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ــسـحــيـة وفي إحـدى الــدراسـات ا
رتـبة الثـانية احتل فـرط اإلضاءة ا
عـلى قـائــمـة األسـبــاب الـتي تـؤدي
حلـدوث نـوبـات الـصـداع الـنـصـفي

 . صاب ب ا
بينما كان فرط اإلضاءة هو السبب
الــرئـيـسي خـلف اإلصـابـة بـنـوبـات
الـصــداع الــنــصــفي بـ %47 من
رض. صـابـ بهـذا ا بـ جمـيع ا
وال تـتــوقف الـعالقــة بـ الــصـداع
وبــ اإلضــاءة عـلـى درجـة الــشـدة
فــقط بل أيـضــاً عـلى نــوع الـطـيف
ــســـــتــخــدم كــمــا في الــضــوئـي ا
حـــاالت االعــتـــمـــاد عـــلـى الـــضــوء
fluorescent) الــــفــــلــــوريــــســــنت
light) بدال من ضوء الـشمس. هذا
االخــتالل الـطــيــفي بــاإلضــافـة إلى
شـــدة اإلضــاءة يـــعـــتـــبـــران مـــعــاً
عـــامــــلـــ مـــهـــمــــ خـــلف زيـــادة
اإلحــسـاس بـاإلرهــاق وخـصـوصـاً
ب من يقضون سـاعات طويلة في
الــعــمل حتت مــثل هــذا الــنــوع من
اإلضــــاءة نــــفـس هــــذه الــــظـــروف
الـضـوئيـة تـؤدي أيـضـاً إلى زيادة
واضـــحـــة في مـــعـــدالت الـــشـــعــور
بــالــقـــلق والــتـــوتــر حــيـث أثــبــتت
الــدراســات الــطــبــيــة بــالــفــعل إلى
وجـود ارتـفـاع في مـعـدالت الـتـوتـر
بجمـيع أعراضه وعالماته الـطبية
بـــــ الــــعــــامـــــلــــ فـي أمــــاكن أو
ـنـازل تـسـتـخـدم فـيـهـا الـقـاطـنـ 
إضاءة مفرطة وخصوصاً من نوع
الفـلوريـسنت. ويـذهب البعض إلى
أبــــعـــد مـن ذلك زاعـــمــــ أن فـــرط
اإلضــاءة يــعــيق ويــعــطـل عــمــلــيـة
الــتــعــلم لــدى األطــفــال فــمــثال في
حاالت صعوبة تعلم الطفل للكتابة
(dysgraphia) جنــــد أن األطـــفـــال
ــعــرضــ ألي نــوع من الــتــوتــر ا
ـعـدالت يـصــابـون بـهــذه احلـالــة 

أكبر مقارنة بأقرانهم.
وقــد قــدمت (جــمـــعــيــة شــيــكــاغــو
للطيور) بحـوث عن التلوث البيئي
تقـول إن نـحو( 100 مـلـيون إلى 1
ـوت كل سـنة مـلـيار) من الـطـيور 
بــســـبب االصــطـــدام بــالـــبــنـــايــات
الـشـامـخـة وبــعـدهـا ظـهـر مـفـهـوم

أمـــا الــنــوع الـــثــاني مـن الــتــلــوث
الــضـــوئي يــحـــدث داخل األمــاكن
نـازل وأماكن العمل غلـقة مثل ا ا
ويـنـتج من شـدة أو فـرط اإلضـاءة.
وهـذا الـنوع يـنـتج عـنه الكـثـير من
اآلثــار الـســلـبــيــة أيـضــاً وإن كـان
يـتـميـز بـفداحـة أثـره على الـصـحة
والــسالمــة اجلــسـديــة والــعـقــلــيـة
بـالــتـحــديـد. فـالــدراسـات الـطــبـيـة
والعـلميـة تظهـر أن فرط اإلضاءة
أو اسـتخـدام إضـاءة غيـر مـناسـبة
من حـــيـث الـــتـــركـــيـب الـــطـــيـــفي
ــشـاكل يـتــسـبب فـي الـعــديـد من ا
الــصـــحـــيــة. مـــثل زيـــادة نـــوبــات
الـــصــداع والـــشــعـــور بــاإلرهــاق
والـتـعـرض لـدرجــات مـخـتـلـفـة من
الـــــتــــوتـــــر وزيــــادة اإلحـــــســــاس
ــعــروف أن بــالـــقــلق.فــمـــثالً من ا
ــفــرطــة تــعــتــبـر عــامالً اإلضــاءة ا
مـبـاشـراً ومـهــمـاً خـلف الـتـعـرض
لـنـوبـات الصـداع الـنـصـفي احلاد

دن أضواء اإلعالنات في شوارع ا
كمـا ازداد تعـرض النـاس وخاصة
ســـــائــــقـي الــــســـــيــــارات ألضــــواء
الــســيــارات الــشــديــدة في الــطــرق
ـدن. ولعل من أكـثر داخل وخارج ا
كن أن تلحق ضرراً األشياء التي 
بــالــبـــصــر وبــاجلــهـــاز الــعــصــبي
األشعـة التي يتـعرض لهـا اإلنسان
ـــســتـــمــرة مـن خالل مـــشــاهـــدته ا
لــلــتـلــفــاز أو الـفــيــديـو أو ألجــهـزة
احلاسوب (احلاسب اآللي) لفترات
طـــويـــلــة وتـــدل الـــدراســـات الــتي
أجريت في بعض الدول الغربية

بــأن كـثــيـراً من األطــفــال أصـيــبـوا
بضعف في البصر نتيجة إلدمانهم
عــلى مــشــاهـدة الــتــلـفــاز وأجــهـزة
احلــــاســـــوب وعــــدم مــــراعـــــاتــــهم
ـشـاهـدة الـنـواحي الـصـحــيـة في ا
الـــســـلـــيـــمــة. والـــواقـع إن الـــعــ
السليمـة تستطيع مشـاهدة التلفاز
ـــدة تــخـــتـــلف من أو احلـــاســـوب 
شــخص آلخـــر بــدون تـــعب ولــكن
ـكن أن تُـجـهـد عـضالت بـعـد مـدة 
الــعـ وال بــد أن تــكــون الــصـورة
واضحة وأن تكون إضاءة احلجرة
ـشــاهـدة عـلى مـسـافـة مـنـاسـبـة وا
مــعـقـولـة من أجـهـزة احلـاسـوب أو

التلفاز.
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ويــنـبـغي أن يــراعى عـدم االقـتـراب
كـــثــيــراً من شــاشـــات الــتــلــفــاز أو
ـشـاهدة أجـهـزة احلـاسوب أثـنـاء ا
بـغـرض التـسـليـة أو الـعمل وأن ال
ـسافـة عن شاشـة التـلفاز عن تقل ا
مـــتـــرين إلى ثـالثـــة أمـــتــار وأن ال
شاهدة التلفاز رء طويالً  يجلس ا
أو ألـــعــاب احلـــاســوب. وقـــد ثــبت
كن أن أيـضـاً أن شـاشـة الـتـلـفـاز 
تـــرسل بـــعض اإلشــعـــاعـــات الــتي
كن أن تـؤدي إلى بعض األضرار
الـصــحـيـة عـنــد الـتـعــرض لـهـا عن
قــرب وهي ضـــريــبـــة من ضــرائب
ـــنـــا الـــتـــلـــوث الـــضــــوئي في عـــا
ـعـاصر. هـذا الـتلـوث الـذي يزداد ا
ا يؤدي إلى مزيد بشكل مستمر 
من تدهـور صحـة اإلنسـان وسالمة

البيئة.

يعـد التـلوث الضـوئي هو الـظاهرة
ـتـزايدة لـلـتـغيـرات الـوظيـفـية في ا
األنـظـمـة الـبـيـئـيـة بـسـبب اإلضـاءة
االصـطـنـاعـيــة في الـبـيـئـة الـلـيـلـيـة
وخـاصـة وقـعـهـا الـسـلبـي الواضح
عــلـى أنــواع حــيــوانــيــة ونــبــاتــيـة
وفــطــريــة مــهــمــة (مــثل احلــشـرات
الــلــيــلــيــة والـفــراشــات وغــمــديـات
األجنحة واخلفافيش والبرمائيات)
ــنـظــر الــبــيـئي بل وعــلى سالمــة ا
ـســتـوى اإلحــيـائي عـامــة فـعــلى ا
اجلــغـرافي تــعـتــبـر هــذه الـظــاهـرة
حـديـثـة جـدا. لـهـذا الـسـبب ونـظرا
ـشكلة ونقص لتأخـر الوعي بهذه ا
ــســتــثــمـرة فـي هـذا ــيــزانــيــات ا ا
اجملال يبقى هذا اخلـطر بعيدا عن
الـــســـيـــطــرة ولـم يــعـــرف إلى اآلن
سـبــبه فـالـطــيـور تـؤثــر بـاإلنـسـان
وفي تــوازن الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيـة
احملـــيــطـــة به يـــتـــأثـــر هـــو اآلخــر
جــســديــاً ونـــفــســيــاً بــالــتــغــيــرات
والتـبدالت الـتي تطـرأ على عـناصر
هـذه الـبـيـئـة. فـإن دراسـة مـثل هـذه
التأثيـرات اجلسدية والنـفسية تقع
En- )ضمن نـطاق الصـحة البـيئية
vironmental Health) وهــــــــــــــو
اجملـــــال الــــذي يـــــعــــنـى بــــدراســــة
ـــتــــعـــددة من صــــحـــة اجلـــوانـب ا
ــكـن أن تـــتـــأثــر اإلنــســـان الـــتـي 
بـالـعـوامل الـبـيـئـيـة اخملـتـلـفة. وأن
أحـد أنـواع هـذه الـظـروف الـبـيـئـية
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مكـافـحـة الـفـسـاد لـيـست كالمـا إعالمـيـا لالسـتـهالك احملـلي ولن تـكـون تـرفا
ـتنـافـسة مـثلـما لن زايـدات الـسيـاسيـة بـ األحزاب ا فكـريـا يتم تـداوله في ا
ـقـابـلـة بل هـو وقائع يكـون شـرطـا لـتـحسـ الـصـورة واالسـاءة الى الـصور ا
وحـوادث يـشـار لـهـا بـالـبـنـان وبـشـجـاعـة ويـقـوم الـقـضـاء واألجـهـزة الـرقـابـية

ال العام . تسبي في العبث با تابعته وجتر رموزه واشخاصه وا
ة االقـتصـادية " فـمـنذ الـعام 2007 قـمت باسـتحـداث "دائـرة مكـافحـة اجلـر
حـيث كـنت عـلى راس وزارة األمن الــوطـني وتـابـعت بـنــفس الـقـوة واالهـتـمـام
ان ملـفات الـفسـاد في مخـتلـف مسـتويـات الدولـة فعـندمـا كنت نـائبـا في البـر
الـعــراقي مــثــلــمـا كــانت  وقــفــة اسـتــجــواب مع امــ بـغــداد األســبق صــابـر
ان وفي احلياة الـوطنية العامة العـيساوي شهدت جدال واسعـا في أروقة البر
ـسـاءلـة واسـتـهـداف رموز ـا أفـضت هـذه االستـجـوابـات  عن فـتح بـاب ا ور

انية التالية.  الفساد في الدورات البر
ـلـفـات التي فـفي الـعـام 2012 عـندمـا كـنت نـائـبـا وضـعت يـدي عـلى مـئـات ا

أخذت طريقها فيما بعد الى اجلهات القضائية واالدعاء العام والنزاهة .
ــلـفـات ــلـفــات مـلف أمــانـة بــغـداد الــذي كـان وســيـبــقى من ا ومن بــ هـذه ا
اخلــطـيــرة الــتي اسـتــهــان بـهــا من كــان عـلـى راس ادارة األمـانــة بــالـقــوانـ
ـصالح ـعـيـارات األخالقيـة في ادارة ا والـتعـلـيمـات واإلجـراءات احلكـومـية وا
العـامة في الـدولة العـراقية حـيث كان فـساد األمانـة هو األعلى في مـؤسسات

الدولة.
عـلى الـفـور بـاشـرت عـمـلـيـة االســتـجـواب بـجـديـة مـسـتـعـيـنـا بـذهـنـيـة اخلـبـيـر
ـتـدرج الذي عـمل مع كـبـريات الـشـركات ـهنـدس االسـتـشاري ا القـضـائي وا
الدولـية مثل هيونداي وشركات الـفيديرالية اليوغـسالفية وشركة الغا واسد

وعدد كبير من الشركات الرصينة منذ العام 1979حتى عام 2003.
ـكافـحـة الـفسـاد قـلـة اذ لم يكـن الغـطـاء قد ـتـحمـسـون  في ذات الوقـت كان ا
تـكــشف عن الـفـاسـديـن كـمـا هـو الــيـوم .. وفي تـلك الـفــتـرة تـلـقــيت مـا يـشـبه
لـفـات اخلطـيـرة أو االقتـراب من ملـفـات الفـساد النـصـيحـة عدم االحـتـكاك بـا
الكـبرى كمـلف مؤتمـر القمة ومـشاريع أمانـة بغداد وغـيرها واذا بـقيت مصرا
ـتابعـة والتنـقيب فإنك سـتغادر مـضطرا لـفات بالـكشف وا على مـتابعـة هذه ا

العملية السياسية !.
اجبت من حمل لي هذه النصيحة بالقول :ساغادر وانا مرتاح البال .

الـيوم وقـد تـكـشـفت مالمح واحـدة من اهم مـلـفـات الفـسـاد وفي أمـانـة بـغداد
بارك على هامش احلديث روءة ان اشمت وانا في شهر رمضان ا ليس من ا
عن القـاء القـبض على السـيد نعـيم عبعـوب  من قبل الـسلطـات السوريـة هربا
من حكـمـ قضـائـي صـدرا بـحقه عـلى خـلفـيـة ملـفـات الفـساد وقـبـله اليزال
كث في الـسـجن أمـينـا بـغـداد السـابـقان صـابـر الـعيـسـاوي وعبـد احلـس

دراء العام . رشدي وعدد من ا ا
ـعـايـيـر ـرء شــامـتـا لـكـنـهـا االعــتـبـارات وا ـروءة ان يـكـون ا قـلت...لــيس من ا
الوطـنـيـة الـتي تـؤكد عـلى ضـرورة الـتـصـدي احلـازم للـفـسـاد والـوقـوف بوجه
الفـاسدين ولم نـكن ونحن نـتصـدى لهـذه اآلفات واثـرها عـلى اجملتـمع والدولة
غريات ـصالح العامة ماخوذين بهوى شـخصي أو حزبي رغم العروض وا وا
الـتي تـســلـلت الـيـنـا عـبـر الــوسـطـاء مـقـابل الـتــراجع عن قـرارنـا بـاسـتـجـواب

ان . الفاسدين وثنينا عن متابعة دورنا الرقابي حتت قبة البر
هــنـا وعــلى هـامش مــا جـرى ألمــ بـغــداد األسـبـق وحـوادث مــشـابــهـة اقـدم
نصـيحة لكل الـذين يتحدثـون عن الفساد ومـحاربة رموزه سـواءا كانوا زعماء
ستهلك أو أو أفرادا أو جـهات رقابية وهي عدم التطرق الى الفساد بالكالم ا
ركوب مـوجة احلـديث عن الفاسـدين بهـدف تصفـية حـسابات سـياسـية معـينة
حيث يـفترض ان تقدم وثائق دامغة اليرقى الـيها الشك وبدورها ستشكل تلك
أمن من االسـتهداف الـوثائق واألدلة رسـالة الى الـفاسـدين انهم لن يـكونـوا 
الـقــضـائي وسـيــكـونـون صــيـدا سـهال اذا مــاازيح عـنـهـم الـغـطـاء الــسـيـاسي

واالعالمي والسالح الذي يحميهم .
ـصالح لقـد كـنت وحـيـدا وكـان معي قـلـة من الـنـواب في مـعركـة الـدفـاع عن ا
الوطـنية فـي مواجهـة فريق الفـساد ايـام استجـوابي للسـيد صـابر العـيساوي
وفي مـواجهة 16 وسـيلة إعالمـية ومعـها العـبوات النـاسفة الـتي وضعت امام

داري ودور اخوتي في ذي قار  
رغم ذلك لم نـنـثني ومـارسـنـا دورنـا الوطـني ومـضى احلق الى غـايـته ومضى

الـفاسدون الى أماكنـهم.. ليعرف الـفاسدون ان ع الله
ترى كل شي وستتدخل ولو بعد ح .

ـطلوب مـن القضـاء العـراقي واجلهـات الرقـابية ان ا
ال العام ـتهم والعابـث با لـيس االكتفاء بحبس ا
ـا وهـو امـر اليـضـيف لـنـا ولـلـعـراقـيـ امـتـيـازا وا

نهوبة.. طلوب استرداد األموال العراقية ا ا

الـتي أصــبــحت تـخــضع الهـتــمـام
مـتـزايـد من قـبل اجملـتـمع الـعـلـمي

هو البيئة 
الـضوئـية والـتي يـؤدي اختاللـها
ـا يـعـرف بـالـتـلـوث الـضـوئي هذا
ـكـن تقـسـيـمه الـتـلـوث الـضـوئي 
: األول يحدث إلى نوع مـختلـف
نـتــيـجـة ضــوء غـيـر مــرغـوب فـيه
يقتحم عنـوة بيئة طبيـعية تتطلب
مـــواصـــفـــات ضـــوئـــيـــة خـــاصــة
وحتــتـــاج إلى فــتـــرات من الــظالم
الــدامس هـذا الـنــوع يـحـدث مـثالً
ـنـاطق الـطـبـيـعـيـة واحلـقول فـي ا
ـــدن واحلـــدائـق الـــقــــريـــبــــة من ا
الـكـبـرى التي تـعـتـمد عـلى كـمـيات
هــائـلـة من اإلضـاءة االصـطـنـاعـيـة

خالل فترات الليل. 
WOŽUMD « …¡U{«

ووجود هذه اإلضاءة االصطناعية
في غـير األوقـات الـطبـيـعيـة يربك
الـعـملـيـات احليـويـة والكـيـميـائـية
ـعـتـمدة داخل الـكـائـنـات احلـيـة ا
عــلى الـــدورة الــطــبـــيــعــيـــة لــلــيل
والـنـهـار. هـذا الـسـيـنـاريـو يـحدث
أحـــيــــانــــاً أيـــضــــاً في الــــبـــيــــئـــة
اإلنسانية عندما تتسبب اإلضاءة
دن فـي منع الـقـويـة في شـوارع ا
الفرد من االستغـراق بالنوم بشكل
تــام وهـو مــا قــد يــعـيــقه عن أداء
وظـائـفه في الــيـوم الـتــالي بـشـكل

مناسب.

التلوث الضوئي لدى
علماء أوربيون وتالها بحوث من
علماء الفلك األمريكي الشمالي

تمثلهم 
(اجلمعية الفرنسية للفلك بفرنسا
وجـــمــعـــيــة دارســـكي في شـــمــال
أمريكـا) ثم نشطاء آخـرين قلق
عــلى الـتــدهـور الــسـريع لــلـبــيـئـة
الـــلــيــلـــيــة من عـــلــمــاء الـــبــيــئــة
واخملــطــطــ وتـقــنــيي الــطــاقـة
واألطباء واجلامعي واإلناري
ـهــتــمـة بــالــتـنــمــيـة والــوكــاالت ا
ستـدامة. الذين عمـلوا على هذا ا

اجملال اجلديد.
 UO½«eO  hI½

شكل ونظرا لـتأخر الوعي بـهذا ا
ـستـثمرة في ـيزانـيات ا ونقص ا
هــذا اجملــال يــبــقى هــذا اخلــطــر
بعيدا عن السـيطرة. كما أن آثاره
لم تــــدرس بــــدقــــة إذ لـم تــــشــــمل
البحوث إال بـعض األنواع خاصة
الطيور فـأصبحت قضـية التلوث
من القـضايا األسـاسيـة في العالم
ـعـاصـر ومن مـشـكـالت الـتـلوث ا
الضوئي أن هذه احلالة لم تدرس
بــشــكـل جــيــد ولم نــســمع عــنــهــا
كــثـيــراً نــظــراً لـغــمــوض أو عـدم

فهوم البيئي. وضوح هذا ا
والــواقع أن الــتـلــوث الــضـوئي ال
ـا يدخل إلى البـيئة يتـعلق فقط 
من ســـمـــوم أو مـــواد مـــشـــعــة أو
ـا يـضـر كـيـمــيـائـيـة أو غـيــرهـا 
بــصـــحــة اإلنـــســان والـــنــبـــاتــات
واألحـياء ولـكنه أيـضـاً ما يـصيب
الـــــبــــيــــئــــة مـن أضــــرار تــــلــــحق
بـالـنـواحي اجلـمـالـيـة لـلـبـيـئـة أو
األضــرار الـــتي ال يــظـــهــر أثــرهــا
بـشـكل مـبـاشـر ولـكـنـهـا ذات أثـر
ـــكـن أن يـــظــــهـــر في تـــراكــــمي 

ستقبل. ا
إنــنـــا نــعـــيش في عـــالم تــغـــمــره
كن تـلخيـص مفهوم األضواء و
الــتـلــوث الــضـوئي بــأنه الــزيـادة
الــشـديـدة في كـمـيـة الـضـوء الـتي
ـشكالت ـكن أن تـسـبب بـعض ا

الصحية أو النفسية.
وقـد ازدادت في الـسـنـ األخـيـرة
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بغداد

d»÷∫ أثيرت شكوك مؤخرًا أن بعض األمراض اخلطيرة قد تكون ناجتة عن اضطرابات الساعة البيولوجية «

كن وصـفه بانه مـسلـسل (هوى بـغداد) الـذي عرض عـلى قنـاة (الشـرقيـة) 
مـسلسل استعراضي رومانسي  من نوع خاص .. بـسيط في تركيبته الفنية
شاهدين من الذين  رائع في فـكرته االخراجية .. و كان االقـرب الى نفس ا
خـاب أملهم  وهم يشاهدون مسلسالت رمضانيـة كبيرة  كانوا يأملون منها

متعة درامية عظيمة .. واذا بها تدور في حلقات عقيمة .
هـوى  بـغداد .. هـو الـوجه الـرومـانـسي اجلـميـل لبـغـداد  الـتي أريـد لـها ان

ة  .. مستباحة و متورمة . تظل حزينة متأ
ـسلـسل اعتـمـد  على عـرض حـلقـات منـفـصلـة  لـكل حلـقة  قـصـة وحكـاية ا
ـمـثلـة (زهـراء حـبـيب / عراقـيـة تـونـسيـة)  عـفـوية سـلـسل ا مـغايـرة بـطـلـة ا
وعـذبة .. تتـلمس طـريقـها في عالم الـتمـثيل  .. وهي حتـلق في أدوارها  مثل
فـراشــة مـلــونـة .. من مــوعـد الخــر  ومن حـديــقـة  ألخــرى  ومن حي الخـر
..حـاملة معها فكرة العودة الى سحر  بغـداد  العريقة بتقاليدها  وتراثها 
ثل شـاب (آسر ويست / عراقي و مـدنية  اهلـها  .. شاركـها في البطـولة  

تركي)  كان هو االخر  تلقائيا في أدواره وفي حركته وحضوره .
من ضـمن حـلقـاته .. اسـتـوقـفـتني حـلـقـة قـريبـة عـلى نـفـسي .. تـلك  التي 

تـصويرهـا  فوق جـسر الصـرافية .. فـلي مع هذا اجلـسر احلديـدي القد 
ذكـريـات .. و ذكـريـات  .. فـانـا ابن الـعـطـيـفـيـة / عـبـرت هـذا اجلـسـر االثـيـر
مـشيـا في طفـولتي .. وبـعد سـن مع حـبيـبتي  وأجـتزته  وانـا  أقود دراجة

هوائية ..و من ثم دراجة  نارية .. وأخيرا  بسيارتي اإليطالية. 
كـان حللـقـة جسـر الصـرافـية طـعـما خـاصـا .. فيـهـا  الوفـاء واالسـتقـامة  ..
وفـيهـا تـتـجـسـد قـيم الـفداء و الـشـهـامـة .. فـهـذا هو احلـبـيب يـهـرع مـسـرعا

إلنقاذ حبيبته التي حتاول االنتحار من فوق اجلسر حتى قاع النهر.
ـسلـسل .. االنتقـاالت السـريعـة ..  حيث مـواطن اجلمال في اجـمل  ما في ا
ـزاج البـغدادي من مـناطق مـعيـنـة من بغـداد .. وكأن اخملـرج اراد ان يـنقل ا
عـهده القـد .. وما تبـقى من اجلمال واحلـياة  في القـشلة ومـتنزه الزوراء 
ومن اعـلى بـرج بـغـداد وبـنـايــة مـول احلـارثـيـة .. وبـعض من مـقـاه  ومـطـاعم
األحـياء والشوارع اجلديدة .. فـمواطن اجلمال وقيـمه .. تعثر علـيها  كاميرا
صـغيرة  بـع فنـان عاشق ..عـلى الرغم من ان عيـون البغـدادي قد ودعت

كل ما هو اصيل  و منذ غياب الزمن اجلميل .
ـديــنـة ظــلت مـحــاطـة  بــأسـوار هـوى بــغـداد.. عــودة الـروح .. وعــودة االمل 
احلـزن .. هـجـرهــا الـعـلـمــاء والـشـعـراء واالدبــاء واألطـبـاء.. بـعــد ان دخـلـهـا

تريفون من السفهاء  الذين حولوا  لياليها الى بؤس و جحيم وبالء . ا
سـلسل اراد ان يـبعث بـرسالـة بسـيطـة الى البـغدادي : من الـواضح ..ان ا
ان بـغداد لم تـمت .. فهـناك من يـعشـقهـا  ويفـجر  عـناصـر اجلمـال فيـها  ..
بادرة يجب ويـسعى الى استعادة روحها  و ألقها  و تراثها  .. وان روح ا
ان تـسـتمـر و ال تـمـوت .. ردا عـلى الـذين يخـطـطـون لـبـقاء بـغـداد تـائـهة  في

ظالمها  وجراحها ونفاياتها.
ـبادرات انـهـا عـودة للـعـمل  اجلـاد من اجل بـغـداد .. بـا
ـســلـسالت ــســـــرحــيـة وا اجلـمــالـيـة  و بــالـفــنـون ا

الواعية . .
رة  مهند ابـو خمرة  تأليفا وإخراجا يـديرها هذه ا
 و اصـيل هميم  ونصرت البـدر /  غناء .. ونخبة
طـيــبــة سـاهــمت  فـي تـقـــــد هــذا  اجلـهــد الــفـني

اجلميل  ...

ÀuKð∫ ال يؤثر التلوث الضوئي على إمكانية رصد النجوم فحسب بل يؤثر أيضًا على البيئة والصحة العامة
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ــرحــلـة { وهل ســيــعــمل حــزب الــوفــد فى ا
فصول ? القادمة على حل أزمة ا

- كــمــا وعــد رئـيس حــزب الــوفــد عــنـد
هاجرة فوزه برئاسـته بعودة الطـيور ا
فـلـقـد أوفى رئـيـس احلـزب بـهـذا الـوعد
حـيث عــادت مـجــمـوعــة مـنــهم والتـزال
مـجــمـوعــة أخـرى ســوف يـتم إعــادتـهم
عــقب انــتـهــاء احـتــفــاالت حـزب الــوفـد

ئوية ثورة 1919.
{ يـالحظ حـــالــيـــا أن األحـــزاب حتـــولت من
أحـزاب معارضة الى أحزاب مؤيـدة للحكومة

فما مدى صحة ذلك ?
- تــراجع األحــزاب الــســيــاســيــة خالل
ــاضـيــة راجع الى ســيــطـرة ــرحـلــة ا ا
احلزب الوطـني على احلياة الـسياسية
وتسخير مؤسـسات الدولة خلدمته ألن
رئيس اجلمهوريـة السابق كان يترأسه
وهـو ما أفـقد الـتوازن بـ األحزاب فى

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

ــصـري بــذكـرى احــتـفل حــزب الـوفــد ا
مرور  100عام على اندالع ثورة 1919
التى قادها الزعيم الراحل سعد زغلول
وكــانت اخلـطـوة األولى نــحـو حـصـول
مـصــر عـلى اسـتــقاللـهـا كــمـا كـان أحـد
ثـمـرات تلك الـثـورة ظـهور حـزب الـوفد
ـصري منـذ إنشائه الذى قـاد النضال ا
وقراطية نحو احلرية وإقامـة حياة د
سـلـيــمـة. وفى خــضم تـلك االحــتـفـاالت
كـان لـنـا هـذا احلـوار مع فـؤاد بـدراوي

سكرتير عام حزب الوفد:
{ فى ذكــرى مــرور 100 عــام عــلى انــدالع
ثــورة 1919 والــتى تــمــخض عــنــهــا إنــشـاء
حــزب الـــوفــد يالحـظ أن حــزب الــوفـــد فــقــد
الكـثـيـر من شـعـبيـته بـعـد رحـيل فـؤاد سراج
الديـن أحد الـزعمـاء التـاريـخيـ له فمـا مدى

صحة ذلك ?
- هــــذا أمــــر طـــبــــيــــعـي ألي حـــزب أن
راحل ويـصعد فى يتراجـع فى بعض ا
مـراحل أخـرى ولـكن يبـقى حـزب الـوفد
قويـا شامـخا ألنه يـعبـر عن إرادة األمة
ــصـــريــة رغم أن رحـــيل فــؤاد ســراج ا
الـديـن تـرك تـأثــيـرا كـبــيـرا بــعـد وفـاته
ولـكـن احلـزب بـقـيـاداته وأعـضـائه بـدء
يــسـتــعـيــد مـكــانـته ودوره فى احلــيـاة
الـــســـيـــاســـيـــة والـــدلـــيل عـــلى ذلك أن
احتـفاالت احلـزب بثورة 1919 شهدت
اقـبال مـنقـطع الـنظـير من كـافة أطـياف

صري . الشعب ا
{ رغم الـدور الـذي لـعـبه فـؤاد سـراج الدين
فى حـزب الوفد إال أننا نالحظ مدى ارتباطك
صطفى النحاس والذى لقب بزعيم األمة ?
- هـذا صـحيـح ولم يقـتـصـر هذا احلب
فـى شـخــصي فـقط بـل فى الـشــعب كـله
والـذى خرج لـوداعه عـنـد رحيـله فـعلى
الــرغم من إقــامــة صالة اجلــنـازة عــلى
ــيـدان جــثــمــانه من مــســجــد كـخــيــا 
األوبــــرا إال أن الــــشــــعب صـــــمم عــــلى
الـصالة عــلــيه مـرة أخــرى من مـســجـد
احلس مرددين هتـافات ال زعيم بعدك

يا نحاس .
ــتــعــاقــبــة لم { وهل تــرى أن احلــكــومــات ا

تعطي زعماء الوفد أحقيتهم من التكر ?
- بـالقـطع رغم مـا قدمه هـؤالء الزعـماء
ــصـر ولــكن نـنــتـظــر أن تـقــوم الـدولـة
بتـكر هـؤالء الزعـماء فى ذكـرى مرور

 100عام على ثورة 1919.

ظل وجود حزب واحـد فضال عن تزوير
االنـتـخــابـات لـضـمــان حـصـول احلـزب
ان كل الـوطـني عـلى األغـلبـيـة فى الـبـر
هـــــــــذا أدى الـى تــــــــــراجـع األحـــــــــزاب
الـسـيـاســيـة ولـكـني أعــتـقـد أنه فى ظل
مناخ احلـرية الذى تـعيشه مصـر حاليا
فـــإن األحــــزاب لـــهـــا دورا كــــبـــيـــرا فى
استعادة مكانتـها والتعبير عن إرادتها

فى القضايا العامة .
{ ومــاهى اقـتـراحــاتك إلقـامـة حـيــاة حـزبـيـة

سليمة ?
- البــد ان يـــكــون لــلــحــزب الــســيــاسي
ـســتــويـات من كــوادر عـلـى مـخــتــلف ا
مـحـافـظـة وقـرية ومـديـنـة كـمـا يجب أن
ــواطـنـ تـتــواصل تـلك األحــزاب مع ا
حلل مــشـاكــلــهم فــضال عن الــسـعي أن
ـان يـقـومـوا يـكـون لـهـا نـواب فـى الـبـر
بــدورهم فـى الــرقــابــة والــتــشــريع وأن

يـكـونـوا صـوتا لـلـشـعـب لـدى األجـهزة
واطن . التنفيذية لتلبية احتياجات ا
ان احلالي ? { وماهو تقييمكم ألداء البر

- أرى أن يـســيـر فى الــطـريق الــسـلـيم
وإن كـان هـنـاك بعض الـسـلـبيـات فـهذا
راجع الـى أن كــثــيـــر من أعـــضــاء هــذا
ـانـية اجملـلس يـخـوض الـتـجـربـة الـبـر
أول مـرة كـمـا أن هـنـاك مـلـحـوظة وهى
أن األدوات الــرقــابـــيــة لم تــكن فــعــالــة
بــالــقــدر الــكــافي ورغم ذلـك فــلــقـد أدى
اجملـلـس مـهــمـته الــوطــنـيــة فى صـالح

الوطن .
{ مع قــرب إجــراء انــتــخـــــابــات احملــلــيـات
مـــاهى اســـتـــعـــدادات احلــزب خلـــوض تـــلك

االنتخابات ?
- انـتخـابات اجملالـس احمللـية احلـالية
مخـتلفة تـماما عـما سبق نـظرا لدورها
الـهـام فى الـقـانـون اجلـديـد واعـطـائـها

ان وهـذا سوف اثـلـة للـبـر صالحـيـة 
يؤدي لتفعـيل دورها على عكس ما كان
ـاضي ولـذلـك فإن لـلـشـعب يـحـدث فى ا
ثليه دور كبير فى أن يحـسن إختيار 
وهـنــاك اسـتــعـدادات كــبـيــرة من حـزب
الـوفـد خلـوض تـلك االنــتـخـابـات حـتى
يــكــون له تـمــثــيل قــوي عـلى مــســتـوى

اجلمهورية .
{ وهل أنـتم مـسـتـعـدون لـلـتـكـتل مع أحـزاب

أخرى خلوض تلك االنتخابات ?
- مـسـألـة الـتـحالـفـات لـيـست فـردية بل
راجعة الى قرار مؤسسي للهيئة العليا
لـلــحـزب وهـنـاك فــرق بـ الـتــحـالـفـات
والـــتــــنــــســـيـق مع أحــــزاب أخـــرى فى
االنـتـخـابات وهـذا أمـر وارد لـكن الـوفد
بـشـكل عام يـرفض فـكرة الـتـحالـفات أو

اإلندماج مع أحزاب أخرى .
ــثــار حـــول الــتــعــديالت { فى ظـل اجلــدل ا
الــدســتــوريــة مــاهـــو مــوقف احلــزب من تــلك

التعديالت ?
- هــنــاك رأي مـؤيــد ورأي رافض لــتـلك
الـــتـــعــديـالت ويــجـب أن يــكـــون الــرأي
والــــرافض مـــبـــني عــــلى أسس قـــويـــة
واألمـــر فى الــنـــهــايـــة مــوكـل لــلـــجــنــة
الـتـشريـعيـة الـتى فتـحت الـنقـاش حول
ـــدة شـــهـــرين وفى تـــلك الـــتـــعـــديالت 
الــنـهــايــة فـإن الــــــشـعـب سـوف يــقـول

كلمته .
{ ومـاهو مـوقفـكم من الـدعوات الـتى تـطالب
بـإجـراء مـصـاحلة مـع اإلخوان وعـودتـهم الى

احلياة السياسية ?
- هذا أمر مـرفوض تمامـا فال مصاحلة
ـصالح مع اإلرهـابيـ أو من أضـروا 

الوطن .
{ فى الـنـهـايـة هل تـرى أن الـشـعارات الـتى
رفـعـها الـشـعب فى ثورة 25 يـنايـر من عيش
حـريــة وكـرامــة اجـتـمــاعـيــة فى طـريــقـهـا الى

التحقيق فى الوقت الراهن ?
ـشاكل الـتى تواجـههـا مصـر حالـيا - ا
هى نتـاج تراكمـات مراحل سابـقة تزيد
ــكن حل تـلك عن 40 أو 50 عــامـا وال 
ـــــــهم أن ـشــــــاكل بـ يـوم ولـيـلـة ا ا
تـكـون الـبـدايـة صـحـيـحـة وهـو مـا يـتم
ـــــــــــا ال األن عــــلـى أرض الــــواقـع ور
يـسـتـفيـد جـيلـنـا احلـالي من اإلجنازات
ـؤكـد أن األجـيـال الــتى تـتم ولـكن مـن ا
الـــقـــادمــة ســـوف تـــســتـــفـــيــد مـن تــلك

اإلجنازات . قابلة مع (الزمان) WKÐUI∫ فؤاد يدراوي خالل ا


