
من يتابع حركة �ل�سوق �لعر�قية يجد �أن هناك غيابا 
للدولة ، ممثلة بوز�رة �لتجارة  ، وكاأنها حلقة ز�ئدة 
�أو لي�س من و�جبها   ، �أو ال عالقة لها   ، يف �حلكومة 
وتقدير   ، و�ال�سعار  �ل�سلع  من  �ل�سوق  حركة  �سبط  
�أن  ولي�س    ، �مل�ستوردة  للب�ساعة  �لفعلية  �حلاجة 
عن  يبحث  قد  �لذي  وحده   ) للم�ستورد   ( �الأمر  يرتك 
�لربح  فقط ، بغ�س �لنظر عن تاأثري ما يقوم به على 
��ستري�د  مثال  يجوز  فهل   ... �ملحلي   �النتاج  تر�جع 
�إمتد�د م�ساحة  ولدينا معامل دو�جن على   ، �لبي�س 
حركة  �سبط  �أن    .. مياثله  ما  عليه  وق�س   .. �لبالد 
يتعلق منها  ما  ، خا�سة  �ل�سوق من و�جب �حلكومة 
كاملو�د  ��سا�سية  ب�سلع  و�رتباطها  �ملو�طن  بحياة 
�لغذ�ئية ، ومن �سمنها �للحوم و�لدو�جن ��سافة �ىل 

�الدوية .. 
ويف �لظروف غري �لطبيعية يكون للحكومة  دور مهم 
يف توفري حاجة �ل�سعب ، وبالذ�ت �لطبقات �لدنيا منه 
، و�أ�سحاب �لدخول �ملحدودة  ، من خالل توفري مو�د 
و�سلع �رضورية عرب منافذ  متعددة تابعة للدولة ، و 
نف�سه  و�المر   ، و�لتعاونية   ، �ال�ستهالكية  �جلمعيات 
ومر�قبة   ، �مل�ست�سفيات  خارج  �لدو�ء   على  ين�سحب 
�ال�سعار عامة من خالل هياأة �أو غرفة  �أو �أي م�سمى 
يف  �لوزر�ء  رئي�س  مبكتب  مبا�رضة   وترتبط   ، �أخر 
بع�س �لدول ... فلي�س من �ملعقول �أن يتحمل �ل�سعب 
نفقات وز�رة تتوىل توفري �أربع مو�د بفرت�ت متفاوتة  
، وغري منتظمة ، ميكن �أن يقوم بها تاجر من �لدرجة 

�لثالثة �و �لر�بعة .. 
�أن وز�رة �لتجارة  و�لتموين تعد من �لوز�ر�ت �ملهمة 
�سو�ء    ، طبيعية  غري  ظروفا  �لدول  تو�جه  عندما 
�و �القت�سادي   ، �لو�سع �المني  �أو   ، ب�سبب  �حلروب 
وز�رة   لديها  بالذ�ت   منطقتنا  ، ويف  دول  وهناك   ..
�ل�رضورية  �ل�سلع  توفري  ومهمتها   ، للتموين  خا�سة 
يف �ل�سوق ، مبا فيها �خلبز با�سعار مدعومة لل�رض�ئح 
لها  تابعة  و�فر�ن خا�سة  ، عرب خمابز  �لفقرية فقط 
 ( عليها  يح�سلون  �رضورية   �أخرى  مبو�د  �إ�سوة   ،
( عن طريق �ملجال�س �ملحلية توزع  ملن  ببطاقات 
ي�ستحقها فعال وفق �سو�بط حمددة ال ميكن �لتالعب 
وز�رة  خالل  من  تتبنى   دول  وهناك  مطلقا...   بها 
�لتجارة م�ساريع خا�سة  منها ) �سلة رم�سان ( على 
مو�د  تت�سمن   ، �ملحتاجني  مل�ساعدة  �ملثال   �سبيل 
��سا�سية يحتاجها �ل�سائم  ب�سعر منا�سب ، �و مدعوم 

من �لدولة ،  �أو جمانا من �أهل �خلري ...  
وبذلك يكون  ثقل �لدولة حا�رض� يف �ل�سوق  ل�سبط 

من  �لفقرية  �ل�رض�ئح  ت�ساعد  وبالتايل  �ال�سعار 
�القت�سادية  �لظروف  تكون  وقد   .. �لطامعني  ج�سع 
�لدخول �ملحدودة  فر�سة  للمو�طنني وبالذ�ت ذوي 
�لتعاوين مبختلف  �لن�ساط   بعودة   للتفكري  منا�سبة 

جماالته ، وت�سكيل �جلمعيات �لتعاونية على م�ستوى 
�ل�سلع  لتوفري  �لبد�ية  يف  و�جلمعيات  �لنقابات 
الع�سائها  توفريها  �رضورة  ترى  �لتي  و�حلاجات 
�سبط  يف  ت�ساهم  �أن  وميكن  ب�سيط  ربحي  بهام�س 

حركة �ل�سوق ، بعد �أن غاب ثقل �لدولة عنه ، وتركته 
�لذين يهمهم بالدرجة  ال�سحاب �مل�سالح  و�لتجار 
عله  مقرتح   ... و�لعايل  �ل�رضيع  �لربح  حتقيق  �الوىل 

يحظى بالدر��سة  

فاأحدهما   ، تكاملية  عالقة  بالوطن  �لدين  عالقة 
�أهمية  �أن  ، من حيث  �نتماًء و والًء  �الآخر  يكمل وجود 
بالدنيا  �الإن�سان  �إ�سعاد  ت�ستهدف  �الأ�سا�سية  �لدين 
و�الن�سجام  �لنظام  بروح  �ملت�سمة  ت�رضيعاته  وفق 
حمبة  من  ي�سفيه  مبا  و�لوطن   ، �لي�رض  و  �ل�سماحة  و 
�ل�سعادة  لهذه  مطرز  مو�طنيه  بني  وتو��سل  وتالحم 
�لدين �الإن�سان بدون وطن لكنه يبقى  ، قد ي�سعد  ا  �أي�سً
قلًقا تتخبطه هو�ج�س �لرتدد يف �النتماء فتارًة ي�رضق 
و �أخرى يغرب .     و�أوىل �نعاك�سات �لدين فيمن ينتمون 
�ل�سمو  و  �لقلبي  �الطمئنان  من  بحالٍة  �سعورهم  �إليه 
ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ  �آَمُنو�ْ  ِذيَن  ))�لَّ تعاىل  قال   ، �لروحي 
 ،  28  : �لرعد   )) �ْلُقُلوُب   َتْطَمِئنُّ   ِ �للهّ ِبِذْكِر  �أَاَل   ِ �للهّ ِبِذْكِر 
حكمته  يف  بالدين  الذو�  ما  حادٌث  �عرت�سهم  فكلما 
تبعث  �ملعرفة  و  �لعلم  فيو�سات  من  و�باًل  لهم  لري�سم 
قد  �الطمئنان  هذ�  �أن  �إال   ، �ل�سكينة  و  �ال�ستقر�ر  فيهم 
ي�سوبه �سمًتا من �ال�سطر�ب و يعلوه و�ساٌح من �لوهن 

�لذل  �أمو�ج  تتقاذفه   ، وطن  بغري  �الإن�سان  يعي�س  حني 
�لدين  �أثر  ، وهنا ي�سعُف  �أخرى  و  �أر�ٍس  �لهو�ن بني  و 
و  �لعيون  تغربو� عن ديارهم تطاردهم  نفو�س من  يف 
يف  للعي�س  مالزم  �أمر  فاالطمئنان   ، �لهموم  تتقحمهم 
علي  �المام  قال  ولذلك   ، ريا�سه  نعيم  و  �لوطن  كنف 
�َْلَفْقُر يِف  َو  َوَطٌن  �َْلُغْرَبِة  ))�َْلِغَنى يِف   :  ) �ل�سالم  ) عليه 
�لعام  مبعناه  هنا  �لغنى  ي�سمل  وقد   )) ُغْرَبٌة  �َْلَوَطِن 
، فُي�ستعا�س  �إىل �الآخرين مادًيا و نف�سًيا  عدم �حلاجة 
باملال للح�سول على عامل �ال�ستقر�ر و �ل�سكينة بعيد� 
عن �ال�سطر�ب .   وقد يعي�س �الإن�سان غريًبا يف وطنه 
يعر�سه يف مز�د �لبيع و �ل�رض�ء ليبيعه باأبخ�س �الأثمان 
الأنه   ، �لوطن  لها  يتعر�س  �أول حمنة  ليتنازل عنه يف 
�عتاد �أن يكون �سيًفا على �أوطاٍن متعددة فيعي�س بغري 
�نتماء ، وهكذ� �أنا�س بعيدون كل �لبعد عن �لت�سحية يف 
�سبيل �لوطن ، الأن �لت�سحية ال جتد لها �سبياًل يف عامل 
�لغربة عن �لوطن فكيف ُي�سحي من اليعرف قيمة من 
ي�سحي له ، فال ينتظر منه غري ذلك ، وهذ� �الأمر مرتبط 
ا ، الأن �ل�سعور �لديني من �ساأنه �أن يكر�س  بالدين �أي�سً
مفهوم �لوطنية ويدفع �الإن�سان نحو �النتماء �إىل �لهوية 

، باعتبار هذه �لقيم تعزز عن�رض �الإن�سانية يف وجوده 
يف  نق�ٌس  يقابلها  �لفرد  دين  يف  خلل  �أي  فاإن  ،ولذلك 
�ال�ستعمار  ي�سعى  ذلك  مقابل  ويف   . له  وحبه  وطنيته 
يعي�س  له  وطن  ال  �الإن�سان  يكون  �أن  �لتاأريخ  طول  يف 
بغري  يعي�س  �أن   ، نف�سه  قر�رة  يف  �نتماء  �لال  و  �لغربة 
هوية متنحه �لكر�مة و �لعزة و �الإن�سانية ، ليكون بذلك 
�لتي حتطم  �ال�سرت�تيجية  تنفيذ م�رضوعاتهم  طيًعا يف 
حدود �الأوطان ليتحول �لعللم برمته �إىل قريٍة �سغرية 
حتت �سيطرة �الإمربيالية �لعاملية ، والأجل ذلك ال �سبيل 
�أمامنا كي نحيا ب�سالم و عزة و كر�مة �إال �أن ننمني حب 
�لوطن يف نفو�سنا و قلوبنا و عقولنا ، وبه من �ملمكن 
�أن ينتج فينا هذ� �حلب �إيجاد �رضيحة �جتماعية موؤهلة 
الختيار من تتحقق فيهم �رضوط �لكفاءة و�لنز�هة من 
�ل�سيا�سيني �لوطنيني لبناء هذ� �لوطن ، ولن�ساأل �أنف�سنا 
وما   ، نفو�سنا  يف  �لوطن  قيمة  ما  معها  نتكا�سف  و 
بالغايل  للت�سحية  ��ستعد�دنا  ومدى  به  عالقتنا  هي 
�أوطاٍن متعددة  �أننا نعي�س يف  �أم   ، �أجله  �لنفي�س من  و 
�أن  هذ�  بعد  لنا  فكيف  ؟؟  متلونة  بانتماء�ت  ونرتبط 

تكون لنا قيمة وهوية و �نتماء .

ولد �لنحات �لعر�قي �لكبري ،جو�د �سليم �سنة 1921 ، يف �نقرة 
تاريخ  يف  �لنحاتني  �أ�سهر  من  و�ح��د�  ،ويعد  عر�قيني   البوين 
�لعر�ق �حلديث،   و��ستهرت عائلتة بالر�سم فقد كان و�لده �حلاج 
�سليم و�أخوته �سعاد ونز�ر ونزيهة كلهم فنانني ت�سكيليني. وكان 
يف طفولته ي�سنع من �لطني متاثيل حتاكي لعب �الأطفال، �أكمل 

در��سته �الإبتد�ئية و�لثانوية يف بغد�د.
  ح�سل على �جلائزة �لف�سية يف �لنحت يف �أول معر�س للفنون 
در�س  فرن�سا حيث  �إىل  بعثة  و�أر�سل يف   .1931 �سنة  بغد�د  يف 
�لنحت يف باري�س عام 1939-1938م، وكذلك يف روما عام 
ق�سم  ور�أ�س   1946-1949 عام  لندن  ويف   1939-1940
 23 بغد�د حتى وفاته يف  �لفنون �جلميلة يف  �لنحت يف معهد 

كانون �لثاين 1961. 
وكان ، �سليم  ،يجيد  حتدث �للغة �الإنكليزية و�الإيطالية و�لفرن�سية 
و �لرتكية �إ�سافة �إىل لغته �لعربية، وكان يحب �ملو�سيقى و�ل�سعر 
�لفنان  مع  �حلديث  للفن  بغد�د  جماعة  �أ�س�س  �لعر�قي،  و�ملقام 
�ساكر ح�سن �آل �سعيد، و�لفنان حممد غني حكمت. ويعد �سليم �أحد 
�لفني  بحثه  عرب  و�سع  �لعر�قيني.  �لت�سكيليني  جمعية  موؤ�س�سي 
�ملتو��سل �أ�س�س مدر�سة عر�قية يف �لفن �حلديث ملا تزل خالدة 
�ىل يومنا ،  فاز ن�سبه”  �ل�سجني �ل�سيا�سي �ملجهول، باجلائزة 
�لثانية يف م�سابقة نحت عاملية وكان �مل�سرتك �لوحيد من دول 
�ل�رضق �الأو�سط وحتتفظ �المم �ملتحدة بنموذج م�سغر من �لربونز 
لهذ� �لن�سب. ويف 1959 �سارك مع �ملعماري رفعت �جلادرجي 
يف  �لقائم  �حلرية  ن�سب  بتحقيق  حكمت  غني  حممد  و�لنحات 
�ل�رضق  يف  �لفنية  �لن�سب  �أهم  من  وهو  ببغد�د  �لتحرير  �ساحة 
فقد  �لهائل  �لعمل  هذ�  تنفيذ  وم�سقة  �ملهمة  وجل�سامة  �الأو�سط، 
تعر�س �إىل نوبة قلبية �سديدة �أودت بحياته يف 23 كانون �لثاين 
و�سيع  1380ه�،  6�سعبان  �ملو�فق  1961م،  عام  ثاين  كانون 

جثمانه مبوكب مهيب ودفن يف مقربة �خليزر�ن يف �الأعظمية.
�لفنية  �سريته  �لباحثني  من  �لعديد  تناول  ذل��ك  غ�سون  يف   
تتناول  بحوث  عدة  �سدرت  ، حيث  و�لتحليل  بالنقد  و�الأبد�عية 
وز�رة  ن�رضته  �ل��ذي  �ل�رض�ف  عبا�س  بحث  �أب��رزه��ا  وم��ن  فنه 

�العالم.
 .1953 بغد�دية،  عائلة  �سليم  جو�د  �لفنان  لوحات  �هم  ومن   
�أطفال يلعبون، 1954. زخارف هاللية، 1955. �لزف�هّة، 1956. 
مو�سيقيون يف �ل�سارع، 1956. بغد�ديات، 1957. كيد �لن�ساء، 
1957. �مر�أة ودلة، 1957. ليلة �حلناء، 1957. بائع �ل�ستالت، 
�خري�  �لرقي،  ياأكالن  �سبيان   .1957 تتزين،  �م��ر�أة   .1957
�لفتاة و�لب�ستاين، �لقيلولة، �ل�سجرة �لقتيلة، فتاة وحمامة، م�سجد 

�لكوفة، �خليهّاطة، يف حمفل �خلليفة. 
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وزارة التجارة.. مقترح عسى أن يحظى بالدراسة 
ما�س���ي الدميوم���ة ، زم���ن بال���غ االهمية اأدىل ب���ه الفيل�س���وف االيطايل 
امربت���و ايكو يف اوب���را الرواي���ة املعا�سرة لُتنحت يف اإح���دى ادراجه 
الورقي���ة بتاأمالت���ه ال�سردي���ة حلكاي���ات عا�سها ، وقبله���ا وبعدها ، حتى 
وفات���ه يف �سب���اط الع���ام ٢٠١٦ ... عب���ارة ت�س���ر اىل اال�ستمراري���ة 
والتوات���ر عن فع���ل حدث وم���ا زال يح���دث ، ليخربنا بح�سول���ه �سابقًا 
وينبئن���ا بح�سول���ه حاليًا  ... فع���ل ما�ض وحا�سر مثلم���ا ت�سل�سل زمنه 
، وم�ستقب���ل مره���ون بف���رة بقائ���ه ان بقينا مع���ه ، فبقائن���ا جمهول لنا 
ومعل���وم لدى م���ن ار�سلنا يف اج�ساد خمتلفة الل���ون وال�سكل والطول ، 
لكن العظي���م زودنا بقانون���ه ال�سماوي وترك لنا تطبي���ق بنوده بخيار 
دميقراط���ي لُي�سائ���ل بعدها ق���ارئ الد�ستور االإلهي وليق���ف اخللق اأمام 
ن���ور اخلالق يف نهاية االختبار الدنيوي لفعل �سيء اأو ح�سن الت�سرف 
وال���ذي ُي�سدل ال�ست���ار او يرجئه اىل ا�سعار اآخر ، ُعلم لديه وُجهل لدينا 
، فمن غره وهبن���ا فر�سة التعاي�ض الكرمي وم�ساعدة االخرين ، فر�سة 
ولي�س���ت نتيجة ، فالنتيجة تتبع ا�ستثمار الفر�سة لتم�سك بيدك درجات 
التف���وق اأن اأح�سنت اإدارة فر�ستك ، ودرج���ات حمراء اأن ادعيت تفوقك 
، ه���م م���ن يقولوا ولي�ض اأنت ... فمن ح�سد نق���اط غر مدعية كان اوفر 
حظ���ًا برحمت���ه وتدوين ا�سمه ب�س���رة ترك االث���ر يف نفو�ض مل ت�سنح 
اأمامه���م فر�ض جم���ع النقود ، لينتظروا من ي�ساعده���م مب�سيئة الواهب 
واملعط���ي وال���ذي وهبني معا�سرة عراق���ي دونته م�ساع���ري كاأكرم من 
�سادفت���ه يف حيات���ي عل���ى االط���الق ... فق���د هاج���رت فل�سف���ة ايكو من 
اإيطالي���ا لتحط رحاله���ا يف ال�سرق االأو�سط عند رب���وع عراقنا احلبيب 
ولتج���د ) اأبا املحم���ود ( �سديق فطري لفل�سفة عاملي���ة ... عا�ض يف بلدة 
عريق���ة التاريخ غر اآبه���ًا باملال يومًا رغم توفره ب���ني حني واآخر كونه 
ع�س���ق العطاء ، فلم ي�ستخدم الك���رم يف دعاية اجتماعية وانتخابية كما 
ن���راه اليوم وكما راأين���اه اأم�ض والذي اُطلق عليه ا�س���م كرمًا و�سوليًا ، 
ن�ستنت���ج هنا ان الك���رم الو�سويل يقع اأي�س���ًا يف دميومة ايكو وهو ند 
للك���رم الفطري ال���ذي عا�ض مع اب���ا املحمود اكرث من �سبع���ني عام ، فقد 
اعط���ى رغي���ف اخلبز لل�سغ���ر والكب���ر وان كلفه ذلك هج���رة املال من 
جيب���ه ، رافقته الأتعلم ثم ابتعدت م�سافتًا تطبيقًا لنقاط احلياة املت�سعبة 
لكني بقيت متابعًا �سغوفًا لكرمه بُب�سرة خر املحيطني ... ال زلت اتذكر 
كيف يخرج م���ن منزله حاماًل اإناء الطعام ليو�سله اإىل �سخ�ض ثم يعود 
م���رة ثانية مالئًا اآخر ، وهكذا ، حتى ميلئ منطقة �سكنة بل يعمد احيانًا 
اىل التو�س���ع الكرمي ليلق���ي بنف�سه نحو التمدد اجلغ���رايف حتى تطال 
موائ���ده املقاه���ي واملحال القريب���ة حيث يجتمع ذوي ال���رداء والتوجه 
املختل���ف على مائدة موحدة ، اذن كرم هذا الرجل ُيحقق الوحدة حينما 
حت���ل نقوده �سيفًا لطيفًا على دي���وان م�ساعره منبتتًا ال�سعادة فيه ويف 
غ���ره ثم تغادر بعده���ا دون مكوث طويل ... وبع���د �سل�سلة عقود تغر 
ل���ون ُهليل الظفر واأ�سبح���ت حركته بطيئة الختط���اف جزء من �سحته 
اآمل���ني عن���اق ال�سفاء له ، فهو خليط مبهج ب���ني ما�ٍض مل ينتهي وحا�سر 
متكن من امتالكه ليكون كرم���ه ا�ستمراريًا ب�سخ�سه وتواتريًا باأحفاده 

) فاطمة واأيهم ( . 

المواطن والمسؤولالدين والوطن احدهما يكمل وجود االخر مبدعون من

رضي الكندي جواد سليم 

متابعة

اعداد: مريم الياس

كريٌم في 
ماضي الديمومة

بسام القزويني 

أقالم حرة

�ل�سعي يف تثبيت  �لعبادي  �لوزر�ء حيدر  نرجو من �سيادة رئي�س 
ت�ستحق  خدمة  للتعليم  قدمنا  كوننا  بهم  و�ملطالبة  �ملحا�رضين 
ثبت  كما  �لتعيني  يف  حقنا  �بخ�ست  قد  درجات  و�لع�رض  �لتثبيت 
�ل�سابق نرجو من  �لرتبية  �قر�ننا من �ملحا�رضين يف عهد وزير 
�سيادتكم �ل�سعي ب�سكل جدي خدمة لل�سالح �لعام وجز�كم �لل خري 
�رضوط  دون  �جلريح  �لعر�ق  يف  �ملحا�رضين  من  �أبنائكم  �جلز�ء 
فائق  منا  ولكم  �لو�حد..  �الد�ري  �المر  ��سحاب  وحتى  تعجيزية 
وحما�رضين  و�مل�سائي  �ل�سباحي  حما�رضين  و�لتقدير...  �ل�سكر 

حمو �الميه.

�ين �ملو�طن وليد �لزبيدي من �سكنة حملة 873 ز 14 نلتم�س من 
ح�رضتكم بعني �ملر�عات على ز 47 �و ماي�سمى ب�سارع �مل�سخة 
بدئة �لعمل بهذ� �سارع منذو تاريخ 2013/5/15 و�ىل هذ� �ليوم 
يعترب  �ل�سارع  هذ�  �ن  علما  �لتاأخري  هذ�  ملاذ  به  �لعمل  ينجز  مل 
من �ل�سو�رع �لرئي�سية يف جانب �لكرخ حيث يربط جميع �ملناطق 
�ملنفذة  �ل�رضكة  �ىل  ذهبنا  وعندما  به  و�ملحيطة  �ليه  �ملوؤدية 
قد  �ل�رضكة  عمل  �ن  قالو�  �ل�سارع  تعديل  تاأخر  �سبب  عن  و�ساألنا 
و�جب  من  �ل�سارع  وتبليط  تعديل  م�ساألة  �ن  كما  بالكامل  �جنز 
�ليوم وها نحن مقبلني على ف�سل  �المانة  �ين دور  بغد�د  �مانة 
و�ال�ستاذ  �ال�ستاذ علي كامل  �لر�سيد كل من  بلدية  ون�سكر  �ستاء. 
فار�س على �جلهود �ملبذولة برفع �لنفايات من �ل�سارع على �لرغم 

من �سعوبة دخول �الليات و�لكاب�سات لكرثة �حلفر به... 

محاظرو الدراسات الصباحية والمسائية 

بال تثبيت 

الى السيدة امين بغداد

ذكرى علوش


