
االجـــــراءات وان الـــــوزارة تــــســـــعى
وبجـهـد حثـيث من وزيـرهـا الدكـتور
باسم عبـدالزمـان الى شمول الـفقراء
كافة والوصول اليـهم في ابعد نقطة
من اجـل الـتــخــفــيف عـن كـواهــلــهم.
وجـــــددت الــــوزارة حتــــذيـــــرهــــا من
التعامل مـع ضعاف النـفوس وتدعو
مـن لـــديه مـــعـــلـــومـــة او وقـــــــع في
شـــــــــــرك أحـــد احملــــــــــتــــالـــ الى
االتـصـال بـالـرقم 1018خالل الدوام
ــعـلــومـات من الــرسـمي او ارســال ا
ـيل خالل اخلـطـوط الــسـاخـنـة او ا

الوزارة).
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واالعراف التي اكتسبناها من االباء
ـد واالجــداد النــسـمـح ان يـغــزونــا ا
ـواقع االلـكـتـرونـيـة الـفـيـسـبـوكي وا
ـفــاصل الـعــائـلـة لــيـحــدث شـرخــا 
ـــســـؤولـــيــة اوال والـــعــشـــيـــرة اذا ا
ــدرســة مــســؤولـــيــة الـــعــائــلـــة ثم ا

ووسائل االعالم 
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وخيرا فـعلت قـناة (الشـرقية) عـندما
ـاضـي حـلـقـة عـرضت فـي رمـضـان ا
مـن حــلــقـات شــلـع قــلع مــخــصــصـة
السـتـغالل مــوقع الـفـيـسـبـوك وكـيف
يــتم تــهـديــد وابـتــزاز بـنت مــسـؤول
حـكـومي كــانت ضـحـيـة من ضـحـايـا
الفيسبوك)يشارالى ان ظهور برامج
تعتمد على ومواقع جديدة للدردشـة
واقع نوعـ من مـسـتخـدمي هـذه ا
الــنــوع االول يـقــومــون بـاســتــخـدام
الــشـوسـيـال مــيـديـا بـشــكل ايـجـابي
ومـفـيـد لـهم ولـلـمـجـتـمع امـا الـنـوع
األخـر يقـومـون بـابتـزاز االشـخاص
ـعـلـومـات الـتي وتـهـديــد الـنـسـاء بـا
ـبــتـز يــحــصل عـلــيــهـا الــشــخص ا
وظاهـرة االبتـزاز بـاتت تزداد بـشكل
ـراقـبـة كـبـيـر وذلـك يـعـود إلى عـدم ا
ـعـنـيـة بـاألمـر وكـذلك من اجلـهـات ا
ـواقـع لـذا ــعــطـاة فـي ا لــلــحــريــة ا
عـليـنـا مـواجه ظاهـرة االبـتـزاز ويتم
ذلك من خالل عدة مـحـاور عن طريق
وضع جـــهـــات مـــســـؤولـــة عن هـــذه
األمور وايضا اعتبار هذا النوع من
ــة يـحــاسب عــلــيــهـا االبــتــزاز جــر
مــرتــكـــبــهـــا وتــشــريـع قــوانــ من
الــســلــطــات اخملــتــصــة لــردع هـؤالء
ــبـــــــــــتـــزين ولألســرة دور فــاعل ا
ومـــهم في ارشـــاد وتــنـــبــيه اوالدهم
وخـــــاصـــــة الـــــبـــــنـــــات فـي ســــــــن
ــــكـن لألشــــخــــاص ــــراهــــقــــة و ا
ــواقـع الــتـــواصل ـــســتـــخـــدمـــ  ا
االجـــتــــمــــاعي االبـــتــــعــــاد عن هـــذه
الـظـاهــــــــــرة من خالل جتـنب نـشـر

معلومات وصور خاصة عنهم.
واوضح رئـــيس مـــؤســســـة الـــفـــكــر
االنساني لإلعالم والثقافة والقانون
ـســتـشـار الــقـانـونـي عـز الـدين في ا
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تــصـريـحــات صـحـفــيـة (ان االبـتـزاز
على صـفحـات التـواصل االجتـماعي
يــنــتــشــر بــشـكـل مـخــيف فـي اآلونـة
االخيرة والذي يأخذ صورا متعددة
وخـاصة فـي االوساط الـشـبـابـية من
كال اجلنـس بـهدف احلـصول على
مـنـافع مـاديـة او تـهـديـد او تـسـقـيط
اجـتـمـاعي او سـيـاسي في االوسـاط
الــســيــاسـيــة ولــلـوقــوف امــام هـذه
الـــظـــاهـــرة والـــتـي تـــعـــد جـــرائم ال
تـــخــتـــلف عن جـــرائم االحـــتــيــال او
الـــتــهـــديـــد او الـــشــروع فـي الــقـــتل
وجـرائم السـب والقـذف وغـيـرها من
اجلــــرائـم الــــتي حـــــددهــــا قــــانــــون
العـقوبـات العـراقيـة) مضـيفـا (يجب
الــشـروع في اصــدار تـشــريع خـاص
يـــجـــرم االبـــتــــزاز عـــلى صـــفـــحـــات
التواصل االجـتماعي وكـذلك توعية
وتــثــقــيف الــفـــئــة الــتي تــســتــخــدم
الــفـــيـــســـبــوك مـن الــوقــــــــــــوع في
ارسـات خاطـئة الـتي تســــــتغـلها
مــــافـــيـــــــــــــات الــــفـــيـس في هــــكـــر
والــــــــدخــــــــول الـى صــــــــفــــــــحـــــــات
مــســتــــــــــخـــدمي الــفــيـس لــســرقــة
الــصـــور الــعـــائــلـــيــة والـــوثــائق ثم
اســتـخــدامـهــا في عـمــلـيــة االبـتـزاز
ضــرورة اســتــحــداث جـــهــة امــنــيــة
الــكـتــرونـيــة رسـمـــــــــــيـة مــرتـبــطـة
كافحة باجلهات االمنية تقـــــــــوم 
جـــرائـم االبـــتــزاز االلـــكـــــــــــتـــروني
ــواقع الــتي تــديــرهـا وكــشــــــــــف ا
ــــافـــيــــات وقــــيـــام هــــيــــئـــة هــــذه ا
ـسـؤولـيـاتـهـا االتـصـاالت واالعالم 
بـشـأن االبـتـزاز االلـكـتـروني) ويـدعو

الى توعية الشباب وطل.
بــة اجلــامــعــات بــشــأن الــشــائــعـات
السـلبيـة التي تـنتشـر على صـفحات
الـتـواصل االجـتـمـاعي ومـكـافـحـتـهـا
دروس كرد على باألسلوب العلمي ا
تــلك الــشــائـعــات ومــراقـبــة الــدولـة
شــركــات االتـــصــاالت الــعـــامــلــة في
الــعــراق ومــنـــعــهم من بــيع شــرائح
اخلــطـــوط مــجــانــا او دون ضــوابط
ـافيات في ابتزاز التي تستـخدمها ا

. واطن وتهديد ا
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ان كـــان زمــيال او طـــالــبـــا مع نــفس
راحل كي اليـقعن بـاخلطـا ويدفعن ا
الثمن غاليا خاصة ان هناك جيوشا
من الــعــاطـــلــ صــارت لـــهم خــبــرة
بـالـتهـكـيـر وسـرقة الـصـور اخلـاصة
والــفـــديــوهـــات لــغـــرض الــتـــهــديــد

واالبتزاز)
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وقـــالت احملــامـــيــة بـــان مــجــدي (ان
التـهديد واالبـتزاز وتـشويه الـسمعه
والقـذف والسـب في مواقع الـتوصل
ة يعاقب عليها االجتماعي تعد جر
ــدد مــتــفــاوته الــقــانــون بــاحلــبس 
وغرامة مـالية حـسب ماتراه احملاكم
اخلاصـة وعمل مـجلس الـنواب على
تــــشــــريع قــــانــــون جــــرائـم ونــــشـــر
ضللة وفصلت علومات الكاذبة وا ا
الــقــانـــون وفق الـــقــانــون الـــعــراقي
وفعـلـته عـلى احملاكم اخملـتـصة ومن
جهتها قامت وزارة الداخلية بانشاء
خـلــيــة مــتــابــعـة مــثل تــلك اجلــرائم
ــعــلـومــاتــيــة الــتي تــهــدد وتــبــتـز ا
ــواطــنـــ عــبـــر مــواقع الـــتــوصل ا
االجـتـمـاعي وتـابعـنـا بـالـفـديـو كيف
تـلـقي عـنـاصر الـداخـلـيـة اخملـتـص
الـقــبض عـلى مـثل هــؤالء وحتـيـلـهم
الى احملـاكم لـيـنـالـوا اجلـزاء الـعادل
وان مثل هذه احلاالت استفحلت في
العراق مـتزامنـة مع انتشـار وتفعيل
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي من
جـهــة وغـيـاب الـقــانـون وضـعـفه من
جهة اخرى مـاتسبب بظـهور مشاكل
عــائــلــيــة راح ضــحـــيــتــهــا عــدد من
واطن ) وتـختتم (انصح الـعائلة ا
ـراقـبـة االبـنـاء وخـاصـة الـعـراقـيـة 
ــراهــقــ وضـرورة الــفــتــيــات مـن ا
ارشادهم ومـحـاسبـتـهم قبل الـولوج
والـوقوع بـاالخـطـاء اجلسـيـمـة التي
ــراهـقــ خـاصـة ان تــهـدد وتــبـتـز ا
مـواقع االنـتـرنـيت وجـدت لـلتـواصل
فـيدة ال للقذف ـعلومة ا والفائدة وا
والسب والـشتم واالبـتزاز والـتهـديد
والـوعــيـد الـذي ال انــكـر انه مـوجـود
في غالـبـية اجملـتمـعات ودول الـعالم
ولكنـنا كاسر مـحافظـة ولنا التـقاليد
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نــاشـد مــواطــنـون ضــرورة تـفــعـيل
تشريع يردع بعض ضعاف النفوس
الـذين يـســتـغـلـون مـواقع الـتـواصل
االجتمـاعي البتـزاز الفتـيات وبعض
الـشـبـاب والتـشـهـيـر بالـشـخـصـيات
ـعـروفـة من خالل الـشـتم والـرمـوز ا
والــقـــذف وتــلـــفــيق الـــتــهـم بــهــدف
احلـصـول عـلى االمـوال  وانـتـشرت
في االونـة االخــيـرة ظـاهــرة  ابـتـزاز
ضحايا مواقع التواصل االجتماعي
في العراق مع كثرة مستخدمي هذه
واقع مـن الفـتيـات والـشبـاب التي ا
اســتـفـحــلت مـؤخــرا وبـشـكـل مـلـفت
لالنـتـبـاه لتـتـحـول مـواقع الـتواصل
ــتــعـة االجــتــمــاعـي من الــفــائــدة وا
الـــبــريـــئـــة الى الـــلــهـــو الـــعــدواني
واالبـتــزاز والـتـهـديــد الـذي سـرعـان
مــادفع مـجـلـس الـنـواب واحلــكـومـة
الى ضـرورة سن قــوانـ تـردع مـثل
ن المهنة هذه الظاهـرة باتت مهنـة 
له ولهم خبرة في احلاسبات ونظام
ــواقع الـفــوتــو شــوب والــتــهــكــيـر 
التـواصل االجتمـاعي التي انـتشرت
في بعض الـبلـدان العـربيـة وخاصة
ــغـرب الــعـربي بــعـد الــعـام 2003. ا
)الـــزمــان) اســـتــطــلـــعت بــعض اراء
ــواطــنــ وخـاصــة الــذين وقــعـوا ا
ـثل هـذا االبتـزاز في مواقع ضحـية 
واطن التـواصل االجـتمـاعي وقـال ا
عــــــــلي طــــــــارق طــــــــالـب في االدارة
واالقــتــصــاد  23عــامـــا (يــقــيــنــا ان
الـــتــهــديــد واالبــتـــزاز تــضــاعف في
الــعــراق وبــات يــهــدد مــســتــخــدمي
ـــواقـع االخـــرى الــــفـــيــــســــبــــوك وا
كـالـواتـسـاب والـفـايـر واالنـسـتـكـرام
ـــا اكـــثـــر ومن كال اجلـــنـــســـ ور
بـالـنـسبـة لـلـفـتـيات وعـلى الـصـعـيد
الشخصي احد زمالئي شكالي حاله
ووضـعه عـندمـا قـال لي لـقـد تـعرفت
ـغـرب الــعـربي في عـلـى شـابـة مـن ا
مــــواقع الــــتــــواصـل االجــــتــــمــــاعي
وتــطــورت الـعالقــة الى ان نــتــحـدث
لـسـاعـات متـاخـرة وبـشـكل انـفرادي
وفي يـوم طـلـبت مـني ان ادخل عـلى

مـوقع سـكـايب وهـو يـتـيح الـتـحـدث
بـواســطـة الـكـامـيــرا بـشـكل مـتـطـور
ودخلت وبعد احاديث جـانبية وتمر
االيـام لــتـطـلـب مـني ان افـتـح مـعـهـا
كاميرا السكايب بعد ان فتحت معي
الــكــامــيــرا وجتــاوزت كل اخلــطـوط
ـمنـوعـة واغرتـني واقـنعـتـني على ا
فـــتح الـــكــــامـــيـــرا مـــعـــهـــا و ذلك
وبــغــرائــز كــانت تـــبــيــتــهــا حــقــقت
مــاكــانت تــرمي لـه حـيـث احــتـفــظت
بـــــالـــــفـــــديـــــو الـــــذي يـــــخـــــصـــــني
وخصوصياتي لتفاجئني بان اذهب
الى مـوقـع الـيـوتـيــوب الرى الـفـديـو
الـذي يــخـصـنـي واظـهـر فــيه بـشـكل
غــيــر الئق وســاومــتــني ان ادفع 10
االف دوالر مــقــابـل رفع الــفــديــو من
الـيـوتـيـوب وبـقـيت تـسـاومـني عـلى
بـلغ الـذي انـخفض الى الف دوالر ا
شـرط ارسالـهـا باسـرع وقت وبـقيت
في حــيـــرة من امــري النــني ال امــلك
ــبــلـغ وفــكــرت بـــبــيع حـــاســبــاتي ا
ــبــلغ وبــعض مـــقــتــنـــيــاتي لــدفـع ا
ـتــمـرس وابــلـغـت احـد اصــدقـائـي ا
ـــواقع بــــعـــالـم الـــكــــمـــبــــيـــوتــــر وا
االلــكــتــرونــيـة وطــمــانــني بــان هـذا
الفـديو غش واحـتيـال وقام بـارسال
رسـالة الى ادارة الـيـوتيـوب ليـبـلغه
عـن الــفـديــو بــانـه احـتــيــال وقــامت
االدارة بــــازالـــة الــــفــــديـــو وحــــظـــر
غربية فورا التخلص من الصديقة ا
ـــا بل اكـــيـــد وقع فـــيه كـــابـــوس ر
الـكثـيـر من الـعراقـيـ والـعرب ومن
جـيل الـشـبـاب) ويـضـيف (لـقدعـشت
ايـام رعب بــان الـفـديـو الــذي تـظـهـر
فيه صـورتي بـشـكل واضح وصريح
ســيـنـشــر ويـراه اخـواني وعــائـلـتي
ـا عـشــيـرتي لـتـصـيـر فـضـيـحـة ور
كـبـيـرة ولـكن واحلـمـد لـله تـخـلـصت
من هذا الكابوس وقطعت عهدا على
ان الاوافق عــلى طــلـب صــداقـات اال
اذا كـان مـعـروفـا ولي مـعه صـداقات
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ــواطــنـة ع  –ه طــالـبــة في وقــالت ا
كـلـيـة الـفـنـون (تـعـرفت عـلى صـديق

عــبـر الـفـيــسـبـوك واعــتـقـدت انه من
ــوثـوقــ خـاصــة انـني االصــدقـاء ا
اطـلــعت عـلى الـبــروفـايل وجـدت انه
ــتــلك شــهــادة جــيــدة ومــثــقف من
خالل مـــايـــنـــشـــره فـــاطـــمـــانـــيت له
ـقـبل قام هـو بتـسـييف بـروفايل وبا
صــوري اخلـاصـة جــمـيــعـا بل وراح
يـطب منـي صورا حـديـثة الـتـقطـتـها
مع زمـالئـي وفي مــــــكــــــان عـــــمــــــلي
ودراستي وبيتي لكنها جميعا كانت
متحـفظة وطـبيعـية ) وتضـيف وبعد
اكـثر مـن شهـر وجـدت صـورتي عـند
احــــدى صـــــديــــقــــاتـي بــــالــــدراســــة
واخــبــرتـــني انــهـــا مــنـــشــورة عــلى
الـــفـــيــســـبـــوك وعـــنـــدمــا عـــرفت ان
الصورة لم ارسلهـا اال لصديقي هذا
فقـد اتصـلت به على الـفور واخـبرته
عن الــــصـــورة فــــاجـــاب ان جــــمـــيع
صورك عـنـدي وبدا يـرسل لي صورا
تــفـاجـات بــهـا قــام بـادخـال الــفـوتـو
شـوب عـليـهـا واحـتال عـلى وضـعـية
الـصـور الـتـي اقـلـقـتـني واالدهى من
هـذا انه هــددني ان ارسل له مـبــلـغـا
وان يـخـرج مـعي واال فـانه سـيـنـشـر
الـــصـــور الى اقـــربــــائي واعـــمـــامي
فـخفت حـقـا وبـدا يضـايـقـني والنني
انـتـمي الى عـائـلـة مـحـافـظـة جمـعت
ـبـلغ وارسـلـته مع احـدى جـزءا من ا
صــديــقــاتي الـتـي كـانـت عـلـى عالقـة
مــعه عـلى مــايـبــدو وتـضــاعف طـلب
ـبـلغ بل طــلب ان يـلـتـقي بي خـارج ا
الــدوام والنــني من عــائـلــة التــسـمح
رفضت فـزاد من تـهديـده وعن طريق
الــصـدفه كـانت لي زمــيـلـة شـقــيـقـهـا
يـعـمل في وزارة الـداخلـيـة فـاخـبرته
ا جرى لـزميـلتهـا وبعد عـمل كم
عن طــريق صـديــقـته الــتي تـرسل له
بـلغ الذي كـنت ارسله له  مـعرفة ا
مـكـانه وعـنـوانه بـالـكـامل و الـقـاء
القبض عليه دون ان يذكر اسمي في
ــوضــوع حــفــاظــا عــلى ســمـعــتي) ا
وتـختـتم (انـصح جمـيع الـفتـيات ان
اليــوافـــقن عـــلى طـــلب الـــصـــداقــات
عشوائيا وان كانت العـنصر نسائيا
قبل التعرف عـلى الصديق ومصدره
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ركـزي الـعراقي حـصول اكد الـبـنك ا
سـتفيدين من ارتفاع كبـير في عدد ا
مـبادرة الـواحـد تـرليـون ديـنـار التي
شـاريع الـصغـيرة خصّـصـها لـدعم ا
ــتـوســطـة في إطــار حــرصه عـلى وا
ـسـاهـمـة بـدعم االقـتـصـاد العـراقي ا
ــراقــبــة نــتــائج واســتـــمــراراً مــنه 

بادرات التي أطلقها.  ا
ـــــبــــــالغ وذكـــــر بــــــيـــــان امـس ان (ا
ُــقــتـــرضــة وصــلت خالل االشــهــر ا
ــنـصــرمـة مـن هـذا الــعـام فــقط مـا ا
قيمته 31 ملياراً و 667مليون دينار

ــبــلغ الــذي  ــقــارنــة بــا  وعــنــد ا
نصرم اقتراضه خالل كامل الـعام ا
مـلـيون والذي بـلغ 33 مـلـياراً و600 
ديــنـــار). وأضــاف (نـالحظ أن حــجم
الـزيــادة يـقــتـرب من الــضـعف وهـو
أمــر يــؤشـر إلى جنــاح مــلــحـوظ في
تـــشــــجـــيـع الـــشــــبـــاب عــــلى إطالق
مـشـاريـعــهم االسـتـثـمـاريـة اخلـاصّـة
والــــتي تـــــتــــوزّع عــــلى مـــــخــــتــــلف

القطاعات). 
يـذكـر أن مـبـادرة الـتـرلـيـون لـتـمـويل
ـتـوسـطـة ـشـروعـات الـصـغـيـرة وا ا
اطلـقها ومـولها الـبنك  نـهاية 2015

وتـهـدف الى تـشـجـيع الـشـبـاب عـلى
االسـتـثـمار في الـقـطـاعـات الـزراعـية
والـصنـاعـية والـتـجـارية واخلـدمـية
عن طـــريق قــــــــــروض تـــتــراوح مــا
ب الـ 5 إلى 50 مـلـيـون ديـنـار كـما
تـــوجــد اســتـــثــنــاءات جتــعـل مــبــلغ
الـقرض يـصل إلـى حدود  10مالي
ديــنــار وهي اســتــثــنــاءات تــتــعــلق
ـــشــــروع وقـــدرتـه عـــلى بــــجــــدوى ا
تــشــغــيل االيــدي الــعــامــلــة بـحــسب

البيان.
ونفت وزارة العمل اعالنها فتح باب
الشمـول براتب االعانـة االجتمـاعية

مـــنـــوهـــة الى ان اي اعالن عن فـــتح
بـاب الشـمـول سيـكـون عبـر مـوقعـها
الـــرســـمي وصـــفــــحـــات الـــتـــواصل
عـتمـدة وتود الـتاكـيد االجتـماعـي ا
ان الـتــقـد مـجــاني عـبــر اسـتـمـارة
الــكـــتـــرونـــيـــة مــوجـــودة في مـــوقع

الوزارة الرسمي. 
واكـــدت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمــان) امس ان (هـيــئـة احلــمـايـة
االجـتـمـاعـيـة مـاضـيـة في غـلق مـلف
الشـمـول لـعام 2016 وحال اكـتـماله
سيـتم االعالن عن فتح بـاب الشـمول
اجلــديـــد بــعـــد اســتـــكـــمــال جـــمــيع
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ـثـال قدمت -بـالتـاكـيـد فانـا عـلى سبـيل ا
الكـثيـر من قصـائدي سـواء على شـاشتي
تـوقفة ) فضـائيـة عشــــــــتار او اشـور (ا
ــواقع لــكن الـــشــعـــر الــيــوم يـــنــتـــعش 
الـتـواصل االجـتـمـاعي  وكـثـيرا مـا  اجته
ـواقع السـوشـيال مـيـديا البث قـصـائدي
ـــتــابـــعــ ـس الــتـــجــاوب  مـن قــبل ا وا

بشانها ..
{ وانت  ايــضــا عـــضــو في الــهــيــئــة االداريــة
الحتـاد االدبـاء والـكـتـاب الـسـريـان فكـيف تـرين

واقع مــؤسـســاتـنــا الـثــقـافــيــة في دعم الـكــتـاب
واالدباء بشكل عام ?

ــؤســسـات الــثـقــافــيـة تــعـمل -الشك ان ا
بــشـكل جــيـد من اجل االهــتـمــام بـالـواقع
الثـقافي اخلـاص بابـناء شـعبـنا  وانا لي
ـهـرجــــــــان الـذي رعـته مـشـاركـة خـالل ا
وزارة الــثـقـافــة الـعـراقــيـة بـالــتـعـاون مع
احتـــاد االدبـــــــاء والـــكـــتـــاب الـــســـريــان
لالحــتــفـال بــراس الـســنــة الـبــابـــــــــلــيـة
االشــوريــة (اكـيــتــو ) والـذي اقــيـــــــم في

العاصمة العراقية (بغداد ) ..
{ وســـــؤالي االخـــــــــيـــــر يـــــدور حـــــــــول مــــا
اســــتــــقــــــــــيــــته مـن بــــلــــدتك الــــقــــوش  الــــتي
تــنـحـــــــــــدرين مـنــهـا ومــا الـذي اسـتــفـدت  به

منها في قصائدك ?
- القـوش تـعني لي  الـكثـيـر كونـها  جـنة
الله على االرض وحـينـما  تثـيرني الكتب
عــنــهـــا قــصــيـــدة  اجــد ان كــلـــمــات تــلك
ـاء الـرقـراق  على الـقـصـيدة تـنـسـاب  كـا

اوراقي ..
-اجده مليبا لـلطموح من خالل التجاوب
ـــسـه في اهـــتـــمـــام واالهـــتـــمـــام الـــذي ا
ـتـابـعـ واشــاداتـهم  بـالـقـصـائـد الـتي ا
الــقـــيــهــا خـــصــوصـــا وان كــلــمـــات تــلك

القصائد تالمس مشاعر احلاضرين ..
ـضامـ الـتي تـنضج { وهـنـالك الـكثـيـر من  ا
قــصـــيـــدة مــنـــال ابـــونــا ..فـــمـــا هي ابـــرز تــلك

ضام التي حتاول  العمل عليها ? ا
-هـذا يــعـتـمـد بــشـكل كـبـيــر عـلى االلـهـام
الــشــعــري  وعــمــومــا  فــقــصــائــد تــبــني
مـــدلـــوالتــهـــا  عـــلى احلب او الـــوطن  او
ــراة كـــثــيـــرا مــا حتـــضـــر في كــلـــمــات ا

قصائدي ..
{ وعلى اي شـي تعولـ في ايـصال قـصائدك

تلقي والقاريء ? لضفاف  ميناء ا
-اجـد ان الـقـصـيـدة تـعـتـمـد بـشـكل كـبـير
عــلى االلـقــاء  فـهــنـالك غــالـبــا مـا يــعـاني
شـاعـر ركـاكـة كلـمـاته لـكـنه حـيـنـمـا يـلقي
الـقـصـيدة اخلـاصـة به فـهـو يـعـتـمـد على
طريـقة االلـقاء  النـتشـال القـصيدة من اي

حالة وهن اوضعف ..
{ لديـنا الكـثيـر من الفـضائـيات  فـهل اسهمت
ـنـافــذ االعالمـيـة بـتــداول الـشـعـر وابـراز هـذه ا

كتابه ?

اثبـتت الـشاعـرة منـال ابـونا بـنشـرها في
اجملـــاالت االدبــيــة والســـيــمــا بـــابــرازهــا
لـقـصـائـدهـا الـتي  اصـبحـت تتـمـاهى مع
ــنــاسـبــات الــقـومــيـة اخلــاصــة بـابــنـاء ا
شعبنا  وارتدت كـلمات ابونا  الوانا  من
البهاء في القـصائد التي القـتها الشاعرة
ـا ـنـحـدرة من  بـلـدة الـقـوش الـتي لـطـا ا
عـبـرت عن اعــتـزازهـا بـهـا واصـفـة ايـاهـا
جنـة الـله علـى االرض ..(الزمـان )حاورت
الشاعـرة على هامش حـضورها والـقائها

الحدى قصائدها:
{ تكتـب قصـائدك بالعـربية فـضال عن الشعر
الـشــعـبـي الـذي يــسـتــقي كــلـمــاته من الــعـامــيـة
ـتـداولـة  فضـال عن السـريـانـيـة فـمـاهي الـلـغة ا

االقــرب اليك من ب هذه اللغات ?
-في اي مـنـاسـبــة وحـيـنـمـا اتـلـقى دعـوة
اللقـاء قـصائـدي  احـاول تكـوين فـكرة عن
نـاسبة  فابـدا بنظم الـقصيدة واقع تلك ا
في ضوء هذا االمـر  والشك  حينـما اعبر
عن اعــتـزازي بـالــقـصـائــد الـتي انـظــمـهـا
بـالـلـغـة الـسـريـانـيـة كـونـهـا  الـلـغـة الـتي

تعانق التاريخ  وحتيا به ..
ـتـابـع ـتـلـقـ وا { وكـيف تـلـمـس جتـاوب ا

للقصائد التي تنظميها بهذه اللغة ?
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ــقـيــتـة  ــزمـنــة  والــشـائــعـة -لـالسف الـشــديــد- االزدواجـيــة ا من األمــراض ا

كياليْن ...!! والتمنطق بلسانيْن  والظهور بوجهيْن  والكيل 
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وهذه األمراض والعوارض محلُ نَقْدٍ شديد  وسخطٍ وتنديد مِنْ قبل عامة الناس
فضال عن عيونهم ...

-3-
وهي وإنْ كانت مـعيبةً ذميمـة -أياً كان صاحبـها - االّ أنها تقـبحُ بشكل كبير اذا
سـؤول الكبـير ال يسـوغ له أنْ يكون سـؤول الكبـير ذلك أنَّ ا تأصـلّت في نفس ا

نرجسياً يستكثر القليل على الناس بينما هو يستقل منهم الكثير..!!
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ــــــسـؤولـ أنَّ قـراءتـهم لالشـخـاص واألشـــيـاء يـشـوبـها مـشـكـلـة بـعض كـبـار ا
اخلطأ ...

وقد يخفي عليهم ذلك مع وضوحه للموضوعي من الناس .
ثال التاريخي : ا

ستضيئ هو أحدُ سالط بني العباس  وقد دار احلوار التالي بينه وب أحد ا
دعو ( مسعود بن البادر )  مقربيه ا

قال مسعود :
ستضيء " كنتُ يوماً ب يديْ ا

فقال لي :
كلُّ من نعـرفه قد ذكرّنا بنفسه  ووصل اليه بِـرُّنا االّ ابن اخلشاب فاعتذرتُ عنه
بـعـذر اقـتـضـناه احلـال  ثم خـرجتُ فـعـرّفتُ ابن اخلـشّـاب ذلك فـكـتب اليـه هذين

البيت .
وَرَدَ الورى سلسالَ جودِكَ فارتووْا 

فوقفتُ دُونَ الوِرْدِ وقفةَ حائمِ 
ظمآن أطلبُ خِفّةً مِنْ زحمةٍ

والوِرْدُ ال يَزدادُ غيرَ تزاحُمِ 
قال ابن البادر :

ائتي دينار  وقال : ستضيء  فأرسل اليه  فعرضتهما على ا
لو زادنا زدناه } 

شذرات الذهب ج 5 ص 404
ـنهل العذب  الـذي يزدحمُ الواردون عليه  ـستضيء با لقـد شبُّه ابن اخلشاب ا

أما سمعت بقول القائل :
 ( نهلُ العَذْبُ كثيرُ الزُحامْ (وا

ـزدحم عـليه ـنهل وهـو الظـامي اليه االّ أنَّ كـثرة ا وكان يـنتـظرُ الـوصولَ الى ا
ـستضيء طلباً كانت تُـعيقه عن الوصول  في اشارة الى كـثرة من كان يتصل با

لِمنحِه وعطاياه ...
انّ ابن اخلشاب هذا كان بارعاً في النحو واألدب وفي علوم أخرى .

قال ابن االخضر :
" دخلت عليه يوماً وهو مريض  وعلى صدره كتاب ينظر فيه  قلتُ :

ما هذا ?
قال :

ذكر ابنُ جِـنِيّ مسألـةً في النـحو  واجـتهد أنْ يـستـشهـد عليـها بـبيْتٍ من الـشعر
ـسألـة سبـع بـيتاً مـن الشعـر  كل بيتٍ فلم يـحضـره  واني ألعرف عـلى هذه ا

من قصيدة ..!!
هم هنا : ا

ـرمـوقة ـكـانة ا ـسـتضيء كـان يَـعُدُّ نَـفْـسَه مُحـسـناً الى الـعـلمـاء وأصـحاب ا ان ا
بدليل قوله :

( كلّ مَنْ نعرفه قد ذكرّنا بنفسه ووصل اليه بِرُّنا ...) 
واخلطـأ الكبير يكمن في قوله ( وذكرّنا بنفسه ) حيث أراد من العلماء أنْ يكونوا

بادرين الى االتصال به مع أنّ الصحيح هو العكس تماما . هم ا
لوك ونعم العلماء  لوك على أبواب العلماء فهم نعم ا " اذا رأيتم ا
لوك وبئس العلماء " . لوك فبئس ا وان رأيتم العلماء على أبواب ا

بادر الى تـفقد العلماء وصلتهم دون حاجة لقد كـان على السلطان أنْ يكون هو ا
منهم الى تذكيره بأنفسهم .
وما معنى التذكير بالنفس ?

أليس مـعنى ذلك أنْ يغض العلماء النظر عن مكانتهم واستحقاقهم في أنْ يكونوا
محل تكر وتعظيم من قبل رأس الهرم في السلطة ?

وهذا ما اليرضاه العلماء الربانيون يقيناً .
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ان هـناك الـيوم من الـسلـطوي –في الـعراق اجلـديد  – مَنْ يـرى لنـفسه الـفضل
واطن ..!! على الدولة وا

طالب الـشعـبية وأهـمها ويرى أنه اجنـز الكثـير مع أنّه لم يـنجز حـتى اآلن أكبـر ا
ـفــسـدين البل أنّ بـعض الـفــاسـدين احـتل مـواقع وهـو الـقـضـاء عــلى الـفـسـاد وا

فسدين ? دعاة للفساد وا رسمية في غاية األهمية فأين هي احملاربة ا
ان هـذه االسـطــوانـة اسـطــوانـة مـشــروخـة وال تَـسْــتَـسِـيــغُـهـا

األسماع ...
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وال نـريــد االن أن نـكــثـر من األرقــام والـوقــائع ولـكــنـنـا
أردنــا أنْ نـقـرع أجــراس الـتـنــبـيـة واحلــذر من الـقـراءة

اخلاطئة لالشخاص واألحداث .

"خبصـونة بـچم نيمـونه  عنـده كارزما وعـنده كـارزما تالـيتـها موت وخـراب بيوت
وجوع".

ان رحم الـله مـاكسـميـليـان ويـبر فـقد قـدم دراسـة اجتـماعـية لـلـطاعـة طاعـة اال
ن يؤمـنون به لينـفذوا مبتـغاه وطبعـا ماكان يصح ان لفرد لـقدرته في التـأثير 
ـصطلح ونـعمل بـالطـاعة بـحجة نختـفي نحن مـن ان نكون طـليـعة مـرددي هذا ا

كارزما فالن و علتان!
ـنتـشرة وهل عـند ـوجـودين وقبل ذلك مـاهذه الـكـرزمات ا ماذا جـلبت كـارزما ا

وصوف بها كارزما حقيقية? ا
ـطــلـقــون لـلـمــصـطــلح عـلـى الـسـادة" غــيـر الــغـبــاء و الـدونــيـة و الـنــفـعــيـة ال فــا
"- ان صح اجلمـع- يرون فـيهم بـاب رزق وفرصـة بقـاء مع االنتـباه تـكرزمـ ا
ان كـثـيـرا وكثـيـرا جـدا من الـعـراقيـ يـقـلـدون صدام حـسـ بـوصـفه كـارزاما
قـلدون ام ال فـقـد صاروا يـتحـركـون مثـله و يـجلـسون مـثـله ويشـوحوا وبـعـلم ا
بأيـديهم مثـله لكـنهم "تـكرزموا" ايـضا في االثـراء على حسـاب الشـعب ضارب
الـدين و الـوطـنـيـة و اخلــلق بـحـذاء قـد فـنـقـلــوا ثـروات خـارج الـبالد جتـعـلـهم

مرتاح ان مد الله العمر فأن عافتهم السلطة لم تعفهم التجارة.
اذكر انني رأيت قبل سنوات" متكرزما" يعالج نفسه من السرطان في مستشفى
ـريض طبـيبا و مـسؤوال في الـدولة و ارتبط اسـمه بقـضايا خارج الـعراق كان ا
سرقـة واتهم و جرت ادانته- بعد تـأم سفره طبعـا- كان وجهه بلون احلناء و
ـوديل من يـلـبس ثـيـابـا مـبـالـغـا في غالء سـعـرهـا ويـقـله مـوكب مـوحـد الـلـون و ا
سيـارة راجن روڤر وفي وقت اجـتمـاع بطـانته كـانت تعـقد صـفقات مـن البزنس
في بهـو الفنـدق الراقي الذي نزله وكـذلك صفقـات سريعـة مع مومسـات يخففن
ـشــفى عن اقـاربـه! مـات الـكــارزمي ولم يـسـأل نــفـسه لم له ان ضـغط مــشـوار ا
وتون بسبب سـرقته هو الموال دوائهم يعـالج في ارقى مشفى فيمـا ابناء بلـده 
امــوالـهم الــتي صـارت ڤــيال لــسـيـادتـه وطـعــامـا لــسـيـادتـه واسـطــول سـيـارات
لــسـيــادته واجـور عالج لــسـيــادته ومـقــابال التـعــاب مـومـس لـسـيــادته و بــطـانـة

سيادته.
ان قليالن من يـوم كانت البشرية امثـال سيادته اكثر من واحد فـالشرف و اال

تعد على االصابع حيث قتل قابيل هابيال!
ـكـان ـؤدي لـلــقـسم بـحـفظ الـعـراق كـنت اقف في ا ـنـتـخب ا ـسـؤول ا ـا مـات ا
ــعـرفـة ـسـمــوح فـيه بــالـتـدخــ فـلــقـلق لـســان احـد حــمـيـر الــثـقـافــة ومـدعي ا ا

بالسياسة متأثرا برحيل صاحبه ليقول: كان كارزما...
انا شـخصـيًا اخـجل ترديـد كيل الـشتائم الـذي همـسته مع نـفسي عـن النافق ال
رحـمه الـله فالـسـارق النـاهب احلـانث بـيمـينـه صار كـارزمـا واكتـفيـت بالـقول"
ـة حـزيـران وامـثـال الـسـادات انـعل ابـو الـكـارزمــا".كـارزمـات الـعـرب اتت بـهــز
ـقـاومـة ومـبـارك وجتـار اخملـدرات الـذين يـسـتـخـدمـون عـائـدات احلـشـيش في ا
وكارزمـات الوطن اتت بـقائمـة طويـلة من " الـشچوالت " الـقذرة الـتي اقل افعـلها
اذجـها هي" الفاطـس" في اخلارج الذي سرق وهـرب و مرض و مات مأسوف و
ال الذي نهبه ال مأسوفا عليه.ورحم الله ماكسمليان ويبر الذي لو يعلم ان على ا

مصـطلحه سيطلق على بعض النفايات الصدر توضيحا
غلوط لقرائه.  واعتذارا عن الفهم ا

ـضــحك فــأن احـدهم قــال عن نــفـسه مــرة" انـا امــا ا
عندي كارزما"! 

الـلـهـم عـجل بــيـوم الــقـيــامـة لــتـسـتــرد الـكــرازم الـتي
فاضت بها ارضك.

باسم عبدالزمان
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