
العبا�سية  الدولة  زمن  بغداد  خلفاء  اأمهات  اأن  لنا  تبني 
جميعهن من ا�سول غري عربية با�ستثناء زبيدة ام اخلليفة 
االمني بنت جعفر املن�سور وحتى زبيدة هذه فان امها هي 
�سل�سل اجلارية اخت اخليزران اجلارية حيث اأن االثنني هما 
املن�سور  جعفر  ابو  اخلليفة  ا�سرتاهن  الالتي  الرقيق  من 
خيزران  واعطى  الكبري  جعفر  االول  البنه  �سل�سل  واعطى 
امهات  من  تبقى  ما  اأما  املهدي  اخلليفة  الثاين  البنه 
خلفاء بغداد فجميعهن لي�ست لهن �سلة قربى او ن�سب مع 

العبا�سيني او حتى مع العرب كما �سرنى.
ال�سيدة �سغب ام اخلليفة املقتدر باهلل 295هـ كانت جارية 
يقال لها ناعم وا�سرتاها اخلليفة املعت�سد باهلل وتزوجها 
فولدت له اخلليفة املقتدر و�سّماها با�سم �سغب النها ولدت 
تعرف  �سارت  ولدها  خالفة  ويف  وحتري�سا،  �سغبا  ذكرا 
با�سم ال�سيدة، فاذا ورد ا�سم ال�سيدة يف التاريخ فانه يق�سد 
به ال�سيدة �سغب ام املقتدر ل�سلطتها وادارتها الوا�سعة  حيث 
اتخذت لنف�سها ديوانا وجعلت لنف�سها قهرمانة اي حاكمة 
املعتز  بن  اهلل  عبد  قتل  بعد  الدولة  يف  حكمها  وتعاظم 
الذي ويل اخلالفة ليوم وليلة فقط ولكن متت اعادة ولدها 
القهرمانة  امرت  انها  اىل  بها  االمر  وو�سل  اخلالفة  اىل 
وان�ساأت  املظامل  يف  والنظر  للجلو�س  بها  اخلا�سة  )ثمل( 
مار�ستانا اي م�ست�سفى وعظم �ساأن اخيها كذلك الذي كان 
ي�سمى بالغريب فتمكن من الدولة اي�سا وحتى مقتل ابنها 
اخلليفة املقتدر عام 320 هـ حيث مت القب�س عليها وُعلقت 
ومن  ال�سماء  اىل  ورجالها  االر�س  اىل  راأ�سها  اأي  منك�سة 
�ساق واحدة فقط على �سجرة، وقيل انها علقت من ثدييها 
فقط ونالحظ من ذلك �سدة تعذيبها ال�سرتداد االموال التي 

ا�ستاأثرت بها وتوفيت بعد ا�سهر من مقتل ابنها.
خليفة  باهلل  املعتز  اخلليفة  والدة  فهي  قبيحة  ال�سيدة  اما 
ال�سيء  ت�سمية  على  قبيحة  و�سميت  هـ   252 عام  بغداد 
�سميع  بانه  ولالطر�س  ب�سري  بانه  لالعمى  كالقول  ب�سده 
وكانت جارية رومية اال�سل رائعة اجلمال فائقة املالحة 
وميله  �سورتها  حل�سن  قبيحة  املتوكل  اخلليفة  �سماها 
قال  حيث  خطرية  انباء  ولها  عليها  واقباله  اليها  ال�سديد 
املتوكل  على  التجني  كثرية  وكانت  الكثري  فيها  ال�سعراء 
قتله  �سبب  ان  وقيل  اخلليفة  قتل  مت  248هـ  عام  ويف 
له على  اال�سغر  االبن  قبيحة وهو  ابن  تقدميها ملعتز  هو 
زمن  يف  كبري  دور  لها  وكان  له  االكرب  االبن  املنت�رص 
اخلليفة املنت�رص اي�سا الذي توىل اخلالفة با�سم امل�ستعني 
حتى انها متكنت من اي�سال ابنها املعتز اىل اخلليفة بعد 
ما رتبت ق�سية مقتل امل�ستعني وبعد عزل ابنها من اخلالفة 
توىل القائد الرتكي �سالح بن و�سيف تعذيبها ال�ستخراج 
�سمعوها  احلج  اىل  ذهبت  عندما  انها  حتى  منها  االموال 
�رصي  هتك  كما  و�سيف  بن  �ساحلا  اقتل  اللهم   : تقول 
والدة  فهي  مراجل  اما  مني.  الفاح�سة  وركب  ولدي  وقتل 
اح�سنت  التي  198هـ  عام  بغداد  خليفة  املاأمون  اخلليفة 

وا�سرتداد  بغداد  على  الهجوم  من  ابنها حيث متكن  تربية 
اخلالفة له وقتل اخيه اخلليفة االمني وكانت بغداد يف زمن 
ابنها قبلة الثقافة واملعرفة والعلوم والفنون واالداب من 
اخلليفة  ا�سرتاها  ومراجل  و�سيدلة،  وطب  وتاأليف  ترجمة 
منه  تعلق  ال  زبيدة  زوجته  الن  وتزوجها  الر�سيد  هارون 
من  بالزواج  فن�سحوه  احلكام  بع�س  ف�ساور  حتبل  ال  اي 
ايام  وبعد  له  وولدت  مراجل  اجلارية  تزوج  وفعاًل  ثانية 
ولدت زبيدة ب�سبب الغرية وذكروه يف ذلك مبا فعله النبي 
هاجر  تزوج  وعندما  حتبل  تكن  مل  �سارة  فان  ابراهيم 
وحبلت منه با�سماعيل غارت �سارة وحبلت منه با�سحاق 
. اما خمارق فهي والدة اخلليفة امل�ستعني باهلل الذي توىل 
اخلالفة يف  بغداد عام 248هـ وهي جارية رو�سية اال�سل 
انه  امل�ستعني وحيث  له  فولدت  املعت�سم  اخلليفة  امتلكها 
كان �سعيفا باحلكم فقد اأُطلقت يد اأمه خمارق ومتكنت من 
فعل كل ما تريده لذلك كانت كثرية االموال وتنفق كثريا 
بحيث انها ال تخاف من الفقر وعملت ب�ساطا على �سور كل 

حيوان وكل طائر معروف من الذهب وعيونهم من الياقوت 
حتى ُخلع ابنها فا�سبحت كاملعتقلة .

بغداد  خليفة  املتوكل  اخلليفة  اأم  فهي  �سجاع  ال�سيدة  اأما 
عام 233هـ وا�سمها يعني احلية )االأفعى( ال�سديدة اجلريئة 
وكانت جارية تركية االأ�سل �سارت اىل اخلليفة املعت�سم 

فاأولدها املتوكل.
اخلليفة  جواري  من  جارية  فهي  قراطي�س  ال�سيدة  اما 
بغداد  حكم  توىل  الذي  الواثق  اخلليفة  له  ولدت  املعت�سم 

عام 227هـ والذي امتحن النا�س يف خلق القران.
اما ال�سيدة خيزران فهي جارية ا�سرتاها اخلليفة املن�سور 
واهداها اىل ولده اخلليفة املهدي وولدت له خليفتني هما 
الهادي وهارون الر�سيد وقد ا�ستبدت بال�سلطة وكان وقوف 
ابنها اخلليفة الهادي امام �سلطتها ان تولت قتله عن طريق 

االيعاز اىل اجلواري بخنقه بالو�سائد.
اما ال�سيدة زمرد خاتون فهي والدة اخلليفة النا�رص لدين 
اهلل خليفة بغداد عام 557هـ وكانت فتاة تركية مملوكة مت 

جلبها من بالد الرتك وبيعها يف بغداد وا�سرتاها اخلليفة 
النا�رص  اخلليفة  واأولدها  تزوجها  الذي  باهلل  امل�ست�سيء 
لدين اهلل الذي حكم بغداد اكرث مدة يف تاأريخها من عام 
557هـ اىل عام 622 هـ وهي �ساحبة القرب امل�سهور يف 
مقربة باب حرب مقربة كرخ بغداد التي يغني لها االطفال 
)طلعت ال�سمي�سة على قرب عي�سة( وعي�سة هي عائ�سة زوجة 

احد الوالة االتراك التي دفنت مع ال�سيدة زمرد خاتون .
اأما ال�سيدة ارجوان فهي اأم اخلليفة املقتدي باأمر اهلل الذي 
467هـ واالرجوان يعني ال�سبغ �سديد  توىل اخلالفة عام 
با�سم  و�سميت  حمراء  ازهار  له  ال�سجر  من  ونوع  احلمرة 
ذلك الزهر اجلميل وهي جارية اأرمنية اأدخلها الرق ق�رص 
اخلليفة القائم باأمر اهلل حيث ولدت ابنها املقتدي بعد وفاة 
ويل العهد وكان ذلك �سببا يف تعظيمها وتكرميها وعا�ست 
512هـ  حتى راأت حفيد احلفيد من اوالدها وتوفيت عام 
ومن من�ساآتها يف بغداد رباط االرجوان امل�سهور والباقية 

اآثاره حتى االآن .

جمال  يف  العربي  الوطن  �سهده  الذي  التطور  مع 
املفزع  الدخول  اأن  نالحظ  واالإعالم،  التكنولوجيا 
العراقية  البيوت  اىل  الف�سائية  واملحطات  لالإنرتنت 
وت�سويه  االأ�رصي  التما�سك  يف  كبرياً  ت�ستتًا  �سبب  قد 
االآلة  اأن  املعلوم  ومن  للفرد،  االأخالقية  االأ�سول 
بثها  تبداأ  حدين،  ذي  �سالح  اىل  حتولت  االعالمية 
تنتقل  ثم  والرتفيه،  التنمية  لغر�س  اأ�سا�سي  ب�سكل 
واملواقع  القنوات  بع�س  اليه  اآلت  الذي  الت�سليل  اىل 
�سيطانية، ومع  وافكار  اإباحية  االإلكرتونية الإغرا�س 
من  ا�سبح  املختلفة  الف�سائية  املحطات  انت�سار 
من  القنوات  هذه  تعر�سه  ما  يف  التحكم  ال�سعوبة 
غري  ا�ستثنائية،  �رصيحة  يعد  الطفل  ان  ومبا  برامج. 
قادرة على االختيار ال�سحيح للربامج والقنوات، هنا 
الختيار  االأهل،  عاتق  على  الكربى  امل�سوؤولية  تقع 
ونوعية  العمرية،  الفئة  بح�سب  املنا�سبة  العرو�س 
حياة  من  االأوىل  ال�سنوات  وتعد  املعرو�سة.  الربامج 
خاللها  يحقق  التي  احلا�سمة  ال�سنوات  هي  الطفل، 
ويف  للحياة،  وانفعاليا  ذهنيا  ج�سديا،  تعلما  الطفل 
واإبداعيني  ف�سوليني  االأطفال  يكون  احلاالت  اف�سل 
معاندين  يكونون  ا�سواأها  ويف  للتعلم،  ومتلهفني 
ومت�سبثني باأهلهم ب�سكل مزعج. �سخ�سيتهم املتقلبة 
اخرى،  جهة  من  الكبار  مبنطق  وجهلهم  جهة،  من 
ملن  معهم  التعامل  ي�سعب  تالمذة  منهم  يجعالن 
يحاول تلقينهم مفاهيم ح�سن ال�سلوك. كما ان هناك 
برامج تلفزيونية ومواقع اجتماعية توؤدي دورا كبريا 
ولكن  وتوعيتهم،  وترفيههم  االأطفال  تثقيف  يف 
�سلبيا  دورا  توؤدي  اأخرى  برامج  هناك  املقابل  يف 
الربامج  عك�س  هي  اأي  الطفل،  �سخ�سية  تكوين  يف 
امل�ستوردة  اأو  املدبلجة  الربامج  تلك  خا�سة  االأوىل 

وت�سري  واالإ�سالمية.  العربية  غري  املجتمعات  من 
االأملانية  االحتادية  "الدائرة  اأعدتها  التي  الدرا�سات 
للوعي ال�سحي" اإىل اأن تاأثري التلفزيون على االأطفال 
احلد،  على  زائدا  يكون  ال  �سنوات،   9 اإىل   6 �سن  يف 
واأن  م�ستقرة،  االأ�رصية  االأو�ساع  تكون  اأن  ب�رصط 
عمر  يبلغ  وعندما  متوازنة.  الطفل  �سخ�سية  تكون 
من  يتمكن  فاإنه  عاما،   13 اإىل  اأعوام   10 الطفل 
غري  هو  ما  وبني  واقعي  هو  ما  بني  متاما  التفريق 
م�ساهد  لروؤية  تعري�سهم  يعني  ال  ذلك  ولكن  واقعي، 
تاأثرهم  عدم  وتوقع  الرعب،  اأفالم  يف  وتعذيب  قتل 
وقتا  االأطفال  وي�ستغرق  اأنها خيالية.  بها ملعرفتهم 
طويال يف م�ساهدة برامج التلفزيون او اجللو�س على 
االنرتنت، من دون اختيار اأو انتقاء ما ينا�سبهم من 
واأعمالهم  اأنف�سهم  ين�سون  يجعلهم  ما  االأولياء،  قبل 
يوؤدي  وقد  ج�سدهم،  يحرك  الذي  اللعب  اأو  املدر�سية 
خاطئة،  ثقافات  كتقم�س  عديدة،  م�سكالت  اإىل  هذا 
اأن  كما  املجتمع،  وال  االأ�رصة  تنا�سب  ال  و�سلوكيات 
املدر�سي  العمل  اإىل  باالإ�سافة  تتاأثر  قد  �سحتهم 
مبختلف اأ�سكاله. ويعد التلفزيون واالإنرتنت املجتمع 
والرتبية،  التعليم  الطفل  منه  ي�ستمد  الذي  التثقيفي 
اإ�سافة اىل اإثراء فكر الطفل وح�سه ور�سيده اللغوي، 
وتنمية  اليومية،  امل�سكالت  مواجهة  يف  وامل�ساعدة 
على  والت�سجيع  املواهب  وتنمية  االإبداعية،  القدرات 
اإظهار امليول واالجتاهات والنظرة االإيجابية للحياة.
توجيه  اىل  الطفل  تعر�س  اذا  يح�سل  هذا  ولكن 
اعالمي �سحيح، اما اذا ح�سل العك�س و�ساهد الطفل 
ان  املمكن  فمن  هادفة  وغري  اخالقية  غري  برامج 
يتعر�س اىل ت�سوي�س فكري يرتك ب�سمة غري ايجابية 
على تكوين �سخ�سيته ون�سجه العقلي يف امل�ستقبل. 
من  االأطفال  ي�ساهده  ما  يف  اكرث  واقعية  ولنظرة 
القنوات  تاأثري  ومدى  اإجتماعية  ومواقع  برامج 

اإ�ستطلعت  الطفل،  والربامج املعرو�سة على �سخ�سية 
فكان  االأمور،  اولياء  من  املعلوماتية(  النباأ  )�سبكة 
الطفل  يق�سيها  التي  املدة  هي  كم  كاالآتي:  ال�سوؤال 
وما  التلفزيونية،  والقنوات  الربامج  م�ساهدة  يف 
الربامج على  تخلفه  ان  املمكن  الذي من  التاأثري  هو 

�سخ�سية الطفل؟
فكان جواب نور علي )اأُم لطفل واحد(: "يق�سي طفلي 
املعرو�سة  الفيديوهات  م�ساهدة  يف  الوقت  معظم 
والربامج  الكارتونية،  االأفالم  من  اليوتيوب  على 
الرتفيهية، وال يرتك جهاز "االآيباد" من يديه، ااّل يف 
حالة النوم، او يف حال تناول الطعام، ويف احلقيقة 
كي  اياه  تعوي�سه  ا�ستطيع  اآخر  عن�رصا  اجد  ال  انا 
امتكن من منعه يف ق�ساء وقته مب�ساهدة الكارتون، 
اكون  ما  غالبا  وانا  البيت  يف  الوحيد  الطفل  فهو 
من  مت�سعا  املك  وال  املنزلية  االأعمال  يف  م�سغولة 

الوقت كي العب معه".
اأجابت  فقد  اطفال(  الأربعة  )ام  ج�ساب  �ساهرة  اما 
قائلة: "قبل خم�س �سنوات تقريبا كان �سغف اأطفايل 
بعد  ولكن  والكارتون،  الت�سلية،  برامج  م�ساهدة  يف 
الغزو الذي تعر�سنا اليه من قبل االأفالم وامل�سل�سالت 
اليها  اطفايل  توجه  منها،  الرتكية  وحتى  الهندية 
 12 العمر  من  البالغة  اإبنتي  فباتت  خميفة،  ب�سورة 
�سنة، جتال�س التلفاز ليال ونهارا يف م�ساهدة االأفالم، 
وحتى  ذلك،  اإثر  على  الدرا�سي  م�ستواها  تراجع  وقد 
اإنطباعا  االأفالم  هذه  وتركت  تغريت،  قد  اخالقيا 
اللفظ  وت�سيء  بالكالم،  تراددين  فباتت  لديها،  �سلبيا 
اأنها  اأخرياً  الحظت  وقد  منها،  �سنا  اكرب  هم  من  مع 
واالأفالم  امل�سل�سالت  املوجودة يف  ال�سخ�سيات  تقلد 
االأزياء،  وحتى  الكالم  ناحية  من  والرتكية،  الهندية 
فاالأمر قد جتاوز احلب وال�سغف يف م�ساهدة االأفالم 

وامل�سل�سالت لي�سل اىل مرحلة االإدمان".

فنان، وممثل، وخمرج عراقي. ولد يف عام 1924م يف مدينة بغداد، 
وتويف يف العا�رص من �سهر ني�سان عام 2015 يف هولندا. وارتبط 
بالفن بت�سجيع من اأخيه االأكرب، دخل ق�سم التمثيل يف معهد الفنون 
اجلميلة ببغداد مع بداية تاأ�سي�س هذا الق�سم، لكنه هجر الدرا�سة فيه 
بعد اأربع �سنوات، وما لبث اأن عاد اإليه ليكمل درا�سته ويتخرج فيه 
حامال معه �سهادة دبلوم يف فن التمثيل عام 1954. عمل موظفا يف 
دائرة ال�سكك احلديد وكذلك اأ�رصف على وحدة االأفالم فيها واأخرج لها 
العديد من االأفالم الوثائقية واالإخبارية، وُعر�ست يف تلفاز بغداد ما 
بني عامي 1959 و 1964. ويعد الفنان القدير خليل �سوقي فنانا 
ن�ساطه  وغطى  والتمثيل  واالإخــراج  التاأليف  بني  جمع  فقد  �سامال، 
بدايته  واالإذاعة. وكانت  وال�سينما  والتلفاز  امل�رصح  الفني جماالت 
للتمثيل" يف  ال�سعبية  "الفرقة  موؤ�س�سي  كان من  امل�رصح حيث  مع 
عام 1947، ومل تقدم الفرقة املذكورة اآنذاك �سوى م�رصحية واحدة 
�سارك فيها الفنان خليل �سوقي ممثال وكانت حتمل عنوان "�سهداء 
الوطنية" واأخرجها الفنان الراحل اإبراهيم جالل. ويف عام 1964 
�سّكل فرقة م�رصحية بعنوان "جماعة امل�رصح الفني" بعد اأن كانت 
اإجازات الفرق امل�رصحية )ومنها الفرقة امل�رصحية امل�سهورة فرقة 
األغيت يف عام 1963،  اإليها( قد  امل�رصح احلديث التي كان ينتمي 
وكان  والتلفاز.  االإذاعــة  على  املذكورة  الفرقة  ن�ساط  اقت�رص  وقد 
تاأ�سي�س   1965 اأعادت يف عام  التي  املوؤ�س�سة  الهيئة  اأي�سا �سمن 
)فرقة امل�رصح احلديث( حتت م�سمى "فرقة امل�رصح الفني احلديث" 
وانُتخب �سكرتريا لهيئتها االإدارية. وعمل يف الفرقة ممثال وخمرجا 
واإداريا وظل مرتبطا بها اإىل اأن توقفت الفرقة املذكورة عن العمل. 
اإعداد  من  وهي   ،1965 "احللم" عام  م�رصحية  للفرقة  اأخرج  ولقد 
الفنان الراحل: قا�سم حممد. ومن اأ�سهر اأدواره امل�رصحية التي قدمها 
ممثال دور م�سطفى الدالل يف م�رصحية "النخلة واجلريان" )وكان 
الراحلة زينب مثريا لالإعجاب(، ودور  الفنانة  اأداء  اأدائه مع  تناغم 
البخيل يف م�رصحية "بغداد االأزل بني اجلد والهزل"، ودور الراوية 
يف م�رصحية "كان ياما كان"، وهذه امل�رصحيات الثالث من اإعداد 
ال�سينمائي تهياأت  االإخراج  الراحل قا�سم حممد.  يف جمال  الفنان 
 " " احلار�س  ال�سينمائي  فيلمه  الإخــراج   1967 عام  يف  فر�سة  له 
الفيلم،  هذا  �سارك  وقد  اأخرجه(.  الذي  الوحيد  الروائي  فيلمه  )وهو 
العراقي قا�سم حول، يف عدد  ال�سينمائي  الذي كتب ق�سته املخرج 
مهرجان  يف  الف�سية  باجلائزة  ففاز  ال�سينمائية،  املهرجانات  من 
يف  تقديريتني  بجائزتني  فاز  كما   1968 عام  ال�سينمائي  قرطاج 
مهرجاين ط�سقند وكارلو فيفاري ال�سينمائيني. وا�سرتك يف متثيله 
عواد  وكــرمي  خ�سري  و�سليمة  حول  وقا�سم  البدري  ومكي  زينب   :
وفا�سل خليل. يعّد الفنان القدير خليل �سوقي رائدا من رواد العمل 
التلفازي يف العراق. فقد عمل يف تلفاز بغداد منذ عام 1956 وهو 
تدريب  اأن مر مبدة  بعد  تاأ�سي�سه، حيث عمل خمرجا  وممثال   عام 
فيه. وهو يقول اأي�سا انه كتب اأول متثيلية عراقية للتلفاز العراقي، 
وهي ثاين متثيلية تقدم من تلفاز بغداد ولكنها اأول متثيلية تكتب 
بك( يف  )قادر  دور  التلفازية  اأدواره  اأبرز  ولعل  للتلفاز.  خ�سي�سا  
م�سل�سلي " الذئب وعيون املدينة " و " الن�رص وعيون املدينة " . ومن 
اأدواره اأي�سا  دور "اأبو جميل " يف م�سل�سل " جذور واأغ�سان "، ودور 
" عناد " يف م�سل�سل " �سابر " ودور " �سادق " يف م�سل�سل " الكنز  
اإىل جانب   ،" " بيت احلبايب  " يف م�سل�سل  " اأبو �سيماء  واأدى دور 
" ، و" اإميان  " و" دائما  نحب  " الواهمون   : اأدواره يف م�سل�سالت 
الراعي  اأدائه دور  " وتاألق يف  العنكبوت  " بيت  و  يو�سف،  " ملعاذ 
يف متثيلية " املغنية والراعي " التي كتبها معاذ يو�سف واأخرجها 

الفنان القدير ح�سن ح�سني.

نساء عباسيات.. شغب وقبيحة ومراجل ومخارق وقراطيس وخيزران.. عجيبات األسماء غريبات األصول 
طارق حرب

بغداد ــ  طارق حرب 

�إجتمع  �ل��ذي  �لعربي  �لفقري  �لعمود  هو  �ل��ع��ر�ق 
بركو�  هذه  وبخطوتهم   , يحّطموه  �أن  على  �لعرب 
 , �لإن��ق��ر����ض  م��ت��اه��ات  يف  يتوجعون  و�أ���ص��ب��ح��و� 
ميعنون  �ل��ذي��ن  �لآخ��ري��ن  م��ن  �لتطبيب  يتو�صلون 
ياع متاأ�صدة  بتربيكهم , وتدمريهم وحتويلهم �إىل �صِ
على بع�صها , ومدربة على �إ�صتخد�م �أ�صلحة غريها 
ملقاتلة �أبناء جلدتها , بعد �أن يتم �إ�صاعة �لتو�صيفات 
و�ملُ�صميات �لتي جتيز �لقتل , وقد مت �إقر�نها باأب�صع 
�لعرب  تعاون  �أن  �لأعمال و�جلر�ئم و�لآثام. ومنذ 
�لدمار  �آف��ة  ف��اأن   , �ل��ع��ر�ق  تدمري  على  �أعد�ئهم  مع 
�أخذت ت�صري يف ديارهم , حتى �صملتهم �أجمعني , 
�أف�صل  , ولن يكون م�صريهم  �أحد  ولن ينجَو منهم 
ع��ل��ى �صخرة  ذب��ح��وه  �ل���ذي   , �ل��ع��ر�ق  م��ن م�صري 
�صذ�جتهم وتبعيتهم وخزيهم وعارهم �ملبني. فالذي 
يتعاون مع عدوه لقتل �أخيه , �صيقتله �لذي تعاون 
معه , ويف �لتاأريخ ق�ص�ض و�صو�هد و�أمثلة , ويف 
يعترب  �لتي مل  �لِعرب  �أوجع  بالأندل�ض  �لعرب  نهاية 
بها �لعرب. فما �أن تخّرب �لعر�ق , حتى �صرت �آفات 
�أرجاء بالد �لعرب , فت�صاقطت �لدول  �لتخريب يف 
, وت�صاوت يف م�صريها مع  �لأخ��رى  بعد  �لو�حدة 
�ل��ع��ر�ق. وبعد م��ا ج��رى وي��ج��ري , لي���ز�ل �لعرب 
بذ�ت �لنمطية و�لآلية �لإقرت�بية �لتي تاأخذهم �إىل 
ول  تعلمو�  فما   , �لكدر  و�أه���و�ل   , �صقر  جحيمات 
تفهمو� , ول فكرو� مبخرج �أو حل , و�إمنا جميعهم 
وبال �إ�صتثناء يعرف كيف ي�صب �لزيت على �لنار , 
وكيف ي�صتخدم و�رد�ت �لنفط لقتل �لعرب بالعرب.
نحو  بحماقاتها  ت�صعى  �لعربية  �لأن��ظ��م��ة  و�أك���ر 
�لأجيال  �لإر�د�ت و�إعتقال  �مل�صاكل وحتطيم  توليد 
�ل�صاعدة يف �صجون �حلرمان و�ملمنوعات , و�أقبية 

�ل�صجون �لعلنية و�ل�صرية و�حلروب و�ملنازعات.
 , ديدنهم  �خل��ر�ب  و�إمن��ا   , بالبناء  �لعرب  فكر  وما 
�إمنحق  دينهم. وبهذ�  , و�لتبعية  و�ل�صقاق مذهبهم 
�لقوي  �ل��ري��ادي  �لطليعي  دوره  وف��ق��د   , �ل��ع��ر�ق 
كل  عن  �لعرب  به  يذود  �لذي  �لعزيز  �ملُهاب  �ملقتدر 
�أبناء �لعر�ق , ودخل �ملجتمع  خطب وكرب. ت�صرد 
توريط  يف  �ل��ع��رب  و�أ���ص��ه��م   , �صلبية  تفاعالت  يف 
يف  جحيم  �إىل  �صيئ  كل  فتحول   , ببع�صهم  �لنا�ض 

بالد �لعرب
�لفقري  وعمودهم  �خلطو  من  �لعرب  �صيتمكن  فهل 
, و�أ�صبح نزيال  َف�ُصّلِت �لأطر�ف   , �لك�صور  �أ�صابته 

يف ردهة �لطو�رئ �لغابية �لطباع و�لتطلعات؟!

مبدعون
من العراق ماذا يشاهد األطفال؟ وكيف يتالعب التلفاز بعقولهم؟

خليل شوقي 

العمود العربي المكسور

صادق السامرائي 

أقالم حرة

اجلهات  بني  ما  ح�سلت  عديدة  ونقا�سات  حوارات 
املعنية يف وزارة الرتبية وهيئة االعالم واالت�ساالت 
النت  قطع  لرف�س  ب�سكوى  االخرية  تقدمت  ان  بعد 
ايام االمتحانات م�سرية اىل "تقدمي مقرتح اىل وزارة 
الرتبية ب�رصاء معدات ت�سوي�س على اجهزة النقال يتم 

و�سعها قرب القاعات واملراكز االمتحانية".
بت�سكيل  وعدتنا  الرتبية  "وزارة  اأن  الهيئة  وبينت 
توافر  ومع  فر�سة  باأقرب  االجهزة  تلك  ل�رصاء  جلان 
تطبيق  "يتم  ان  متوقعة  لها"،  مالية  تخ�سي�سات 
الدرا�سي  املو�سم  نهاية  امتحانات  خالل  االجراء  هذا 
للعام احلايل وانهاء خيار قطع خدمات االنرتنت من 
اخلا�سة  وال�رصكات  املواطنني  على  التاأثري  عدم  اأجل 

واحلكومية"

يف  املرور  رجال  اأعمال  من  تذمرهم  اأبدوا  مواطنون 
االأقل  اأو يف  املخالفات، وطالبوا باحلد منها  ت�سجيل 

ت�سجيل املخالفات احلقيقية ولي�ست على االأهواء.
اإن  اأجرة،  �سيارة  �سائق  فا�سل،  عبا�س  ويقول 
ميكن  ال  بغداد  يف  ُتتخذ  التي  املرورية  "االإجراءات 
اأن ن�سفها بالعادلة، فاأغلب رجال املرور ال يقومون 
اأ�سحاب  وال�سيما  للمواطنني  اليومية  احلالة  مبراعاة 
من  يومية  اأجور  على  يقتاتون  الذين  املحدود  الدخل 
خالل مهنة ال ُيراد لها اأن ت�ستمر يف عراق االزدحامات 

املرورية".
التي  واملخالفات  "الغرامات  اأن  فا�سل  وي�سيف 
ويف  املثال  �سبيل  فعلى  جدا،  كبرية  علينا  تفر�س 
مرورية  اإ�سارة  يف  توقفت  ما  اأذا  ال�سوارع  بع�س 
فاإنك �ستالحظ اأن رجل املرور يقوم بت�سجيل خمالفة 
مرورية عليك قد ت�سل اإىل 30 األف دينار وذلك لوجود 
العطر على املراآة التي تقع يف و�سط ال�سيارة والذي قد 

ال يتجاوز طوله اخلم�سة �سنتمرات".
اأن  حكومي،  موظف  جا�سم  ح�سني  يرى  بينما، 
رجال  على  رقابية  اإجراءات  اإىل  بحاجة  "العا�سمة 
فيها  ي�سكو  التي  العا�سمة  مناطق  بع�س  يف  املرور 
بحقهم  ت�سدر  الذين  وال�سيما  املركبات  اأ�سحاب 
حتتاج  م�ساألة  عنها،  البعد  كل  بعيدون  هم  خمالفات 
يف  املتخ�س�سة  اللجان  قبل  من  حقيقية  وقفة  اإىل 
توزيع  عن  امل�سوؤولة  بغداد  مرور  عمليات  قواطع 

الواجبات وب�سكل يومي".

المشتركون ينتقدون قطع 
اإلنترنت أيام االمتحانات

مواطنون يشكون "الغرامات" 
المرورية في بغداد 

المواطن و المسؤول
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