــد عل ــدول تعتم ــن ال م

عاليــة. ماليــة  إيــرادات  تحقيــق 

باألهــوار  االهتمــام  يســاعد  كمــا 

ــي  ــياحة، فه ــاح الس ــي نج ــا ف وتطويره

تضــم مســتنقعات وبحيــرات ضخمــة 

وتكاثــر  اســتراحة  مواقــع  تعتبــر 

ألنــواع عديــدة مــن الطيــور املهاجــرة 

وجــود  الــى  إضافــة  واألســماك، 

ــا  ــة بعضه ــي املنطق ــة ف ــات ثديي حيوان

مهــدد باالنقــراض، كمــا تتميــز األهــوار 

والســيما  والنباتــات،  امليــاه  بوجــود 

ــز  ــى تمي ــة ال ــردي، إضاف ــب والب القص

ســكان األهــوار بنمــط حياتــي معــّن 

العــراق. ســكان  بقيــة  عــن  يختلــف 

عــن  واإلعــان  الدعايــة  تكثيــف  إن 

املناطــق الســياحية واآلثاريــة العراقيــة 

ــرق  ــركا وش ــة وأمي ــدول األوروبي ــي ال ف

آســيا وشــمال إفريقيــا مــن شــأنه أن 

يجــذب عــددًا كبيــرًا مــن الزائريــن، مــا 

ــادق  ــن الفن ــد م ــة العدي ــتدعي تهيئ يس

املناطــق  فــي  الخدميــة  واملرافــق 

املقصــودة الســتقبالهم وضمــان قضــاء 

أوقــات جميلــة ال تنســى فــي مــدن بــاد 

الرافديــن.

ارتفاع أعداد 
السّياح في البالد

مالذ األمين
تصوير / علي الغرباوي

استقبل العراق في العام الماضي 
أكثر من مئة ألف سائح من دول 
أوروبية ومن الواليات المتحدة 
وأستراليا، إذ فاق هذا العدد بأكثر 
من 3 أضعاف عدد السياح األجانب 

في العام 2020. وترجع أسباب هذه الزيادة 
الى استتباب األوضاع األمنية في البالد، 
والى المكتشفات اآلثارية الجديدة التي جرى 
اإلعالن عنها في مناطق متعددة. 

استتباب األمن في مقدمة األسباب
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)التكيــف(.

ــف  ــدة للتكي ــا عدي ــاك طرق ــا أن هن كم

مــع مــا يحــدث ومــا ســوف يحــدث، إذ 

يمكــن لنــا اتخــاذ بعــض اإلجــراءات 

األشــجار  زراعــة   
ً
مثــا البســيطة، 

منازلنــا،  حــول  عليهــا  الحفــاظ  و 

للحفــاظ علــى تقليــل درجــات الحــرارة 

فــي الداخــل، وإذا كنــت تمتلــك شــركة، 

فابــدأ بالتفكيــر والتخطيــط ملواجهــة 

كاأليــام  املحتملــة،  املنــاخ  مخاطــر 

الحــارة التــي تمنــع العمــال مــن القيــام 

بمهــام خارجيــة.

كذلــك يجــب أن يكــون الجميــع 

علــى درايــة باحتماليــة حــدوث 

فــي  أكبــر  طبيعيــة  كــوارث 

فيــه،  يعيشــون  الــذي  املــكان 

فــي  لديهــم  التــي  وباملــوارد 

حالــة حــدوث ذلــك، كشــراء 

مســتلزمات التأمــن مقدمــا، أو معرفة 

املــكان الــذي يمكننــا فيــه الحصــول 

علــى معلومــات عــن الكــوارث واإلغاثــة 

ــة. ــاء األزم أثن

دور الحكومات املحلية في مواجهة 

التكيف

التغيــر  فيــه  يعــد  الــذي  الوقــت  فــي 

املناخــي قضيــة عامليــة، فإنه محســوس 

فــإن  لذلــك  محلــي.  نطــاق  علــى 

ــي  ــة ف ــي الطليع ــة ه ــات املحلي الحكوم

املــدن  تركــز  إذ  التكيــف،  مواجهــة 

واملجتمعــات املحليــة فــي جميــع أنحــاء 

املنــاخ  مشــكات  حــل  علــى  العالــم 

علــى  يعملــون  إنهــم  بهــم.  الخاصــة 

الفيضانــات،  ضــد  دفاعــات  بنــاء 

والتخطيــط الحتــواء موجــات الحــرارة 

وتركيــب  املرتفعــة،  ودرجاتهــا 

للتعامــل  أفضــل  تصريــف  أرصفــة 

العواصــف،  وميــاه  الفيضانــات  مــع 

وتحســن تخزيــن امليــاه واســتخدامها.

تحسن ملموس في مديات التكيف

وفقــا لتقاريــر التغيــر املناخــي الســابقة 

حــول تأثيــرات تغيــر املنــاخ والتكيــف 

ــة  ــن الهيئ ــادرة ع ــر، الص ــة التأث وقابلي

بتغيــر  املعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة 

املنــاخ التابعــة لألمــم املتحــدة، فــإن 

الحكومــات -علــى مختلــف املســتويات- 

ــف،  ــتوى التكي ــي مس ــا ف ــن أيض تتحس

فــي  املنــاخ  تغيــر  تضمــن  يجــري  إذ 

ــة إدارة  ــة كيفي ــة، ودراس ــط التنمي خط

التــي  املتزايــدة  الشــديدة  الكــوارث 

نشــهدها، وحمايــة الســواحل والتعامــل 

البحــر،  ســطح  مســتوى  ارتفــاع  مــع 

علــى  والغابــات  األراضــي  وإدارة 

ــاف  ــع الجف ــل م ــه، والتعام ــل وج أفض

أصنــاف  وتطويــر  لــه،  والتخطيــط 

 عــن 
ً
جديــدة مــن املحاصيــل، فضــا

التحتيــة  والبنيــة  الطاقــة  حمايــة 

العامــة.

االستعداد للتغيرات الكبيرة

بالنظــر إلــى حجــم التغيــرات املناخية، 

وحقيقــة أنهــا ســتؤثر علــى العديــد مــن 

يجــري  أن  يجــب  الحيــاة،  مجــاالت 

التكيــف معهــا أيضــا علــى نطاق أوســع، 

إذ يتعــن علــى اقتصاداتنــا ومجتمعاتنا 

علــى  أكبــر  قــدرة  تكتســب  أن  ككل 

التأثيــرات  مواجهــة  فــي  الصمــود 

جهــودًا  هــذا  وســيتطلب  املناخيــة، 

واســعة النطــاق يتعــن علــى الحكومــات 

ــى  ــاج ال ــد نحت ــا. وق ــد منه ــي العدي تبن

بنــاء الطــرق والجســور بحيــث تكــون 

الحــرارة  درجــات  لتحمــل  مكّيفــة 

املرتفعــة والعواصــف األكثــر قــوة. كمــا 

قــد تضطــر بعــض املــدن الواقعــة علــى 

ملنــع  أنظمــة  إنشــاء  إلــى  الســواحل 

الفيضانــات فــي الشــوارع وفــي منشــآت 

النقــل تحــت األرض. كذلــك قــد تتطلــب 

املناطــق الجبليــة إيجــاد ســبل للحــد 

مــن االنهيــارات األرضيــة والفيضانــات 

الناجمــة عــن ذوبــان األنهــار الجليديــة.

وقــد تحتــاج بعــض املجتمعــات االنتقــال 

إلــى مواقــع جديــدة، ألنهــا ســيكون مــن 

الصعــب جــدًا عليهــا التكيــف مــع هــذه 

الظواهــر. هــذا مــا يحــدث بالفعــل فــي 

الوقــت الحاضــر فــي بعــض البلــدان 

ارتفــاع  مــن  تعانــي  التــي  الجزريــة 

ــر. ــطح البح ــتوى س مس
عن موقع / ناسا

ترجمة وإعداد: آالء فائق

تغير المناخ أصبح حقيقة. لذا يجب علينا التكيف مع 
عواقب الظواهر المناخية لكي نتمكن من حماية 
أنفسنا ومجتمعاتنا، باإلضافة إلى بذل كل ما في 
وسعنا لخفض االنبعاثات وإبطاء وتيرة االحتباس 

الحراري. وتختلف التداعيات حسب المكان الذي نعيش فيه، فقد 
تكون هذه التداعيات حرائق أو فيضانات أو جفافًا أو ارتفاع الحرارة 
أو برودة أكثر من المعتاد أو ارتفاع مستوى سطح البحر.

أكثر القضايا تعقيدًا

أكثــر  مــن  املناخــي  التغيــر  يعــد 

اليــوم  عاملنــا  تواجــه  التــي  القضايــا 

ــوي  ــاخ تنط ــر املن ــألة تغي ــدًا، فمس تعقي

العلــوم،  منهــا  مختلفــة،  أبعــاد  علــى 

والسياســة،  واملجتمــع،  واالقتصــاد، 

واملعنويــة.  األخاقيــة  واملســائل 

علــى  محسوســة  عامليــة  مشــكلة  إنــه 

ــودة  ــتظل موج ــة، وس ــتويات املحلي املس

فثانــي  الســنن.  آالف  مــدى  علــى 

االحتبــاس  وغــاز  الكربــون  أوكســيد 

الحــرارة،  يحبــس  الــذي  الحــراري 

ــاس  ــان لاحتب ــركان الرئيس ــا املح هم

الــذي  األخيــر،  العاملــي  الحــراري 

ســيظل باقيــا فــي الغــاف الجــوي علــى 

مــدى آالف الســنن. ويحتــاج الكوكــب، 

الوقــت  بعــض  املحيطــات،  والســيما 

الحــراري.  لاحتبــاس  لاســتجابة 

ــاث  ــوم انبع ــا الي ــو أوقفن ــى ل ــك حت لذل

لاحتبــاس  املســببة  الغــازات  جميــع 

ــاخ  ــر املن ــر وتغي ــإن األخي ــراري، ف الح

علــى  التأثيــر  فــي  يســتمران  ســوف 

الطريقــة،  بهــذه  القادمــة.  األجيــال 

تكــون البشــرية ملتزمــة بمســتوى معــن 

املناخــي. التغيــر  مــن 

كم تغير املناخ؟

خــال  مــن  ذلــك  يحــدد  ســوف 

كيفيــة اســتمرار االنبعاثــات، وكيفيــة 

االنبعاثــات  لتلــك  مناخنــا  اســتجابة 

ــادة  ــن زي ــم م ــى الرغ ــط. إذ عل بالضب

الوعــي بتغيــر املنــاخ، تســتمر انبعاثــات 

فــي  الحــراري  االحتبــاس  غــازات 

االرتفــاع بــا هــوادة، ففــي عــام 2013 

تجــاوز املســتوى اليومــي لثانــي أكســيد 

 400 الجــوي  الغــاف  فــي  الكربــون 

جــزء فــي املليــون ألول مــرة فــي تاريــخ 

البشــرية، إذ أن آخــر مــرة بلغــت فيهــا 

ــذ  ــت من ــاع كان ــذا االرتف ــتويات ه املس

نحــو ثاثــة الــى خمســة مايــن ســنة، 

)البليوســن(،  عصــر  خــال  وذلــك 

وهــي فتــرة جيولوجيــة مــن املقيــاس 

الزمنــي الجيولوجــي تمتــد مــن 5.332 

مليــون إلــى 2.588 مليــون ســنة مضت.

ما الذي نستطيع أن نفعله؟

نظــرًا ألننــا ملتزمــون بالفعــل بمســتوى 

معــن مــن تغيــر املناخ، فــإن االســتجابة 

نهــج ذي  املنــاخ تنطــوي علــى  لتغيــر 

ــقن: ش

الغــازات  انبعاثــات  مــن  1-الحــد 

الدفيئــة املســببة لاحتبــاس الحــراري 

وتثبيــت  الجــوي  الغــاف  فــي 

مســتوياتها )التخفيــف او التلطيــف(.

املناخــي  التغيــر  مــع  2-االنســجام 

الــذي أصبــح حقيقــة ملموســة بالفعــل 

كيف نتكيف كيف نتكيف 
؟؟مع تغير المناخمع تغير المناخ



ســنحت الفرصــة لنــا أن نــزور بعــض 

مشــاغل الفنانــن خــارج العــراق لنطلــع 

ــغل  ــا مش ــاك، ومنه ــم هن ــى منتجاته عل

الفنــان املبــدع الخــزاف طــارق الشــبوط 

ــل..  ــي بروكس ف

الفنانــن  مــن  واحــد  الشــبوط  طــارق 

فــي  املقيمــن  األكاديميــن  العراقيــن 

وشــاهدنا  مشــغله  زرنــا  بروكســل، 

نتاجاتــه واطلعنــا علــى مراحــل عملــه 

الصعبــة، علــى اعتبــار أن الخــزف يمــر 

الخــزف  ومشــغل  عديــدة،  بمراحــل 

الفنيــة،  املشــاغل  باقــي  عــن  يختلــف 

ــة  ــران الحراري ــى األف ــد عل ــه يعتم إذ أن

والطــن واألكاســيد، وغيرهــا مــن 

الكيمائيــة.  الخامــات 

الفنــان  أعمــال  أن  املاحــظ  ومــن 

إذ  باهــرًا،  نجاحــا  حققــت  الشــبوط 

ــح   ــي، وأصب ــى املتلق ــها عل ــت نفس فرض

ــو  ــة، فه ــاحة الفني ــي الس ــور ف ــا حض له

الفخــاري،  بالنحــت  تخصــص  قــد 

 مــن وضــع بصمــة خاصــة 
ً
وتمكــن فعــا

النتــاج  عــن  بهــا  االبتعــاد  حــاول  لــه 

الخزفــي التقليــدي، وقــد نحــج فــي ذلــك 

ــا.. ــد م ــى ح ال

شحنات إبداعية

فــي أعمالــه –عمومــا- شــحنات إبداعيــة 

الشــكل  بمدلــوالت  غنيــة  جماليــة 

تتنــوع  املجســمة  وأشــكاله  وتكويناتــه، 

واملحــاكاة  التعبيــري  التشــحيص  بــن 

الــى  والتركيــب..  والتجريــد  الواقعيــة 

 عــن ملحقاتهــا الجماليــة 
ً
آخــره، فضــا

أخــرى  وأشــياء  ولــون  زخــارف  مــن 

تضفــي علــى العمل قيمــة إبداعيــة، كل 

هــذه الصفــات وجدناهــا فــي أعمال 

الفنانــن  مــن  لكونــه  الشــبوط، 

بالثبــات  يؤمنــون  ال  الذيــن 

بــل  واحــدة،  تجربــة  علــى 

بشــكل  التجريــب  يحــاول 

عــن  ويبحــث  مســتمر، 

دائمــا. االبتــكار 

ــياء  ــة أش ــة ثم ــه الفني ــوم أعمال ــي عم ف

مشــاعره  لتحــرك  املتلقــي،  تســتوقف 

وتثيــر فــي داخلــه تســاؤالت كثيــرة تــدور 

التــي  واللــون  والتكويــن  التقنيــة  حــول 

إمكانيــات  وبينــت  إثرهــا  علــى  بنيــت 

الفنــان وجرأتــه.

ورغــم ابتعــاد الفنــان طــارق الشــبوط 

عديــدة  لســنوات  العــراق  بلــده  عــن 

ووجــوده فــي بلجيــكا، إال أن أعمالــه فــي 

علــى  الضــوء  تســلط  األحيــان  غالــب 

القضايــا الكونيــة.. إذ أنــه لــم ينســلخ 

فيهــا،  ترعــرع  التــي  األم  بيئتــه  عــن 

وفــي كثيــر مــن األحيــان يجــد املتلقــي 

أن املوضوعــات التــي يشــتغل الشــبوط 

عليهــا مــا زالــت تامــس البيئــة العراقية 

فــي  طبعــا  اللذيــن  العراقــي  والتــراث 

أبــدًا. مخيلتــه وال يمكــن مغادرتهمــا 

صياغات جديدة

أن  لوجدنــا  نتاجاتــه  فــي  تمعنــا  لــو 

موضوعــات البيئــة العراقيــة فــي أعمالــه 

جــاءت كاســتكمال جمالــي يحقــق مــن 

خالــه معنــى كبيــرًا، ويؤكــد خصوصيــة 

العمــل الــذي يقدمــه. إضافــة الــى ذلــك 

ــح  ــة تمن ــة العراقي ــردات املحلي ــإن املف ف

صياغــات  الحديــث  الخزفــي  العمــل 

للفن العراقي حضور مهم في العالم عمومًا، فقد تشاهد 
في العديد من بلدان العالم بصمات عراقية، سواء أكانت 
ُنصبًا أم تصاميم معمارية أم أعمااًل فنية متنوعة أخرى، ألن 
المبدعين العراقيين نشطون في جميع الميادين، ونخص 

في ذلك أولئك الذين يعملون في مجال التشكيل مثل الرسم أو 
النحت أو الخزف أو العمارة.

زياد جسام - بلجيكا

مبدٌع خارج 
الحدود

طارق 
الشبوط.. 

بـــروح عراقيـــة خـــزاٌف مغتـــرب 

وتأويــات جديــدة علــى املتلقــي الغربــي 

علــى األقــل، ومثــال علــى ذلــك موضوعه 

الــذي اشــتغل عليــه فــي الفتــرة األخيــرة 

وشــغله جدًا، وهو موضوع الـــ ) البقجة( 

ــح  ــرة( باملصطل ــمى بـــ  )الص ــا يس او م

الشــعبي الــدارج فــي العــراق، او مــا يمثل 

قطعــة قمــاش كبيــرة توضــع فــي داخلهــا 

ــا  ــن زواياه ــط م ــراض وترب ــض األغ بع

األربعــة لتحــل محــل الحقيبة، إذ ال شــك 

فــي أن هــذه الـــ ) البقجــة( موجــودة فــي 

العديــد مــن بلــدان العالــم، لكــن الفنــان 

تحديــدًا  اســتلهمته  الشــبوط  طــارق 

ــي  ــا ف ــي كان يراقبه ــه الت ــة( جدت )بقج

صغــره وهــي تضــع فــي داخلهــا املابــس 

أو األغــراض، أو القــدر لتحفــظ حــرارة 

.. ال شــك فــي أن 
ً
الطعــام داخلــه مثــا

هــذه الفكــرة الجميلــة اســتوقفت املتلقــي 

وجعلتــه فــي حــوار معهــا، تــرى مــا الــذي 

فــي داخلهــا؟ 

ــو  وهنــا حقــق الفنــان الشــبوط مــا يصب

إليــه، ففــي هــذه الفكــرة كل مقومــات 

ومضمونــا..    
ً
شــكا الناجــح،  العمــل 

مــن  محاكيــا  شــكلها،  التــي  فالكتلــة 

خالهــا )البقجــة( او قطعــة القمــاش 

ــا،  ــع طياته ــا م ــكا كروي ــذ ش ــي تأخ الت

تتوســطها،  التــي  الكبيــرة  والعقــدة 

جــاءت متماشــية مــع طبيعــة األعمــال 

الشــكل  أن  اعتبــار  علــى  الخزفيــة، 

علــى  قــدرة  األشــكال  أكثــر  الكــروي 

تحقيــق نــوع مــن التــوازن، لــذا نــراه قــد 

يتكــرر فــي غالبيــة أعمــال الخزافــن فــي 

العالــم.

محاكاة واقعية

التــي  األخــرى  أعمالــه  عــن  ناهيــك   

املتلقــن،  إعجــاب  وأثــارت  أنجزهــا 

علــى  املتخصصــن،  النقــاد  والســيما 

صعوبــة  فيهــا   
ً
أعمــاال اعتبارهــا 

ــيد  ــن واألكاس ــة الط ــذ، ألن خام بالتنفي

التــي تلونهــا مــواد صعبــة، إذ ال يمكــن 

التنبــؤ بنتيجــة اللــون الــذي يريــد الفنــان 

محاكاتــه، إذا كان لونــا طبيعيــا، فكيــف 

الفنــان  الحــال عندمــا يحاكــي  يكــون 

اللحــم املقطــع،  لــون  الشــبوط  طــارق 

لحــم  حتــى  او  الخــروف،  لحــم  مثــل 

اإلنســان، فقــد تمكــن مــن محــاكاة لــون 

وشــكل اللحــم بطريقــة إبداعيــة جميلــة، 

أحيانــا توهــم املتلقــن بــأن هــذا التكوين 

ــذا  ــة، ل ــم حقيقي ــة لح ــون قطع ــا يك ربم

للتأكــد.  يحاولــون ملســها 

ــبوط أن  ــاول الش ــارب ح ــذه التج ــي ه ف

فــي  والرمــوز  االســتعارات  الــى  يلجــأ 

النــص  داللــة  مفاهيــم  عــن  التعبيــر 

علــى  مرتكــزًا  ليكــون  اإلبداعــي، 

مفــردات اســتعارة تتشــابك مــع خامــات 

معنــى  واســتعارة  املعروفــة،  الخــزف 

ــي  ــل الفن ــور العم ــو مح ــون ه ــد يك جدي

لتنقلــه بــن النــص أو املضمــون والشــكل 

العــام، وهــذا مــا يمنــح األعمــال الفنيــة 

واالختــزال  التكثيــف  مــن  نوعــا  لديــه 

بصيغــة فنيــة ذات طاقــة تعبيريــة عاليــة. 
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ألن الفنــون واآلداب هــي املرايــا التــي 

وإعمــام  األوطــان  اســتقرار  تعكــس 

فالــدول  الحيــاة،  وهــدأة  الســام 

التــي تحتــرم اإلنســان تحتــرم منجــزه 

اإلبداعــي أو املعرفــي، وتوفــر كل الســبل 

ــة إلنجاحــه واإلبقــاء علــى شــحنة  الكفيل

اإلبــداع تتوهــج وترتقــي، وألنــه منتــج 

ــد  يتعلــق بالوعــي وثقافــة النــاس، فاب

مــن  مايقابلــه  هنــاك  يكــون  أن  مــن 

تســوية ماديــة تجعــل املبــدع فــي غنــى 

مــن  إن  بــل  الحرمــان،  أو  العــوز  عــن 

ــات  ــرة واملؤسس ــة املباش ــؤولية الدول مس

املعنيــة رعايــة الفنــان والحفــاظ علــى 

كرامتــه. 

كيــف يمكــن أن نحمــي الفنــان واألديــب 

مــن التاشــي واالنــزواء ومحنــة العــوز؟

هــل برعايــة حكوميــة؟ أم بتنشــيط ســوق 

اإلعــام  وتســخير  اإلبداعــي  املنتــج 

الفنــان،  وقيمــة  نجوميــة  يرفــع  الــذي 

ســواء علــى املســتوى املحلــي أو اإلقليمــي 

أو العاملــي؟ الخــام البشــري مــن فنانــن 

ــط  ــا النف ــود، كم ــن موج ــاء ومبدع وأدب

هــذه  فــي  الحضــاري  والعمــق  وامليــاه 

مــدى  علــى  مهــدورة  لكنهــا  البــاد،  

ــة وبشــكل يثيــر االســتغراب.  حقــب طويل

لخدمــة  تســخر  لــم  أمــوال  مــن  فكــم 

األرض واإلنســان جــرى تبديدهــا فــي 

شــن الحــروب، الــى امليــاه التــي ال تســتغل 

بشــكل متطــور، إذ بقيــت نظــم الــري 

لدينــا متخلفــة، وأدى هــذا الــى زحــف 

التصحــر واضطــراب  املنــاخ.

فســادًا  هنــاك  أن  فــي  النختلــف  وقــد 

مؤسســات  فــي  تفشــيا  ولصوصيــة 

مــن  جــزءًا  النــاس  ويشــكل  الدولــة، 

هــذه املنظومــة التــي أصبحــت حاضنــة 

ــدر  ــراب واله ــد الخ ــا، ليمت ــجعة له ومش

وينــال أول ماينــال ثقافــة البــاد وترويــج 

املخجلــة  والنمــاذج  للتفاهــة  مريــع  

يألفهــا  لــم  جديــدة  بمصطلحــات 

شــعب كان واجهــة للرصانــة والثقافــة 

ــراف  الراســخة التــي تســتهجن أي انح

ــي  ــى الحقيق ــا باملعن ــون انحراف ــد اليك ق

انحرافــات  مــن  مانــراه  أمــام  للكلمــة 

مخجلــة جعلــت السوشــيل ميديــا تســهل 

والغريــب أن هــؤالء  وانتشــاره.  ظهــوره 

-أو هــن- أصبحــوا مــن األثريــاء الجــدد، 

ــي  ــب الحقيق ــان او األدي ــي الفن ــا بق فيم

يعانــي اإلهمــال والتراجــع والفقــر والعوز 

ــال  ــرة امل ــا كثي ــد أحيان ــرض، فايج وامل

الكافــي للعــاج او تجــاوز املحنــة. 

ــاتية؟  ــة أم مؤسس ــود فردي ــي جه ــل ه ه

تخصــص  وميزانيــة  دولــة  دعــم  أم 

ــه  ــان وكرامت ــز الفن ــى منج ــاظ عل للحف

وانتشــاره؟ إذ أن مــن املمكــن الترويــج 

التنســيق  عبــر  التشــكيلي  للفنــان 

ــارض  ــة مع ــي بإقام ــام اإلعام واالهتم

الجوائــز  او  اللوحــات  لبيــع  ومــزادات 

ــرائها  ــة بش ــهم الدول ــة، أو أن تس املجزي

بالنســبة  وهكــذا  عليهــا.  والحفــاظ 

الثقافــي  دوره  بقــي  الــذي  للممثــل 

أبــواب  علــى  انتظــاره  أمــام  يتراجــع 

الفضائيــات للحصــول علــى دور يحتــرم 

واســمه. تاريخــه 

األديــب  الــى  لتمتــد  القائمــة  وتطــول   

ــام  ــن أم ــارا مهمل ــن ص ــاعر اللذي والش

والتركيــز  والعاقــات  املحســوبيات 

فيمــا  الراحلــن،  بمنجــز  واالهتمــام 

ــاء مســحوقن يقتطعــون مــن  بقــي األحي

قوتهــم للصــرف علــى طباعــة منجزهــم. 

وقــد تبــدر مــن هنــا وهنــاك مســاهمات 

ــب،  ــان أو األدي ــناد الفن ــي إس ــة ف خجول

لكنهــا تبقــى محــاوالت ضعيفــة وعاجــزة 

واألديــب  بالفنــان  النهــوض  عــن 

ــى للثقافــة،  ــس أعل ــن عبــر مجل العراقي

وتــذوب  تترهــل  للثقافــة  وزارة  وليــس 

ميزانيتهــا املتدنيــة فــي املحاصصــات 

السياســية، إذ ال يوجــد تأمــن صحــي 

أو  بمســكنه  تهتــم  رعايــة  وال  للمبــدع 

الفنانــن  جمــوع  وبقيــت  نجوميتــه، 

واألدبــاء تنتظــر عطايــا الدولة البســيطة 

ــة  ــة مالي ــنن بمنح ــر س ــنة وعش ــن س ب

دوالر!  الســتمئة  التتجــاوز 

هنــاك  فليــس  التســويق،  الــى  ونعــود 

تســويق للمنجــز أو لجــان رصينــة تراقب 

املنتــج الفنــي الــذي مــن املمكــن تصديره 

أو عامليــا.   إقليميــا  البــاد  الــى خــارج 

نحــن بحاجــة الــى فرســان معتمديــن 

للنهــوض بواقــع وأهميــة املبــدع العراقــي 

والحفــاظ علــى هــذه الثــروة التــي تهمــل 

وتخصيــص  قصــد،  بغيــر  أو  بقصــد 

ــاعد  ــة تس ــا الدول ــرة تقدمه ــز كبي جوائ

والتنافــس  الحمــاس  روح  إشــعال  فــي 

بــن املبدعــن، وبالنتيجــة ينعكــس هــذا 

علــى قيمــة املنجــز وعظمتــه.

يفتقد المبدع العراقي
سوقًا ألعماله؟

سالمة الصالحي

لماذا

تعد الفنون واآلداب الميراث الحقيقي للبشرية، وهي 
النقطة العليا التي تصل إليها النفس اإلنسانية، 
فتضيء الحياة بإبداع اإلنسان، سواء أكان أدبًا أم فنونًا 
بكل مسمياتها، وهي من المتع البريئة التي ترتقي 

بوعي اإلنسان وتطوره. وألن المنتج اإلبداعي الحقيقي يعد 
قيمة ومعنى للوجود، فإن الحفاظ عليه وتنميته مسؤولية تقع 
على عاتق الجميع، حكومات وشعوب، 
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ــر  ــي التعبي ــة ف ــه اإلبداعي ــرة ذات ــة القصي ــي الربواي ــد ف وج

ــي. ــان العراق ــات اإلنس ــن عذاب ــه م ــا يختزن ــراه وم ــا ي ــن م ع

يقــول فــي بدايــة حديثــه: "فــي اللحظــة التــي أيقنــت فيهــا 

أن الطاغيــة انتهــى، قلــت فــي نفســي إن الوقــت قــد حــان 

لتكتشــف فيمــا إذا كنــت قــادرًا علــى أن تكتــب، مــع ذلــك 

ــت  ــرة صم ــد فت ــي بع ــرًا. لكن ــون ح ــاف أن أك ــب، أخ ــم أكت ل

كتبــت، هكــذا بــكل بســاطة، كتبــت مخطوطتــي )أنــا والحريــة 

ذاكرتــان ملدينــة واحــدة(، كان فصلهــا األول  )مذكراتــي مــع 

صــدام حســن( التــي ال أرى لغايــة اآلن أن الوقــت مناســب 

لنشــرها. هــي علــى العمــوم مذكــرات ليســت مباشــرة، تضــع 

ــع  ــة، م ــة والهجائي ــن التخيلي ــوع م ــاخر وبن ــلوب س ــا بأس يده

مراعــاة تنامــي الحــدث دراميــا، علــى ممارســات النظــام 

آنــذاك، إذ تتنــاول -بأســلوب قصصــي- تدهــور وضعنــا تحــت 

إزاء  كنــا  أننــا  خاللهــا  القــارئ  يفهــم  الشــمولي،  الحكــم 

دكتاتوريــة مــن نــوع خــاص، مثــل ســرطان خبيــث، ال نســتطيع 

أن نرصــد هــول خرابــه إال بعــد فــوات األوان." 

ــاح  ــة املت ــاء الحري ــل بفض ــت متفائ ــك أن ــك أن ــي ذل ــل يعن *ه

ــا؟ حالي

ــاء،  ــكال الغب ــن أش  م
ً
ــكال ــت كان ش ــك الوق ــي ذل ــاؤل ف -التف

املتفائــل فــي ذلــك الوقــت متواطــئ دنــيء، والديمقراطيــة 

ــة  ــا نقط ــول وإنم ــة وص ــت نقط ــي ليس ــي ه ــت الحال ــي الوق ف

نلمــس  أن  دون  مــن  تمضــي  األعــوام  هــي  وهــا  انطــالق، 

ــد أن  ــوف، أقص ــا الخ ــن وعين ــب ع ــن دون أن يغي ــل، م األفض

مــالك الخــوف مــا زال يرافقنــا، يظهــر فــي الفســاد والبطــش 

والجشــع. 

* لــم تظهــر لــك فــي الزمــن الســابق كتابــات، وإنمــا احتفظــت 

بهــا ضمــن أوراقــك الخاصــة ولــم تظهرهــا فــي هــذا الوقــت.. 

ملاذا؟

-ملــاذا نكتــب فــي ذلــك العهــد؟ هــل نســتطيع أن نفعــل شــيئا؟ 

ــا  ــوم أيض ــا، الي ــدور حولن ــت ت ــة كان ــع مرعب ــج؟ فظائ أن نحت

ــع ذلــك  ــا، م ــة لحياتن ــات العنيف ــب؟ نــدرك الصدم ــاذا نكت مل

ــام نعــود الــى  ــا بشــكل مؤقــت،  بعــد أي نعبــر عــن ردود أفعالن

روتيننــا األعمــى األبكــم، هــذا مــا 

جعلنــي أكتــب لنفســي، الــى درجــة 

أن ماتــت عنــدي رغبــة االنتشــار.

* وما طموحك اآلن؟

-ال أدري مــا هــو طموحــي ككاتــب، هــل 

هــو فعــا مشــروع كتابــي؟ ال أرى األمور 

نــزوة،  أو  رغبــة  مجــرد  إنهــا  هكــذا، 

كتبت لكي أتيقظ، أو أثير األسئلة.

ــي  ــدًا أم ف ــرة ج ــة القصي ــي القص ــك اآلن: ف ــرى نفس ــن ت * أي

ــرة؟ ــة القصي الرواي

بــن  الشــجرة  أو  أبنائهــا،  بــن  تميــز  أن  لــأم  -هــل يحــق 

القاعــدة  هــذه  عــن  أشــذ  لكنــي  ال،  الجــواب  أغصانهــا، 

الروايــة  إن  ألقــول  ذنــب،  عقــدة  أدنــى  دون  االخاقيــة 

القصيــرة صــارت أنقــى ماعينــي مــن أصنــاف الكتابــة، لــم 

ــي  ــا زاحمتن ــت كلم ــا زل ــئلة، وم ــة أس ــوى عتب ــة س ــن القص تك

األســئلة أطرحهــا بأســلوب قصصــي. الروايــة القصيــرة أكثــر 

إصداراتــي املتحققــة إصــرارًا علــى الحلــم، صنــف ملعــون 

ــي، كان  ــوت قصص ــت بص ــا تكلم ــي. كلم ــه مخيلت ــتكانت ل اس

ــذا  ــح ه ــي، فت ــي داخل ــردد ف ــي يت ــوت روائ ــدى ص ــه ص يرافق

الصنــف مــن الكتابــة مرحلــة جديــدة مــا كانــت فــي الحســبان. 

* ما الذي أضافته لك تجربة كتابة الرواية؟

-فــي روايتــّي )تختبــئ فــي عينيهــا 

املائكــة( و)طاعــن فــي الســر( 

الحــي،  الكائــن  نبــض  تلمســت 

ــي  ــات الت ــه، والعام ــري من الجوه

فــي  تجولــت  باملجتمــع،  تربطــه 

ــي  ــة الت ــن النقط ــا ع ــا بحث دواخله

ال يعــرف فيهــا الكائــن الحــي فيمــا 

ــا  ــدارًا. أحيان ــانا أم ج إذا كان إنس

ترتقــي بنــا الحيــاة، فنشــعر برغبــة 

الكتابــة، لذلــك ال تخضــع مســيرتي 

الــى  وال  املنطــق  الــى  –ككاتــب- 

ــت  ــي حلم ــر أنن ــي ال أنك ــن، لكن زم

يومــا مــا أن أصبــح كاتبــا، مجــرد 

أنــي  مــا فعلتــه هــو  حلــم، كل 

لــم  ينضــج،  الحلــم  جعلــت 

فــج،  وهــو  باقتطافــه  أرغــب 

ومــا كنــت ألكــون روائيــا لــوال تلــك 

ــه  ــع تنبي ــدًا م ــرة ج ــة القصي ــى، القص ــات األول الهوي

ــل  ــا رج ــا، أن ــا حق ــت روائي ــي أصبح ــد أنن ــدًا: ال أقص ــم ج مه

شــرع فــي كتابــة الروايــة.

* ما الذي غرفته من الحياة اليومية لتضعه في كتاباتك؟

-الحيــاة اليوميــة تســرق -باحتــراف ولــؤم- وقــت الكتابــة، 

بنظــرة صغيــرة فــي عينــي أي كاتــب حقيقــي سنكتشــف  حجــم 

القلــق الــذي يســكنه حيــال هــذا األمــر، مثــل مــن يركــض 

ليســبق فــوات األوان، فــي كلتــا الروايتــن كنــت أشــعر بصــدى 

فــي رأســي أو بصــوت فــي داخلــي يقــول كل شــيء دون إذن 

ــي. من

*كيف تقرأ املشهد االبداعي االن؟

-أنــا كاتــب غيــر واع، لكنــي متحمــس جــدًا، لذلــك ال أســتطيع 

أن أقــرأ املشــهد قــراءة نقديــة ملتزمــة، لكنــي كأي متلــٍق فــرح 

بهــذا الكــم مــن اإلصــدارات، فــرح ومتخــوف، يؤملنــي مشــهد 

ــي  ــوه ف ــح الوج ــا، أتصف ــب يصطحبونه ــا كت ــم ب ــاس وه الن

الحافــات واألمكنــة العامــة، ال أثــر 

للقــراءة فــي عيونهــم ، أخــاف أن 

ألنفســنا،  فيــه  نكتــب  يــوم  يأتــي 

يقــرأ املعنيــون باإلبــداع، بعضهــم 

قلتــه  مــا  أعيــد  لكنــي  فقــط، 

أثمــن  وهــذا  متحمــس  أنــا  للتــو، 

مــا أملــك، أن تشــغلني فكــرة مــا 

ــى  ــي ال ــي وتعيدن ــن كبوت ــي م تقيلن

اليقظــة، أتحمــس ألفــكاري لكنــي ال 

أفهــم املشــهد. 

مجلة الشبكة

الشعباني: 
عزيز

حين أيقنت بانتهاء
الطاغية أدركت أني
أستطيع الكتابة 

الديمقراطية 
ليست نقطة وصول وإنما 

نقطة انطالق

لم يظهر القاص والروائي عزيز الشعباني 
ضمن المشهد اإلبداعي العراقي بعد 
إسقاط النظام  فجأة، وإنما كان معروفًا 
لدى العديد من األصدقاء بقدراته الكتابية 

لنصوص القصة القصيرة، فقد أصدر أربعة منها، ثم 
ليتحول كليًا الى كتابة الرواية القصيرة، 
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طيبة الناس أشعرتني باألمان 
ودفعتني لإلبداع

فـــي مناطـــق شـــعبية مـــن 30 جداريـــة  أكثـــر  رســـمت  فنانـــة 

زياد العاني

وجدان الماجد.. فنانة تشكيلية أجادت الرسم الواقعي وتمسكت به 
كأسلوب خاص منذ تخرجها في كلية الفنون الجميلة، إذ باتت أعمالها 
التي تعرضها في القاعات الفنية تأخذ صداها اإلعالمي وتثير اهتمام 

المتخصصين، وال شك في أن أسلوبها المميز في الرسم الواقعي 
منحها فرصة أن تكون مميزة في رسم الشخصيات أيضا.

وانطلقــت  الفرصــة  جــاءت  هنــا  مــن 

وفــي  الشــارع   الــى  لتخــرج  املاجــد 

األماكــن العامــة لترســم جداريــات تضم 

الفنــي،  التعبيــر  أشــكال  مــن  مزيجــا 

مــن منطلــق أن الفــن يجــب أن يكــون 

فــي كل مــكان، إذ يعتبــر فــن الشــارع 

ــى الجمهــور،  ــرة للوصــول إل منصــة مؤث

ووضعــت  املنصــة  هــذه  فاســتغلت 

بصمتهــا فــي الكثيــر مــن شــوارع بغــداد. 

الــى كونهــا فنانــة متمكنــة  باإلضافــة 

ــل  ــا تحم ــم فإنه ــي الرس ــا ف ــن أدواته م

الشــجاعة والطاقــة الكافيتــن مــن أجــل 

ــار  ــرة أمت ــى عش ــل ال ــال تص ــاز أعم إنج

او أكثــر وفــي أماكــن عامــة مرتفعــة ليــس 

مــن الســهل الوصــول اليهــا. تحدثنــا مــع 

الفنانــة وجــدان املاجــد عــن تجربتهــا 

ــاء:   ــذا اللق ــر ه عب

حصلــت  التــي  تلــك  جميلــة  فرصــة   *

عليهــا فــي ترســيخ أعمالــك وانتشــارها 

فــي شــوارع بغــداد، مــن هــي الجهــة التــي 

ــات؟ ــذه الجداري ــم ه ــك برس كلفت

ــداد وكان  ــة بغ ــع أمان ــت م ــة كان - البداي

املقتــرح رســم صــورة الفنــان الراحــل 

والفنــان  محمــد  باســم  الدكتــور 

الراحــل األســتاذ ماهــود أحمــد قــرب 

كنــت  بصراحــة  لكــن  الفنــون،  كليــه 

متــرددة جــدا فــي قبــول ذلــك املقتــرح، 

ألن مــكان الجداريــات التــي قــرروا أن 

يكــون الرســم عليهــا كان عبــارة عــن 

أعمــدة ضخمــة وســط الشــارع، وكانــت 

فيــه مخاطــر نوعــا مــا، ولوجــوده فــي 

منتصــف تقاطــع مــرور الســيارات.. لكــن 

األهــم عنــدي كان الدكتــور باســم وفــاًء 

لــذا وافقــت علــى  لــه ولذكــراه،  منــي 

باســم  الدكتــور  كان  فقــد  املقتــرح، 

أيقونــة مهمــه علــى املســتوى املهنــي فــي 

األكاديميــة وعلــى املســتوين اإلنســاني 

واملجتمعــي. 

جذابــة  وشــابة  فنانــة  باعتبــارك   *

الشــعبية  األســواق  وســط  فــي  تقفــن 

بشــكل يومــي لتنجــزي عملــك فــي رســم 

الجداريــات، هــل تعرضــِت )للتحــرش( 

مــن قبــل الشــباب، وكيــف كانــت ردة 

إزاء ذلــك؟ فعلــك 

البــدء  قبــل  أنــي  عليــك  أخفــي  ال   -  

بالعمــل فــي املناطــق البغداديــة الشــعبية 

هــذا  مــن  جــدا  قلقــة  كنــت  القديمــة 

ــاب  ــي الذه ــرددة ف ــت مت ــوع، وكن املوض

الــى هنــاك، لعامــل نفســي بحــت، ألننــي 

لــم أســمع شــيئا ســلبيا عــن تلــك املناطق 

ســابقا، لكنــه مجــرد هاجــس خــوف.. 

هنــاك  بالعمــل  مباشــرتي  بعــد  لكــن 

وتعاونهــم  الشــباب  بأخــاق  فوجئــت 

وجــدت  فقــد  وطيبتهــم،  وغيرتهــم 

البغداديــن، مــن دون انحيــاز، قمــة فــي 

النقــاء واأللفــة واملحبــة رغم بســاطتهم، 

ــوا  ــدون أن يلتقط ــا يري ــى عندم ــم حت فه

وبعــد  منــي،  يســتأذنون  لــي  صــورة 

تــرددي علــى هــذه األمكنــة والتعــرف 

ــي  ــي ف ــعر أنن ــرت أش ــها، ص ــى أناس عل

أمــان دائمــا، بــل كأننــي وســط أهلــي 

وهــم مــن يحموننــي مــن أيــة إســاءة.. 

وهــذا واحــد مــن أهــم األســباب التــي 

ــي  ــات ف ــل الجداري ــى أن أكم ــي ال دفعتن

جميــع املناطــق الشــعبية دون تــردد.

تنفيــذ  فــي  صعوبــة  واجهــِت  *هــل 

الجداريــات؟ ومــا هــي العقبــات التــي 

واجهتــك؟ والســيما أن أغلبهــا رســمت 

شــعبية؟ مواقــع  فــي 

صعوبــات  واجهــت  نعــم،  -بصراحــة 

 
ً
عــدة فــي إنجــاز مثــل هــذه األعمــال، أوال

باعتبارهــا ضخمــة، إذ كانــت بقياســات 

11متــرًا  الــى  أحيانــا  تصــل  مختلفــة 

ــر،  ــا أكب ــار وأحيان ــاع 8 أمت  وبارتف
ً
ــوال ط

وثانيــا ألن خامــة العمــل الفنــي مختلفــة، 

فهــي إمــا كونكريــت او طابــوق، وأحيانــا 

يكــون الجــدار ناعمــا واحيانــا أخــرى 

يكــون ملمســه خشــنا.. الــى آخــره، وكنــت 

مختلفــة،  بتقنيــات  لتنفيــذه  مضطــرة 

باإلضافــة الــى  ضجــه الشــارع وســرعه 

ــن  ــة م ــئلة املتواصل ــرور واألس ــه امل حرك

قبــل املــارة وصعــود "الســكلة"، وغيرهــا 

معوقــات..  كانــت  كلهــا  األمــور،  مــن 

ناهيــك عــن الجــو الحار وأشــعة الشــمس 

او ظــام الليــل، ولكــن بعــد تقبــل النــاس 

والشــخصيات  للمواضيــع  وحبهــم 

ــة  ــة ومعرفي ــائل جمالي ــل رس ــي تحم الت

ــي  ــاس ألعمال ــب الن ــوى ح ــت أه أصبح

ــم. ــي للرس ــن حب ــر م أكث

وأحيانــا  صعــب  أمــر  بــه  قمــت  *مــا 

يســتعصي حتــى علــى الرجــال، وهــذا 

)ســكات(  صعــود  لــك،  يحســب 

شــعبية  أســواق  وســط  عــال  بارتفــاع 

ــمس  ــعة الش ــت أش ــل تح ــة، والعم مكتظ

الاهبــة لســاعات عديــدة ..الــى آخــره، 

أيــن اســتمددت كل هــذه القــوة؟ مــن 

ــراري  ــن وإص ــي للف ــي أن حب ــك ف - ال ش

علــى إنجــاز شــيء مميــز، أنافــس بــه 

الفنانــن العراقيــن علــى األقــل، هــو مــا 

منحنــي الثقــة العاليــة بالنفــس والطاقــة 

التــي  املشــاريع  هــذه  إلنجــاز  الكافيــة 

مــن  بأكثــر  وانتهــت  بجداريــة  بــدأت 

ثاثــن جداريــة، ومــا زلــت مســتمرة 

فــي تنفيــذ أعمــال جديــدة ســيعلن عنهــا 

ــة  ــعيدة بصراح ــا س ــا، وأن ــن إنجازه ح

كنــت  الــذي  الشــيء  حققــت  لكونــي 

ــكل  ــهمت بش ــي أس ــد بأنن ــاه، وأعتق أتمن

ــرأة  ــى امل ــوء عل ــليط الض ــي تس ــال ف فع

العراقيــة وقوتهــا وعزيمتهــا وإصرارها، 

ســواء أكان ذلــك بقصــد أم بدونــه.

* بمــا أن األعمــال كانــت تنجــز بهــذا 

الجهــد الكبيــر، هــل فكــرِت بموضــوع 

الزمنيــة فــي العمــل؟ أي هــل تتوقعــن 

ســتقاوم  املرســومة  الجداريــات  أن 

العــراق؟ فــي  الجويــة  الظــروف 

فاألكيــد  األلــوان،  ملقاومــه  بالنســبة   -

املشــتعلة  وشمســنا  الوقــت  مــرور  مــع 

األلــوان،  بريــق  يقــل  ســوف  دائمــا، 

لكــن  ســنوات!!  ألربــع  تتحمــل  وربمــا 

ــي  ــكان ف ــا ل ــادي كافي ــم امل ــوكان الدع ل

املســتطاع إيجــاد البدائــل مــن الســوق 

وجدان 
الماجد:
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ال نملـــك اآلن شيئـــًا مهمــــًا ال نملـــك اآلن شيئـــًا مهمــــًا 
في الدراما التلفزيونيةفي الدراما التلفزيونية

محمود أبو العباسمحمود أبو العباس

مكلفــا  ســيكون  هــذا  لكــن  األوروبيــة، 

لــم  تعلــم-  -كمــا  والدعــم  بصراحــة، 

يكــن مجزيــا بحجــم الجهــد والتعــب. 

مــع ذلــك اســتمررت برســم الجداريــات 

الشــارع  فــي  بالرســم  وشــغفي  لحبــي 

ــدة  ــعى جاه ــي، وأس ــاس مع ــل الن وتفاع

بديلــة  ألــوان  إليجــاد  املســتقبل  فــي 

تقــاوم ظروفنــا الجويــة، او ربمــا بطــاء 

مــن  عليهــا  ليحافــظ  األلــوان  يغطــي 

التلــف بشــكل ســريع. 

* هــل يمكننــا القول إنــك اآلن تخصصت 

فــي موضوع رســم الجداريات؟

- ال اســتطيع أن أكــون رســامة للجداريات 

فقــط، إذ أن لــي منجزاتــي ومشــاركاتي 

ــي  ــك ل ــارع.. كذل ــي الش ــم ف ــل أن أرس قب

طموحــي وآمالــي فــي إنجــاز معرضــي 

الشــخصي، وهــو قيــد اإلنجــاز.

هــذه  إنجــاز  فــي  ســاعدك  مــن   *

العديــدة؟ الجداريــات 

الشــارع  فــي  إنجازاتــي  فتــرة  -خــال 

شــاركني فــي البدايــة وفــي أربعــة أعمــال 

الفنــان محمــد عنــزي،  بعدهــا شــاركني 

فــي  ســراي  حمــدان  املغتــرب  الفنــان 

ثمانيــة أعمــال، أمــا بقيــة الجداريــات 

واملنجــز  وحــدي،  بجهــودي  فكانــت 

النهائــي هــو 30 جداريــة فــي بغــداد، 

منهــا جداريتــان فــي منطقــه الصدريــة 

ــة،  ــواكة العريق ــه الش ــي منطق ــر ف وعش

امــا  الــرواد،  ألعمــال  اختيــاري  وكان 

بقيــة الجداريــات فكانــت فــي منطقــه 

تقاطــع بــاب املعظــم وتقاطــع الكســرة 

وتقاطــع جامــع براثــا.

فــي  الرســم  فرصــة  منحتــك  هــل   *

الشــارع فرصــا أخــرى لرســم جداريــات 

مــن  شــخصي  كطلــب   ،
ً
مثــا لبيــوت 

ــك؟   ــوا بعمل ــن أعجب ــاس الذي ــض الن بع

ــب  ــد ُطل ــرًا، فق ــك كثي ــل ذل ــم، حص - نع

منــي أن ارســم جداريــات ألنــاس إمــا 

لتزيــن  يريدونهــا  محــال  أصحــاب 

محالهــم او بيوتهــم او جــدار مدرســة 

كنــت  لكننــي  آخــره،  الــى  روضــة  او 

أرفــض ذلــك باســتمرار، ألننــي ال أريــد 

أن أرســم شــيئا تجاريــا او خاليــا مــن 

النــاس  فغالبيــة  اإلبداعيــة،  القيمــة 

ــي  ــة ال ترتق ــوما معين ــدون رس ــوا يري كان

الــى مســتوى اإلبــداع، فكنــت أفــرض 

إمــا  الجداريــات  تكــون  ان  عليهــم 

منقولــة عــن لوحــات الــرواد او أن تكــون 

لوحــات غيــر  أي  أفــكاري،  بنــات  مــن 

ــك  ــذي، لذل ــائي وتنفي ــن إنش ــة م منقول

ــة  ــم، فالجداري ــد منه ــع أح ــق م ــم اتف ل

الفنيــة املشــغولة بشــكل متقــن وبخامــات 

ــع  ــب م ــة، وال تتناس ــون مكلف ــازة تك ممت

ــطاء،  ــاس البس ــا الن ــي يدفعه ــغ الت املبال

ألنهــم تعــودوا علــى بعــض الرســامن 

الفطريــن الذيــن يلونــون الجــدار كيفمــا 

اتفــق وبســعر رمــزي.
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اســمه  صبــي  عــن  يتحــدث  الفيلــم 

ــمه  ــر اس ــاب آخ ــع ش ــل م ــعد( يعم )أس

للطمــر  كبيــرة  ســاحة  فــي  )طــه( 

بغــداد.  أحيــاء  أحــد  فــي  الصحــي 

ليشــقا  فجــرًا  وطــه  أســعد  يســتيقظ 

هــو  الــذي  الطمــر،  إلــى  طريقهمــا 

عبــارة عــن خليــط مــن الســموم املنبعثــة 

علــى  املمتــدة  النفايــات  تــال  مــن 

العوائــل  مئــات  منهــا  تتخــذ  األرض 

أســعد  املراهــق  ليعثــر  لهــا،  مهنــة 

علــى روبــوت لدميــة أميركيــة بحجــم 

إنســان، فيعرضهــا علــى صديقــه طــه 

ــن  ــة، لك ــه العاطفي ــباع رغبت ــة إلش كهدي

األعــراف  خــرق  بتهمــة  يهاجمــه  طــه 

األخاقيــة.  والقوانــن 

يكتشــف  وبالصدفــة 

اســمه  آخــر  صبــي 

)أميــر( الدميــة، وعلــى 

إمكانياتهــا  يعــي  الفــور 

ــى العمــل  ليجبــر أســعد عل

فتنجــح  بالشــراكة،  معــه 

تجارتهمــا وتــدر الكثيــر مــن 

ذلــك  مــع  عليهمــا،  املــال 

أنــه مســتغل. يــدرك أســعد 

بدوافــع  الدميــة  ختطــف 
ُ

ت  

أســعد  فيخاطــر  الغريــزة 

متخفيــا  إلنقاذهــا،  بحياتــه 

املجتمــع  وتقاليــد  عيــون  مــن 

وتطالبــه  طــه  تطــارد  التــي 

ــرب  ــار. يه ــل الع ــرف وغس بالتص

إلــى  الدميــة  حمايــة   
ً
محــاوال أســعد 

ناقلــة جنــود أميركيــة مهجــورة، إلــى 

ملجئــه فــي )الجنائــن املعلقــة(، لكــن 

األوان كان قــد فــات، فقــد ُدفنــت الدميــة 

ــة  ــعد رحل ــدأ أس ــه ليب ــع أحام ــع جمي م

جديــدة مــن أجــل كبريائــه بالبحــث عــن 

املخطوفــة. دميتــه 

واقع عراقي

ــن(:  ــد ياس ــم )أحم ــرج الفيل ــول مخ يق

فيلمــا  أقــدم  أن  مــن  لــي  البــد  "كان 

يتحــدث عــن الواقــع العراقــي، فيلمــا 

ــا خالصــا، وكمــا يقــال فــإن أهــل  عراقي

ألي  يمكــن  ال  إذ  بشــعابها،  أدرى  مكــة 

مخــرج غيــر عراقــي ســرد قصصنــا التي 

يزخــر بهــا املجتمــع. جــرى تصويــر فيلــم 

)جنائــن معلقــة( عــن طريــق الدعــم 

املحلــي, وهــو علــى املســتوى الحكومــي 

املشــاريع  مــع  مقارنــة  كبيــرًا  يعتبــر 

مــن  والســيما  الســابقة،  الســينمائية 

وزارة الثقافــة العراقيــة، إذ جــرى دعــم 

املشــروع ماديــا ضمــن منحــة األفــام 

لإلنتــاج املشــترك املقدمــة مــن وزارة 

العراقيــة."  الثقافــة 

التســهيات  إلــى  املخــرج  وأشــار 

قدمــت  التــي  اللوجســتية  واملوافقــات 

ــرة  ــي" ودائ ــام العراق ــبكة اإلع ــن "ش م

الخارجيــة،  فــي  الثقافيــة  العاقــات 

وزارة  دعــم  علــى  الحصــول  وأيضــا 

الداخليــة مــن خــال توفيــر الحمايــة 

 
ً
ــا ــر، فض ــاء التصوي ــل أثن ــق العم لفري

عــن مســاهمة أهالــي مدينــة الصــدر 

اإلنتــاج  فتــرة  طــوال  املواقــع  بتأمــن 

الدعــم  إلــى  إضافــة  والتحضيــر، 

الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  الصحــي 

أثنــاء  التصويــر  جــرى  إذ  العراقيــة، 

فتــرة حظــر التجــوال إثــر أزمــة جائحــة 

الفريــق  تأمــن  جــرى  فقــد  كورونــا، 

صحيــا مــن قبــل الــوزارة، والقــدرة علــى 

ــم  ــن طاق ــد م ــة أح ــر دون إصاب التصوي

واملمثلــن.  العمــل 

الخــاص،  القطــاع  مســتوى  وعلــى 

لتغطيــة  خاصــة  رعايــة  الفيلــم  ُمنــح 

ــل،  ــل النق ــاج، مث ــات اإلنت ــم احتياج أه

الطفلــن  مــن  كل  اختيــار  جــرى  كمــا 

)حســن محمــد(، الــذي أدى شــخصية 

ــب  ــذي لع ــازن( ال ــرم م ــعد(، و)أك )أس

الشــاب  واملمثــل  )أميــر(  شــخصية 

)طــه(،  لشــخصية  ضيــاء(  )وســام 

الشــكرجي  جــواد  القديــر  واملمثــل 

مــن  ومجموعــة  )الحجــي(،  دور  فــي 

ــم فــي  ــارك الفيل املمثلــن املحترفــن. ش

ــزة  ــى الجائ ــاز عل ــدة وح ــات ع مهرجان

الخاصــة فــي مهرجــان فينيســيا الدولــي 

.وأخيــرًا حصولــه علــى الجائــزة الذهبية 

فــي مهرجــان البحــر األحمر الســينمائي 

مــن بــن عــدة أفــام مــن مختلــف بلــدان 

العالــم.

خطوة صحيحة

ــد  ــذي جس ــل ال ــام فاض ــان وس ــا الفن أم

:
ً
ــا ــدث قائ ــد تح ــه فق ــخصية ط ش

"اللقــاء األول كان فــي مقهــى شــعبي فــي 

ــن  ــرج ع ــع املخ ــت م ــث تحدث ــداد حي بغ

قصــة شــخصية حدثــت معــي. بعــد ســنة 

ــتراك  ــي االش ــب من ــاء طل ــذا اللق ــن ه م

ــه. وحــن قــرأت النــص  ــم يعــد ل فــي فيل

للمــرة األولــى شــعرت بالخــوف ألننــا 

ــه  نعيــش فــي وضــع ال يمكــن أن تعبــر في

األولــى  القــراءة  بوضــوح.  رأيــك  عــن 

كانــت خطــرة لــذا طلبــت مــن مخــرج 

الفيلــم أن يضمــن ســامتي إن اشــتركت 

الزمــن  وبمــرور  الفيلــم.  هــذا  فــي 

ــرة،  ــن م ــر م ــص أكث ــي للن ــن قراءت وح

اكتشــفت أن هنــاك تشــابها الــى حــد 

بعيــد بينــي وبــن شــخصية طــه بطــل 

الفيلــم. وشــخصية طــه شــخصية معقدة 

البــوح  تســتطيع  وال  رغباتهــا  تخفــي 

بهــا، وهــذا مــا حفزنــي ألن اشــتغل علــى 

ــاك  ــح، ألن هن ــكل صحي ــخصية بش الش

ــن  ــون م ــم قريب ــباب ه ــن الش ــر م الكثي

بهــذا  جــدًا  ســعداء  الشــخصية.  هــذه 

خطــوة  بمثابــة  يعتبــر  الــذي  الفــوز 

ــة  ــينما عراقي ــق س ــى طري ــة عل صحيح

واعــدة ســيكون لهــا ســبق املنافســة فــي 

العامليــة."  الســينمائية  املهرجانــات 

محسن العكيلي

فاز فيلم l"جنائن معلقة"l بالجائزة 
الذهبية في مهرجان البحر 
األحمر الذي أقيم في المملكة 
العربية السعودية بمشاركة 

61 بلدًا، بـ41 لغة، فضاًل عن  استضافة 
المهرجان 34 عرضًا أواًل ألفالم عالمية، و17 
عرضًا أواًل ألفالم عربية، و47 عرضًا ألفالم 
يحلـــــــق بجناحــــــــي الذهـــبمن الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 معلقة"
جنائن فيلم



فــي جهــاز البوليــس الســري، يكتــب عنــه 

ينطقهــا  كلمــة  وكل  اليوميــة  التقاريــر 

مــع حبيبتــه )كريســتا( الفاتنــة املمثلــة 

إنــه ينصــت لحركتهمــا معــا  املوهوبــة، 

ويتابــع كلماتهمــا عــن بريخــت )شــاعر 

وكاتــب ومخــرج مســرحي أملانــي(، وعــن 

العاقــة  يــدع  وال  واملســرح،  املوســيقى 

الحميميــة بينهمــا تفوتــه أيضــا.

كريستا.. بداية التحول 

مــع كل االعتقــاد والجديــة التــي يحملهمــا 

ضابــط البوليــس الســري فيســلر، إال أنــه 

ومــن خــال مراقبــة درايمــان وحبيبتــه 

عاقــة  علــى  أنهــا  يكتشــف  كريســتا، 

جنســية قســرية مــع وزيــر الثقافــة الــذي 

يمثــل أحــد أعمــدة السياســة فــي أملانيــا، 

بمراقبــة  أوعــز  الــذي  الثقافــة  وزيــر 

الكاتــب لشــكوكه بعــدم صــدق توجهــه 

ــة  ــب حبيب ــه يغتص ــو نفس ــتراكي، ه االش

ســلطته  تأثيــر  تحــت  مــرارًا  الرجــل 

الطــرق،  بشــتى  وتهديدهــا  البوليســية، 

الــى  كريســتا  ترجــع  مــرة  كل  وفــي 

شــقة درايمــان تكــون منهــارة وعازمــة 

اإلحبــاط  بســبب  شــيء  كل  تــرك  علــى 

وخيبــة األمــل وعــدم القــدرة علــى البــوح 

أن  يســتطيع  فمــن  ألحــد،  بمشــكلتها 

ينقذهــا مــن وزيــر الدولــة البوليســية، كل 

هــذه التحــوالت تنكشــف أمــام مســامع 

فيســلر، الــذي يبــدأ بمراجعــة نفســه فيمــا 

يخــص املبــادئ التــي يخدمهــا، وكيــف 

أنــه مجــرد بيــدق شــطرنج ال أكثــر، يخــدم 

– إنــه  وطنيــة،  بــا  أشــخاص  مصالــح 

 كبيــرًا. 
ً
باختصــار- يشــعر بكونــه مغفــا

بريخت من جديد 

شــقة  يفتــش  أن  فيســلر  يقــرر  حــن 

ــس  ــن البولي ــة م ــة مجموع ــان برفق داريم

الســري، تقــع عينــاه علــى كتــاب لبريخت، 

وهــو مــن كان يســمع عنــه فــي محادثــات 

ــش  ــي التفتي ــه، ينته ــع أصدقائ ــب م الكات

بــا شــيء مهــم، إال أن كتــاب بريخــت 

قــد اختفــى ليظهــر فيســلر مســتلقيا علــى 

ــع  ــو يطال ــة وه ــقته املنزوي ــي ش ــريره ف س

ينتمــي  ال  الــذي  الجديــد  العالــم  هــذا 

ــرف  ــه يتع ــيئا، إن ــه ش ــرف عن ــه وال يع إلي

والكلمــات  بالجمــال  ملــيء  عالــم  علــى 

يوجــد  ال  هنــا  املشــاعر.  ودفــق  العذبــة 

شــخص محقــق ينتــزع االعترافــات لينــال 

 
ً
ــا ــود لي ــم يع ــر، ث ــر املباش ــاب املدي إعج

ــون  ــقته دون أن يك ــى ش  ال
ً
ــزال ــدًا منع وحي

هنــاك مــا ينتظــره ســوى صورتــه البائســة 

ــة املكــررة  ــه اململ وطعامــه الجاهــز، حيات

الكارهــة  الشــعب  مــن  جمــوع  وســط 

لشــخص واســم البوليــس الســري، شــتان 

ــم  ــن ث ــن، وم ــن والفكري ــن الحيات ــا ب م

النهايتــن.

تقارير منقوصة 

حــاالت  عــن  بالكتابــة  يبــدأ  درايمــان 

أملانيــا  فــي  املتزايــدة  االنتحــار 

أحــد  مــع  ويرســلها  االشــتراكية، 

أملانيــا  إعــام  وســائل  الــى  األصدقــاء 

الرأســمالية، وهنــا تبــدأ الضجــة، فكيــف 

لكاتــب فــي أملانيا االشــتراكية يســتطيع أن 

ــل  ــري ويرس ــس الس ــز البولي ــاز حاج يجت

مقالتــه دون أن يكتشــفه البوليــس، مــن 

األوامــر  تأتــي  األمنيــة  املراجــع  أعلــى 

باكتشــاف اســم هــذا الكاتــب، وإال ســوف 

فيســلر  هنــا  طبعــا  معاقبتهــم،  تجــري 

ــم بــكل شــيء ويســتمع لــكل كلمــة  كان يعل

كانــت تــدور بــن الكاتــب وأصدقائــه حــول 

الجــارة،  الــى  إرســاله  وطريقــة  املقــال 

كان  أنــه  إال  التفاصيــل،  أدق  يعلــم 

ــود  ــدم وج ــد ع ــي تؤك ــر الت ــب التقاري يكت

إنــه  تذكــر،  أهميــة  ذي  أو  مثيــر  شــيء 

ــا  ــي يخبئه ــة الت ــة الطابع ــر اآلل ــم بأم يعل

داريمــان تحــت األرضيــة الخشــبية فــي 

الشــقة، يعلــم كل شــيء، إال أنــه ال يريــد أن 

ــتغل  ــلطة تس ــح س ــل لصال ــب دور املغف يلع

مواطنيهــا بــكل الطــرق، تحــول ســيدفع 

فيســلر ثمنــه باهظــا.

املوت والعقاب والتاريخ 

حبيبــة  علــى  الكبيــر  الضغــط  تحــت 

البوليــس  ســلطة  قبــل  مــن  داريمــان 

وجــود  بمــكان  تعتــرف  والتهديــد، 

الطابعــة، وأنــه هــو مــن كتــب املقــال، هنا 

كان ال بــد لفيســلر مــن موقــف، لذا يســبق 

فريــق التفتيــش ويأخــذ اآللــة الطابعــة 

ليتــرك األمــر دون دليــل يديــن الكاتــب، 

فــي املقابــل، ومــن هــول الوشــاية، تهــرب 

الحبيبــة ظنــا منهــا أنهــا أودت بحيــاة 

ــا  ــض تصدمه ــي ترك ــا ه ــا، وفيم حبيبه

ــة  ــة ملطخ ــا جث ــرعة لتتركه ــيارة مس س

والدمــوع. بالدمــاء 

عــن  املســؤول  الضابــط  ينتبــه  هنــا    

فيســلر لشــيء غيــر عــادي، وســيناريو 

أحــداث مرتبــة بفعــل فاعــل. وبمــا أنــه 

ــى  ــه ال ــه ينقل ــلر، فإن ــن فيس ــل يدي ال دلي

مهنــة فاتــح رســائل بالبخــار فــي مجمــع 

البريــد وهــي أدنــى مهنــة أمنيــة، ومــا هي 

إال أعــوام ويســقط جــدار برلــن وتســقط 

ســلطة البوليــس، ليبــدأ تســاؤل داريمــان 

كيــف لــه أن نجــا مــن البوليــس، حتــى 

ــا  ــه كان مراقب ــريعا بأن ــواب س ــه الج يأتي

علــى مــدار الســاعة. إذن كيــف أنهــم لــم 

ــيف  ــى أرش ــودة ال ــره،  وبالع ــفوا أم يكتش

تتوضــح  للبوليــس  الســرية  التقاريــر 

صــورة الرجــل الــذي حمــى داريمــان، 

يجــد  وال  عنــه،  البحــث  رحلــة  فيبــدأ 

 لشــكره إال أن يهــدى آخــر كتبــه 
ً
ســبيا

ــة. ــرية العظيم ــخصية الس ــذه الش ــى ه ال

تطبيق عملي 

ــتمرًا  ــا زال مس ــم م ــذا الفيل ــر ه إن تأثي

علــى كل مــن يشــاهده، وربمــا يشــبه هــذا 

مــا حــدث فــي إســرائيل حــن رفضــت 

قــوة تجســس إســرائيلية مواصلــة عملهــا 

بعدمــا  فلســطينين  ناشــطن  ضــد 

أن  علــى  دليــل  وهــو  الفيلــم،  شــاهدوا 

عالــم  فــي  الفصــل  الكلمــة  للســينما 

األحيــاء.

للمخــرج  اآلخريــن(  )حيــاة  فيلــم 

هينــكل(  )فلوريــان  األملانــي  واملؤلــف 

علــى  وحصــل   2006 العــام  فــي  صــدر 

ــي،   ــم أجنب ــل فيل ــكار ألفض ــزة األوس جائ

بــدأت فكــرة الفيلــم حــن اســتمع املخــرج 

ــى  ــير ال ــة تش ــى مقول ــكل ال ــف هين واملؤل

لينــن كان يســتمتع جــدًا بموســيقى  أن 

علنيــة  آراء  لــه  أن  حــن  فــي  بيتهوفــن، 

شــاذة تخــص املوســيقى. مــن هنــا جــاءت 

فكــرة الرجــل الــذي ينتمــي وال ينتمــي، 

إنهــا قصــة املحقــق فــي البوليــس الســري 

ــة  ــي كلي ــدرس ف ــط وامل ــلر( الضاب )فيس

األمــن وأســاليب التحقيــق، املقتنــع تمامــا 

الوطــن مــن خــال  فــي خدمــة  بــدوره 

ــكان  ــي م ــه ف ــا جعل ــة، م ــاليب تحقيقي أس

ــه  ــيه. إن ــزاز  مرؤوس ــط اعت ــوق ومح مرم

ال يبالــي بــأي أســلوب يوصلــه الــى انتــزاع 

أن يراقــب  لــذا فقــد كلــف  االعتــراف، 

مســرحي  كاتــب  وعاقــات  تحــركات 

أثــر  لــه  كان  درايمــان(  )جــورج  كبيــر 

واضــح فــي املجتمــع االشــتراكي، وبمــا 

الشــبهات،  فــوق  شــخص  يوجــد  ال  أنــه 

لــذا ســيكون هــذا الرجــل، وبــكل تفاصيــل 

حياتــه، هــو العمليــة الجديــدة لفيســلر.

الضابط والكاتب

ــن  ــاد كل م ــلوك واعتق ــاة وس ــض حي تناق

العمــل،  محــور  هــو  والكاتــب  الضابــط 

العتقــال  يتجســس  الــذي  الضابــط 

األعــداء، يؤمــن بقضيتــه، والكاتــب يعلــم 

بأنــه فــي نظــام مســتبد وظالــم، لكنــه 

ــا  ــام بم ــى األم ــه ال ــع بحيات ــذا يدف ــع ه م

أنــه خــارج منطقــة األلــم مــن النظــام، 

وعاقاتــه  صــارم  شــخص  الضابــط 

عاطفــة،  ودون  وروتينيــة  محــدودة 

اآلخــر.  الجانــب  مــن  القــوة  ويمتلــك 

الكاتــب مفعــم بعاقــات الصداقــة مــع 

ــب  ــيقى ويكت ــزف املوس ــن ويع كا الجنس

الشــعر ويؤلــف املســرحيات ولــه معجبــوه. 

ــيؤدي  ــخصيتن س ــي الش ــن ف ــذا التباي ه

بأحدهمــا الــى الهزيمــة النفســية. حســنا 

هــا هــو فيســلر يــزرع أجهــزة التنصــت 

البالغــة الدقــة فــي كل ركــن مــن أركان 

حتــى  عليــه  يتجســس  درايمــان،  شــقة 

وهــو الحمــام، يراقبــه دون رحمــة علــى 

مــدار 24 ســاعة بمعاونــة منتســب آخــر 

في ألمانيا الشرقية 
االشتراكية ذات التبعية 
لالتحاد السوفييتي، 
كان كل شيء تحت 

المراقبة، ال شيء فوق سلطة 
البوليس السري، المثقفون 
والفنانون والساسة وعامة الناس، 
الكل تحت مجهر فحص الوالء 
لالشتراكية، أية كلمة أو مزحة 
تمس النظام االشتراكي من 
بعيد قد تدفع ثمنها حياتك، في 
العلن الكل راض عن الحكومة 
االشتراكية العظيمة، وخلف 
الجدران الموصدة يتألم الناس، 
لكن البوليس السري قصته تبدأ 
مع الكلمات فكيف باألفعال؟

محمد موسى

حياة اآلخرين 
قد تصلح حياة 
بعضهم
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كابتن فيليبس 

أجمل أغنية 

 Captain فيليبــس  )كابــن  فيلــم  فــي 

بطولــة  مــن   ،2013 إنتــاج   ،)  Philips

ــام  ــدي( ق ــذ عب ــس( و)برغ ــوم هانك )ت

بدعــوة  غرينغــراس(  )بــول  املخــرج 

عــدد كبيــر مــن الجاليــة الصوماليــة فــي 

الختيــار  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات 

شــخصيات الفيلــم، وكان عــدد الذيــن 

 700 مــن  أكثــر  االختبــار  حضــروا 

شــخص جــرى اختيــار عــدد منهــم للعــب 

دور الخاطفــن الصوماليــن فــي الفيلــم. 

تــوم هانكــس )قائــد الســفينة( لــم يلتــِق 

ــار او  ــاء االختب ــن أثن ــن الخاطف ــأي م ب

التحضيــر للمشــاهد، لكنــه التقاهــم أول 

ــرا  ــع دوران كامي ــر م ــاء التصوي ــرة أثن م

املخــرج. وعلــل املخرج هــذا اإلجــراء بأنه 

أراد أال يتعــارف الخاطفــون واملخطوفون 

ــع،  ــي أرض الواق ــا ف ــم بعض ــى بعضه عل

لكــي ال تكــون بينهــم أيــة عاقــات وديــة، 

 
ً
بــل إنــه أراد لــكل منهــم أن يظــل مجهــوال

بالنســبة الــى اآلخــر، إنــه علــم نفــس 

الشــخصيات الســينمائية أيهــا الســادة! 

هــل   ،  )Breaking Ba( مسلســل  قبــل 

بطولــة  أو  مهمــا  دورًا  أحدكــم  يتذكــر 

العمــاق  املسلســل  هــذا  أبطــال  مــن  ألي 

ثــم   ،2008 العــام  فــي  انطلــق  الــذي 

ــزء  ــى الج ــل ال ــى أن وص ــزاؤه ال ــت أج توال

الخامــس واألخيــر. مسلســل اختــال ضــال 

ــعة  ــهرة واس ــن ش ــق للمثل ــراف، حق أو انح

األداء  أفضــل  قدمــوا  أنهــم  إذ  وكبيــرة، 

املفتــرض  مــن  وكان  األول،  الجــزء  منــذ 

العمــل  تقــدم  مــع  أكثرهــم  يختفــي  أن 

ــدد، إال أن  ــوم ج ــال ونج ــتبدالهم بأبط واس

ــد  ــان(، وبع ــس غيليغ ــف )فين ــج واملؤل املنت

ــم  ــى تقيي ــه عل ــزء األول وحصول ــاح الج نج

عــال مــن النقــاد، آثــر أن يبقــي علــى أبطــال 

العمــل ويمــد فــي أعمارهــم التلفزيونيــة. 

ولــن ينســى متابعــو هــذا العمــل شــخصيات 

ــا  ــت أداء عظيم ــة وقدم ــواء رائع ــت أج خلق

دور  فــي  كرانســتون(  )برايــن  أمثــال 

)والتــر وايــت(، و)آرون بــول( فــي دور 

)جيســي(، و)ديــن نوريــس( فــي دور 

شــريدر(. )هانــك 

تصــور  التــي  األعمــال  جميــع  فــي 

مجتمــع املافيــا، ســتجد هنــاك جرعــة 

ــا  ــائرية، أو م ــراف العش ــن األع ــرة م كبي

ــي املوســع. فتقاليــد  ــاط العائل ــى باالرتب يدع

املافيــا تقــوم علــى نظــام العوائــل املســيطرة، 

إذ أن كل فــرد فــي العائلــة لــه مهــام محــددة مــن قبــل 

ــا  ــر مقدس ــذا األخي ــون ه ــا يك ــادة م ــيد. وع ــرة، أو الس ــر األس كبي

ــن  ــو م ــذي ه ــة ال ــن العائل ــة أم ــى حماي ــة، يتول ــراد العائل ــد أف عن

مســؤولية الجميــع. االجتمــاع األســبوعي لألســرة ليــس طوعيــا 

والتغيــب ال يكــون إال بعــذر رســمي، ومــن تصــدر منــه 

التقاريــر  ســتطارده  األســرة  تــروق  ال  أفعــال 

اليوميــة، وســيكون محــل شــك، وقــد تســحب 

ــه  ــة. إن ــت املراقب ــع تح ــه ويوض صاحيات

والصــارم  املتماســك  املافيــا  مجتمــع 

ــو  ــم لـــ )فيت ــول عظي ــن ق ــه م ــدًا. ويال ج

فيلــم  فــي  يقــول  حــن  كورليونــي( 

ال  مــن  ("إن   The Godfather )العــراب 

 ".
ً
يهتــم بعائلتــه ليــس رجــا

املخضرمــن  بطولــة  مــن   1997 عــام  أنتــج  الــذي    con Air فيلــم 

ــن  ــد م ــل واح ــة نق ــاول قص ــش( يتن ــون مالكوفيت ــج( و)ج ــوالس كي )نيك

أعتــى املجرمــن الــى ســجن فيدرالــي. الفيلــم ترشــح لجائزتــي أوســكار 

ــم، األغنيــة كانــت  إحداهمــا عــن تقنيــة الصــوت واألخــرى ألغنيــة الفيل

بصــوت املغنيــة واملمثلــة األميركيــة )ليــان رايمــز( تولــد 1982.  

تقول كلمات األغنية: 

ليلــة  أعيــش  أن  لــي  كيــف 

نــك و بد

أعيــش  أن  علــي  كان  إذا 

نــك و بد

أي نوع من الحياة تكون؟

أووه، أحتاجك بن ذراعي

أريدك أن تصمد

أنت عاملي، قلبي، روحي

 

إذا غادرت يوما

فعليــك أن تأخــذ كل شــيء جيــد 

فــي حياتــي يــا حبيبــي

وأخبرني اآلن

كيف لي أن أعيش بدونك؟

ليس رجاًل  مسلسل صنع 
النجوم 

ملكة كاتوي 
"حــن تأتــي الفرصــة، لــن يمنعهــا مــن القــدوم شــكلك أو مســتواك املعيشــي أو البيئــة 

التــي تعيــش فيهــا." فيلــم )ملكــة كاتــوي Queen Of Katwe( يــروي قصــة حقيقيــة 

عــن فتــاة أوغنديــة تبيــع الــذرة، مليئــة بالطمــوح، حــن 

تكــون  بــأن  الفرصــة  لهــا  تســنح 

ــل  ــطرنج، ب ــات الش ــر العب ــن أمه م

ــم،  ــة العال ــى بطول ــس عل ــا تتناف إنه

الريفــي  املحلــي  مجتمعهــا  يقــف  ال 

ــا  ــل يدعمه ــا، ب ــد منه ــر بالض الصغي

ويجعــل منهــا أيقونــة للنجــاح.. فيلــم 

ــرا  ــراج )مي ــن إخ ــاهدة م ــر باملش جدي

نايــر( وبطولــة )مادينــا نالوانغــا(، مــن 

إنتــاج شــركة ديزنــي عــرض عــام 2016.
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يضــاف الــى ذلــك رأي آخــر يقــول إن 

ربطهــم بالشــرق العربــي هــو محــض 

أســطورة، إذ  يؤكــد الرحالــة اإلنكليــزي 

)جــورج هنــري( أن اصلهــم يرجــع الــى 

شــمال الهنــد، ففــي اوائــل القــرن الثانــي 

منهــم  الكثيــر  هاجــر  للميــاد  عشــر 

الــى أوروبــا، حتــى وصلــوا الــى املجــر 

وقســم  وفرنســا،  وإيطاليــا  وسويســرا 

ــيحيي  ــن مس ــم م ــى أنه ــن ادع ــم م منه

ــلمن. ــن  املس ــروا م ــن ف ــر الذي مص

ــق  ــب املناط ــدة حس ــماء عدي ــر أس للغج

التــي يقيمــون فيهــا، ففــي ســوريا ومصــر 

يســمون بـــ )النــور( بفتــح النــون والــواو، 

الغجــر، وفــي إيطاليــا )زنجانــي(،  أو 

وفــي  )الحلــب(،  مصــر  صعيــد  وفــي 

العــراق )الكاوليــة(.

ــة  ــن منطق ــر م ــال الغج ــرة ترح ــع كث وم

بــأي  يتمســكون  ال  فانهــم  أخــرى  الــى 

شــيء إال املوســيقى، فــاآلالت املوســيقية 

ال  إذ  لهــم،  الدائميــة  املصاحبــة  هــي 

يســتغنون عنهــا، فهــي امتــداد ومترجــم 

حقيقــي لــكل عذاباتهــم وأحزانهــم التــي 

أو  القســري  ترحالهــم  عنــد  ياقونهــا 

االختيــاري املســتمر.

شــيء  للغجــر  بالنســبة  املوســيقي 

موســيقي  يحفظــون  فهــم  مقــدس، 

فيهــا،  يســكنون  منطقــة  كل  ومــوروث 

وهــذا مــا جعلهــم بــا موســيقى خاصــة 

بهــم، اذ ليســت للغجــر لغــة موســيقية 

ــي  ــون أغان ــم يحفظ ــك ه ــتركة، لذل مش

وموســيقي ومــوروث كل منطقــة تؤويهــم، 

إذ أنهــم يتمتعــون بتلــك الصفــة الغريبــة 

والعجيبــة فــي التكيــف مــع املــكان.

وقــد اشــتهر الغجــر بإقامــة الحفــات 

املوســيقية فــي قصــور امللــوك، وأكثــر 

)الكيتــار(  هــي  بهــا  اشــتهروا  آلــة 

النفــخ  آالت  وكذلــك  و)الكمــان( 

الهوائيــة مــع اإليقاعات املختلفــة، بحيث 

ــد  ــذي يعتم ــص ال ــاء بالرق ــط الغن يختل

أساســا علــى جمياتهــم مــن النســاء.  

وكانــت مهمــة العائلــة الغجريــة تهيئــة 

والغنــاء  للرقــص  الجميــات  نســائها 

الحفــاظ  يجــب  كنــزًا  ذلــك  واعتبــار 

أن  فــي  مــن خــال رب األســرة  عليــه 

ــد  ــيما بع ــال، والس ــل ح ــي أفض ــون ف تك

تنافــس شــباب الغجــر علــى الــزواج بعــد 

ــروة  ــن ث ــات لكونه ــك الفتي ــن تل ــك م ذل

تــدر عليهــم  املــال مــن خــال إقامــة 

الراقصــة. الغنائيــة  الحفــات 

الغجــر  فيشــكل  العــراق  فــي  أمــا 

تتــراوح  عرقيــة  أقليــة  )الكاوليــة( 

أعدادهــم مابــن 50 ا الــى 200 ألــف، 

تكــون  وتجمعــات  قــرى  فــي  يســكنون 

املــدن  بأطــراف  منعزلــة  الغالــب  فــي 

مختلفــة  ومناطــق 

والســيما  ومتنوعــة، 

منحتهــم  أن  بعــد 

العراقيــة  الدولــة 

الجنســية  الســابقة 

أوائــل  فــي  العراقيــة 

حــن  الثمانينيــات، 

فــي حلقــة مهمــة  لهــم دور كبيــر  كان 

ــات  ــال حف ــن خ ــراق م ــخ الع ــن تاري م

الدولــة  كانــت  إذ  والغنــاء،  الطــرب 

ــة  ــي ميال ــرة، فه ــة مباش ــم حماي تحميه

إليهــم  لحاجتهــا  عليهــم  للمحافظــة 

فــي إقامــة حفــات املجــون والرقــص 

بيوتــات  غالبيــة  وفــي  والطــرب، 

الســابق،  النظــام  ووزراء  املســؤولن 

ــم  ــان ابراهي ــد ووطب ــن املجي ــي حس فعل

ــان  ــدي وعدن ــي وع ــرزا وقص ــاح م وصب

أنســهم إال  ليالــي   
ُ

لــم تخــل خيراللــه، 

املســاحة  )الغجــر(  للكاوليــة  وكانــت 

األكبــر فيهــا، لــذا فقــد تمتــع الغجــر 

بالحمايــة الكاملــة مــن الدولــة العراقيــة 

آنــذاك.

عزلــة   2003 عــام  بعــد  الغجــر  واجــه 

ــراق،  ــق الع ــب مناط ــي غال ــة ف اجتماعي

بســبب النظــرة التقليديــة للغجــر مــن 

جعلهــم  الــذي  األمــر  املجتمــع،  قبــل 

يعانــون مــن الفقــر والفاقــة وعــدم توفــر 

فــرص العمــل، لــذا أصبــح التســول هــو 

املهنــة الحاليــة ألكثرهــم.

موضوعنــا،  أســاس  الــى  وبالرجــوع 

أن  الغجــري  الفــن  اســتطاع  فقــد 

يكســب اهتمــام الكثيــر بحيــث تمكــن 

اإلذاعــة  بوابــة  عبــر  الدخــول  مــن 

كان  أن  بعــد  العراقيــن،  والتلفزيــون 

األعــراس  حفــات  فــي  محصــورًا 

والختــان التــي تقــام فــي الهــواء الطلــق، 

إذ انعكــس هــذا األمــر بطريقــة إيجابيــة 

ــل  ــن أج ــم م ــتوى أدائه ــور مس ــى تط عل

الفنيــة،  امليــزة  هــذه  علــى  الحفــاظ 

ألــوان  كل  الغجــر  حفــظ  فقــد  لذلــك 

العراقــي  والبــدوي  الريفــي  الغنــاء 

ــا  ــل والعتاب ــل )الناي ــب مث ــر قل ــن ظه ع

والســويحلي وامليجنــا(، ورقصــوا علــى 

ــة  ــوا بطاق ــوه، وغن ــع والهي ــاع الهج ايق

العراقــي.  الريفــي  الغنــاء  أطــوار  كل 

امتــازت األصــوات النســائية الغجريــة 

العالــي  واالقتــدار  الصــوت  بطاقــة 

ــة  ــحة غجري ــواب بمس ــرار والج ــي الق ف

خاصــة، مثــل حمديــة صالــح وفرقتهــا، 

أمثــال ســورية حســن  الريــف  وبنــات 

ومنــى  وغــزالن  ذيــاب  وصبيحــة 

العبــد للــه وســاجدة عبيــد وغيرهــن .. 

الغنــاء  التســعينيات دخــل  فتــرة  وفــي 

الريفــي الــى املســرح العراقــي، وشــارك 

الكثيــر مــن الغجريــات فــي العــروض 

مــا  أن  إذ  املنفــرد،  والغنــاء  الراقصــة 

يميــز هــذا الغنــاء هــو  فطرتــه العجيبــة 

فــي أداء كل األلــوان الغنائيــة الريفيــة 

بــاب  ومــن  فابــد،  عاليــة،  وبجــدارة 

اإلنصــاف، أن نذكــر أن الغنــاء الغجــري 

كان ومــازال جــزءًا مهمــا  مــن تاريــخ 

ــدت  ــه رف ــي، إذ أن أغنيات ــاء العراق الغن

ــجية  ــوات الش ــذب األص ــن بأع ــذا الف ه

املقتــدرة، شــئنا أم أبينــا، مــع اعتبــار 

ــرة  ــي ذاك ــة ف ــة مهم ــة نوعي ــم اضاف أنه

العراقيــن الذيــن رســخت فــي بالهــم 

عشــرات األصــوات الغجريــة الجميلــة 

التــي قدمــت ومازالــت عطــاًء فنيــا ثــرًا ال 

يمكــن لتاريــخ املوســيقى تجــاوزه.

بقي أصل الغجر وبداياتهم لغزين عصيين لحقبة طويلة من 
الزمن، بحيث اختلطت الحقائق باألساطير، حتى أن بعضهم قال 
إن الغجر هم من ساللة )قابين( الذي كان التيه جزءًا من عقابه 
عادل مكيعلى قتله ألخيه، بحسب سفر التكوين في التوراة.

الغناء الغجري في العراق

ترحال دائم .. وصوت مفقود 



الفنــان محمــود أبــو العبــاس وحــوار ال 

ــة. ــن الصراح ــو م يخل

الــى  بوصلتــك  اتجهــت  وملــاذا  *كيــف 

والتمثيــل؟ املســرح 

-الشــك فــي أن التمثيــل هــو أحــد أدوات 

ــل  ــل التمثي ــان، وفع ــدى اإلنس ــر ل التعبي

هــو فعــل تلقائــي يومــي لــدى اإلنســان 

والســلوكيات،  املواقــف  وفــق  يتشــكل 

ــي  ــا ف ــان بارع ــون اإلنس ــن يك ــك ح لذل

ــدم  ــاول أن يق ــه يح ــكات فإن ــذه التش ه

تدهــش  لشــخصيته  مغايــرة  صــورة 

ــك  ــاس. لذل ــن الن ــة م ــر أو مجموع اآلخ

ــطوة  ــكان س ــل يمتل ــرح والتمثي ــإن املس ف

وطقوســا عاليــة وشــعورًا بالقيــادة تجــاه 

الــى  البوصلــة  تتجــه  وحــن  اآلخــر، 

املســرح فهــذا يعنــي أنــك تتجــه الــى 

الحيــاة لتأخــذ منهــا كل شــيء، وتحــاول 

أن تعيــد صياغــة هــذه األشــياء بطريقــة 

ــتفز  ــاؤل وتس ــى التس ــث عل ــة تبع مدهش

املتلقــي. 

الخبــرة  أم  األكاديميــة  *الدراســة 

واملمارســة، مــن منهمــا يصنــع الفنــان؟

-االثنــان معــا، هنــاك الكثير مــن املمثلن 

الذيــن يعتنــون بأدواتهــم التمثيليــة بنــاء 

علــى املمارســة والخبــرة، لكــن هنــاك 

ــة  ــة العام ــي الدراس ــل ف ــض التفاصي بع

تحــاول أن تفتــح ذهنيــة املمثــل فــي أن 

يقــدم شــيئا مغايــرًا. أعتقــد أن جميــع 

ممارســة  هــو  التمثيــل  أن  يعتقــد  مــن 

ألن  مراجعــة.  الــى  يحتاجــون  فقــط، 

الكثيــر،  تهــذب  األكاديميــة  الدراســة 

وحــن تذهــب الــى التمثيــل تكــون أشــبه 

وتأتــي  األغصــان،  متراميــة  بشــجرة 

جميــل،   بشــكل  تظهــر  كــي  لتشــذيبها 

ــر  ــا األم ــط علين ــد يختل ــرة فق ــا الخب أم

مــا بــن الخبــرة واملمارســة ألن االعتمــاد 

فــي  والســيما  التمثيــل،  علــى  أصبــح 

الدرامــا التلفزيونيــة وعلــى )الترنــد( 

فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وهــذا 

ــل.  ــدرات املمث ــا لق ــارًا حقيقي ــس اختب لي

قــدرات املمثــل الحقيقيــة تظهــر حــن 

يقــف علــى خشــبة املســرح ويقــدم مــا ال 

يســتطيع اآلخــر تقديمــه. 

مــا  االغتــراب،  مــن  عامــا  *عشــرون 

لــك؟ التجربــة  تلــك  أضافتــه  الــذي 

-بالطبــع كانــت إضافــة كبيــرة بالنســبة 

ومحــاوالت  تفــرغ  هنــاك  كان  إذ  لــي، 

ألنمــاط  كثيــرة  ومشــاهدات  للتجديــد 

وأســاليب كثيــرة ألنــك تحتــك بالثقافــة 

التجربــة  هــذه  أن  صحيــح  العامليــة. 

أخــذت عشــرين ســنة مــن عمــري، لكــن 

مــا أنجزتــه خــال وجــودي 

مــن  كان  اإلمــارات  فــي 

الصعــب إنجــازه فــي مــكان 

فــت 14 كتابــا وعملــت 
ّ
آخــر، أل

مســرحية،  فرقــة   13 فــي 

فــي  اشــتغالي  عــن   
ً
فضــا

األدائيــة  املهــارات  تنميــة 

عنــد األطفــال، كمــا قدمــت 

 فــي املوندرامــا، بعدهــا 
ً
أعمــاال

ســافرت الــى أميــركا وإيطاليــا 

وزرت الكثيــر مــن البلــدان، كل 

ــرات  ــي خب ــبة ل ــذا كان بالنس ه

متراكمــة. أمــا تجربــة اإلمــارات 

ــة  ــة ملراجع ــحة مهم ــت فس ــد كان فق

العيــش  شــظف  عــن  بعيــدًا  النفــس 

ــمن  ــي التس ــال الت ــف األعم ــاث خل والله

وال تغنــي مــن جــوع.

*تعاقبــت علــى خشــبة املســرح أجيــال 

مــن ممثلــن ومخرجــن ومؤلفــن، وأنــت 

أحدهــم، مــا الــذي نحتاجــه اليــوم لخلق 

جيــل جديــد؟

-الــذي نحتــاج إليــه هــو التأمــل والبحــث 

ــل  ــتنطاق الداخ ــة اس ــي عملي ــق ف الدقي

وخلــق أجــواء تســتطيع فيهــا أن تقــدم 

مــن  حافــل  تاريــخ  مــع  يتســق  شــيئا 

املنجــز اإلبداعــي املســرحي فــي العــراق, 

إبراهيــم  أسســوا:  الذيــن  أســاتذتنا 

جــال وجعفــر الســعدي وســامي عبــد 

الحميــد وبــدري حســون فريــد وعونــي 

مــن  والكثيــر  خليــل  وفاضــل  كرومــي 

يعّبــرون  كانــوا  هــؤالء  كل  األســماء، 

املســرح،  فــي  مهمــة  تجربــة  عــن 

حاولــوا أن يصبــوا كل خبراتهــم فينــا 

ــون  ــة الفن ــي أكاديمي ــتنا ف ــال دراس خ

ــى  ــاج ال ــي يحت ــل الحال ــة، والجي الجميل

حوار : محسن إبراهيم / لوحة للفنان حيدر الياسري

نملـــك اآلن شيئـــًا مهمــــًا 
في الدراما التلفزيونية

من أحياء البصرة الفيحاء غرف حب التمثيل والمسرح. دفعه شغفه 
بالفن أن يغادر البصرة متجهًا الى بغداد ليلتحق بكلية الفنون الجميلة.  
تتلمذ على يد أعمدة المسرح العراقي ليخط له فيما بعد طريقًا عبده 
بالنجاح. كتب ومثل وأخرج أكثر من ثالثين عماًل مسرحيًا، كما قدم 

العديد من األعمال السينمائية والمسلسالت التلفزيونية، وشارك في العديد من 
المهرجانات المسرحية العربية والدولية. 

ال
الفنان محمود أبو العباس
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صيد المراهقات
تدفع ثمنه األمهات!

خلف خراب كل امرأة.. 
إمرأة أجمل

الطفولة براءة والمثاليــة 
شـــيء ُمزيـــف!

ة  
ك

شب
 ال

لة
عائ

مراجعــة، ألن هنــاك خلطــا فــي األوراق 

فــي  االختصاصــات.  فــي   
ً
وتداخــا

ــص  ــوم متخص ــة يق ــة األكاديمي املؤسس

أمــر  وهــذا  التمثيــل،  بتدريــس  النقــد 

ــى  ــد عل ــم يصع ــن ل ــدًا، ألن م ــب ج صع

خشــبة املســرح ويقــدم عرضــا مســرحيا 

ال يمكــن لــه أن يوصــل الفكــرة بشــكل 

صحيــح. اآلن لــدى الشــباب استنســاخ 

فــي تجاربهــم وتقــارب فــي أعمالهــم 

ــر.   ــن التغيي ــر م ــى الكثي ــة ال ــم بحاج وه

علــى  طغــت  التلفزيونيــة  *الدرامــا 

الدرامــا؟ مــن  أنتــم  أيــن  املســرح، 

ــا  ــي الدرام ــا ف ــيئا مهم ــك اآلن ش -ال نمل

ــة  ــو عملي ــدم ه ــا يق ــة، وكل م التلفزيوني

وأعمــال  تركيــة  ملسلســات  استنســاخ 

عامليــة، أعتقــد بعــد أن غــادر صبــاح 

عطــوان وعبــد الوهــاب الداينــي وعــادل 

 بكتــاب علــى مســتوى 
َ

كاظــم، لــم نحــظ

عــال جــدًا ســوى مــن حامــد املالكــي 

وأحمــد هاتــف وباســل شــبيب، الذيــن 

شــبه  املســرح  جميلــة.   
ً
أعمــاال قدمــوا 

تغيــرت،  الحيــاة  طبيعــة  ألن  متوقــف 

ــد  ــب التقلي ــر نح ــن البش ــط م ــن نم ونح

أن  نســتطيع  ال  الجاهــزة،  واألشــياء 

الــى  الذهــاب  فــي  أذهاننــا  نتعــب 

ــم  ــط ه ــة فق ــرحية، النخب ــروض مس ع

مــن يذهبــون لحضــور عــرض مســرحي، 

مراجعــة  الــى  بحاجــة  أننــا  وأعتقــد 

كل مــا يقــدم، والســيما الدرامــا التــي 

نحــن  مكانهــا.  فــي  تــراوح  مازالــت 

ــا  ــة، لكنه ــال الدرامي ــي األعم ــارك ف نش

مشــاركة مــن أجــل لقمــة العيــش.  

شــخصيتان  والدعلــج،  كوســج  *ســتار 

علقتــا فــي ذاكــرة الجمهــور، برأيــك لــَم 

ــرة؟ ــي الذاك ــخ ف ــا يرس ــوم م ــد الي نفتق

-النصــوص التــي كانــت تقــدم ســابقا 

ــي،  ــع املتلق ــح م ــاس واض ــى تم ــت عل كان

مــن  كانــت  قدمــت  التــي  األعمــال  كل 

مسلســل  شــخصيات  الحيــاة،  واقــع 

فــي ملفــات  الليــل( موجــودة  )ذئــاب 

كتبهــا  وعندمــا  الداخليــة،  وزارة 

ــا  ــدم درام ــاول أن يق ــوان ح ــاح عط صب

ــور  ــا الجمه ــاد عليه ــر معت ــة غي تلفزيوني

العراقــي، لذلــك تفاعــل الجمهــور مــع 

هــذه الشــخصيات. هــذه األعمــال بقيــت 

ألنهــا  الجمهــور  ذاكــرة  فــي  راســخة 

صدقــا  وأكثــر  صادقــة   
ً
أعمــاال كانــت 

ممــا يقــدم اآلن مــن أعمــال مستنســخة. 

أعــود ألقــول إن هنــاك مشــكلة كبيــرة 

عليهــا  والقائمــن  اإلنتــاج  عمليــة  فــي 

فــي  فعالــة  مســاهمة  أســهموا  ألنهــم 

العراقيــة. الدرامــا  تأخــر 

ــان  ــك بالفن ــد يجمع ــل جدي ــاك عم *هن

ــا؟ ــد الرض ــداد عب مق

مــن  )املــاروت(،  مسلســل  هــو  -نعــم، 

تأليــف رســل جــواد، هــذه الكاتبــة كتبــت 

أحــداث  علــى  يحتــوي  جيــدًا   
ً
عمــا

جميلــة، ســأكون فيــه مــع الفنــان مقــداد 

كامــل  جــال  والفنــان  الرضــا  عبــد 

والفنانــة آســيا كمــال ومجموعــة مــن 

مهــدي  إخــراج  مــن  العمــل  املمثلــن. 

طالــب، الــذي أعــول عليــه كثيــرًا فــي 

ــتوى  ــتكون بمس ــة س ــل بطريق إدارة العم

يليــق بالدرامــا العراقيــة، وهــي عــودة 

الــى لجنــة دعــم الدرامــا فــي شــبكة 

العراقــي.  اإلعــام 

ظاهــرة  االخيــرة  اآلونــة  فــي  *بــرزت 

ــتطيع  ــل تس ــينمائية، ه ــات الس املهرجان

ســينما  تصنــع  أن  املهرجانــات  تلــك 

عراقيــة؟

أصبحــت  املهرجانــات  تلــك  -غالبيــة 

دكاكــن لاســتجداء، كل مــن هــّب ودّب 

يجمــع مجموعــة مــن األفــام ويقدمهــا, 

هــي  املشــاركة  األفــام  كل  أن  بدليــل 

ــن،  ــة أو أنميش ــرة أو وثائقي ــام قصي أف

ــون  ــم مؤمن ــن ه ــارب مم ــض التج إال بع

بهــذه األعمــال، ومدعومــة مــن بعــض 

تلــك  اســتثني  الرصينــة،  املؤسســات 

ــب  ــى التكس ــعى ال ــي ال تس ــارب الت التج

مــن املهرجانــات.

فتحــت  إن  أجــده  ســوف  الــذي  *مــا 

ــاس؟ ــو العب ــود أب ــرار محم ــدوق أس صن

-الجديــد فــي صنــدوق أســراري، كل مــا 

ــابقة،  ــوارات س ــي ح ــه ف ــود قلت ــو موج ه

تلفزيونيــة كانــت أم صحفيــة، ال أخــاف 

فــي قــول الحــق لومــة الئــم، وأتحــدث 

بصراحــة تامــة، بعيــدًا عــن املجامــات، 

إن  يجاملنــي  أن  أحــد  مــن  أطلــب  وال 

ــذه  ــن ه ــرج م ــي أن نخ ــأت. أمنيات أخط

بمشــاهدة  مســرورين  ونحــن  الدنيــا 

صــاالت العــرض فــي كل أنحــاء العــراق 

تزهــو باألعمال املســرحية والســينمائية، 

وأن نعــود الــى الطفــل ألنه الخاســر األول 

والوحيــد فــي تجربــة الحيــاة املقبلــة، 

مســتقبل  الــى  أطفالنــا  نقــود  ألننــا 

مجهــول، أتمنــى ان يكــون هنــاك اهتمام 

ــل.  ــة الطف بثقاف

األبيض..
لمعــــــة األنوثــــــــة 

الصارخة
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فــي  متبادلــة  نســوية  لعنــة  هــي 

معــادل  اهتــزاز  بحكــِم  مجتمعاتنــا 

الشــخصية الــذي يرفــض األرجــح منــه، 

)زومبيــات(  الــى  صاحباتــه  فيحــول 

الضــد  بصداقــة  يحتفظــن  ناعمــة 

مــن   
ً
بــدال الحــزام،  تحــت  ويضربــن 

التصالــح مــع فكــرة الفــارق، باعتبــار أن 

املهــارة الفرديــة لــكل إنســان تؤهلــه الــى 

درجــة ال تشــابه اآلخــر بالضــرورة، كمــا 

هــو حــال املــرأة األوروبيــة التــي غــادرت 

والغيــرة  املبطنــة  العــداوة  منطقــة 

الناعمــة تجــاه مــن تفوقهــا، طاملــا أن 

جــزءان  شــأنها  وعلــو  بنفســها  ثقتهــا 

ال يتجــزآن مــن خصائــص الشــخصية 

ال  بالرصانــة،  تؤثثهــا  التــي  القويــة 

الجســد   وتضاريــس  امليــكاب  بلمســة 

)املبرطمــة(.. والشــفاه 

سيدات خارج الحلبة

"مــاذا لــو أن زميلتــِك فــي دائــرة الهجــرة 

ــر  ــاذًا وأكث  أخ
ً
ــكا ــك ش ــة تمتل البلجيكي

ــك  ــيمر يوم ــف س ــل كي ــة، ب ــِك جاذبي من

زوجــا  تمتلــك  ســيدة  تجاوريــن  وأنــِت 

اجتــازت  ربمــا  أو  ال،  وأنــت  وســيما 

اختصاصــا مهنيــا يفــوق اختصاصــك؟"

ــا  ــامة وجهته ــع ابتس ــة م ــاؤالت لطيف تس

الهجــرة  دائــرة  فــي  املترجمــة  الــى 

اندرســون(..  )كاتيــا  األوروبيــة 

علــى  تجيــب  وهــي   
ً
خجــا فابتســمت 

ســؤالي الــذي اعتبرتــه غريبــا وال يعنيهــا 

قائلــة: أساســا، 

ــي  ــا عاقت ــة، فم ــي الحقيق ــرف ف "ال أع

أساســا بعمــل أو إنجــاز جارتــي او زميلتي 

فــي العمــل، أو حتــى إحــدى صديقاتــي، 

هــي اختــارت شــيئا تحبــه، ســواء أكان 

 برعــت فيــه ونجحــت فــي 
ً
 أو عمــا

ً
رجــا

إنجــازه بدرجــة )البيرفكــت(، مــا الــذي 

يزعجنــي، بــل قــد أكــون ســعيدة ألجلهــا 

يعنينــي  وال  طبعــا،  تهمنــي  كانــت  إذا 

أمرهــا إذا كانــت غيــر مقربــة، التنافــس 

مــن  أفضــل  بمــن  لــه  عاقــة  ال  هنــا 

ــار  األخــرى، وإنمــا التنافــس هــو أن تخت

ــه  ــل في ــرًا لتص ــد كثي ــه وتجته ــيئا تحب ش

الــى آخــر )ليڤــل(.. هنا تكــون املنافســة، 

أمــا قضيــة الجمــال وامللبــس واالرتباط، 

فبصراحــة الســؤال غريــب وال أمتلــك 

ــامة." ــوى االبتس ــه س ــة علي إجاب

ال تصالح مع الذات

"يبقــى التصالــح مــع الــذات واملصارحــة 

بيننــا  خجولــة  رغبــة  همــا  بالغيــرة 

متعلقــن  لكونهمــا  شــرقيات،  كنســاء 

بامتــاك صفــات قــد ال تمتلكهــا أخــرى، 

تجدينهــا  لذلــك  ذلــك،  تســتطيع  وال 

تلتجــئ بشــكٍل غيــر مباشــر الــى انتحــال 

وهــي  الفانيــة،  املثاليــة  الشــخصية 

الحقيقــة غيــرة مغلفــة." بحســِب  فــي 

ريــاض  فــي  التربويــة  تعتقــده  مــا 

ــن(  ــة )انتويرب ــة بمدين ــل الخاص الطف

قائلــة: البلجيكيــة، 

ــرأة  ــن امل ــرأة إال م ــار امل ــي ال تغ ــي رأي "ف

التــي تحبهــا، فالغيــرة ال تتكــون تجــاه 

نكــرة، بــل ال أجــد فيهــا عــداوة أبــدًا، 

فليــس عيبــا أن أغــار مــن زميلــة تفوقنــي 

التعامــل  فــي  وقــدرة  ونشــاطا  طاقــة 

املميــز مــع أطفــال الصــف، والســيما 

أنظــر  فحــن  الخاصــة،  الصفــوف 

يمتلكهــا  التــي  القــدرة  وأتأمــل  إليهــا 

طابهــا فــي اســتيعاب الــدرس، وكذلــك 

اندفاعهــم نحوهــا وعناقهــم لهــا، أشــعر 

بــأن شــيئا ينقصنــي، وال أنكــر أن شــعور 

ــه  ــي أهذب ــي، لكن ــره يراودن ــرة والك الغي

فــورًا بالصراحــة."

الغيــرة  مشــاعر  أن  إلــى  مشــيرة   

عليهــا  تســيطر 

والســيما  فجــأة، 

بــن  تقــارن  حــن 

طبيعــة شــخصيتها 

تلــك  وشــخصية 

فــكل  املدرســة، 

وقتهــا  شــيء 

ــل  ــى حم ــول إل يتح

ثقيــل يجثــم علــى 

صدرهــا، الســيما 

تأتيهــا  حــن 

أصــوات األطفــال وهــم يــرددون اســم 

غريمتهــا، ومــن هنــا تبــدأ عمليــة البنــاء 

الكراهيــة. فــخ  عــن  بعيــدًا  الصحيــح 

عدائية تحت اليد

ــا  ــون )ع ــة - القان ــة الجامع ــة كلي طالب

مــع  تتشــابه  كانــت  التــي  ســامي(، 

األنــف  تقويــم  جراحــة  فــي  زميلتهــا 

ــى  ــب، ال ــو الحواج ــفاه وتات ــاخ الش وانتف

درجــة يظــن الناظــر إليهمــا وكأنهمــا 

 تشــابه الوجــوه 
ّ

شــقيقتان، اعتبــرت ان

فــي املامــح التجميليــة هــو نــوع آخــر 

مــن البحــث عــن الجــزء املفقــود فــي 

ــرة  ــاء الغي ــت غط ــات تح ــخصية الفتي ش

قائلــة: الســوداء، 

"حتــى فــي قضيــة الجمــال وتفاصيــل 

الجراحــات التجميليــة التــي تــكاد تجعــل 

أصبحــت  متشــابهة،  الوجــوه  جميــع 

ســيدة  الناعمــة  الشــريرة  الغيــرة 

املوقــف، بــل إنــي أعتقــد أن الســر خلــف 

رواج تلــك املهنــة دافعــه الغيــرة املجنونــة 

نحــو لفــت األنظــار مــا بــن الفتيــات، 

ــعور  ــة، فالش ــات الجامع ــدًا طالب وتحدي

والافتــات لألنظــار  املميــزات  بأنهــن 

تحــول الــى هــوس أنثــوي يخفــي بــن 

أول  مــع  يظهــر  مبطنــا  عــداء  طياتــه 

الشــعور  أن  طاملــا  بســيط،  اختــاف 

باتجــاه  أوتماتيكيــا  تحــول  بالنقــص 

علــى  املشــرط  يمــّر  لــم  التــي  الفتــاة 

خلفهــا  تخفــي  الرغبــة   
ّ

وكأن وجههــا، 

ــرى." ــفاه األخ ــل ش ــة او مودي ــف فان أن

مرض نفسي حاد

الدكتــور النفســي )إيهــاب مكــي( يعتقــد 

يمنعــان  ال  ورقّيــه  اإلنســان  ثقافــة   
ّ

أن

وقوعــه فــي فــخ الغيــرة كونهــا شــعورًا 

الجميــع،  بــن  ثقافيــا  وتنوعــا  عامــا 

 :
ً
قائــا

ــرة  ــا الغي ــا، فمنه ــت درجاته "وإن اختلف

املعتدلــة، املقبولــة، ومنهــا الزائــدة التــي 

ــرية  ــكات األس ــن املش ــر م ــبب الكثي تس

واالجتماعيــة واملهنيــة عنــد النســاء علــى 

وجــه الخصــوص، حســب طبيعــة املــرأة 

ومعطياتهــا، فهنــاك غيــرة التمّيــز التــي 

تحرضهــا  عندمــا  فقــط  املــرأة  تفيــد 

املــرأة  مكانــة  إلــى  الوصــول  علــى 

األخــرى، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، قــد 

تكــون مدمــرة حــن تدفعهــا إلــى إحبــاط 

نجــاح مــن تغــار منهــا وإفشــاله، وتعــرف 

هــذه الغيــرة بالغيــرة املرضيــة التــي هــي 

نــوع آخــر مــن الغيــرة، تلــك التي يســببها 

ــرأة  ــد امل ــد عن ــص، فتتول ــعور بالنق الش

 أو 
ً
التــي تغــار مــن أخــرى تفوقهــا جمــاال

جاذبيــة، وليــس شــرطا هنــا أن تكــون 

املــرأة الغيــورة فــي هــذه الحالــة أقــل 

ــة  ــل ثق ــا أق ــرى، ولكنه ــن األخ  م
ً
ــاال جم

وتلعــب  بالنقــص،  والشــعور  بالنفــس، 

النســاء  بعــض  غيــرة  فــي  مهمــا  دورًا 

مــن بعضهــن. امــا الغيــرة الســلبية فهــي 

الغيــرة التــي تتحــول إلــى حســد وكــره 

فتأخــذ  وبغــض، 

إلــى  صاحبتهــا 

النعــم  زوال  تمنــي 

عــن اآلخريــن." 

"هــذا  أن  مؤكــدًا 

الغيــرة  مــن  النــوع 

إلــى  يتحــول  قــد 

نفســي  مــرض 

عــاج  إلــى  يحتــاج 

منــه." للتخلــص 

آمنة المحمداوي-بروكسل

خلف خراب كل 
امرأة.. امرأة أجمل!

يقولون إن سّر خراب حياة 
كل امرأة، امرأة تفوقها بميزة 
معينة وغالبًا-شكلية- تجعل 
كل من يصادفها من الرجال 

يأخذ شهيقًا عميقًا من هول تلك الهالة. 
فالجمال األخاذ بالدرجة األولى، -طبيعيًا 
كان أم مفلترًا-ال يهم، كذلك المؤهل 
األكاديمي الثّر، المعجون بالبهارات 
الثقافية التي يفترض أن تقلق الرجال ال 
للنساء.

األوروبيات خارج الحلبة
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يعــد حامــض الســتريك املوجــود فــي 

فاكهــة الليمــون أقــوى عامــل تنظيــف 

 
ُ

ولــه للبشــرة،  طبيعــي  وتبييــض 

يمــزج  إذ  فعالــة،  اســتخدام  طريقــة 

كميــة  مــع  ليمونــة  نصــف  عصيــر 

ــه  ــى الوج ــع عل ــاء ويوض ــن امل ــة م مماثل

باســتخدام قطنــة بحــركات دائريــة، 

االنتهــاء  بعــد  ســتاحظن 

وكذلــك  الوجــه  نظافــة 

ــك  ــه، لذل نعومت

أال  ننصحــك 

تتــرددي.

الجلــد امليــت واملتيبــس علــى البشــرة يشــكل عائقــا مزعجــا لــدى الســيدات الاتــي 

ــص  ــققة. وللتخل ــة ومش ــرة جاف ــون البش ــي، إذ تك ــكل يوم ــاج بش ــتخدمن املكي يس

مــن املشــكلة اخلطــي مســحوق النشــا وخليــط القهــوة املتبقيــة أو الجاهــزة مــع مــاء 

الــورد واملــاء الدافــئ وحركيــه جيــدًا، ثــم ضعــي القنــاع علــى الوجــه 

ملــدة نصــف ســاعة بعدهــا قومــي بغســله.

القهوة والنشا وماء الورد..
مقّشر ُمذهل

هريس األفوكادو
نعومة وجه فور ّية

ــة  ــن إزال ــرة، م ــكات البش ــع مش جمي

وحــروق  داكنــة  وبقــع  وبثــور  حبــوب 

شــمس، يتكفــل بعاجهــا األفــوكادو، 

اللــون  تفتيــح  عمليــة  فــي  والســيما 

بشــرة  ليمنحــك  وتوحيــده 

ــا  ــة. وم ــة والمع ــرقة وناعم مش

ناضجــة  حّبــة  هــرس  ســوى  عليــِك 

ووضعهــا  الكهربائــي  بالخــاط  منــه 

لنصــف  الوجــه  ، علــى  عة ســا

تاحظــن  ق ســوف  فــر

مــة  لنعو ا

فــورًا.

الــذي   C لفيتامــن  منجــم  البرتقــال 

يعمــل بــا حــدود علــى تبييــض وتفتيــح 

مــن  اســتخدامه  ويمكــن  البشــرة، 

خــال تناولــه كعصيــر بشــكٍل منتظــم، 

ــن  ــن كبيرت ــط ملعقت ــال خل ــن خ أو م

مــن العصيــر مــع إضافــة قليــل مــن 

علــى  الخليــط  ضعــي  ثــم  الكركــم، 

البشــرة ملــدة نصــف ســاعة، بعدهــا 

ــرة  ــى البش ــة عل ــن التراف ــوف تلمس س

والنضــارة.

ــة  ــدرة رهيب ــه ق ــن( ل ــرز )التم ــاء ال م

علــى تقليــل خطــوط الجلــد والتجاعيد، 

أنزيــم  نشــاط  يقلــل  ألنــه  وذلــك 

ــيخوخة  ــزز ش ــذي يع ــتيز( ال )اإلياس

الجلــد وترهلــه، ومــا عليــك ســيدتي 

مــن  ماعــق  ثــاث  تحضيــر  ســوى 

مــن  كــوب  ونصــف  األبيــض  الــرز 

ــاعة  ــى س ــد عل ــدة تزي ــه مل ــاء وانقعي امل

ــراد  ــي الب ــه ف ــا احفظي ــف، بعده ونص

فــي علــب، وعنــد الحاجــة اســتخدميه، 

النتيجــة. ســتذهلك 

ماء التمن..
يقاوم الشيخوخة

الكركم والبرتقال..
ترافة بال حدود )تونر( الليمون الطبيعي

ال تترددي
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 بجاذبيتــه 
ً
فـــ )الشــدو( يعتبــر فعــاال

املســحوب  الجفــن  شــكل  لتعزيــز 

لصاحبــة  الســيما  أكثــر،  وإبــرازه 

والســتايل  املســحوبتن  العينــن 

األوروبــي األشــقر، كمــا فــي املوديــل 

)نيــو  لهــا  اخترنــا  التــي  العراقيــة 

لــوك( هــذا األســبوع. ولكــي تختــاري 

ــِك  ــون عيني ــب ل ــذي يناس ــدو( ال )الش

بمــا  معرفــة  علــى  تكونــي  أن  يجــب 

ســحرهما: ويبــرز  يناســبهما 

شدو العيون الخضر

ال شــك فــي أن التدرجــات البرونزيــة 

العيــون  جاذبيــة  تظهــر  الامعــة 

طّبقــي  لذلــك  وســحرها،  الخضــر 

لونــا بنيــا علــى كســرة العــن، مــع لــون 

الجفــن  كامــل  علــى  المــع  برونــزي 

فــإن  الســفلي،  الرمــش  خــط  وعلــى 

الفتــا. ســيكون  الســتايل 

شدو العيون العسلية

بشــكل  العســلية  العيــون  إلبــراز 

مضاعــف مــع )اآليشــادو( األخضــر 

الامــع وإظهــار الجمــال املضاعــف، 

ــى  ــي عل ــي انتقال ــون بن ــزج ل ــي بم ابدئ

مســّطحة  وبفرشــاة  العــن،  كســرة 

طّبقــي )آيشــادو( أخضــر داكنــا علــى 

األخضــر  ألن  الخارجيــة،  الزاويــة 

والزيتــي يبــرزان لــون العــن ويظهــران 

جمالهــا.

شدو العيون الرمادية

 
ً
ــاال ــي مج ــا ال يعط ــاذ هن ــحر األخ الس

للنظــر، لكــن لــو أردِت التمييــز وخطــف 

األضــواء مــن جــو الســهرة، فطّبقــي 

لونــا بنيــا فاتحــا عنــد زاويــة العــن 

بنيــا  لونــا  فوقــه  وضعــي  الخارجيــة 

داكنــا وال بــأس بلــون أزرق علــى كســرة 

العــن ليبــدو ســاحرًا.

بـ ظالل السلڤر

عينـــاِك زمردتان
خبيرة التجميل - سارا

ال تزال ظالل العيون 
الفضية -السلڤر- هي 

أحدث ما تنتجه صيحات 
الجمال الخرافية، إذ ال 

تتجرأ على وضعه سوى النساء 
المجازفات القويات الشخصية. 

ألن السلفر يعكس لآلخرين لمعانًا 
أنثويًا ال ُيقاوم. لذا تبتعد عنه 

النساء الخجوالت الالتي ال يفضلن 
المجازفة في أسلوب المكياج.
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عنــد  صنعــت  أحــد،  بهــا 

تحيطــه  عقــدة  منهــم  كل 

باليــأس.

الفتــاة  ، )ميرابيــل(، 
ً
مثــا

العاديــة التــي ال تمتلــك قدرة 

الســحر كالباقــن، لــذا تبقى 

االختــاف  لعقــدة  حبيســة 

أمــا  بالفشــل.  والشــعور 

)إيزابيــا(، فعلــى الرغــم 

جاذبيــة،  تشــّع  أنهــا  مــن 

تجاورهــا  تمشــي  واينمــا 

فــي  أميــرة  كأنهــا  الــورود 

ــعر  ــا تش ــرة، لكنه ــة صغي جن

ــة  ــي حال ــئ ف ــأم، فتنش بالس

ــعر  ــة، وتش ــار مختلف ــة صب ــا نبت غضبه

وإنمــا  قاســيا  ليــس  ألنــه  بالفــرح 

كالــورود. حقيقــي 

ــة  ــزا( القوي ــظ أن )لوي ــن ناح ــي ح ف

التــي تمتلــك قــدرة ســحرية تجعلهــا 

لكنهــا،  بعضاتهــا،  ضخمــة  فتــاة 

ولكثــرة املســؤولية واملثاليــة، تشــعر فــي 

لنفســها  قيمــة  ال  أن  األوقــات  بعــض 

فيســمونه  )برونــو(  أمــا  وراحتهــا. 

اضطــر  الــذي  الشــؤم(،  )فــأل  بـــ 

للعيــش متخفيــا بوحدتــه بعيــدًا عــن 

ــى  ــحرية عل ــه الس ــبب قدرت ــه بس أحبائ

معرفــة املســتقبل، والســيما األحــداث 

الســيئة، لذلــك اعتبــره اآلخــرون جالبــا 

ســوى  يقــل  لــم  أنــه  مــع  للمصائــب، 

الحقيقــة. 

العائلــة  أفــراد  بــن  الخفايــا  تســتمر 

الســحر  نفــاد  التــي تنتظرهــا كارثــة 

وأحــداث  باالنهيــار..  املهــدد  والبيــت 

متعــة  إفســاد  نريــد  ال  أخــرى 

. . تها هد مشــا

مشاهد الفتة للنظر

وتكابــد  بخيــر  ليســت  أنهــا  رغــم 

وجعهــا، كانــت ميرابيــل تــردد دائمــا 

"أنهــا بخيــر" لتخفــي أملهــا، مــع انهــا 

تعانــي كأي طفــل مــن االختــاف وأنهــا 

لعائلتهــا،  فخــرًا  تكــون  أن  يمكــن  ال 

باعتبــار أن تلــك الحاجــة فــي داخــل كل 

بنــت.

ريــد أن أبكــي"، 
ُ
أمــا عبــارة "أحيانــا أ

مــن  ســرًا  املتذمــرة  لويــزا  فترددهــا 

عضاتهــا وضغــط املســؤولية، وكــم هــو 

ــش  ــي تعي ــة ك ــك فرص ــم أن ال تمتل مؤل

ضعفهــا.

أمــا لقطــة برونــو الحزيــن، وكلماتــه 

الحقيقيــة فتجعــل الصمــت أكثــر باغــة 

ــان. ــن األحي ــر م ــي كثي ف

والحظنــا ايضــا تركيــز 

أشــواك  علــى  إيزابيــا 

وأن  الصبــار،  نبتــة 

لهــا  الحقيقيــة  الحيــاة 

وأن  مختلفــان،  وجهــان 

التمســك بالوجــه الجميل 

أن  علــى  يجبرنــا  املمــل 

نظــل مثاليــن بتطــرف.

بماذا أنصح عائلتي

أكبــر خطــأ هــو أن تجبــر 

أطفالــك علــى أن يكونــوا 

مثاليــن فــي كل شــيء، 

إذ أن ذلــك أمــر ُمرهــق، 

ألنهــم فــي حاجــة الــى التجربــة والتعلــم 

ــوة  ــل الق ــن جع ــذر م ــأ. واح ــن الخط م

أساســا لتعاملهــم خــارج البيــت، وأن 

بالقــوة  يقهرهــم  أن  ألحــٍد  يمكــن  ال 

الجســمانية. فأنــت هنــا تشــكل الجانــب 

وتدمــر  شــخصياتهم  فــي  العدائــي 

الــرؤوف منهــم.

وكذلــك ال تجعــل الشــعور باملســؤولية 

يكونــوا  أن  يجــب  وأنهــم  فيــه  مبالغــا 

كبــارًا ويتصرفــون دون أيــة غلطــة إذا 

مــا كلفتهــم بشــيء، هــذا األمــر ســيعزز 

ــر  ــق والتقصي ــدة القل ــم عق ــي دواخله ف

قياســا بأعمارهــم الصغيــرة.

)Encanto )إنكانتــو  الســحر  فيلــم 

مــن إنتــاج شــركة ديزنــي العماقــة، 

العائلــة  مــع  مشــاهدته  وبإمكانــك 

واملواقــع  اليوتيــوب  منصــة  علــى  مــن 

األوروبيــة فــي عطلــة نهايــة األســبوع، 

وجماليــا  أخاقيــا  دورًا  لــه  أن  إذ 

وتلوينــه  األطفــال  وعــي  تشــكيل  فــي 

بالترافــة.

يال نتابع الفلم:

أن  مــع  إذ  واألوالد،  الجــدة  مــن  بــدأ 

لديهــم قــدرات ســحرية ُمدهشــة، لكــن 

كانــت فــي شــخصياتهم آالم ال يشــعر 

جمال بَصري خالب يأخذ 
عائلتك في نزهة من 
اللطافة عند بيت سحري 
متواضع تسكنه عائلة 

)مادريغال( التي تعيش في قرية 
صغيرة بكولومبيا، كل واحد من 
أفرادها اللطفاء ُيشعرك برغبتِه في 
معانقتك ُحبًا من خلف الشاشة، فعلى 
الرغم من أن لكل واحٍد منهم قدرات 
خارقة، إال أن األلم كان متخفيًا يوجع 
أرواحهم، إذ يجعل لها جانبًا ُمضيئًا 
وآخر مظلمًا، كما هو حال )ميرابيل( 
البنت المرحة اللطيفة، التي تحاول 
تقبل فكرة اختالفها وعدم امتالكها 
ألي سحٍر ومهارات خارقة كإخوتها.

الطفولة براءة 
والمثاليــة شـــيء
 ُمزيـــف!

في فلم إنكانتو

آمنة الموزاني- ألمانيا



ــة  ــا، وحماي ــدود له ــرة ال ح ــد كبي فوائ

مــن  كبيــر  عــدد  مــن  صحيــة 

املكســرات  إنهــا  نعــم،  األمــراض. 

بأنواعهــا الغنيــة باألليــاف، إذ أنهــا 

األكســدة  ملضــادات  جيــد  مصــدر 

واألحمــاض الدهنيــة غيــر املشــبعة، 

متشــابهة  تعتبــر  املكســرات  فجميــع 

تقريبــا فــي القيمــة الغذائيــة، لكــن 

ــا  ــموح به ــه املس ــد الكمي ــن تحدي يمك

ــا.  ــد تقريب ــف الي ــلء ك ــي م ــا، وه يومي

 يحتــاج الجســم الــى ثاثــن حبة 
ً
مثــا

مــن اللــوز، وعشــر حبــات مــن الفســتق 

فوائدهــا  أبــرز  ولعــل  البرازيلــي. 

تعزيــز صحــة الدمــاغ وزيــادة مقاومــة 

البشــرة  تغذيــة  وكذلــك  الســرطان 

القلــب. وحمايــة 

هــل تعلــم أن االفــوكادو يعتبــر عاجــا 

 فــي محاربــة مــرض الصدفيــة؟ 
ً
فعــاال

إذ أنــه يعمــل مــن خــال مكوناتــه التــي 

تقضــي علــى هــذا املــرض بالتدريــج ، 

يعالــج األكزيمــا، وكذلــك  أنــه  كمــا 

يمنــح البشــرة رطوبــة، ويهــدئ مــن 

الجلــد  تصيــب  قــد  التــي  الحكــة 

الحتوائــه  وذلــك  الجفــاف،  بســبب 

علــى الفيتامينــات الطبيعيــة واملعــادن 

املحفــزة للترطيــب.

صحن مكسرات 
عصرونية وصحة دائمة

األفوكادو 
يحارب الصدفية

تشريب لحم
بالحمص مع خبز حار 

و)مكسب(

األكل الطيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها األسرة، 

بل يجب أن ال تخلو منها سفرة أهلنا لضمان دوام 
الصحة واملذاق..

ميساء فاضل

املكونات املطلوبة:

كيلــو لحــم غنــم مــع علبــة حمــص 

وبصــل  بصــرة  نومــي  وثمرتــي 

وعــودي ورق غــار، باإلضافــة الــى: 

دراســن وكركــم وملــح وفلفــل أســود 

كاري. مــع 

 

طريقة العمل:

نســلق اللحــم جيــدًا ونصفيــه مــن 

ــي  ــم ف ــا، ث  جانب
ُ

ــه ــم ونضع ــاء اللح م

والبصــل  الزيــت  نضــع  آخــر  قــدر 

واللحــم املســلوق ونضــع ورق الغــار 

وعــود القرفــة وامللــح ونومــي البصــرة 

ــع  ــم نض ــدًا، ث ــات جي ــس املكون ونحم

الكركــم والــكاري والفلفــل األســود 

ذلــك  بعــد  نضــع  أيضــا،  وتحمــس 

الحمــص ويحمــس أيضــا ونضيــف 

مــاء اللحــم فــوق الخليــط ونتركــه 

حتــى ينضــج.

بعدهــا يقــدم مــع الخبــز العراقــي 

التمــن  مــع  أو  التشــريب،  بطريقــة 

ــف  ــر، بأل ــل األخض ــج والبص والنارن

عافيــة.
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الحل

المشكلة

صيد المراهقاتصيد المراهقات
تدفع ثمنه األمهات!تدفع ثمنه األمهات!

ســيدتي الفاضلــة وكل اآلبــاء واألمهــات يســعدني اللقــاء بكــم، هــذه 

املشــكلة لســت أنــت وحــدك مــن تعانــن منهــا، إذ أن أكثــر األمهــات 

واآلبــاء اليــوم يعانــون مثلمــا تعانــن بســبب االنفتــاح الكبيــر الــذي 

توفــره التكنولوجيــا الحديثــة ووســائل التواصــل بــكل أشــكالها. 

لكنــي -إن شــاء اللــه- ســوف أرشــدك الــى الطريــق الصــواب الــذي 

ــي  ــى، وه ــكلة األول ــدأ باملش ــان. ولنب ــر األم ــى ب ــك ال ــك وابنت يوصل

الرســالة التــي اكتشــفتها عــن طريــق البحــث أو التفتيــش فــي كتــب 

ابنتــك، التــي صدمتــك. لكــن اعلمــي أن هــذا هــو تصــرف طبيعــي 

ألطفــال فــي مثــل هــذه الســن، وأن هــذه الحــركات الطفوليــة 

الصبيانيــة إنمــا هــي محــض تقليــد ملــا يرونــه ويســمعونه مــن 

وســائل اإلعــام ومــن وســائل التواصــل وممــن حولهــم من الشــباب 

ــل  ــأ بمث ــا أال تعب ــا وتنصحيه ــك إال أن توصيه ــا علي ــابات. فم والش

هــذه األفعــال وال توليهــا اهتمامــا. فــا تقلقــي، بــل إن عليــك أن 

تتعاملــي مــع ابنتــك بثقــة وأن تكونــي صديقتهــا املقربــة وقدوتهــا، 

ــة  ــا أي ــال واجهته ــي ح ــك ف ــأ إلي ــأن تلج ــة ب ــا كل الثق وأن تمنحيه

مشــكلة أو موقــف، وأن تحكــي لــك عمــا يحــدث بــدون خــوف أو 

تــردد أو كــذب. كمــا أن عليــك أال تجعلــي الشــكوك تحيــد بــك عــن 

ــك، أو  ــه ل ــا تروي ــا فيم ــي أن تكذبيه ــواري، وال تحاول ــلوب الح األس

ــك، ألن  ــابه ذل ــا ش ــيء أو م ــى ش ــا عل ــه، أو أن تحلفيه ــكيك في التش

كل ذلــك مــن شــأنه أن يهــدم الثقــة التــي بينكمــا فتلجــأ بعــد ذلــك 

ــذب. ــى الك ال

 أمــا املشــكلة األخــرى، التــي ألومــك عليهــا، فهــي نــوم ابنتــك 

بجــوارك وهــي فــي هــذا العمــر، لــذا أنصحــك أن تبذلــي كل جهدك 

إلقنــاع ابنتــك بالنــوم فــي غرفتهــا، وإذا رفضــت حاولــي أن تبدئــي 

ــرة محــددة، وبالتدريــج االنســحاب  بالنــوم معهــا فــي غرفتهــا لفت

ــا. ــوم بمفرده ــتتعود الن ــا س ــا، وبعده ــا لوحده وتركه

 أمــا املشــكلة الثالثــة، الوالــد الــذي ال دور لــه فــي حيــاة ابنتــه، مــع 

ــي  ــم ف ــو قدوته ــم ه ــون والده ــر يك ــذا العم ــي ه ــات ف ــر البن أن أكث

الحيــاة. لــذا تقــع عليــك ســيدتي مســؤولية كبيــرة فــي تصحيــح هــذا 

الوضــع، بممارســة األدوار الحقيقيــة داخــل األســرة. وبمــا أنــك 

رجعــت الــى زوجــك، إذن البــد مــن أن يقــوم األب بــدوره الحقيقــي 

النابــع مــن غريــزة األبــوة، وليــس مجــرد شــكل ال دور لــه علــى أرض 

ــاج  ــه احتي الواقــع. لــذا عليــك أن تفتحــي الحــوار معــه وتوضحــي ل

ابنتــه، املقبلــة علــى املراهقــة، إلــى األب الصديــق املتفهــم ألبنائــه، 

ــا  ــي فإنكم ــدوره الحقيق ــم ب ــم يق ــه اذا ل ــه أن ــي ل ــك أن توضح كذل

ــيدتي  ــي س ــه. واعلم ــمح الل ــا، ال س ــرا ابنتكم ــن أن تخس ــن املمك م

أنــه بالحــوار والتفاهــم والحــب والرعايــة تحــل 

كل العقــد واملشــاكل الصعبــة ويســير مركــب 

العائلــة الــى بــر األمــان. 

أمــا املشــكلة األخيــرة بخصــوص وجــود حــدود 

ــن  ــد م ــرأة، فاب ــل وامل ــن الرج ــة ب ــي العاق ف

األمــور  كل  بتوضيــح  كأم  بــدورك  تقومــي  أن 

الخطــرة التــي مــن املمكــن أن تتعــرض لهــا 

الفتــاة فــي حــال عــدم وضعهــا حــدودًا واضحــة 

وصريحــة وصارمــة فــي التعامــل مــع اآلخريــن، 

أن  ينبغــي  كذلــك  الذكــور.  األوالد  والســيما 

ألجهــزة  العلميــة  األســماء  لهــا  توضحــي 

ــق  ــن طري ــا ع ــرحك له ــال ش ــن خ ــم م الجس

مــادة العلــوم، التــي توضــح األســماء العلميــة 

الحقيقيــة للجهــاز التناســلي لإلنســان، كمــا 

فــي بقيــة أجهــزة الجســم املختلفــة، وعلميهــا أن 

اللــه خلــق لنــا أجســامنا وجعــل لــكل جهــاز فيهــا 

وظيفــة يقــوم بهــا، وهكــذا ســوف تغرســن فيهــا 

حــب العلــم والحقيقــة  بعلميــة وموضوعيــة، وإن 

ــؤولية. ــدر املس ــى ق ــن عل ــوف تكون ــه س ــاء الل ش

ــح  ــة )افت ــى صفح ــا ال ــي بعثته ــالتها الت ــي رس ــرة(، ف ــت )األم الحائ عرض

ــول:  ــول، إذ تق ــاوف واملجه ــة باملخ ــة امللغوم ــكلتها العائلي ــك(، مش قلب

"أنــا أم لبنــت وولديــن، ابنتــي فــي الصــف الســادس االبتدائــي، وهــي جميلــة 

جــدًا، لــذا فإنــي أخــاف عليهــا كثيــرًا بســبب مــا أســمعه عــن مخاطــر 

االنفتــاح التكنولوجــي، لذلــك فإنــي شــديدة الحــرص عليهــا، بحيــث أنهــا ال 

تفارقنــي حتــى فــي املنــام، إذ تنــام بجــواري وتخــاف أن تنــام فــي غرفتهــا. 

ــى  ــرف حت ــاة وال تع ــي الحي ــا، ال تع ــي كل تصرفاته ــة ف ــزال طفل ــي الت ابنت

أســماء األعضــاء التناســلية للذكــر أو املــرأة، الــذي تعرفــه إنمــا هــي أســماء 

غيــر حقيقيــة لهــذه األعضــاء أنــا علمتهــا عليهــا لكــي نتعامــل بهــا. 

لكــن الــذي أقلقنــي وأرعبنــي وجعلنــي أكتــب لكــم هــو مــا حصــل معــي 

ــي  ــدت ف ــث وج ــية، حي ــا املدرس ــي كتبه ــث ف ــت أبح ــا كن ــام- عندم ــل أي -قب

أحدهــا رســالة مكتــوب فيهــا "أنــا أحبــك وأريــد أن أتزوجــك". صاحــب 

هــذه الرســالة ولــد فــي نفــس صفهــا، صعقــت وأصبــت بالصدمــة، وفقــدت 

أعصابــي معهــا، ولكــن اتضــح لــي بعــد ذلــك أنهــا ال تعــرف أي شــيء عــن 

ــالة. ــذه الرس ه

 أنــا أخــاف جــدًا علــى أبنائــي الــى حــد الجنــون بســبب طفولتــي التــي 

عشــتها، التــي انحرمــت فيهــا مــن حنــان األم، إذ كانــت أمــي شــديدة 

ــي  ــخص طلبن ــأول ش ــزوج ب ــي أت ــا جعلن ــم، م ــة التفاه ــا وصعب ــة معن وعنيف

وذلــك للهــروب مــن ســيطرة وقســوة أمــي. أمــا أبــي فلــم يكــن لــه دور مؤثــر 

ــع  ــت م ــا تصرف ــت أم ــا أصبح ــة. وعندم ــى العائل ــي عل ــيطرة أم ــبب س بس

ــب  ــكل ح ــم ب ــل معه ــت أن اتعام ــا، فأحبب ــي تمام ــة أم ــس معامل ــي عك أبنائ

ــي.  ــي منحتــه ألبنائ ــه فــي طفولت ــت من ــا انحرم ــام، وكل م واهتم

ــاك أي  ــن هن ــم يك ــوم زواج ل ــذ أول ي ــي، فمن ــو زوج ــذي ه ــم، ال ــا والده أم

تفاهــم أو تقــارب بيننــا بســبب أســلوبه العنيــف والعصبــي جــدًا، والتعامــل 

القاســي والشــديد معنــا، مــا دفــع ولــدّي االثنــن الــى أن يهاجــرا هربــا مــن 

ــن،  ــن الزم ــرة م ــي فت ــن زوج ــت ع ــد انفصل ــا. وق ــة والدهم ــف وعصبي عن

ولكــن بعــد مــدة رجعــت إليــه بســبب تقاليــد مجتمعنــا الــذي ال ترحــم 

ــزال  ــده الي ــا أن أج ــن غريب ــم يك ــي، ول ــى ابنت ــي عل ــك لخوف ــة، وكذل املطلق

ــه  ــث إن ــه، بحي ــرب من ــا ال نقت ــا جعلن ــية، م ــة والقاس ــه الصعب ــس طباع بنف

ــع  ــا تق ــت، فيم ــي البي ــود ف ــرد زوج موج ــو مج ــا، فه ــل لن ــا يحص ــم م ال يعل

املســؤولية كلهــا علــى عاتقــي. أرجوكــم انصحونــي كيــف أواجــه  القلــق 

ــي.        ــر بيت ــي تحاص ــاوف الت واملخ

صفحة ُتعنى 
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

د. شيماء العباسي، اختصاص 
علوم نفسية وتربوية، أجابت على 
رسالة )األم الحائرة(، قائلة:
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ــة روح  ــه النقيَّ ــض بتموجات ــيء األبي يض

األشــياء، ويخلــق ملعــة أنوثــة طاغيــة فــي 

بالصفــاء  وإحساســا  األمكنــة،  زوايــا 

 
ً
والرحابــة فــي الغــرف املغلقــة، فضــا

عــن كونــه يعطــي انطباعــا عــن ثيمــة 

أن  باعتبــار  وجرأتهــا،  الشــخصية 

ــوان تتفاعــل مــع شــخصية  ــا األل هرموني

وهــذه  خارجيــة،  بطــرق  اإلنســان 

ــي،  ــوج العاطف ــس املنول ــات تعك التفاع

فــي  التشــابه  أوجــه  تبــن  وربمــا 

شــخصياتنا ودالالتهــا الرمزيــة. وهنــا 

يبــرز اللــون األبيــض ليأخــذ صاحبتــه 

النــاس  وفهــم  الهــدوء  جزئيــة  إلــى 

ببســاطة، كمــا تتميــز عاشــقاته ومحباتِه 

والصريحــة  القويــة  بالشــخصيات 

باعتبــاره يســاعد علــى محاربــة مشــاعر 

وكذلــك  والعزلــة،  والوحــدة  اإلحبــاط 

والنظافــة  بالبســاطة  انطباعــا  يعطــي 

خارقــة  قــدرة  لــه  وأيضــا  والفضيلــة، 

ــر  ــون آخ ــوة أي ل ــض ق ــاء وخف ــى إطف عل

لــون  الــى  بســهولة  وتحويلــه  بجانبــه، 

وضبابــي. مغيــم 

ويمــر علــم النفــس بنظرياتــه علــى اللــون 

األبيــض كداللــة علــى تفســيرات التــرف 

الــى  محبــوه  يميــل  وأيضــا  الهــادئ، 

ــخاص  ــا أن األش ــراق، كم ــدد واإلش التج

ــض  ــون األبي ــداء الل ــون بارت ــن يقوم الذي

بإعجــاب  الفــوز  فــي  بشــدة  يرغبــون 

اآلخريــن ولفــت نظرهــم.

األبيض..
لمعة األنوثة الصارخة
المصمم - سيف العبيدي
خبير التجميل - علي إسماعيل
عدسة - إيهاب البدر
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األكثــر  هــو  الرعــاش  هــذا  يعتبــر 

مــن  نعتبــره  ال  أننــا  بحيــث  شــيوعا، 

ضمــن األمــراض، لكنــه قــد يســبب 

اهتــزاز الذراعن أو األصابــع، وأحيانا 

الــرأس أو اللســان أو الحبــال الصوتية، 

الجســم.  مــن  أخــرى  أجــزاء  أيــة  أو 

 فــي الفعاليــات 
ً
كذلــك يســبب خلــا

الطبيعيــة مثــل األكل والكتابــة أو عــدم 

قــدرة الشــخص الســيطرة علــى نفســه 

فــي عملــه مثــل الخياطــة أو الســياقة أو 

الغنــاء أو بقيــة األعمــال.

هــي:  الرعــاش  تهّيــج  التــي  العوامــل 

درجــات  الجــوع،  التعــب،  )القلــق، 

الحــرارة املرتفعــة أو املنخفضة للغاية، 

املشــروبات عاليــة الكافيــن، التدخــن 

ــة:  ــدث نتيج ــد يح ــه ق ــراهة(. أو أن بش

نشــاط  فــرط  أو  الكحــول،  )إدمــان 

الغــدة الدرقيــة، أو الســكتة الدماغيــة، 

أخــرى(. أو اضطرابــات عصبيــة 

ــرف   أن نع
ً
ــب أوال ــاج يج ــبة للع بالنس

ونتأكــد مــن أســباب الرعــاش، وهــل 

مــن  بالتخلــص  املشــكلة  حــل  يمكــن 

الرعــاش.  هّيجــت  التــي  العوامــل 

ــة  ــي معالج ــد ف ــة تفي ــاك أدوي ــل هن ه

ــادة ال  ــا ع ــد، لكنن ــم أكي ــاش؟ نع الرع

نصــف األدويــة، إال إذا كانــت 

عيــق 
ُ

وت حــادة  األعــراض 

ــن  ــي. م ــاط الطبيع النش

هــذه األدويــة:

بيتــا  حاصــرات   -1

 :Beta Blockers-

األنديــرال. مثــل 

أدويــة   -2

مثــل  الضغــط 

.  Flunarizine

مضــادات   -3

مثــل  الصــرع 

أو  بريميــدون 

التوبيماكس.

مثــل  النفســية  املهئــات   -4

والريفوتريــل. الــزوالم 

 مفيدة 
ّ

كآخــر الحلــول التــي تعــد

اســتخدام  يجــوز  وناجحــة 

العميــق  الدماغــي  التحفيــز 

  Deep Brain Stimualtion

الــذي نســتخدمه فــي الحــاالت 

وضــع  خــال  مــن  العنيــدة 

ــق  ــي مناط ــة ف ــاب كهربائي أقط

ــة  ــن الحرك ــؤولة ع ــاغ املس الدم

نهائيــا. الرعــاش  وينتهــي 

يعطل وظيفتك اليومية

يومجديد

د.حميد يونس
اختصاصي الطب النفسي والعصبي

الرعاش الحميد
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ريا

خيسوس كاساس اإلسباني خيسوس كاساس اإلسباني 
هل يعود بالكرة العراقية إلى سكة هل يعود بالكرة العراقية إلى سكة 

االنتصارات االنتصارات 

سباحونا يحصدون )سباحونا يحصدون )1919( وسامًا ( وسامًا 
ملونًا في ختام بطولة مصر الدولية ملونًا في ختام بطولة مصر الدولية 

للسباحة البارالمبيةللسباحة البارالمبية

تألق واضح  للمنتخبات 
العربية في مونديال قطر



8081

A
ls

ha
ba

ka
 A

lir
aq

ya
رة

ش
ع

ة 
بع

سا
ال

ة 
ـــن

س
ال

رة
ش

ع
ة 

بع
سا

ال
ة 

ـــن
س

ال
20

22
20

22
ل 

الو
ن ا

ــو
ــان

ك
 

ل 
الو

ن ا
ــو

ــان
ك

 1
515

ـة
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ضـــــ

ــــا
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ريــ

ـة
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ضـــــ

ــــا
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ريــ

AL
SH

AB
AK

A 
AL

IR
AQ

YA
m

a
g

a
z

in
e

.i
m

n
.i

q

 بــل إن املنتخــب التونســي زاد حماســة 

فــي  الحاضــرة  العربيــة  الجماهيــر 

ماعــب قطــر، واملتابعــة عبــر اإلنترنــت، 

بعــد الفــوز الكبيــر لنســور قرطــاج علــى 

بطــل العالــم للنســخة املاضيــة املنتخــب 

املنتخبــات  مســتوى  عــن  الفرنســي. 

العربيــة تحــدث املــدرب العراقــي هاشــم 

 :
ً
خميــس قائــا

تنظيم قطري رائع ومنتخب غير 

جيد!!

"رغــم خــروج منتخــب قطــر مــن كأس 

العالــم 2022 خالــي الوفــاض بعــد ثاث 

خســارات، لكــن جمهــور العنابــي ضــرب 

أروع االمثلــة مــن أجــل إنجــاح البطولــة، 

املنتخبــات  القطريــون  شــجع  فقــد 

العربيــة املشــاركة فــي البطولــة، حــن 

صفــق للســعودين عندمــا حققــوا الفــوز 

والحــال  األرجنتينــي،  املنتخــب  علــى 

علــى  التونســيون  فــاز  عندمــا  نفســه 

للنهائــي.  املرشــح  الفرنســي  املنتخــب 

ــب  ــي املاع ــة ف ــراح القطري وزادت األف

الــى  املغربــي  املنتخــب  تأهــل  عندمــا 

نجــح  "لقــد  وأضــاف:  الثمانيــة."  دور 

البطــوالت  ألهــم  القطــري  التنظيــم 

ــم،  ــة كاس العال ــي بطول ــة، أال وه العاملي

ــر  ــوز قط ــن ف ــا ع ــن الفيف ــذ أن أعل فمن

ــاد  ــدأ االتح ــال 2022، ب ــم موندي بتنظي

القطــري لكــرة القــدم بتجهيــز منتخــب 

املشــاركة  مســتلزمات  وهيــأ  جيــد، 

ــل  ــن أج ــة م ــل الدولي ــرى املحاف ــي كب ف

االحتــكاك باملنتخبــات العامليــة وتكويــن 

فريــق تنافســي تحســبا ملونديــال 2022، 

فشــارك العنابــي كضيــف شــرف فــي 

كوبــا أميــركا وكأس الكونــكاكاف، وتــوج 

ــال إن  ــع ق ــة، الجمي ــيا املاضي ــكأس آس ب

قطــر تســتعد بقــوة ملشــاركة مشــرفة فــي 

املونديــال، فالفــوز بــكأس ٱســيا ليــس 

ــان  ــات كالياب ــدًا، إذ أن منتخب  أب
ً
ــها س

وإيــران  وأســتراليا  الجنوبيــة  وكوريــا 

والســعودية ليســت ســهلة املنــال. لقــد 

وفــر االتحــاد القطــري جميــع وســائل 

سانشــيز،  فيليكــس  للمــدرب  النجــاح 

ــابا.  ــا ش ــأ فريق ــذي هّي ال

حدثــت  املونديــال  بــدأ  حــن  لكــن 

ــر، إذ أن  ــة لقط ــة مخيب ــة، ببداي الصدم

البلــد املنظــم كان اول منتخــب يغــادر 

املونديــال بثــاث خســارات. أول عمــل 

خاطــئ قــام بــه اإلتحــاد القطــري لكــرة 

ــة  ــل بداي ــدوري قب ــاف ال ــدم كان إيق الق

ــو  ــر ه ــر اآلخ ــهرين، واألم ــال بش املوندي

ــر العبيــه 
ّ

أن املــدرب القطــري لــم يحض

كان  لــذا  املنافســة،  هــذه  ملثــل  نفســيا 

العامــل النفســي هــو الســبب الرئيــس 

فــي اإلقصــاء املبكــر لقطــر. عمومــا فــإن 

ــري  ــاد القط ــه االتح ــع في ــر وق ــأ آخ خط

هــو عــدم إرســال ولــو 10 العبــن مــن 

األنديــة القطريــة الكبيــرة الــى أوربــا 

القطريــة  فالحكومــة  لاحتــراف، 

علــى  الــدوالرات  مليــارات  أنفقــت 

املاعــب والبنيــة التحتيــة، لكنهــا لــم 

ترســل الاعبــن الدوليــن الــى الخــارج 

لم يخطر على بال 
غالبية متابعي 

مباريات كأس العالم 
في قطر المستوى 

الراقي الذي قدمته المنتخبات 
العربية المشاركة في البطولة، 

فقد كانت )القنبلة( الموقوتة 
األولى بالفوز العريض للمنتخب 

السعودي على المنتخب 
األرجنتيني، التي أعطت إشارة 

واضحة وصريحة للمنتخبات 
العالمية بقدوم المنتخبات 

العربية بقوة الى هذه 
البطولة،

أميرة محسن

تألق واضح  للمنتخبات 
العربية في مونديال قطر

ــة  ــة، ألن عقلي ــرة املطلوب ــاب الخب الكتس

ــف  ــا تختل ــي أوروب ــرف ف ــب املحت الاع

ــة  ــي املنطق ــن ف ــن املحترف ــن الاعب ع

العربيــة."

املغرب، السعودية، تونس.. مشاركات 

ناجحة

محمــد  الدولــي  الاعــب  قــال  فيمــا 

ناصــر: "لقــد قدمــت املنتخبــات العربيــة 

مبارياتهــا،  فــي  مايكــون  أروع  الثاثــة 

وكانــت النقطــة املضيئــة األولــى التــي 

الرياضيــة  الجماهيــر  ألهبــت حمــاس 

العربيــة والعامليــة الفــوز الكبيــر الــذي 

حققــه املنتخــب الســعودي علــى املنتخــب 

الــذي  لهــدف،  بهدفــن  األرجنتينــي 

ــدم  ــا ق ــة، كم ــتحق الفرح ــوزًا يس كان ف

الســعوديون أجمــل اإلداء فــي مباراتهــم 

كانــت  التــي  بولنــدا،  أمــام  األخــرى 

ــد  ــعودي بع ــب الس ــح املنتخ ــير لصال تس

ــف  ــم يحال ــظ ل ــن الح ــع، لك ــرض رائ ع

ــدم  ــة ق املهاجمــن. وفــي املبــاراة الثالث

ــي   ف
ً
ــا ــا جمي ــعودي عرض ــب الس املنتخ

ــن  ــيكي، لك ــب املكس ــع املنتخ ــه م مبارات

ــوز،  ــى الف ــم ال ــيكين قادته ــرة املكس خب

لتخــرج الســعودية مــن الــدور األول بعــد 

مشــرفة.  مســتويات  الفريــق  قــدم  أن 

للمنتخــب  بالنســبة  نفســه  والحــال 

قوســن  قــاب  كان  الــذي  التونســي 

التونســيون  فــاز  أن  بعــد  التأهــل  مــن 

املاضيــة  للنســخة  العالــم  بطــل  علــى 

ــازًا  ــد إنج ــذا يع ــي، وه ــب الفرنس املنتخ

مــع  تونــس  تعادلــت  ثــم  ذاتــه،  بحــد 

ــع  ــف م ــم يق ــظ ل ــن الح ــارك، لك الدنم

مــع  األخيــرة  مباراتهــم  فــي  الفريــق 

أســتراليا ليخســر بهــدف. إن مــا 

مــن  التونســي  املنتخــب  قدمــه 

ــا  ــدًا، إذ تمتعن ــا ج أداء كان رائع

يتاعبــون  وهــم  بمشــاهدتهم 

ــك  ــم الدي ــل العال ــقطون بط ويس

قــوي  عــرض  بعــد  الفرنســي 

العربيــة.   الجماهيــر  أطــرب 

ــد كان  ــي فق ــب املغرب ــا املنتخ أم

فــرس الرهــان عندمــا تأهــل بكل 

ــا  ــه محقق ــن مجموعت ــدارة ع ج

املركــز األول جامعــا ســبع نقاط، 

فــي  األخيــرة  مباراتــه  وكانــت 

املجموعــة أمــام كنــدا، اســتطاع 

ــل  ــم فواص ــا تقدي ــون فيه املغربي

ــود  ــوز أس ــت بف ــة توج ــة رائع فني

نظيفــن،  بهدفــن  األطلــس 

الثانيــة  املرحلــة  الــى  ليعبــروا 

واســتحقاق." بجــدارة 

نتائج عربية تاريخية

أمــا املــدرب الوطنــي عبــد اإللــه 

"ثاثــة  فقــال:  الحميــد  عبــد 

منتخبــات عربيــة هــي الســعودية وتونــس 

واملغــرب، قدمــت أروع مايكــون فــي قطــر 

منتخبــات  علــى  الفــوز  بتحقيــق   ،22

عامليــة لهــا بــاع طويــل باملشــاركة فــي 

ــن  ــب االرجنت ــل منتخ ــم، مث كأس العال

الــذي أخفــق أمــام املنتخــب الســعودي، 

التونســي  للمنتخــب  مســتحق  وفــوز 

ــي.  ــب الفرنس ــم املنتخ ــل العال ــى بط عل

ــا ال  ــة، كم ــج تاريخي ــا نتائ ــة أنه الحقيق

الــذي قدمــه  ننســى املســتوى الراقــي 

املنتخــب املغربــي الــذي حقــق املركــز 

نقــاط  بســبع  مجموعتــه  علــى  األول 

ــى  ــر ال ــد، ليعب ــادل واح ــن وتع ــد فوزي بع

املرحلــة األخــرى. لقــد كانــت الجماهيــر 

الرياضيــة العربيــة تنتظــر مــن املنتخــب 

القطــري أن يقــدم املســتوى املطلــوب، 

بالشــكل  يظهــر  لــم  العنابــي  لكــن 

املطلــوب وخســر جميــع مبارياتــه الثاث 

ــد  ــا، فق ــرٍض إطاق ــر م ــرض غي ــع ع م

نجحــت قطــر تنظيميــا لكنهــا لــم تنجــح 

فــي إعــداد منتخبهــا بالشــكل املطلــوب." 

رغم مغادرة ثالثة منها.. 
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-فئــة  للناشــئن  العــراق  ببطولــة  قــار  ذي  منتخــب  تــوج 

ــداد،  ــي بغ ــعب ف ــة الش ــى قاع ــت عل ــي أقيم ــات- الت املنتخب

حــل  فيمــا  األنبــار،  منتخــب  علــى  النهائــي  فــي  متفوقــا 

منتخبــا البصــرة ثالثــا والديوانيــة رابعــا علــى التوالــي. وقــال 

ــت 13  ــة ضم ــيس إن "البطول ــلوان فرنس ــة س ــم البطول منظ

فريقــا مــن عمــوم البــاد، والهــدف مــن إقامتهــا إدامــة 

التواصــل والتعــاون والصداقــة بــن الاعبــن الناشــئن، 

 عــن تطويــر إمكانياتهــم الفنيــة ومحاولــة إيصالهــم 
ً
فضــا

ــة  ــة بطول ــا إلقام ــك خطط ــاف أن "هنال ــة." وأض ــى العاملي ال

العــام املقبــل فــي كربــاء املقدســة علــى أن تتكــرر البطولــة 

ــراق." ــات الع ــن محافظ ــة م ــي كل محافظ ــنويا ف س

ــع  ــده م ــة بتعاق ــة  ناري ــد صفق ــي عق ــط ف ــادي النف ــح ن نج

 NBAاألمريكــي )تونــي ميشــيل( الــذي ســبق لــه أن لعــب فــي

بصفــوف فريــق )ديترويــت بيســتونز( وعــدة بطــوالت مهمــة 

ــلة  ــي س ــة ف ــوة ضارب ــي ق ــون تون ــع أن يك ــن املتوق ــرى وم أخ

النفــط.

رئيس نادي الشرطة  يوعز بإكمال 
مشروع المدينة الرياضية للنادي

وزير الشباب 
يتفقد ملعبي 

البصرة والميناء 

ميلير يترك فريق الميناء

سباحونا يحصدون )19( وسامًا ملونًا في ختام 
بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية 

وزير الداخلية في البصرة 
لمتابعة الجهود األمنية 

الخاصة بخليجي 25

صفقة سلوية نفطية ناجحة

منتخب ذي قار يتوج ببطولة 
العراق للناشئين بالكرة الطائرة

والرياضــة،  الشــباب  وزيــر  تفقــد 

املشــرفة  العليــا  اللجنــة  رئيــس 

الخليــج،  بطولــة  تنظيــم  علــى 

ملعبــي  املبرقــع،  أحمــد  األســتاذ 

املينــاء  وملعــب  الدولــي  البصــرة 

البصــرة،  محافظــة  فــي  األوملبــي 

فيهمــا  الجاريــة  األعمــال  وتابــع 

بســرعة  املبرقــع  ووجــه  حاليــا. 

إذ يشــهد ملعــب  ودقتــه،  التنفيــذ 

البصــرة الدولــي )ســعة 65 ألــف 

فيمــا  تأهيــل،  أعمــال  متفــرج( 

األوملبــي  املينــاء  ملعــب  يدخــل 

األخيــرة،  اإلنهــاءات  مرحلــة 

ليكونــا جاهزيــن الســتقبال الحــدث 

الرياضــي األبــرز، بطولــة كأس 

.25 الخليــج 

ــاء،  ــادي املين ــق ن ــرف فري ــادر محت غ

بعــد  النــادي،  ميليــر  املدافــع 

أن ســحب 

علــم  بــدون  الفنــدق  مــن  جــوازه 

اإلدارة، وذلــك  بســبب ســوء املاعــب 

وأرضيتهــا فــي دوري الدرجــة األولــى، 

وكذلــك ســوء تعامــل الجماهيــر معــه 

مــع  املينــاء  مبــاراة  فــي 

طــرد  التــي  ديالــى، 

فــي  كذلــك  فيهــا، 

مبــاراة الناصريــة، 

كان  الاعــب  أن  كمــا 

عــدم  بســبب  راض  غيــر 

تســلمه رواتبــه وتأخرهــا ألكثــر مــن 

ــده. ــى بل ــادر ال ــه يغ ــا جعل ــهرين، م ش

حصــل املنتخــب العراقــي الباراملبــي للســباحة  فــي ختــام بطولــة مصــر الدوليــة 

ــى  ــت عل ــاما توزع ــد )19( وس ــة إذ حص ــمة امللون ــن األوس ــد م ــد جي ــى رصي عل

ــمة  ــتة أوس ــا، وس ــاما فضي ــر وس ــد عش ــان، وأح ــامان ذهبي ــي:  وس ــو التال النح

ــة.  برونزي

لنــادي  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس  حــدد   

عبــد  الفريــق  الرياضــي،  الشــرطة 

ملعــب  إكمــال  موعــد  فاهــم،  الحليــم 

التدريــب وامللعــب األول اللذيــن اســتؤنف 

ــة  ــف طويل ــرة توق ــد فت ــا بع ــل فيهم العم

املاليــة. األزمــة  بســبب 

وقــال فاهــم فــي املؤتمــر الصحفــي إن  

الخاصــة  الرياضيــة  املدينــة  "مشــروع 

بنــادي الشــرطة يحتــوي علــى العديــد 

بضمنهــا  الرياضــة،  املنشــآت  مــن 

امللعــب األول وملعــب التدريــب." مبينــا 

أن  "ملعــب التدريــب  يتطلــب فتــرة عمــل 

تتــراوح مــا بــن أربعــة إلــى ســتة أشــهر، 

ــي  ــل ف ــي العم ــل أن ينته ــن املؤم ــا م بينم

ألــف  لـــ 11  الــذي يتســع  امللعــب األول، 

ــرة ال تتجــاوز األربعــة  متفــرج، خــال فت

"املشــروع  أن  وأضــاف  شــهرًا."  عشــر 

ــام  ــذ ع ــذه من ــى تنفي ــد عل ــرى التعاق ج

2013، لكنــه واجــه الكثيــر مــن املعوقــات، 

أهمهــا األزمــة املاليــة التــي أوقفــت جميع 

املشــاريع فــي العــراق." موضحــا أن "وزير 

الداخليــة عبــد األميــر الشــمري أوعــز 

التــي تقــف  املعوقــات  بمعالجــة جميــع 

ــي  ــاء ممثل ــد لق ــروع بع ــاز املش ــام إنج أم

الشــركة املنفــذة واالتفــاق علــى اإلنجــاز 

وفــق املــدة الزمنيــة املحــددة مســبقا."

الشــمري  األميــر  عبــد  الداخليــة  وزيــر  الســيد  زار 

مــن  وفــد  يرافقــه  البصــرة،  محافظــة  –مؤخــرًا- 

ــة  ــرور ومكافح ــي وإدارة امل ــن الوطن ــتخبارات واألم االس

ــات  ــلة اجتماع ــمري سلس ــر الش ــد الوزي ــدرات. وعق املخ

مــع الجهــات األمنيــة املعنيــة بملــف خليجــي25 فــي إطــار 

متابعــة الجهــود األمنيــة الخاصــة بإقامــة هــذا املهرجــان 

ــام  ــك ق ــرة. كذل ــة البص ــي مدين ــي ف ــي الخليج الرياض

ومفاصلهــا  الداخليــة  أجهــزة  شــملت  بجولــة  الوزيــر 

بهــدف االطــاع علــى األوضــاع األمنيــة العامــة ومتابعــة 

أن  يذكــر  ميدانيــا.  األمنيــة  القواطــع  عمــل  تفاصيــل 

وزارة الداخليــة تبــذل جهــودا أمنيــة كبيــرة فــي البصــرة 

بهــدف إنجــاح هــذا العــرس الرياضــي العربــي الخليجــي 

املجــال  فــي  الريــادي  العــراق  دور  وتأكيــد  والعراقــي، 

وثغــر  العــرب  دوحــة  هــي  البصــرة  أن  إذ  الرياضــي، 

االســتقرار الباســم

ملعــب  ســيكون  قليلــة  أيــام  بعــد 

املينــاء الدولــي فــي البصــرة جاهــزًا 

الســتقبال األشــقاء الكويتيــن، حيــث 

ســيجري افتتاحــه عندمــا يســتقبل 

ملاقــاة  األول  الكويتــي  املنتخــب 

فــي  العراقــي  الوطنــي  املنتخــب 

املينــاء،  ملعــب  افتتــاح  احتفاليــة 

أخيــرة  )بروفــة(  تعتبــر  واملبــاراة 

للفريقــن قبــل انطــاق خليجــي 25.

منتخب الكويت في افتتاح منتخب الكويت في افتتاح 
ملعب الميناء ملعب الميناء 
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األوروبيــة  الدوريــات  معظــم  تعيــش 

حالــة انتعــاش، لكــن القصــة مختلفــة 

الجنوبيــة.  وأميــركا  إفريقيــا  فــي 

وهــذا التفــاوت واضــح فــي تشــكيات 

 
ً
منتخبــات كأس العالــم، ألن عــددًا قليــا

مــن العبــي هاتــن القارتــن يلعبــون فــي 

دورياتهــا املحليــة. فلــو أجرينــا مســحا 

لهــذه التشــكيات ســنجد أن الاعــب 

مــن  باملئــة   95 أمضــى  اإلنكليــزي 

مســيرته فــي الــدوري الوطنــي، وهنــاك 

ــات  ــي منتخب ــابهة ف ــة مش ــام مرتفع أرق

قويــة  محليــة  بطــوالت  ذات  أوروبيــة 

ــح  ــس صحي ــا. العك ــبانيا وأملاني ــل إس مث

األقــل  والبطــوالت  األنديــة  مــع  تمامــا 

ثــراء، فمــن بــن تشــكيات كأس العالــم 

البرازيــل واألرجنتــن  نجــد أن العبــي 

ر  و د ا كــو إل ا و

ي  ا غــو و ر و أل ا و

أمضــوا نصــف 

تهم  مســير

فــي  تقريبــا 

يــة  ند أ

 ، جنبيــة أ

تفــع  تر و

لنســبة  ا

 80 مــن  أكثــر  الــى 

العبــي  لــدى  باملئــة 

والســنغال  املغــرب 

ــرون.  ــا والكامي وغان

ــم  ــي كأس العال ــائي ف ــم نس ــود تحكي ــار( إن وج ــتيفاني فراب ــول )س تق

يســاعد فــي إرســال رســالة إيجابيــة عــن حقــوق املــرأة فــي قطــر. 

ــم 
ِّ
ــرأة تحك ــا أول ام ــر 38 عام ــن العم ــة م ــية البالغ ــت الفرنس وأصبح

فــي كأس العالــم للرجــال، فــي مبــاراة دور املجموعــات بــن كوســتاريكا 

وأملانيــا. وانضمــت إلــى فرابــار املســاعدتان: البرازيليــة )نويــزا بــاك(، 

واملكســيكية )كاريــن ديــاز( فــي ملعــب البيــت، لتشــكيل أول فريــق 

ــاث  ــن ث ــدة م ــي واح ــتيفاني ه ــة. س ــخ البطول ــي تاري ــائي ف ــكام نس ح

ــى  ــرة األول ــي امل ــة، وه ــي البطول ــم ف ــن للتحكي ــرى اختياره ــات ج حكم

التــي يحــدث فيهــا ذلــك فــي مونديــال الرجــال. كمــا جــرى اختيــار 

الحكمتــن الروانديــة )ســاليما موكانســانغا( واليابانيــة )يوشــيمي 

ــا. ــيتا( أيض ياماش

قطــر  مونديــال  أملانيــا  منتخــب  ودع 

كان  كمــا  املجموعــات  دور  مــن   2022

 .2018 روســيا  مونديــال  فــي  الحــال 

وســيكون مــن املؤكــد إجــراء تحقيــق 

محلــي ملعرفــة أســباب هــذه النتيجــة 

املهينــة. لكــن الحقيقــة البســيطة هي أن 

الكــرة األملانيــة لــم تعــد جيــدة بالقــدر 

املبكــر  الخــروج  هــذا  يمثــل  الكافــي. 

الحلقــة األخيــرة فــي سلســلة مضطربــة 

امتــدت منــذ أربــع ســنوات، وربمــا كان 

اإلقصــاء األخيــر أكثــر أملــا مقارنــة مــع 

2018 ألن الفريــق تــرك مصيــره بيــد 

ــارة  ــد خس ــك بع ــن ذل ــع ثم ــره، ودف غي

أثبتــت  كمــا  اليابــان.  أمــام  إســبانيا 

أملانيــا بعــد هاتــن النكبتــن إضافــة 

ــورو  ــة ي ــن بطول ــر م ــروج املبك ــى الخ ال

2021 أمــرًا واحــدًا هــو عــدم امتاكهــا 

فريــق بطــوالت. 

أخيــرًا حظــي العمــال األجانــب املتواجــدون فــي ضواحــي 

الدوحــة باملتعــة وهــم يشــاهدون مباريــات كأس العالــم 

التــي أســهموا فــي إقامتهــا بعيــدًا عــن أضــواء العاصمة 

أنحــاء  مختلــف  مــن  املشــجعن  وصخــب  القطريــة 

البطولــة  تنظيــم  قطــر  بإمــكان  يكــن  لــم  املعمــورة. 

الحاليــة بــدون مجهــودات أولئــك العمــال املهاجريــن، 

الدوحــة  فــي  الكريكيــت  ملعــب  أصبــح  الذيــن 

ــآالف  ــه ب ــألت مدرجات ــاطهم، إذ امت ــزًا لنش مرك

األشــخاص، الذيــن توجهــت أنظارهــم نحو شاشــة 

عماقــة. ويحضــر عــدد كبيــر منهــم يوميــا ملشــاهدة 

املباريــات، معظمهــم مــن الهنــد والنيبــال وبنغاديــش 

ــال  ــي أعم ــم ف ــارك غالبيته ــد ش ــتان. وق ــا وباكس وكيني

تشــييد املاعــب ومشــاريع البنــى التحتيــة التــي بنيــت 

ــل.  ــذا املحف ــم ه ــا لتنظي خصيص

شــهدت بطولــة كأس العالــم قطــر 

2022 حضــور أعــداد كبيــرة مــن 

شــهدته  مــا  يفــوق  املشــجعات 

الفتــا  وكان  الســابقة،  البطــوالت 

مشــاهدة نســاء عربيــات مــن قطر 

والســعودية واملغــرب وتونــس وهــن 

يشــجعن منتخبــات بلدانهــن. تقول 

كان  القطريــات:  النســاء  إحــدى 

حضــور املشــجعات العربيــات فــي 

ــن  ــا، ويمك ــا توقعن ــر مم ــر أكب قط

رؤيــة التســاوي بــن الحاضريــن 

الرغــم  وعلــى  املاعــب.  داخــل 

مــن أن املجتمــع القطــري محافــظ 

العائــات  حتــى  لكــن  بطبيعتــه، 

ــم  ــور بناته ــت بحض ــة قبل املحافظ

املباريــات بأعــداد كبيــرة. والحــال 

مختلــف بالنســبة للمغــرب التــي 

أصبحــت أول دولــة عربيــة يتأهــل 

بطولــة  الــى  النســوي  منتخبهــا 

ــة  ــاك ثقاف ــم، إذ أن هن كأس العال

النســاء  لــدى  متأصلــة  كرويــة 

املغربيــات.

األلمان يودعون المونديال 
بخفي )شعار المثلية( 

العمال المهاجرون يحتفلون 
بالمونديال

حضور الفت للنساء العربيات في 
مالعب المونديال

تشكيالت فرق 
كأس العالم تنحاز 

الى أوروبا

أول مدرب عربي يكسر 
العقدة في كأس العالم

التحكيم النسائي رسالة 
إيجابية للمرأة

فــي  الركراكــي(  )وليــد  املــدرب  نجــح 

الوصــول الــى الهــدف املبتغــى للمغاربــة منــذ 

نهائيــات كأس العالــم 1986. فعلــى الرغــم 

مــن كثــرة التجــارب فيمــا يتعلــق باملدربــن 

ــمال  ــب الش ــوال للمنتخ ــرات ط ــب لفت األجان

ابــن  عبــر  تحقــق  النجــاح  لكــن  إفريقــي، 

الســابعة واألربعــن عامــا، الــذي تســلم املهمــة 

خلفــا للمــدرب البوســني )وحيــد خليلوزيتش( 

انطــاق مونديــال قطــر،  مــن  قبــل شــهور 

وبالتحديــد فــي 22 آب 2022. كان الركراكــي 

قــد تميــز بعملــه مــع فريــق الــوداد املغربــي 

عــن   
ً
طويــا غــاب  إنجــازًا  حقــق  حــن 

النــادي بقيادتــه للفــوز بلقــب دوري أبطــال 

إفريقيــا. كذلــك كانــت لــه تجــارب ســابقة 

مــع الجيــش امللكــي، ومــع الدحيــل فــي قطــر. 

لكــن املهمــة األصعــب كانــت عندمــا تولــى 

قيــادة أســود األطلــس 

التظاهــرة  فــي 

العامليــة.



وأضــاف:  مبارياتــه."  فــي  منتخبنــا 

"نتمنــى علــى املــدرب الجديــد اإلســباني 

بتمعــن  يقــرأ  أن  كاســاس  خوســيوس 

العراقــي،  الاعــب  وإمكانيــة  نفســية 

إذ أن الســاحة الكرويــة العراقيــة مليئــة 

هــذا  نجــح  وقــد  الكرويــة.  باملواهــب 

املــدرب منــذ بداية تســلمه املهمــة عندما 

حضــر مباريــات الــدوري وهــو يبحــث 

شــيء  وهــذا  الكرويــة،  املواهــب  عــن 

يســعدنا مــن أجــل بنــاء منتخــب وطنــي 

املنتخبــات  مقارعــة  علــى  قــادر  قــوي 

فــي  ينجــح  اللــه  شــاء  إن  اآلســيوية، 

الــى  العراقيــة  بالكــرة  ويعــود  مهمتــه 

أمجادهــا.. نتمنــى ذلــك."

تخطيط ناجح

عبــد  اإللــه  عبــد  املــدرب  عّبــر  فيمــا 

مهمــة  بتســليم  تفاؤلــه  عــن  الحميــد 

الــى  العراقــي  املنتخــب  تدريــب 

"الحقيقــة  وقــال:  كاســاس،  اإلســباني 

املــدرب،  بهــذا  متفائلــون  الجميــع  أن 

ــي  ــك ف ــى منهم ــة األول ــذ الوهل ــو من فه

إعــداد منتخــب قــوي قــادر علــى تخطــي 

املنتخبــات العربيــة واآلســيوية، والدليــل 

حضــوره  هــو  الناجــح  عملــه  علــى 

الاعبــن  الختيــار  الــدوري  مباريــات 

املــدرب  هــذا  أن  أعتقــد  املميزيــن، 

حريــص علــى اختيــار الاعبــن، مــع أنه 

لغايــة اآلن لــم يجــد الاعبــن الذيــن 

ســوف يعتمــد عليهــم فــي تشــكيلته، ألنــه 

يقدمــه  الــذي  باملســتوى  مقتنــع  غيــر 

الاعبــون فــي الــدوري، فقــد ســمعته 

الذيــن  الاعبــن  مســتويات  إن  يقــول 

غيــر  الــدوري  فــي  املباريــات  يلعبــون 

جيــدة إطاقــا، والبــد لنــا مــن االنتظــار 

ــي  ــم ف ــد عليه ــن نعتم ــد العب ــا نري ألنن

عبــد  وأضــاف  الرســمية."  املباريــات 

كانــت  املاضيــة  "املرحلــة  أن  اإللــه 

مــن  العراقيــة  الكــرة  علــى  عصيبــة 

التــي  املســتمرة  اإلخفاقــات  خــال 

العربيــة  البطــوالت  خــال  رافقتهــا 

إناطــة  مــن  الرغــم  علــى  واآلســيوية، 

املهــام التدريبيــة الــى مدربــن أجانــب، 

تحقيــق  فــي  ينجحــوا  لــم  لكنهــم 

نتمنــى  العراقــي،  للمنتخــب  إنجــازات 

أن ينجــح املــدرب اإلســباني فــي مهمتــه 

التدريبيــة، والســيما أن كادره املســاعد 

ــة،  ــرة طويل ــذ فت ــه من ــل مع ــد عم كان ق

وهــم باشــك ســيكونون حالــة واحــدة 

فــي البحــث عــن األســلوب الناجــح للكرة 

العراقيــة، أملنــا كبيــر فــي نجــاح الجميع 

مــن أجــل إفــراح جماهيرنــا العراقيــة 

التــي حبســت فرحــة االنتصــار منــذ مــدة 

مــن الزمــن."

النجاح بعد املعاناة

طالــب  الســابق  الدولــي  الاعــب  أمــا 

"الكــرة  قــال:  فقــد  اللطيــف  عبــد 

العراقيــة عانــت األمّريــن فــي الفتــرة 

الســابقة، نتيجــة اإلخفاقــات املســتمرة، 

أضعــف  مــن  منتخبنــا  أصبــح  بــل 

ــازه  ــن اجتي ــة، إذ يمك ــات العربي املنتخب

ــئ  ــار الخاط ــبب االختي ــهولة بس ــكل س ب

لاعبــن مــن قبــل الكــوادر التدريبيــة 

التــي أشــرفت علــى تدريــب املنتخــب، 

ســواء مــن املحليــن أو األجانــب، مــع أن 

ــوده  ــذي يق ــباني ال ــكادر اإلس ــار ال اختي

صورتــه  مازالــت  اآلن  لغايــة  كاســاس 

ذلــك  يتبــن  أن  يمكــن  لكــن  مبهمــة، 

ــتقام  ــي س ــج الت ــة كأس الخلي ــي بطول ف

كل  ســيتوضح  حيــث  البصــرة،  فــي 

شــيء مــن خــال التشــكيلة التــي ســوف 

بعــض  اإلســباني.   املــدرب  يختارهــا 

جماهيرنــا تبــدو مطمئنــه لهــذا املــدرب 

ــة  ــه مهم ــات عمل ــي أولوي ــع ف ــذي وض ال

اختيــار الاعــب األجــدر بارتــداء فانيلــة 

فــي  يصــب  العمــل  وهــذا  املنتخــب، 

خدمــة الكــرة العراقيــة، إذ البــد مــن 

ــل  ــن أج ــوبر( م ــن )الس ــار الاعب اختي

العراقيــة  للكــرة  االنتصــارات  تحقيــق 

الــى ســكة اإلنجــازات.  بقــوة  والعــودة 

كلنــا شــاهدنا مباريــات كأس العالــم فــي 

ــة  ــان العربي ــورت الكرت ــف تط ــر وكي قط

ــوز  ــل ف واآلســيوية بشــكل مثيــر، والدلي

املنتخــب الســعودي علــى أقــوى منتخــب 

األرجنتينــي،  املنتخــب  العالــم،  فــي 

ــل  ــى بط ــس عل ــب تون ــوز منتخ ــك ف كذل

كأس العالــم للنســخة املاضيــة املنتخــب 

املنتخبــات  أن  الحقيقــة  الفرنســي. 

العربيــة تطــورت، بينمــا ظلــت الكــرة 

يبقــى  مخيــف.  تراجــع  فــي  العراقيــة 

اإلســباني  املــدرب  فــي  كبيــرًا  أملنــا 

بالعــودة بأســود الرافديــن الــى ســابق 

عهدهــم عندمــا كانــت كرتنــا تتســيد 

واآلســيوية." العربيــة  البطــوالت 

كاساس يقود األسود في خليجي 25

بعــد طــول انتظــار وبحــث، جــرى اختيــار 

لتدريــب  كاســاس  اإلســباني  املــدرب 

املنتخــب الوطنــي فــي رحلتــه املقبلــة، 

إذ  جــرى توقيــع العقــد معــه بصحبــة 

كادره الفنــي املســاعد، وســيقود األســود 

التــي   25 خليجــي  بطولــة  فــي 

ــي  ــل ف ــام املقب ــع الع ــتقام مطل س

كاســاس  البصــرة.  محافظــة 

ملتابعــة  بغــداد  الــى  حضــر 

املمتــاز  العراقــي  الكــرة  دوري 

الاعبــن  اختيــار  أجــل  مــن 

اللعــب  يســتحقون  الذيــن 

ضمــن املنتخــب، وقــد شــاهدت 

ــة  ــة العراقي ــر الرياضي الجماهي

يتابــع  وهــو  اإلســباني  املــدرب 

الــدوري العراقــي، ســواء فــي بغــداد 

او املحافظــات، فهــل ينجــح كاســاس 

والعــودة  األســود  قيــادة  فــي 

ســكة  الــى  بالفريــق 

االنتصــارات؟ هــذا مــا ســتفصح عنــه 

مشــاركة  والســيما  املقبلــة،  األيــام 

املنتخــب فــي بطولــة كأس الخليــج التــي 

ــة..  ــة املقبل ســتنطلق فــي األســابيع القليل

ــدى  ــباني وم ــدرب اإلس ــة امل ــن إمكاني ع

الوطنــي  املنتخــب  قيــادة  فــي  قدرتــه 

وهــل ينجــح فــي مهمتــه، "مجلــة الشــبكة 

ــن  ــن املدرب ــد م ــت العدي ــة" التق العراقي

والاعبــن الذيــن تحدثــوا عــن مســتقبل 

الكــرة العراقيــة فــي ظــل قيــادة املــدرب 

العــودة  بإمكانــه  أن  وهــل  اإلســباني 

الحــال  أن  أم  األضــواء،  الــى  بكرتنــا 

 
ً
مكمــا عليــه  هــو  مــا  علــى  ســيبقى 

الذيــن  األجانــب  املدربــن  إلخفاقــات 

.... ســبقوه 

 املــدرب ثائــر محمــد أكــد علــى إمكانيــة 

نجــاح املــدرب اإلســباني فــي مهمتــه مــع 

املنتخــب، إذ قــال : "ال ننكــر أن جميــع 

املدربــن األجانــب الذيــن أشــرفوا علــى 

الســابقة  الفتــرة  فــي  املنتخــب  قيــادة 

أخفقــوا فــي قيــادة األســود، بــل أضاعــوا 

فرصــة كانــت ســانحة لتأهــل العــراق 

ــت  ــد كان ــم، فق ــات كاس العال ــى نهائي ال

التصفيــات  فــي  منتخبنــا  مجموعــة 

اآلســيوية ســهله جــدًا، لكــن املدربــن 

أضاعوهــا بســبب االختيــارات الخاطئــة 

غيــر  والخطــط  الاعبــن  نوعيــة  فــي 

إخفــاق  الــى  أدت  التــي  الصحيحــة 

إلى  العراقية  بالكرة  يعود  هل 
سكة االنتصارات ؟

كاساس اإلسباني 

منذ عام 2007 ولغاية 
اليوم، مرت الكرة العراقية 
بإخفاقات كبيرة، بل أصبحت 
محطة عبور للمنتخبات في 

البطوالت العربية واآلسيوية، بعد 
أن كانت تعتلي الصدارتين العربية 
واآلسيوية في الثالثة عقود ماضية. 
وقد أشرف على تدريب المنتخب 
العراقي خالل الفترات السابقة العديد 
من المدربين األجانب كان آخرهم 
الهولندي أدفوكات، لكن الجميع 
أخفقوا في تحقيق إنجازات لكرتنا 
التي مازالت تراوح في مكانها. 

البصرة / أحمد رحيم نعمة

خيسوس
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كل  فــي  انتشــرت  العامليــة  الفعــل  ردود 

مــكان بعــد فــوز املغــرب علــى البرتغــال، 

فقــد كتــب صاحــب موقــع التويتــر إيلــون 

وكتــب  للمغــرب"،  "مبــروك  ماســك 

ــا  ــن "إفريقي ــف ج ــهير وايكل ــي الش املغن

تقــف معكــم، مــن أعظــم الشــعوب التــي 

قابلتهــا فــي حياتــي هــم املغاربــة"، بينمــا 

روبيــرت  اإلنكليــزي  الصحفــي  كتــب 

كارتــر: "تخيلــوا لــو فــازت املغــرب بــكأس 

العالــم؟ حينهــا سنشــاهد علــم فلســطن 

يزيــن الــكأس، مبــروك للمغــرب." كذلــك 

كتــب الصحفــي الشــهير بيــرس مورغــان: 

تاريخيــة  لحظــة  فــازت،  املغــرب  "واو، 

ــكل  ــم ب ــي، إنه ــي والعرب ــن اإلفريق للعامل

تأكيــد يســتحقون هــذه اللحظــة"، وردود 

ــة. ــرة ومدهش ــل كثي فع

فــي النهايــة، نعــم، يمكنهــم الحديــث 

عــن التطبيــع لســنوات كثيــرة، لكنهــم 

لــن يســتطيعوا أبــدًا فرضــه علينــا.

مبــاراة  بعــد  مغربيــة  مشــجعة  قالــت 

إســبانيا شــيئا يجــب أن يبقــى فــي قلوبنــا 

جميعــا حــن ســؤلت عــن قضية فلســطن 

ــت: فقال

أؤيــد  أنــا  بالسياســة،  أهتــم  ال  "أنــا 

إنســانة."  ألننــي  الفلســطينين 

ــار  ــرب ص ــب املغ ــر بمنتخ ــال قط موندي

واملغــرب  جميعــا،  العــرب  مونديــال 

هــو منتخــب العــرب مــن املحيــط الــى 

الخليــج، مونديــال قلنــا فيــه إن لدنيــا 

حقوقــا، ولنــا قواعــد، ولنــا تقاليــد يجــب 

العــب  أثبــت  احترامهــا.  الغــرب  علــى 

مثــل أشــرف حكيمــي أنــه "مهمــا قدمــوا 

لنــا مــن إغــراءات فــإن تمثيــل الوطــن 

األم هــو شــيء ال يمكــن التفــاوض حولــه، 

ــرب ال  ــال أن الغ ــذا املوندي ــت ه ــد أثب لق

ــب  ــه ال يج ــا، وأن ــزه عن ــيئا يمي ــك ش يمتل

بــه  ماقامــت  مثــل  بنــا  االســتخفاف 

ــام  ــة أم ــدت الهزيم ــن تقص ــبانيا ح إس

اليابــان لكــي تبتعــد عــن طريــق البرازيــل 

وتلعــب مــع املغــرب." 

أثبــت هــذا املونديــال أننــا لــن ننســى 

قضيتنــا األولــى واألخيــرة  "فلســطن"، 

وأنــه مهمــا كانــت هنــاك مــن اتفاقيــات، 

وأن  بوصلتنــا،  فلســطن  تبقــى  لكــن 

رســالة غســان كنفانــي وكتبــه لــم تذهــب 

ــم  ــه تبتس ــإن روح ــد ف ــكل تأكي ــدى، وب س

علــم  يــرى  وهــو  املونديــال  هــذا  فــي 

فلســطن فــي قلــوب جميــع العــرب.

والقــدس،  وبيــروت،  بغــداد،  مــن 

ودمشــق، وعمــان، وأبــو ظبــي، واملنامــة، 

والخرطــوم،  والريــاض،  والجزائــر، 

وصنعــاء،  والكويــت،  ومقديشــو، 

وتونــس، ومورونــي، وجيبوتــي، ومســقط، 

والقاهــرة،  وطرابلــس،  والدوحــة، 

العربيــة  املــدن  كل  ومــن  ونواكشــوط، 

قلوبنــا  نرســل  للمغــرب،  حبنــا  نرســل 

لكــم  نرســل  املغــرب،  الــى  وعيوننــا 

اســم  رفعتــم  ألنكــم  كلهــا  عواطفنــا 

تنســوا  لــم  ألنكــم  عاليــا،  العــرب 

قضيتنــا، لــم تنســوا أطفــال فلســطن 

لفلســطن.  وحبنــا  فلســطن  واســم 

مقتــدى  الســيد  ســماحة  قــال  وكمــا 

 : ر لصــد ا

"املغرب أمل إلنتصار العروبة." 

ــي  ــة الت ــد الجمل ــي بتردي ــأختم كام وس

ــي: ــم العرب ــت الحل ــا أوبري ــم به اختت

"ومازال الحلم مستمرًا"

lفلسطين حرةl.. هذه ماقاله مشجع إنكليزي كان برفقة أصدقائه 
في مقابلة مع التلفزيون اإلسرائيلي، شاهدنا أيضًا مشجعين 
برازيليين يغنون lفلسطين حرةl، كما شاهدنا مذيعًا إسرائيليًا 
يتكلم وهو غاضب ألن سائق تكسي قطريًا رفض إيصاله الى 

الملعب.. ومواقف ال تعد وال تحصى. 

قطر: محمود خوام
تصوير: كريم جعفر

الصور خاصة بمجلة الشبكة من أرض المباراة



ــادة،  ــة القي ــات ذاتي ــار للحاف ــيئول أول مس ــة س ــنت مدين دش

وهــو جــزء مــن تجربــة يقــول مهندســوها إنهــا تهــدف الــى جعــل 

النــاس يشــعرون بمزيــد مــن الراحــة تجــاه هــذا النــوع مــن 

ــة، إذ  ــة االعتيادي ــدة الحافل ــة الجدي ــبه العجل ــات. وال تش املركب

 مــدورة مــع نوافــذ كبيــرة تجعلهــا شــبيهة بالدمــى 
ّ

أن لهــا حــواف

أكثــر مــن كونهــا تقدمــا تكنولوجيــا مهمــا. يقــول رئيــس الشــركة 

الناشــئة املســؤولة عــن هــذه التقنيــة، اململوكــة لشــركة هيونداي 

العماقــة، إن التصميــم مقصــود، فهــو يمثــل املســتقبل ويشــبه 

لعبــة الـــ )ليغــو(. 

التكاليــف  بــة لخفــض 
ّ
مــن مكونــات مرك الحافلــة  وصنعــت 

وتســهيل االســتبدال، وتســتخدم الكاميــرات والليــزر ملعرفــة 

 مــن املستشــعرات الغاليــة الثمــن.
ً
الطريــق بــدال

مــن  فريــق  يجمــع 

العلمــاء 12 ألــف نــوع 

مــن القمــح ومشــتقاته 

فــي  موجــودة 

متحــف  أرشــيف 

الطبيعــي  التاريــخ 

علــى  ويعملــون  البريطانــي، 

اكتشــاف خارطتهــا الجينيــة فــي محاولــة لتحديــد أســرار أفضــل 

األنــواع. ويســبب التغيــر املناخــي واآلفــات واألمــراض ضغطــا 

كبيــرًا علــى هــذا النبــات الحيــوي. وتخــزن األنــواع القديمــة مــن 

الحنطــة فــي مئــات مــن امللفــات الكرتونيــة العتيقــة داخــل أقبيــة 

الــى  تعــود  املجموعــة  هــذه  أن  العمــل  فريــق  ويذكــر  املتحــف. 

ــوك(  ــان )ك ــا القبط ــات جمعه ــم عين ــر وتض ــن عش ــرن الثام الق

فــي رحلتــه األولــى الــى أســتراليا. يذكــر أن أهميــة القمــح بــرزت 

مؤخــرًا بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة والتغيــر املناخــي 

باملحاصيــل.  تفتــك  التــي  والحشــرات  األمــراض  وانتشــار 

ــة املســؤولة عــن تنظيــم ألعــاب  ــة الصيني ــة الحكومي ذكــرت الهيئ

هــذه  علــى  إدمانهــا  كبحــت  هنــاك  الشــباب  فئــة  أن  الفيديــو 

األلعــاب، مــا قــد يزيــد مــن اآلمــال فــي تخفيــف الحكومــة قيودهــا 

ــي.  ــون الروح ــه باألفي ــذي وصفت ــال ال ــذا املج ــى ه ــة عل املفروض

ومنعــت الســلطات األطفــال منــذ آب 2021 مــن اللعــب رقميــا 

ــات  ــاع لعملي ــرض القط ــبوعيا. وتع ــاعات أس ــاث س ــن ث ــر م ألكث

ــة  ــن حمل ــزء م ــذا ج ــدة، وه ــص الجدي ــح التراخي ــي من ــد ف تجمي

واســعة علــى شــركات التكنولوجيــا العماقــة، وتشــمل شــركة 

ــا.  ــو عاملي ــاب الفيدي ــركات ألع ــر ش ــدى أكب ــي إح ــنت(، وه )تينس

ــق بشــأن زيــادة عــدد ســاعات اللعــب علــى الشاشــات  وازداد القل

بســبب إغاقــات فايــروس كورونــا والتحــول نحــو التعلــم الرقمــي. 

الذكيــة  الهواتــف  مســتخدمو  يولــي 

عنايــة فائقــة بعمــر البطاريــة، فيميلــون 

تصمــد  التــي  األجهــزة  تفضيــل  إلــى 

إلــى  يضطــروا  ال  لكــي  أطــول،  ملــدة 

الشــحن بــن الفينــة واألخــرى، فيمــا 

الخطــوات  ببعــض  خبــراء  يوصــي 

إحــداث  تســتطيع  ألنهــا  البســيطة 

فــرق ملمــوس. وبحســب موقــع )شــي 

آيفــون  مســتخدمي  فــإن  فاينــدس(، 

ــة  ــر البطاري ــوا عم ــتطيعون أن يطيل يس

القيــام  يمكــن  بســيطة  خطــوة  عبــر 

ــل أن  ــن األفض ــة. وم ــوان قليل ــي ث ــا ف به

ــن  ــون" ع ــف "آيف ــتخدم هات ــى مس يتخل

ــرة، ألن  ــة املتغي ــة الشاش ــة خلفي خاصي

تلقائيــا،  تتغيــر  الصــورة  تلــك  جعــل 

الطاقــة  يســتهلك  مســتمر،  وبشــكل 

أكثــر ممــا نتصــوره.

ــن  ــة )نوردراي ــي والي ــتهلك ف ــة املس ــز حماي ــذر مرك ح

فســتفالن( األملانيــة مــن أن وظيفــة تســجيل الدخــول 

املوحــد )Single Sign-on( تنطــوي علــى خطــورة. وعلــى 

الرغــم مــن أن هــذه الوظيفــة املريحــة تتيــح للمســتخدم 

تســجيل الدخــول ببســاطة بواســطة حســاب موجــود 

بالفعــل فــي إحــدى خدمــات الويــب الشــهيرة، فــإن 

 ذلــك 
ً
املركــز األملانــي نصــح بعــدم اســتخدامها، معلــا

املوحــد  الدخــول  تســجيل  بعمليــة  القيــام  بعــد  بأنــه 

ــتخدم  ــن املس ــاملة ع ــات ش ــع بيان ــركات جم ــن للش يمك

ــى  ــة إل ــي. باإلضاف ــع املعن ــى املوق ــه عل ــا يفعل ــة م ومعرف

ــات  ــان معلوم ــر األحي ــي أكث ــركات ف ــى الش ــك، تتلق ذل

مــن الحســاب العــام للمســتخدم، وهــذه البيانــات تكــون 

ــول  ــجيل الدخ ــة تس ــي عملي ــا ف ــون مطلوب ــا يك ــر مم أكث

العــادي، ومــن خــال االعتمــاد علــى هــذه املعلومــات 

ــراض  ــتخدم ألغ ــخصي للمس ــاب ش ــاء حس ــن إنش يمك

اإلعانــات.

)ربيع ثاٍن( في بريطانيا بسبب الطقس المعتدل

سيئول تجرب حافلة ذاتية 
القيادة

نوع قديم من القمح 
قد يغذي العالم

الصين تعالج إدمان الصغار 
على األلعاب

حيلة بسيطة تطيل 
عمر البطارية في هاتف 

آيفون

مخاطر الدخول إلى 
حسابات عديدة بنفس 

المعلومات

ــددًا  ــق مج ــى الحدائ ــاة ال ــادت الحي ع

ــي،  ــهر املاض ــال الش ــا خ ــي بريطاني ف

املعتــدل  الطقــس  بســبب  وذلــك 

ــور  ــت الزه ــتثنائية، إذ دخل ــورة اس بص

والنباتــات مرحلــة )ربيــع ثــان( نتيجــة 

لهــذا الــدفء، مــا يطيــل فتــرة إزهارهــا 

ألشــهر أكثــر مــن املعتــاد، كمــا ذكــر 

علمــاء بســتنة. وقــد يكــون لهــذا التغيــر 

ــع  ــل الربي ــى فص ــر عل ــلوكها تأثي ــي س ف

أشــارت  إذ  املقبــل، 

جمعيــة البســتنة امللكيــة 

املعتــدل  الطقــس  أن 

غيــر  مشــاهد  خلــق 

مختلــف  فــي  مألوفــة 

حدائــق الجمعيــة. ويعــد هــذا االعتــدال 

ــداث  ــلة أح ــي سلس ــرة ف ــة األخي الحلق

وقعــت  الجــوي  بالغــاف  مرتبطــة 

ــرت علــى دورة 
ّ
خــال العــام الحالــي وأث

تحمــل  ربمــا  لكنهــا  الحدائــق،  حيــاة 

اإلزهــار  مواســم  علــى  ســلبية  نتائــج 

املقبلــة.
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علي البكري- باحث فلكي

مجهــود  بــذل  تجنــب  ضــرورة 

إضافــي قــد يفقدنــا التركيــز فــي 

يشــعر  والكثيــر  أعمالنــا،  ســير 

وقــت  الفقــري.  العمــود  بمتاعــب 

جيــد للبــدء بمشــروع عمــل جديــد أو 

آخــر. عمــل  إضافــة 

توازننــا  اســتعادة  نســتطيع  ال  قــد 

ــا  ــرور تكوينن ــة م ــريع نتيج ــكل س بش

فيهــا  يبــدو  ســلبية  بفتــرة  الكونــي 

مزاجنــا أقــرب الــى التوتــر منــه الــى 

بســفر  القيــام  نســتطيع  التــوازن. 

خارجــي لفتــرة قصيــرة. 

 فرصــة لنــا فــي كســب بعــض املــال 

والحصــول علــى مكســب مــادي مــن 

خــال عمليــة تجاريــة يحالفنــا الحــظ 

أو  بشــراء  يقــوم  قــد  بعضنــا  فيهــا، 

املنزليــة.  األغــراض  بعــض  اقتنــاء 

ــة. ــى ترقي ــول عل ــدة للحص ــة جي فرص

علينــا  العائلــي  الصعيــد  علــى 

االنتبــاه الــى كامنــا إذ قــد نتعــرض 

الــى انتقــاد مــن أحــد مقربينــا. علــى 

جانــب آخــر، ال يــزال الوضــع املالــي 

فــي حالــة مــن التذبــذب، لــذا علينــا 

عــدم القيــام بمبــادرة.

نتــرك  أن  علينــا  الوقــت  هــذا  فــي 

ــؤون  ــض الش ــم ببع ــادرة وأن نهت املب

الحياتيــة التــي نســتطيع أن نحققهــا، 

مــع عــدم تعريــض صحتنــا لإلنهــاك 

ــا  ــكل نتائجه ــد ال تش ــع ق ــي مواضي ف

ــة.  ــة ملحوظ أهمي

ــد  ــة عن ــم املتع ــر منك ــد الكثي ــد يج ق

التعامــل مــع اآلخريــن، وهــي فرصــة 

ــدة  ــات املفي ــض الصداق ــة بع إلضاف

الفتــرة  لهــذه  فــي دعــم ظروفكــم 

املهمــة فــي حياتكــم املهنيــة. بعضكــم 

ــاط. ــي االرتب ــة ف ــه فرص لدي

نرغــب فــي القيــام بإجــراء تغييرات، 

التحــرك  كثــرة  علينــا  وتبــدو 

والكثيــر  باآلخريــن،  واالتصــاالت 

منــا تصلــه ردود إيجابيــة، ونســتطيع 

ــث  ــج تبع ــرة بنتائ ــذه الفت ــاز ه اجتي

علــى األمــل. 

فــرص  تحقيــق  يمكنكــم  الســفر: 

بســفر  القيــام  خــال  مــن  العمــل 

خارجــي واالنتقــال مــن حــال إلــى 

يجــد  بعضكــم  آخــر. مهنيــا:  حــال 

رغــب  مــا  إذا  كبيــرة  تحديــات 

. السياســي  العمــل  فــي  بالدخــول 

أنتــم فــي حاجــة الــى تعزيــز قدراتكم 

مكســب  علــى  والحصــول  املاليــة 

يحاولــون  منكــم  الكثيــر  مالــي. 

الدخــول فــي عمليــة تجاريــة. أمامكــم  

ــب  ــد  تلع ــك, وق ــراء ممتل ــة لش فرص

. مهمــا  دورًا  العاقــات 

العمــل: فــرص للتحوالت والقــرارات، 

مــع خيــارات مهمــة، يفكــر الكثيــر 

ــي   ف
ً
ــا ــرة أم ــذه الفت ــا له ــم فيه منك

الوصــول إلــى قناعــة راســخة التخاذ 

مســيرة  فــي  إيجابيــا  يؤثــر  قــرار 

حياتكــم املقبلــة. 

أمــا مــن يتأخــر زواجــه 

ثانيــة  قصــة  فهــذه 

الفشــل،  موضــوع  فــي 

أنــه  يعتقــد  بعضنــا 

لديــه  أن  أو  مســحور 

)أو لديهــا( تابعــة، كمــا 

ذلــك.  منهــم  اســمع  

أن  علميــا  ذلــك  تفســير 

هنــاك حــاالت فلكيــة تقــف 

مــن  بالضــد  باملرصــاد 

الحــاالت  وهــذه  زواجــك، 

املولــد  بســنة  مرتبطــة 

الكواكــب  وبمواقــع  أحيانــا، 

وهــذه  أخــرى،  أحيانــا 

الحــاالت هــي عاقــة الكواكب 

بعضهــا مــع بعــض )القمــر والزهــرة واملريــخ واملشــتري وزحــل(، 

فعنــد وجــود القمــر مــع املريــخ فــي بــرج واحــد تولــد حالــة مــن 

العنــف النفســي قــد تبــدو أشــبه بتصــرف متســرع. ووجــود 

الزهــرة مــع زحــل يجعــل املتقــدم للــزواج إمــا أن يكبــر أو يصغــر 

بســنوات كثيــرة بالنســبة للمطلــوب الــزواج بــه. أمــا وجــود املريــخ 

مــع زحــل فينتــج املعارضــة وصعوبــة االقتنــاع واإلقنــاع. واملريــخ 

ــك  ــد ال يمنح ــريع، وق ــول الس ــور والقب ــد النف ــتري يول ــع املش م

ــي  ــل يعط ــريك، ب ــاع الش ــة أوض ــي معرف ــة ف ــة الحقيقي الفرص

التكبــر. مــن  حالــة 

 كل ذلــك يحصــل ونحــن ال ندري ونفســر املوضوع حســب املوروث 

ــاالت ال  ــذه الح ــه ه ــذي لدي ــود ال ــا أن املول ــا، كم ــد معن ــذي ول ال

يمكــن أن يجــذب أو يتقــدم لــه مولــود ذو حــظ كبيــر عاطفيــا، بــل 

ســيكون قريبــا مــن صبغتــه التكوينيــة، أي أنــه يعانــي مــن نســبة 

معينــة مــن الفشــل، لــذا يجــب أن نلتفــت الــى ذلــك. الكثيــر يقــول 

لــي إن هــذه الخطبــة ال تناســبني، وإن املتقــدم غيــر مميــز، وهنــا 

ــوح  فــإن املشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي هــدر هــذه الفرصــة، وتل

الفرصتــان الثانيــة والثالثــة، واملشــهد يتكــرر وتمــر الســنون، 

وتبــدأ الفــرص تقــل تدريجيــا ألنهــا ال تنتهــي أبــدًا إال بمــوت 

ــم  ــي، وأن بعضه ــال تجارب ــن خ ــه م ــا وجدت ــذا م ــان، وه اإلنس

ولــد فــي ســنوات معينــة، وهــذا لألســف عليــه أن يتــزوج إمــا مــن 

غيــر مــكان إقامتــه، أو مــن غيــر قوميتــه، أو مــن غيــر دينــه، أو أن 

يتــزوج خــارج وطنــه، أو عبــر ســفر.

التفســير ملــن يتأخــر زواجــه، وليــس بفعــل عمــل   هــذا هــو 

يقــوم بــه إنســان آخــر. أمــا انعــدام الســعادة الزوجيــة فهــذا 

ــون  ــون ومقتنع ــن األزواج راض ــبة %25 م ــر، إذ أن نس ــث آخ بح

باختيارهــم، والنســبة املتبقيــة %75 هــم غيــر راضــن، وعندمــا 

تســألهم عــن الســبب يقولــون إنــه اختيــار خاطــئ أو بســبب 

ــن  ــدًا م ــح ج ــذا كام صحي ــق، وه ــدم التواف ــاع وع ــر الطب تناف

الناحيــة العلميــة، لكــن مــا الحيلــة وقــد أصبحــت هنــاك أســرة 

ــا  ــا، هن ــرون عام ــزواج عش ــى ال ــر عل ــر وم ــا كبي ــدد أفراده وع

ــن  ــتطعنا- م ــا -إن اس ــي حياتن ــروح ف ــث ال ــى ب ــأ ال ــا أن نلج علين

خــال بعــض التغييــرات، فقــد يكــون األبنــاء هــم ســر ســعادتنا 

وســر تقــارب بعضنــا بعضــا, علينــا أن نبحــث فــي هــذه الســنوات 

 زواجــا 
ً
الطــوال عــن ســبب تمســكنا بهــذا الــزواج، فلــو كان فعــا

ــن  ــر راض ع ــت غي ــرة إذا كن ــذه األس ــت ه ــاذا كون ، فلم
ً
ــا فاش

ــة  ــذه الصبغ ــا ه ــتهدأ تدريجي ــا وس ــنتقبل ذاتن ــا س ــي؟ هن حيات

املتمــردة فــي عــش زوجــي لــو فهمنــاه لقبلنــا بمــا عندنــا. بعضنــا 

يعيــش فــي حلــم وخيــال، لــو لــم يتــزوج هــذا الــزواج، لــكان 

هنــاك زواج أفضــل، نقــول لــه إن هنــاك مــن تــزوج أربــع زوجــات 

وعندمــا تســأله: هــل وجــدت مــا كنــت تبحــث عنــه فــي زوجاتــك 

األخريــات؟ تكــون إجابتــه )ال( ألن كل زواج لــه ظروفــه التــي 

ــزواج  ــى ال ــي ال ــت تعيدن ــرور الوق ــع، وبم ــس الواق ــي لنف أخذتن

األول، لــو تقبلــت حياتــي واقتنعــت بــأن اختيــاري قــد يكــون خطأ، 

ــة-  ــزوج -أو الزوج ــذا ال ــرب له ــرب التق ــاول أن أج ــم أح ــي ل لكن

ــل.  ــث األم ــه بواع ــرك في وأح

ويذهبــون  يتذمــرون  وهــم  األزواج  هــؤالء  نســمع  ذلــك  عنــد 

إليجــاد عــاج خارجــي عبــر ورقــة مكتوبــة مــن الشــعوذة أو 

ــد،  ــول الحس ــذه تق ــم، فه ــي أيديه ــل ف ــون أن الح ــحر، وينس الس

وذاك يقــول تســليط، ونســمع الكثيــر. فــي الحقيقــة نقــول إنكــم 

ــور  ــر بالظه ــدأ التناف ــك يب ــد ذل ــلبية، وعن ــرة الس ــرون بالفت تم

بشــكل كبيــر وتضيــق خياراتكــم شــيئا فشــيئا، وعنــد خروجكــم 

مــن هــذه الفتــرة يكــون وضعكــم قــد وصــل إلــى نهايــة االرتبــاط 

وفــك هــذه الشــراكة التي اســتمرت 20 ســنة، لكــن بعــد زوال هذا 

املؤثــر سنشــعر بنــوع مــن النــدم لقــرار االنفصــال، ليــس الســحر 

أو الشــعوذة مــن فــك ارتباطــك، لكــن تكوينــك لــم يعــد يســتجيب 

ــذا  ــة، ه ــذه العاق ــت ه ــذا انته ــة، ل ــريك التكويني ــارات الش إلش

يحصــل للجميــع لكــن رد الفعــل يختلــف مــن شــخص الــى آخــر.

HOROSCOPE التأثير الكوني
على اإلنسان 

الحمل

األسدالسرطان الجوزاء

العقربالميزان العذراء

الدلوالجدي القوس

األسد

الحوت

تــزداد انشــغاالتنا مــع الشــركاء وتلــوح فرصــة للتوقيــع علــى عقــد ذي طابــع رســمي, علينــا االهتمــام بأمورنــا املاليــة  التــي تخــص 

العقــار ووســائل التأمــن. ننجــح فــي كســب قضيــة قانونيــة. علينــا توخــي جانــب الحــذر عنــد تعاملنــا مــع رؤســائنا فــي العمــل، بعضنــا 

يســتطيع تقديــم عــرض عمــل للتعاقــد مــع جهــات رســمية.

3

تــزداد لدينــا الرغبــة فــي خــوض أحاديــث عــن أوضاعنــا الشــخصية والعاطفيــة 

ــة،  ــي دورات تعليمي ــول ف ــة للدخ ــا، وفرص ــرة اتصاالتن ــزداد وتي ــريك. ت ــع الش م

كمــا أن لــدى بعضنــا فرصــة للتصالــح مــع اإلخــوة والزمــاء. 

الثور
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 جمال النساء

ريم قيس كبة 
ولــدت  عراقيــة،  ومترجمــة  شــاعرة 

ــى  ــة عل ــام 1967. حاصل ــداد ع ــي بغ ف

شــهادة بكالوريــوس آداب فــي الترجمــة 

 .1989 املســتنصرية  الجامعــة  مــن 

بــدأت الكتابــة فــي ســن مبكــرة ونشــرت قصائــد فــي صحــف عراقيــة 

وعربيــة مختلفــة، عملــت مترجمــة فــي دار املأمــون للترجمــة والنشــر فــي 

ــاب فــي العــراق، كمــا كانــت 
ّ

التســعينيات. عضــوة اتحــاد األدبــاء والكت

عضــوة فــي منتــدى األدبــاء الشــباب.

ــدة  ــاركات عدي ــا مش ــراق، له ــي الع ــي ف ــل الثمانين ــعراء الجي ــن ش ــد م تع

فــي محافــل ومهرجانــات شــعرية محليــة وعربيــة كمهرجــان املربــد، 

ــة  ــي حاصل ــات، وه ــعراء الثمانيني ــى ش ــياب، وملتق ــان الس ومهرج

علــى مجموعــة مــن الجوائــز منهــا: وســام الشــعر مــن بغــداد، 

ــت  ــاء بالوق ــعرية )احتف ــا الش ــن مجموعته ــى ع ــة األول ــزة الذهبي والجائ

الضائــع(، كذلــك حصلــت علــى املركــز األول لجائــزة أنديــة الفتيــات فــي 

الشــارقة عــن مجموعتهــا )أغمــض أجنحتــي وأســترق الكتابــة(، وجائــزة 

ــات(،  ــى الكلم نث
ُ
ــا )أ ــن مجموعته ــعر ع ــي الش ــة ف ــة الثاني ــدى باملرتب الص

ــن. ــابقة املبدع ــي مس ــعر ف ــزة الش ــى جائ ــت عل ــا حصل كم

نشــرت شــعرها وترجماتهــا فــي العديــد مــن الصحــف واملجــات العربيــة 

والعراقيــة. مــن دواوينهــا الشــعرية  )نــوارس تقتــرف التحليــق-1991 

(، و)أغمــض اجنحتــي وأســترق الكتابــة-  1999(، و)احتفــاء بالوقــت 

الضائــع(، و)متــى ســتصدق أنــي فراشــة(، و)بيتنــا(، و)البحــر يقــرأ 

طالعــي(، و)مســاء الفيــروز(.

قــال رجــل المــرأة: ملــاذا خلقــت النســاء فــي غايــة الجمــال وفــي 

غايــة الغبــاء؟ فقالــت املــرأة: فــي غايــة الجمــال مــن أجــل 

أن تحبونهــن, وفــي غايــة الغبــاء مــن أجــل أن يحببنكــم!

ال تنَس رأسك

ــن  ــّوه م ــل دن ــه, وقب ــق ل ــارة صدي ــم لزي ــه أحده توج

 مــن النافــذة , فلمــا طــرق البــاب 
ً
البيــت ملحــه مطــا

أخبــره الخــادم بأنــه خــرج مــن الصبــاح ولــم يعــد 

بعــد، فقــال الزائــر: أخبــره بالنيابــة عنــي إذا خــرج 

مــرة أخــرى فعليــه أال ينســى رأســه فــي النافــذة! 

نوادر وطرائف

مثــل شــعبي قديــم دارج فــي مجتمعنــا العراقــي، 

يعــرف  ال  الشــخص  أن  علــى  للتأكيــد  يضــرب 

قيمــة صاحبــه إال بعــد أن يجــرب غيــره ليــرى 

الفــرق بينهمــا. يقابلــه فــي بعــض دولنــا العربيــة 

لــن  تقديــري  تعــرف  "مــا  مشــابه:  دراج  مثــل 

تجــرب غيــري".

الواقعــي علــى كثيــر مــن  املثــل  وينطبــق هــذا 

األمــور، منهــا خوضــك تجــارب الحيــاة املعيشــية، 

والســيما مــع األصدقــاء، وزمائــك فــي العمــل أو 

ــم  ــد تتس ــم. فق ــك معه ــة وعاقات ــاء الدراس زم

الــودي،  والتفاهــم  بالطيبــة  معهــم  عاقاتــك 

وفجــأة تنقطــع العاقــة والتواصــل بينكمــا ألي 

ــا  ــه، لكنه ــبب تعرف ــدون س ــى ب ــبب كان، أو حت س

تظــل مــع أشــخاص آخريــن ولكنــك ال ترتــاح لهــم 

فــي تصرفاتهــم، فتحــن لعاقتــك مــع أصدقائــك 

وزمائــك األولــن فتــردد مــع نفســك هــذا املثــل.

فــي عمــل مــع مجموعــة  تكــون شــريكا  قــد  أو 

بينكــم  خــاف  يحــدث  ولكــن  الشــركاء  مــن 

بحــل  بعضكــم  عــن  لانفصــال  وتضطــرون 

آخريــن،  شــركاء  مــع  للعمــل  وتنتقــل  الشــركة 

فتجدهــم متفاهمــن جــدًا ويعملــون معــا إلنجــاح 

العمــل فــي شــركتكم الجديــدة وفــي هــذه الحالــة 

يذكــر هــذا املثــل. 

جــار  جانــب  الــى  منزلــك  فــي  تســكن  وقــد 

ــق  ــي وتقل ــه، فتعان ــك بتصرفات ــك أو يؤذي يزعج

الــى درجــة محاولتــك بيــع منزلــك أو تأجيــره 

لتجــد  أخــرى  جديــدة  منطقــة  فــي  وتســكن 

حســنة  معاملــة  الجــدد  الجيــران  مــن 

ــل. ــذا املث ــردد ه ــة فت ــات طيب وعاق

املثــل  بهــذا  يمــرون  كثيــرون 

تعــرف  ال  أنــك  ومفــاده 

عندمــا  إال  لديــك  مكانتــي 

تجــرب غيــري لتــرى الفــرق 

خيــر  فالتجربــة  الشاســع، 

. ن هــا بر

قصة مثل شخصية عراقية.. 

حتى  غيري  جرب 
تعرف خيري

الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- من القرى في اربيل.

2- معركــة خســر فيهــا نابليــون بونابــرت 

ضــد الحلفــاء.

3- العب كرة قدم مصري.

4- روح الحياة)م(.

5- ملك الغابة، قاطع)م(.

6- مدينــة فرنســية، ميكروبــات أحاديــة 

الخليــة.

7- نصف عكاظ، شاعر سوري.

الحليــم  عبــد  الراحــل  افــام  مــن   -8

حافــظ.

9- من حكام كرة القدم معتزل.

مــن  باالنكليزيــة،  10-مجانــا 

. ) م ( ن ا لــو أل ا

1- املركز التجاري في البصرة.

2- من االلعاب االلكترونية.

3- من الحروف املوسيقية، معتقد)م(.

4- صوت الذئب، بلدة اردنية. 

الصــورة  صاحبــة  والــدة،  للنــداء،   -5

شــابة. عراقيــة  فنانــة 

6- شــبكة باالنكليزيــة، مطــرب اســباني 

ناقــص الحــرف االخيــر.

7- جود، من االشكال الهندسية.

8- موجع، يبالي)مبعثرة(.

َم.
َ
9- خشب باالنكليزية، عل

الصحــراء،  فــي  خصبــة  ســاحة   -10

اليمــن. فــي  مدينــة 

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   

باشا
ــات  ــن الكلم ــل م ــي األص ــة ف ــذه الكلم ه

أنهــا   
ّ

إال )الكبيــر(،  وتعنــي  الفارســية 

دخلــت اللغــة التركيــة وصــارت )باشــا(، 

ــال  ــار رج ــى كب ــق عل ــب كان يطل ــو لق وه

ــة  ــة كلم ــي اإلنجليزي ــا ف ــة، وتقابله الدول

الكلمــة  هــذه  دخلــت  )لــورد(. 

اللغــة العربيــة عــن طريــق اللغــة 

أيــام  الفارســية،  ال  التركيــة 

الدولــة العثمانيــة.

أصل كلمة 

الفائز بجائزة العدد السابق
علي جبر/ ذي قار

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

في أي عام تم سرقت كأس العالم؟
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كل مــن يتابــع البرامــج الحواريــة فــي 

قنواتنــا املحليــة ســوف ياحــظ حجــم 

ــن  ــن املتحاوري ــي ب ــش الكام التاط

فيهــا   تحضــر  التــي  املــرات  وعــدد 

عبــارة )أرجــوك ال تقاطعنــي( لتؤكــد 

الضيــف  بمقاطعــة  امللحــة  الرغبــة 

إن  بــل  افــكاره،  علــى  والتشــويش 

هنــاك أحــد الضيــوف املقيمــن علــى 

الشاشــة يتخــذ مــن املقاطعــة أســلوبا 

إلغاضــة الضيــف واملقــدم  واملشــاهد 

ــواء. ــد س ــى ح عل

بعــض  إن  القــول  ســرًا  وليــس 

مقدمــي البرامــج الحواريــة يطربــون 

تقاطعنــي(  ال  ال)أرجــوك  علــى 

ال  التــي  الحلقــة  علــى  ويحكمــون 

تقــال فيهــا هــذه العبــارة وال يرتفــع 

فيهــا  صــراخ املتحاوريــن عشــرات 

ــك  ــلة، ولذل ــة فاش ــا حلق ــرات بأنه امل

اختيــارات  )يحســنون(  فهــم 

ــدد  ــن ع ــون م ــن يرفع ــوف الذي الضي

)املقاطعــات( واملشــاهدات معــا، وفي 

الفضائيــة  القنــوات  فــان  الحقيقــة 

الــذي  باملقــدم  ترحــب  ال  نفســها 

ــة  ــوارات منزوع ــه بالح ــاز برامج تمت

الدســم بســبب خلوهــا مــن عبــارة )ال 

. ) طعنــي تقا

خضير الحميري



صرُت الحمًا
ذكريات
عـــــــراقية

ر من نواشف املنزل. لهذا كانت أمي تشفق علي، وتخصني بطعام ليس فيه لحم، وأحيانا تضيق ذرعا بي، فتتركني آكل ما تيسَّ

بوفرة،  وجباته  جميع  في  اللحم  يدخل  بشعب  أصطدم  بي  وإذا   ،1976 عام  نهاية  بغداد  وصلت  حتى  السيطرة  تحت  الحال  ظلت 

فأصابني الذعر من ذلك، فما  الذي أفعله مع الناس الذين يتناولون )الباجة( فجرًا، والتشريب والتكة والكباب واملعاق صباحا، 

مة فوق  سِقط في يدي!  ندخل مطعما، فنتناول وجبة الغداء من الرز والبامية، وإذا بقطعة كبيرة من اللحم دوما تكون مكوَّ
ُ
وهكذا أ

الرز، فأعطيها بقرف إلى زميلي الذي إلى جانبي فيفرح بها، ويبدأ بالسخرية مني، لكن املشكلة ال تنتهي معي تماما. 

الدوام مطعم صغير ونظيف صاحبه كردي في منعطف ساحة  ينقذني على  التغلب على هذه املشكلة مؤقتا؟  كان  كيف استطعت 

ة فافل أو صحن )جظ 
َّ
الرصافي باتجاه الحيدرخانة، إذ يقدم صحنا لذيذًا من )الكيمر بالعسل(، وإذا تعذر ذلك كنت أكتفي بلف

صعب  وإذا  افية،  الصرَّ جسر  عند  فلسطيني  صاحبه  صغير  مطعم  في  مظ( 

ذلك عليَّ فقطعة زبدة عراقية تباع في دكاكن املدينة كلها.

ر هذا املزاج،  ون عليَّ ألن أغيِّ لكن زمائي باتوا يضيقون من ذلك، وأخذوا يلحُّ

وراحوا يتدارسون كيفية الحلول لهذه املعضلة الغريبة!

ألننا ندخل املطاعم الشعبية القريبة من سكننا فإذا بالوجبة املتوفرة دائما هي 

)تكة وكباب ومعاق( وإذا أردنا تناول الطعام من عربات منتشرة في شوارع 

عديدة، فيبقى الطعام نفسه، وهكذا.

أحد زمائي، وألنني أحب الطماطم والبصل واملعدنوس، اقترح عليَّ أن أجرب  

كبابا أكثره من تلك املواد كبداية، مع كمية قليلة جدًا من اللحم، وهكذا دخلنا 

وطماطم  بصل  معظمه  لي،  خاصا  كبابا  صاحبه  من  زميلي  وطلب  مطعما، 

ومعدنوس، فاستغرب العامل من ذلك، فهذه الخلطة ال تصلح لتماسك الكباب 

الخلطة  هذه  على  الطحن  من  ُيكِثر  أن  عليه  فاقترحت   ، الشيِّ شيش  على 

 بانزعاج:
ً
ليتماسك، فاستجاب الرجل مستغربا وممتعضا، قائا

"أكو واحد ما يحب اللحم!" 

جامع  بالكباب  يجمعها  ال  طريفة  خلطة  وهو  لي،  الكباب  بماعون  العامل  أتى 

ت في 
َّ

وثيق، بل كانت غير متماسكة كما يجب، فما إن أمسك القطعة حتى تتفت

ت بسام! اللقمة! ورحت آكل بحذر ونفور ما سميناه كبابا، املهم أن التجربة مرَّ

ثم كررت األمر مرارًا، وفي كل مرة تقريبا كانت كمية اللحم تزيد شيئا فشيئا، 

زمائي  وحاول  فقط،  الكباب  أستسيغ  صرت  وقد   
َّ

إال أشهر  ة 
َّ

عد تمِض  ولم 

بالكم  فما  مسعاهم،  في  ففشلوا  ة(، 
َّ
)التك أتناول  بأن  لي  الجرعة  يزيدوا  أن 

باملعاق!! وأذكر أن حتى الشوربة كانت ال تخلو من قطع لحم مفرومة! 

شهية،  با  مضض  على  والتكة  الكباب  آكل  فصرت  والشهور،  األيام  توالت 

وأكتفي بالسمك كوجبة مفضلة دوما، أما املعاق فظلت عاقتي مقطوعة به حتى اآلن، والغريب أيضا أنني إلى اآلن ال آكل طعاما 

يدخل اللحم في مرقه، وأكتفي فقط باملشوي أو املقلي ال املطبوخ باللحم.   وذات يوم مازحت مستخدما كان يعمل في قسمنا الداخلي، 

حيث راح يصف لي بشغف أكلة الباجة فجرًا، فقلت له:

"أبو جاسب يا هو األطيب عندك املرا لو الباجة؟!"

 فأجاب على الفور:

ي؟ الباجة عيني الباجة! أكو شي بالدنيا أطيب من الباجة؟! يا مرا عمِّ

ربما لوال العراق لبقيت نباتيا حتى اآلن.

منذ طفولتي لم أستسغ اللحم، وظلَّ يثير 
قرفي، وكم عندي لهذا األمر من ذكريات! وكم 
لت في سبيله من لوم وتقريع من أسرتي!  تحمَّ
فأنا ال أمتنع عن أكل اللحم فقط، بل عن كلِّ 
طبخة يدخل فيها اللحم وإن كان قلياًل. وال أعرف 
لذلك سببًا منطقيًا، وهذا األمر كان مقلقًا ومربكًا 
ألسرتي، وألمي خاصة. 

بيان الصفدي


