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ـعــمـاريـة لـلــمـهـنـدســة الـعـراقـيـة ا
Morpheaus" ديح بسبب فندق ا

في مكاو.
وغـيـرت حـديـد ناطـحـات الـسـحاب
حـول الـعــالم بـفـضل تـصــامـيـمـهـا
ا في ذلك اجلريئـة واالنسيـابية 
ائية في ركز األلعاب ا تصميمهـا 
لــنـدن ومــركـز حــيـدر عــلــيـيف في

أذربيجان.
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ـديــر الـتـنـفـيـذي وقـال الـرئـيس وا
لـــــشـــــركـــــة "Omniyat مـــــطـــــورة
شـروع مهدي أمـجد إن تـصميم ا

الــــفـــــنــــدق يـــــعــــكس
اجلـودة االبــتـكـاريـة
ألعمـال زها حـديد
وهـــو يــــعـــبـــر عن
"حـس الــــــنـــــــحت
الـــــذي يُــــــعـــــيـــــد
اختـراع الـتوازن
بــــ الـــصالبـــة
والـــفــــراغ ومـــا
هـو غيـر شـفاف
وشــــــــــــفــــــــــــاف
والــــــــــــــــــــــداخــل

واخلارج".
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ــصــمــمــة الــعــراقــيـة بـعــد وفــاة ا
الشهـيرة زها حديـد باربع سنوات
افتتح هذا االسـبوع في دبي فندق
(مي هـوتــيل) الـذي صــمـمــته زهـا
لـيكـون عالمة فـارقـة في تصـاميـها

الشهيرة في انحاء العالم. 
ومـن الـــصـــدف ان افـــتـــتـــاح هـــذا
الـفنـدق من تـصمـيم امـراة عراقـية
ي راة العا شهيرة يصادف عيد ا

اليوم 8 اذار   
يـقع الـفــنـدق في مـنـطــقـة تـشـتـهـر

بــريـاضــة ركــوب الــدراجــات. وهـو
عـــلى بـــعــد 2 كم مـن نــافـــورة دبي

وبرج خليفة ودبي مول.
r  ‚bM  

وتعـد فنادق دبي مـن أكثر الـفنادق
رقـيــاً وفــخـامــة في الــعــالم. ولـكن
هـنـاك الـفنـدق  اجلـديـد يتـمـيـز ب

الــــفــــنـــــادق األخــــرى في اإلمــــارة.
وسيـكون فـنـــــــدق "ME الفـنـــدق
األول والــــوحــــيــــد مـن تــــصــــمــــيم
ـــعــــــــــمـــاريــة ـــهــنـــــــــــــدســـة ا ا
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قيـمتـها الـبشريـة حيث كـان ينـظر لـلمرأة
كـما بـاعتـبـارهـا اقل مـستـوى من الـرجل 
ـرأة في اجملـالس الـعـامـة يـعد كـان ذكـر ا
ـرأة اضـافــة الى ان ا خـروجــا عن األدب 
كـانت مــسـلـوبـة الـرأي حــتى في اخـتـيـار
زوجهـا اذ كان الزوج يـفرض عـليـها وهو
غالـبا ما يـكون ابن الـعم او احد األقارب.
رأة مـحـرومـة من التـعـلـيم الذي وكـانت ا
كان حكـرا على الرجل وكـانت فرصها في
التعـليم ضئيـلة وتخـضع لتقالـيد صارمة
حـيث يــرى اجملـتـمع وخـاصــة في الـعـهـد

العثماني في التعليم مفسدة للنساء .
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شـــهـــد الـــقــرن الـــعـــشـــرين الـــعـــديـــد من
ــرأة الــعــراقــيـة الــتــطــورات في تــاريـخ ا
ـاذج جديـدة  تـطـمح للـحـصول بـظهـور 
عــلـى مـيــزات اوفــر فـي مــجـال الــتــعــلــيم
والــثــقــافـــة ونــصــيب اكـــبــر في احلــيــاة
االجـتـمـاعـية والـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية
ــســاواة مع الـرجل لــلـوقــوف عــلى قـدم ا

وعــلـى اكــتــاف
هــذا الــنــمـوذج
مـن الــــنـــــســــاء
قـامت احلــركـة
الـــــنــــســـــويــــة
ـعــاصـرة في ا
الـعــراق وكـان
ثل التـعلـيم 
حــــــــــــجــــــــــــر
األســــاس في
بناء النهضة
الـالفــــــــتــــــــة
لــــلــــنــــظـــر .
وخالل هـذه
الــــــفـــــتـــــرة
شـــــــهــــــدت
ـــنـــطـــقــة ا
خاصة في
مــــــــصـــــــر
وســـوريـــا
نــــهــــضــــة

تعـلـيمـية وثـقـافيـة حديـثة
في اواخــر الـقــرن الـتــاسع عـشــر وبـدايـة
القرن الـعشرين حـيث قادت هذه الـنهضة
ــرأة الـعـربـيـة الى نـشــوء فـكـرة حتـريـر ا
وبهـذا الصـدد فقـد دافع الشـاعر الـعراقي
جميل صـدقي الزهاوي (1936 – 1863)
ـــرأة في قـــصـــائــده اذ قـــال في حق عن ا
ــرأة :  ((ال يـــقي عــفــة الــفــتــاة حــجــاب ا
.........    بل يقيها تثقـيفها والعلوم ...))

.
كـما كـان لـلمـرأة الـعراقـيـة دورا بارزا في
ـعنوي ثورة الـعشـرين من خالل دعمـها ا
ــؤن والـسالح الـى الـثـوار وتـأمــ نـقل ا
اضـــافـــة الـى رفع مــــعـــنـــويــــات الـــثـــوار
باألهازيج التي كـانت تنظم ضد االحتالل
الـبـريـطانـي. فهـا هي ام  عـراقـيـة اصـيـلة
وجدت ابنـها ( جنـيدي ) مضـرجا بدمائه

حتـتــفل في الــثــامن من آذار من كـل عـام ,
ي  ويـتم االحتـفال رأة في عـيدهـا الـعا ا
بـهـذا الـيوم لـلـداللـة عـلى االحـتـرام الـعام
ـــــرأة إلجنــــازاتـــــهــــا وتـــــقــــديـــــر وحب ا
االقتـصـادية والـسـياسـية واالجـتـماعـية .
ي ويرجح بعض الباحـث ان اليوم العا
لـلـمـرأة  كـان عـلى اثـر بـعض االضـرابات
الـــنــســائــيـــة الــتي حـــدثت في الــواليــات
وخروج ـتــحـدة األمــريـكــيـة عـام 1856  ا
آالف النساء لالحتجاج في شوارع مدينة
نيويورك عـلى الظروف الالإنسـانية التي
ورغم ان كن يـجـبرن عـلى الـعـمل حتـتـها 
الــشــرطــة تــدخــلت بـــوحــشــيــة لــتــفــريق
ـسيرة جنحت في دفع ظاهرات اال ان ا ا
رأة العاملة سؤول الى طرح مشكلة ا ا
عــلى جــدول األعــمــال الــيــومــيــة .   جــاء
االحـتـفـال بـهـذا الـيـوم عـلى اثـر عـقد اول
مـــؤتـــمـــر نـــســـائي لالحتـــاد الـــنـــســـائي
ي الذي عقد في باريس قراطي العا الد
ــــعـــــروف ان احتــــاد عــــام 1945. ومـن ا
ي يحـمل هوية ـقراطي العـا النسـاء الد
تـقـدمـيـة.  ان تـخـصـيص يـوم الـثـامن من
ي لـلـمــرأة لم يـتم اال بـعـد آذار كـعـيــد عـا
سـنـوات طــويـلـة من ذلـك حـيث لم تـوافق
ـتــحــدة عـلى تــبــني تـلك مــنــظـمــة األ ا
ـــنــــاســـبـــة اال في عـــام 1977 عـــنـــدمـــا ا
ـنــظـمــة الـدولــيـة قــرارا يـدعـو اصــدرت ا
الــعـــالم الـى اعـــتــمـــاد يـــوم من الـــســـنــة
رأة فقررت غالبية يختارونه لالحتفال با
وحتـول الـدول اخــتـيــار الـثــامن من آذار 
رأة بالتـالي ذلك اليـوم الى رمز لنـضال ا
تــخـــرج فــيه الـــنــســـاء عــبـــر الــعـــالم في
مــظــاهـــــــرات لــلــمــطـــالــبــة بــحـــقــوقــهن

ومطالبهن .( 1) 
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لقد مـضت فتـرة طويلـة جدا  عـلى حتديد
ي لــلـمـرأة وال زالـت الـنـسـاء الـيــوم الـعـا
سلـوبة منهن ومن يعان من  احلـقوق ا
اشـكــال الـعـنف الــواقع عـلـيــهن وتـتـجـدد
سـاواة ب مطـالـبهن دومـا في حتـقيـق ا
اجلــنــســ في كــافــة اجملــاالت واحملــاور
وزيــادة نــســبـة مــشــاركــتــهن خــاصـة في

اجملاالت السياسية واالقتصادية .
ان العالم اليوم في امس احلـاجة لتفعيل
الـدور الــكـامل لـلـمــرأة في كـافـة اجملـاالت
ــســاواة بـــ اجلــنــســ في وحتـــقــيق ا
احلـقـوق واالجـور في الــعـمل وتـخـفـيض
الـفـجـوة بـ اجلـنـسـ الـتي حتـول دون
أي تقـدم في كافـة اجملتـمعـات ووضع حد
للممارسـات السلبيـة التي تمارس ضدها
رأة وفي ثقافات عديدة .(2).. لقد عانت ا
عــبــر الـــتــاريخ  من الــظــلم والــتــهــمــيش
والــــتــــعــــسف وســــلب احلــــقــــوق حــــيث
ــرأة بـنـضــالـهـا اســتـرجـاع اســتـطـاعت ا
ـســلــوبـة وهــذا األمـر بــعض حــقـوقــهــا ا
يــخــتــلف من دولــة ألخــرى .وفي الــعـراق
ـرأة الــعـراقــيـة اســيـرة الــعـادات كــانت ا
والــتـقـالــيـد الـبــالـيـة الــتي حـرمــتـهـا  من
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اجملتمع .(4) وسبق للشـاعر الزهاوي ان
رأة: قال بشأن ا

(( مــزقـي يــاابـــنـــة الـــعــراق احلـــجـــابــا..
واسفري فاحلياة تبغي انقالبا ..

مــزقــيه واحــرقــيه ..... بال ريث فــقــد كـان
حارسا كذابا ...))

وقــــــد اثــــــار الــــــزهـــــــاوي واقع وصــــــور
واضــطـهــاد الــرجل لــلـمــرأة في اجملــتـمع
العراقي وسلـوكية الـعنف واالرهاب التي
تمـارس بحـقهـا واالستهـتار بـإنسـانيـتها
وتعـامـله غيـر الالئق مع الـعـذوبة والـرقة
لك االنـثـوية :   (( مـا أتـعس احلـسـنـاء 

امرها الزوج العنيف ..))
وفي قصيدة اخرى يقارن الزهاوي وضع

رأة ب الشرق والغرب :  ا
(( في الغـرب حيث كال اجلـنسـ يشـتغل

قدامة الرجل  رأة ا .....  ال يفضل ا
كال الـقريـن مـعـتز بـصـاحبه ......  عـليه

ان نال منه العجز يتكل 
ــفــرده ......  امــا وكل جـــنس له نــقـص 

احلياة فباجلنس تكتمل 
اما الـعراق ففـيه األمر مـختـلف ......  فقد

ألم بنصف األمة الشلل .
وقال : الشرق مازال يحبو وهو مغتمض
......   والغـرب يركض وثـبا وهـو يقـظان

...
ولم يفـقـد الزهـاوي األمل بـنهـضة الـعرب

ان هم استيقظوا :
(( سـتـرقى بالد الـشـرق بـعـد انـحـطـاطـها

.....   لو ان بنيها استيقضوا وتعلموا 
يزول تماما مـا بها من تأخر ......   لو ان

حكومات البالد تنظم ..)) ( 5) 
كــمــا لــعب الــشــاعــر مــعــروف الــرصــافي
(1945 – 1875) بقصـائده وافكاره دورا
رأة في مـتمـيـزا ومنـفـردا في دفـاعه عن ا
مـجـتـمع ذكــوري وذهـنـيـة ذكـوريـة  حـيث
كـــان يـــــنـــظـــر لــلـــمــرأة
بوصفها انسانا ناقصا
:  (( يـــــــقـــــــولـــــــون : ان
الــــــنــــــســـــــاء نــــــواقص
ويــــدلـــون فـي مـــا هم ,,,

يقولون بالسمع 
فأنكـرت ما قالـوه والعقل
شاهدي ......  وما انا في

انكار ذلك بالبدع 
اذا النخلة العيطاء اصبح
طلعـها ....  ضـعيفـا فليس
اللوم في هذا على الطلع 
ولــكـنــمــا اجلـذع الــذي هـو
ـنــبت سـوء ثـابـت ......... 
فالنقيصة باجلذع )). ( 6) 
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فــــإلى من يــــدعــــو الى عـــدم
االخــتـالط في الــتـــظــاهــرات
ــظـــاهــرات نـــشــيـــر الى ان ا
العـراقيـة قد خلـت من ظاهرة
الــتـحــرش او االنــتــقـاص من
رأة وعدم احـترامهـا فهي تقف الى دور ا
جــــــــانب الــــــــرجل إلجنــــــــاح احلـــــــركـــــــة
ــطــالب االحــتــجــاجــيـــة  ونــيل جــمـــيع ا
ويعود ذلـك الى الوعي الكـبيـر للمـجتمع
ــرأة الــعــراقــيــة مع الــعــراقي . ووقــفت ا
ــطــالب الـــرجل في االنــتـــفــاضــة لــنـــيل ا
ـشــروعــة الــتي جتــاهــلــتـهــا الــســلــطـة ا
ــفــرطــة وجلــأت الى اســتــخــدام الــقــوة ا
خالفــا لـلــدسـتــور الــعـراقي الــذي اصـبح
حبـرا عـلى ورق في ظل حـكومـة تـصريف
األعـمـال وضـعفـهـا . وبـهـذا الـصـدد  فمن
ـرأة ومكـانـتـها الـضروري ايـالء قضـيـة ا
داخل الــعــائـلــة وفي اجملــتــمع اهـتــمــامـا
ـــيــــزا عـــلى الــــصـــعــــيـــدين الــــوطـــني
واالجتماعي ووضع اسـتراتيجـية وطنية

شـامـلـة  بـجــانب تـفـعـيل االسـتـراتـيـجـيـة
ـرأة ــنـاهــضـة الــعـنف ضــد ا الــوطـنــيـة 
ــارســة حــقــوقــهــا ــرأة من  لــتــمــكــ ا
الـسـيـاسـية واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية
ـا يضـمن مـشاركـتـها والـثقـافـية كـافـة و
ؤسسات الـتنفيذية النشيطـة في جميع ا
والـتشـريـعيـة والـقـضائـيـة وفي منـظـمات
ـــــدنـي وفـي بـــــنـــــاء دولـــــة اجملـــــتــــــمع ا
وتـأمـ مـتـطـلـبات ـقـراطـيـة عصـريـة  د
رأة الـريـفيـة اجتـماعـيا وثـقافـيا ارتقـاء ا
ا يؤهـلها لـلمشـاركة في احليـاة العامة
في مــحـيــطـهــا وعـلى صــعـيـد اجملــتـمع .
اضـــافـــة الى مـــعـــاجلـــة آثــار الـــتـــخـــلف
ـرأة واألسـرة ـدمـرة عـلى ا االجـتـمـاعـي ا
ــبـاد الــنــاجـمــة عن سـيــاســات الـنــظـام ا
وارهـــابه وحـــروبه الـــعـــدوانــيـــة وجــراء
وتـقــد الـدعم لــنـضـال االحـتـالل وآثـاره
ــرأة ومــنــظـمــاتــهــا من اجل الــغــاء ايـة ا
تشريعات تنتهك حقوقها وازالة اية قيود
ـسـتـقـلـة حتـول دون اقـامـة مــنـظـمـاتـهـا ا
ـقراطي بـحرية . ارسـة نشـاطهـا الد و
ـرأة مع الرجل في ومع ضمـان مـساواة ا
االجور قانونا وفعال في جميع القطاعات
االقـــتـــصـــاديـــة وضـــمـــان حق الـــنـــســـاء
الـعـامالت في حـمـاية االمـومـة والـطـفـولة
نصوص عليـها في القوان الى جانب ا
احلفـاظ عـلى قانـون االحوال الـشـخصـية
ـعـدل والعـمل رقم 188 لـسـنة 1959 ا ا
ـــادة 41 من عـــلى تــــطـــويـــره والــــغـــاء ا
الــدســـتــور الــعــراقي الـــتي تــنص عــلى :
((العراقيون احـرار في االلتزام بأحوالهم
الشـخصـيـة حسب ديـاناتـهم أو مذاهـبهم
أو معتقـداتهم أو اختيـاراتهم وينظم ذلك
بــقــانـونــومن الــضـروري تــفـعــيل الــقـرار
صادق عليه من رقم ( 1325) ا الدولي ا
فـقـد  اعتـماد قـبل احلكـومـة العـراقـية  
قــرار مـجــلس األمـن الـدولي 1325 حـول
ـــرأة والــــسالم واألمن في 31 تـــشـــرين ا
2000  وحث هـذا الـقـرار كال األول عام  
من مـــجـــلس األمن واألمـــ الـــعــام لأل
ـــتـــحـــدة والـــدول األعــــضـــاء وجـــمـــيع ا
األطـراف األخـرى ألخـذ الـتـدابـيـر الالزمـة
رأة في شـاركـة ا ـتـعلـقـة  ـسائل ا في ا
عمليات صنع القرار والعـمليات السلمية
واألخـــذ بـــدمج الـــنـــوع االجــتـــمـــاعي في
ـرأة . الـتـدريب وحـفـظ الـسـلم وحـمـايـة ا
ويــعــتـبــر تــبــني قــرار مـجــلس األمن رقم
ثـابـة حد وخط فـاصل بـالـنسـبة 1325 
ــرأة وقــضـــايــا األمن لـــتــطـــور حــقـــوق ا
والـسالم كـما يـعـتـبـر اول وثيـقـة رسـمـية
وقانونية تصدر عن مجلس األمن الدولي
يـطــلب فــيـهــا من اطـراف الــنـزاع احــتـرام
ــــرأة ودعم مـــشــــاركـــتــــهـــا في حــــقـــوق ا
مــفـــاوضــات الــسـالم وفي اعــادة الـــبــنــاء
واالعـــمـــار الـــتـي تـــلي مـــرحـــلـــة الـــنـــزاع
رأة الـعـراقيـة ثورة والصـراع. فـستـبـقى ا
دعومة وليست عورة كما تريـدها القوى ا

من ايران.
حتيـة واجالل للـمرأة الـعراقـية في عـيدها

ي في الثامن من آذار .. العا
∫ —œUB*«

ي للمرأة . 1- ويكيبيديا / اليوم العا
2- هبـة عـمر / الـثامـن من مارس / الـيوم

ي للمرأة / عن احملطة . العا
رأة الـعراقـية في 3- اوراس الكـيالني / ا

ثقف . زمن احلرامية / صحيفة ا
4- القدس العربي / نساء ساحة التحرير

في بغداد / انتفاضة داخل ثورة .
5- مـفـيــد مـسـوح / مــقـتـطـفــات من شـعـر

الزهاوي .
ـــــــرأة في شـــــعــــر 6- مـــــازن لــــطـــــيف /ا

الرصافي .

مبنى الفندق من اخلارج
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ـرأة الـلـيـبـيـة. اكـثـر من صـديق عـمل واقـام في لـيـبـيـا يـتـحـدث لي بـاعـجـاب عن ا
 . ( صادفة ان التقي امرأة ليبية صحفية . انها (زينب شاه وشاءت ا

كان ذلك في (18/12/2011) على هـامش اجتماعـات احتاد الصحـفي العرب
الـتي بـدأت في الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة بـغـداد وفي فـنـدق الـرشـيــــــد يوم الـسـبت
ـدة يـومـ . كانت زيـنب طـيـراً لـيـبـيـاً بريـش حمل (17/12/2011) واسـتـمـرت 
توسط الذي تـتعانق مياهه مع ساحل مـدينة بنغازي حيث زرقة الـبحر األبيض ا

تقيم وحيث تتولى رئاسة الشؤون الصحفية لفرع النقابة الليبية في بنغازي.
ماذا قال شوقي بغدادي?

ح كـنت احاورها تذكرت قوال لالديب السـوري (شوقي بغدادي) جاء فيه: كنتِ
الـطـالبـة االجـتمـاعـية اخلـجـول التي جـاءت تـسأل اسـتـاذها عن مـعـضلـة دراسـية
فـقـفـز قـلـبه من صـدره وسـقط عـلـى دفـتـرهـا . واحـمـد الـله انـني امـسـكت بـقـلـبي
تـعب قـبل ان يقـفز مـن صدري! حـاورتهـا ومـساء نـفس الـيوم دفـعت (احلوار) ا
الى جريدة (الزمان) طبعة بغداد ونشرته اجلريدة في الصفحة الثانية من عددها
الـصادر يوم  (2011/12/20)  حتت عنـوان الصـحفـية اللـيبـية زيـنب شاه لـ
(الـزمـان) : انـزال الـعـلم األمـريكـي من سـماء الـعـراق افـرحـني كـثـيـرا. وافـتـرقـنا
استـلمت منهـا رقم هاتفـها وبريدهـا االلكتـروني وتواصلنـا. يوم األربعاء (/22/2
2017)  اتـصـلت هـاتفـيـا بـزيـنب سـألـتـهـا عن أحـوال عـائـلـتـهـا ومـديـنـة بـنـغازي

فذكرت انها االن مهاجرة وتقيم في القاهرة.

 } } } }
vHDB  bL×  ¡ULÝ« WŽb³*«

النحلة التي جتوب
اجلهات االربع...???

ا هي مـصادفة جـميلـة  تتناغـم مع ما احملـه من مشاعر  انـني مع ساعات ر
الـصبـاح االولى  كـحلتُ عـيني بـقراءة  بـطـاقة  الـتهـنئـة  التي  بـعـثتـها ونـشرتـها
ادارة الـفـيس .كــاول رسـالـة اقــرأهـا صـبــاح الـيـوم  اجلــمـعـة .. تــعـود  عالقـتي
بـدعة  أسـماء  مـحمـد مصطـفى  الى  تاريخ بـاشر  مع  االعالمـية  ا ولقـائي  ا
باشرة  قريب.   لـكن عملنا  حتت  خيمة االعالم  والكتابة يـجعل معرفتنا غير ا

تمتد الى تاريخ ابعد.
تبادل االحترام ا

كـنتُ اتـابـعـهـا وان كـان
ذلك عن بعد.

واميل للقول انها كانت
تتابعني. كان

هـنـاك  جسـر  اقـمـناه
عـلى  ركائـز االحترام
ــــتــــبـــادل والــــفــــهم ا

شترك. ا
وكـــــــان الــــــعـــــــبــــــور

. باجتاه
االعالمية االديبة اسماء شخصية
نسوية مبدعة متنوعة العطاء..ومن
حقول  عطائها  مجلة  (مشرقات)

التي تراس حتريرها. ومن خاللها اشرقت اسماء محمد مصطفى  النحلة  التي
ا يصنع العسل اللذيذ.  جتوب  اجلهات االربع لتعود 
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قراتُ لهـا الكثير. وبعض منـشوراتها جعلت اكثر من  دمـعة ساخنة تغادر  مآقي
ـزيد من االعـجـاب بهـا كـام مـثالـيـة. وكتـبت االعالمـية ام الـعـ .لكن ذلـك مدعـاة 
سماء االمير  عني . وفتحت  صفحات  مجلتها  لنشر مواد منتقاة من كتاباتي.
أسماء قـارئة متابعـة . وغواصة في بحر كـتابات اصدقائـها. لكنهـا  تمتلك حاسة
قال او ذاك من وافقـة على نشـر هذه ا انتـقاء متمـيزة .  وكثيـرا  ما طلـبت مني ا

.. الــعالقـة  مع  ام مـقــاالتي .  وكـنـت ارفع الـقـبــعـة احــتـرامـاً
ســـمــاء.. قـــريــنـــة صــديـــقــنـــا   االديب الالمع والـــكــاتب
ــوذج  لــلـعـالقـة الـصــحــفي  عــبــد االمــيــر اجملــر   ا
التـفاعلية التي انشدها.   اعتز  كثيرا  بصداقتي مع
ـسـتـقـبل هـذه االعالمـيـة اسـمـاء . وانــظـر بـعـ الـثـقـة 
ـزيـد  من الـصــداقـة. واتــمـنى لـصــديـقــتي ام سـمــاء  ا

النجاحات..
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ي رأة العا ملصق عيد ا

الفخامة في تصميم الفندق

زها حديد

إضـــــافــــــــــــــةً إلى تـــــطــــــــــــورات
مذهلة في جزر نخلة اجلميرة.

ويــقع الـفــنــدق  في مــنـطــقـة "داون
تاون دبي" بـالقـرب من بـرج خلـيفة
الذي يُعـد أطول مبـنى في العالم و

دبي مول.
ويُـــــعـــــد "The Opus واحـــــداً من
شـروعات األربــــــــعـة التي قامت ا
بها شـركة زهــــــــا حـديد للـهندسة

ــعــمـــاريــة والــتي  ا
إدراجــــــــــــهــا في
الـالئــــــــــحـــــــــة
القـــــــــصيرة
ـــــهـــــرجــــان
الــــعــــمــــارة
ي الـــــعــــــا
لــــــــعـــــــام
.2019

VO³ý …d¼e « b³Ž ‰œUŽ

بغداد

الــعــــــــــــــــراقــيــة الــراحــلــة زهــا
حديد.

ورغم مرور 4 أعوام على رحـيلها
ــــــــقــــــــرر أن تـــــــــضع إال أنـه مـن ا
ـعـمـاريـة العـراقـيـة بصـمـتـها في ا
ME دبي وذلـك عن طــريق فــنـدق

.The Opus" ضمن مبنى
 q¼c  rOLBð

ــبـنى ألول و اقــتـراح مــشـروع ا
مـــــرة فـي عــــام 2007 كـــــمـــــبـــــنى
لـلتـجارة والـتـجزئـة. وقالت شـركة
عـمارية  إن زها حـديد للـهنـدسة ا
ـبنى مـصـمم كبـرجـ منـفصـل ا
يـنـدمـجـان مع بـعـضـهـمـا الـبـعض

. ليشكال مكعباً
ويــرتـبط الــبــرجـان خـالل فـســحـة
سـمـاويـة (atrium) تـتــكـون من 4
طــوابـق تــقع بـــجــانـب جــســر بـ3
طوابق عـلى ارتفاع 71 متـرا فوق

سطح األرض.
ـبنى اجملوف إطاللة نح قلب ا و
عـلى العـالم اخلـارجي لألشـخاص

بنى. وجودين في وسط ا ا
و نحت اجلزء الداخـلي للمكعب
إلنــشـاء فــراغ مـركــزي بـالــطـريــقـة
ذاتــــهـــا الــــذي أكـــسـب الـــشــــركـــة

عـركـة وقد اطـبق بيـديه على في ساحـة ا
خــنـاق جـنــدي بـريــطـاني كـان قــتـيال الى
جانـبه فهـزجت قـائلـة : (( حي ميت تـكتل
واخرى جيء بولدها الوحيد يجنيدي )) 
وقــــد اخـــتـــرق صــــدره رصـــاص األعـــداء
ـيـته وشـال فـرفـعت بـنــدقـيـته قـائـلـة : (( 
رأة العراقية وصار آفه )). كما ساهمت ا
في كل انـتـفاضـات الـشـعب الـعـراقي ضد
ـــلــكي االحـــتالل الــبـــريــطـــاني واحلــكم ا
ـتــحــالف مـعه. وايــدت ثـورة  14تـمـوز ا
 1958وســانــدتـهــا وبــعـد الــثــورة تـولت
ـرأة العـراقـية مـنـصب وزيـرة البـلـديات ا
من قـبل الـدكـتـورة نـزيـهـة الـدلـيـمي الـتي
ساهـمت فيـما بـعد من خالل تـرؤسها لـ (
رأة العراقية)  في احلصول على رابطة ا
ـرأة الـعـراقـيـة مـكـاسب عـديــدة لـصـالح ا
وخــــاصــــة تـــــشــــريـع قــــانــــون األحــــوال
الـشـخـصيـة رقم 188 لـسـنة 1959 الذي
كاسب عديدة وحقيقية جعلت كان بداية 
ــرأة قـــدوة في مـــخــتـــلف مـــجــاالت مـن ا
ـــرأة احلــــيـــاة . وبــــعـــد  2003دخـــلـت ا
الـعراقـيـة مـوقع الـقـرار حيـث شاركت في
مــجـلس الــنـواب والــسـلــطـة الـتــنـفــيـذيـة
تنفذة والوظيفة العامة . غير ان القوى ا
ـرأة حـقـوقــهـا وسـلب مـا حـاولت ســلب ا
حققته من مكاسب من خالل قانون يعرف
بـ (قانـون األحـوال الشـخصـيـة اجلعـفري

 (3).(
رأة في انتفاضة اكتوبر 2019:  دور ا
ـرأة العـراقيـة بفـاعلـية في لقـد ساهـمت ا
االنــتـفـاضــة ومـواصــلـتــهـا اال ان  بـعض
الـقـوى كـانت تـنـظـر لـلـمـرأة بـأنـهـا عـورة
وناقصـة عقل واصدرت تـصريحـات تمنع
االخـتالط بـ اجلـنـسـ في الـتـظـاهرات
ـرأة حـيث  االسـاءة كــثـيـرا الى ا

اضــافـــة الى قــتل من قـــبل هــذه الـــقــوى 
ـسـعـفات وضـرب الـطـالـبـات واهـانـتهن ا
في ظل غــيـاب الــدور احلــكـومي الــفـاعل.
وفي ساحة التـحرير وساحـات االعتصام
االخرى فـي مدن الـوسط واجلـنـوب قادت
الـنسـاء انـتفـاضـتهـن جنـبـا الى جنب مع
الــــرجـل وتــــزايــــدت مـــــشــــاركــــتـــــهن في
االنــتـــفـــاضـــة الــشـــعـــبــيـــة في ســـاحــات
ــدارس واجلـامـعـات حـيث االحـتـجـاج وا
ــواجـــهــة ويـــقــدمن وقـــفن في خـــطـــوط ا
ساعدات الطبية او اخلدمية وتمكن من ا
كسـر حاجـز اخلـوف. كمـا تسـعى النـساء
الى االنتـفاض عـلى القـيود الـقبـليـة التي
تـعـيق حـريـتـهن الى حـد كـبـيـر في بـلـد ال
تـزال فـيه الـقـبـيـلـة تـلـعب دورا كـبيـرا في

حـيـنـما كـنتُ صـبـيـاً قبل أكـثـر من أربـعـ عـاماً اعـتـدتُ أن اجـلس قـرب والدتي-
رحـمهـا الله  –كلـما شـعرتُ بـالهم والـغم وعدم راحـة البـال كي استـمد مـنهـا قوة

خفية تساعدني على اجتياز محنتي االنية  –الذاتية. 
كانت تـنظر نحوي وتبتسم وتعرف أن هناك شيئا ما يشغل بالي  –اال وهو درجة
جنـاحي او هل سـأجنـح في األمـتـحـان الـذي سـأؤديـة في الـيـوم الـقـادم ومـاشـابة

ذلك. 
قبل كل شيء كـانت تمد يدهـا في جيبها وتـمنحني قـطعة ورقيـة تعادل هذا الزمن
عشرة آالف ديـنار- حيـنها يـصعد الـدم الى وجهي واشعـر بنبـضات قلبـي تنتظم

وتعم السعادة-النسبية نفسي القلقة . 
بعـدها تبـدأ في األستـفسار عن سـبب كآبـتي وعن السـبب احلقيـقي الذي جـعلني

نهارة .  بتلك الروح النفسية ا
نـبثقة ويطـول احلديث بيـننا ويـعود األنشراح الـى بالي وتهـدأ كل عوامل التـوتر ا
في كـيـاني . سـمعـتـهـا عدة مـرات تـقـول بأن راحـة الـبـال تعـادل كل أمـوال الـعالم
وعقـاراتها ونفـائسهـا الثميـنة . في قرارة نـفسي كنت أبـتسم وأخاطب روحي بأن
ـعـــــروفة ـال هـو كل شيء ويـشـتـري الـسـعـادة بـكل تـفـاصـيـلـهـا ومـسـاراتـهـا ا ا

للجميع . 
اليـوم بـالذات جـاءت كل صـور احلديث الـتي كـنت اسمـعهـا من والـدتي عن راحة
ـئـة ـال وأيـقـنت بـكل ثـقـة وبـال حتـيـز ان كالمـهـا كـان صـائـبـاً مـئـة في ا الـبـال وا
وأدركتُ تمـاماً ان حلظة طمـأنينة وراحـة بال واحدة تعادل كل امـوال الدنيا . هذا
التـحول الكـبيـر جاء بـسبب اخلـوف والهـلع الذي راح يـسيـطر عـلى العالـم بسبب
ـرض الذي جـاء من الصـ وشرع يهـدد كل ذرة من ذرات راحـة البال في ذلك ا
ـنطقـة التي اسكنـها. شعور مـخيف حقا عـموم العـالم ومنها  –العراق  –وحتى ا
يعـادل كل اموال الرئاسـات الثالثة في العـراق. لم افكر يومـا أن ابحث عن معنى
كـلـمة  –بال - في قـواميس الـلـغة الـعـربيـة ألنني أعـرفـها كـمـا اعرف اسـمي بكل
تــفـاصـيـلـهـا ومـع هـذا وجـدت نـفـسي أقـرأ أغــلب مـعـانـيـهــا في بـعض الـقـوامـيس
ـعلـوماتـة السـابقة ( سـأختـار شيـئاً قـليالً لـعل البـعض يجـد فيـها اضـافة طـفيـفة 
البال  – مـفرد تعني الذهن  ,اخلاطر  ,الـقلب . نقول  –األم دائـماً مشغولة البال
- جـرى عـلى بـاله أي تـذكـر. خـليّ الـبال ,مـطـمـئن الـقلب . عـلى أوالدهـا الـغـائـبـ
راحة الـبـال اي طمـأنيـنة الـنـفس. جاء في الـقرآن  –إرجع الى ربك فـسألـه مابال
ـوضوع الـنـسـوة الالتي قـطـعن ايـدهن) . تـوجد مـعـاني اخـرى لـيس لـهـا عالقـة 

البحث .
هنـا يأتي السؤال الكبير . هل أن خالق الـكون سبحانه وتعالى ارسل هذا الرعب
لكل الـعالم كرسالة حتذيريـة للجميع من ان هنـاك اشياء صارت حتدث في جميع
الـعـالم تـتـعـلق بـالـظـلم واألسـتـبـداد والـطـغـيـان لـدرجـة أنـست اجلـمـيع وجـود الـله
وعظـمته وراحت بعض الـدول ترتكب مـجازر في حق البـعض وراح البعض اآلخر
يصـادر حقوق اآلخـرين بطريـقة مكـشوفة دون اخلوف من عـظمة الـله . حتى على
مسـتوى العـراق راح البـعض ينـهب ويسـرق ويأكل حقـوق الفـقراء لـدرجة انهم لم

ـباديء األسالم والـعقـاب والثواب مع يعـد يعـيروا ادنى اهـتمام 
العـلم انهم يـحملـون الهويـة االسالمية  –ان صح الـتعـبير

لــكــنــهـم اليــعــتــرفـــوا بــأدنى شيء يـــعــود الى األسالم.
تـباركتْ عـظمـة الله وتـباركتْ قـدرته في كل شيء وليس
امامـنا نحن الـفقراء اال الدعـاء ألنه السالح الوحـيد لنا
. الــلــهم احــفظ كل الــعـــراق بــكل طــوائــفه وكل الــعــالم

األسالمي ال بل كل كوكب األرض . 
تباركتَ يا ذا اجلالل واألكرام

ــــــعـــــمــــــاريـــــة عــــــلى وأشـــــرفـت ا
الـتــصـمـيـمــات الـداخـلـيــة لـلـفـنـدق
بــــشـــكـل شـــخــــصـي وقـــال نــــائب
ديـر الـتنـفـيذي لـشـركة الـرئـيس وا
Melia Hotels International""
غـابـريــيل إسـكـاريــر إنه دائـمـاً مـا
ـــــرء أن يـــــفـــــاجـــــأ من يـــــتـــــوقع ا
تــصـامــيـمــزهــا حـديــد وأضـاف أن
ME" وفــتـدق The Opus" مــبـنى
by Melia يــــتــــجـــاوز "كـل مـــا

توقعناه من قبل".
ME Du-" وتدخل شركة
bai  ســـوقـــاً شـــديـــدة
االزدحــام والـتــنـافس
إذ تشـتـهر دبي بـبرج
الـــــــعــــــرب وأطــــــول
فــــــــنـدق في الـعالم

غالف مجلة مشرقات


