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يومـا بعد يـوم يؤكـد مجلس 
محافظـة نينـوى حرصـه الكبيـر 
جميـع  حقـوق  ضمـان  علـى 
المكونـات في المحافظة بما كفله 
الدسـتور لهـم ، ونتيجـة لمتابعة 
لإلشـكاالت  الحثيثـة  المجلـس 

الوحـدات  بعـض  فـي  القائمـة 
اإلدارية التابعة للمحافظة وسـعيه 
والمعالجـات  الحلـول  إليجـاد 
القانونية المسـتندة على الدسـتور 
، قـام مجلـس محافظـة نينـوى 
وبطلـب مـن السـيد أنـور متـي 

المجلـس ورئيـس  هدايـة عضـو 
اللجنـة الماليـة واالقتصاديـة فـي 
بمفاتحـة  المحافظـة  مجلـس 
بموجـب  االتحاديـة  المحكمـة 
الكتـاب المرقـم ) 9931 فـي 11/ 
بتفسـير  لتزويـده   )  2013  /  12
ثالثـا   /  23 ( للمـادة  المحكمـة 
ووردت  الدسـتور  مـن   ) ب 
إجابـة المحكمة بموجـب الكتاب 
المرقـم ) 6 ت . ق / 2014 فـي 
المجلـس  وقـام   ،  )  2104/1/30
المحكمـة  قـرار  بتعميـم  بـدوره 
المحافظـة  دوائـر  جميـع  علـى 
وكافة مجالـس األقضية والنواحي 
المرقـم 2399  الكتـاب  بموجـب 
فـي 2104/3/4 لاطـاع والعمـل 

. بموجبـه 
سـيزيد  اإلجـراء  هـذا  إن 
مـن أواصـر الثقـة بيـن مكونـات 
هـاالت  وسـيزيل  المحافظـة 
التوجـس والحـذر والخـوف التـي 

. الماضيـة  المرحلـة  أفرزتهـا 
إننـا فـي الوقـت الـذي نشـد 
علـى أيـادي مجلـس المحافظـة 
رئيسـا وأعضـاء وندعـم مواقفهـم 
بيئـة  خلـق  فـي  وتوجهاتهـم 
الوئـام وترسـيخ  السـام وأجـواء 
والتسـامح  المحبـة  مفاهيـم 
والتعـاون ... نأمـل منهـم المزيـد 
مـن العطاء خدمـة ألهالي نينوى 
الكـرام لينعمـوا بالعيـش الرغيـد 
فدرالـي ديمقراطـي. عـراق  فـي 

ـــن  ـــاء النهري ـــان ابن ـــا كي دع
ـــى تغليـــب لغـــة الحـــوار فـــي  ال
ـــداد  ـــن بغ ـــاكل بي ـــل المش ح
فـــي  واالســـراع  واربيـــل، 
تشـــكيل الكابينـــة الثامنـــة 

لحكومـــة االقليـــم.
ســـبنيا  ســـامي  وقـــال 
مســـؤول عاقـــات الكيـــان 
فـــي تصريـــح خـــص بـــه 
ــد  ــان عقـ ــورايا« ان الكيـ »سـ
ـــة  ـــوم الجمع ـــاح ي ـــا صب اجتماع

2014/3/7 وتـــدارس جملـــة 
ــة كان  ــا الحيويـ ــن القضايـ مـ
ـــة  ـــود المبذول ـــا الجه ـــن بينه م
ــم،  ــة االقليـ ــكيل حكومـ لتشـ
ومصالـــح  يتماشـــى  بمـــا 
وحقـــوق  عامـــة  االقليـــم 
فـــي  االخـــرى  المكونـــات 
ـــبق ان  ـــذي س ـــاء ال ـــوء اللق ض
تـــم بيـــن نيجرفـــان بارزانـــي 
والقوائـــم الفائـــزة مـــن ابنـــاء 

ــعبنا. شـ

ـــوص  ـــبنيا بخص ـــاف س واض
ـــه فـــي  مشـــاركة شـــعبنا واحزاب
الحكومـــة القادمـــة فقـــد كان 
ــاءات مـــع قائمـــة  هنـــاك لقـ
التجمـــع الكلدانـــي الســـرياني 
االشـــوري أنتهـــت بتهيئـــة 
القوميـــة  المطالـــب  ورقـــة 
والتـــي  بشـــعبنا  الخاصـــة 
ـــى  ـــدم ال ـــل أن تق ـــن المؤم م
المكلـــف بتشـــكيل رئاســـة 
الحكومـــة نيجرفـــان بارزانـــي 

ـــراكة  ـــا الش ـــخ فيه ـــي تترس الت
ـــدم  ـــف ع ـــا يؤس ـــة وم الوطني
مشـــاركة قائمـــة الرافديـــن 
المذكـــورة  اللقـــاءات  فـــي 
بمذكـــرات  دعوتهـــا  رغـــم 

ــمية. رسـ
واكـــد االجتمـــاع علـــى 
ارادة  احتـــرام  ضـــرورة 
ــي  ــل القومـ ــن والعمـ الناخبيـ
يضمـــن  بمـــا  المشـــترك 
لشـــعبنا. العليـــا  المصالـــح 

نوزاد بولص
بمثابـة  كانـت  التـي  المجيـدة  اذار  النتفاضـة   23 الذكـرى  فـي 
تحـول جديـد للشـعب العراقـي عمومـا واقليـم كوردسـتان خصوصـا، 
حيـث اعطـت المواطـن العراقـي بـكل انتمائاتـه فرصـة للتخلـص مـن 
الدكتاتوريـة المسـتبدة بحـق شـعبها و تعرضـت كافة مكونات الشـعب 
العراقـي الـى الظلـم والقتـل والتهجير وخصوصـا في اقليم كوردسـتان 
الـذي انتـزع  االنتصـار لصالحه  بعد اندحار ازالم النظام وسـقوطهم في 
االقليم ، و تشـكلت اللبنة االولى لنجاح مسـيرة التجربة الكوردسـتانية 
فـي االنتخابـات االولى لبرلمـان اقليم كوردسـتان وتشـكيل حكومتها، 
واسـتمرت المسـيرة بنجاح رغم االقتتال الداخلي المؤسف بين الحزبين 
الرئيسـين انـذاك الحـزب الديمقراطـي الكوردسـتاني واالتحـاد الوطني 
الكوردسـتاني، وفـي ظـل ذلـك تواصلـت مسـيرة التطـور فـي االقليـم 
بالرغـم مـن وجـود النظام وبدعم ومسـانذة القوى االقليميـة ومنظمات 
االمـم المتحـدة ، ممـا مهـد الطريـق لتشـكيل  حكومـة االقليـم. وبعد 
سـقوط النظـام البائـد عـام 2003 شـهدت المنطقـة والعـراق متغيـرات 
جديـدة خاصـة علـى السـاحة العراقيـة واخـذت التجربة الكوردسـتانية 
دورهـا المميـز لتشـكيل العراق الجديد على أسـس جديـدة تقوم على 
احتـرام مبـادئ حقوق االنسـان والديمقراطية والسـلم االجتماعي، وقد 
سـاهمت كوردسـتان فـي صنـع القرار السياسـي من منطلق مـا يتمتع 
بـه االقليـم مـن اسـتقرار وأمن  فقد شـاركت كوردسـتان فـي العملية 

السياسـية بنجـاح وأدت دورهـا كاعب سياسـي فـي المنطقة.
وحيـث تعـرض العـراق بعـد ذلك الـى عمليـات ارهابية ضـد كافة 
مكونـات شـعبه فقـد أصبحت كوردسـتان مـاذا أمانـا للمهجرين من 
داخـل الوطـن نظـرا لمـا يتمتـع بـه االقليـم مـن اسـتقرار سياسـي 
وأمني وهكذا اسـتمرت المسـيرة لسـنوات بعد سـقوط النظام وتطور 
االقليـم مـن النواحـي الثقافيـة واالجتماعيـة واالعمـار وبنـاء المـدن 
والبنيـة التحتيـة الـى مسـتوى ربمـا يضاهـي مسـتوى التطـور فـي 

منطقة الشـرق االوسـط.
واليـوم نحـن نعيـش تجربـة اخـرى بعـد االنتخابات االخيـرة في 
االقليـم التـي جـرت فـي أيلـول 2013 التـي تبلـورت بنتائـج غيـر 
طبيعيـة بعد سـيطرة الحزبين الرئيسـين على السـاحة الكوردسـتانية 
الكثـر مـن عشـرين سـنة مضت حيـث طـرأت متغيـرات جديدة في 
االقليـم وبـروز قوى سياسـية اخرى وفـي أجواء الهامـش الديمقراطي 
فيـه ، بـرزت االزمـات فـي مسـار تشـكيل الكابينـة الثامنـة لحكومـة 
االقليـم التـي أثـرت علـى المسـيرة الديمقراطيـة واالجتماعيـة كمـا 
أصبحت خطرا على مسـتقبل االقليم بسـبب  تداعيات ازمة تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة والتـي مـا تزال مسـتمرة لحد اليـوم وخلقت فراغا 
سياسـيا وخاصـة االزمـة االخيـرة بتأخير رواتـب الموظفين واشـتداد 
االزمـة بيـن الحكومـة الفدراليـة وحكومـة االقليـم وفي نفـس الوقت 
عـدم التوصـل الـى نتائـج ملموسـة فـي مسـعى تشـكيل الحكومـة 
الجديـدة التـي مر عليهـا أكثر مـن 169 يوما والتزال االزمة مسـتمرة 
والمواطـن الكوردسـتاني يدفع الثمـن، حيث تثار الكثير من الشـكوك 
لعـدم حـل هـذه االزمـات، اذا السـؤال الوحيد الذي يبقـى في مخيلة 
المواطـن الكوردسـتاني هـو، هـل نحـن بحاجة الـى انتفاضـة جديدة 
وضـد مـن:؟ ضـد كل مـن يحـاول تعكيـر االجـواء فـي كوردسـتان 
وكل مـن يريـد أن يوقـف حركـة االعمـار والتطـور وضـد كل النيات 

المبطنـة التـي التريـد الخيـر لكوردسـتان وتجربتهـا الجديدة.
   فلنمضـي قدمـا مـن أجـل كشـف الحقائـق التـي تريـد النيـل 
مـن ارادة شـعب اقليـم كوردسـتان الـذي يواصل المسـيرة بكل همة 
وفخـر واعتـزاز. وأخيـرا نقـول: لنبنـي كوردسـتان بعيدا عـن التخلف 
والعنجهيـة والطائفيـة المقيتـة ولنكـن قـدوة لمجتمـع تسـوده قيـم 
حقـوق االنسـان والعدالـة االجتماعية والسـلم والديمقراطيـة، ولنبتعد 
عـن االنانيـة والحزبيـة الضيقـة ولنتكاتف جميعا من أجل كوردسـتان 
زاهـرة متطـورة بشـعبها وأبنائهـا وقيادتهـا الحكيمـة، واللبيـب تكفيه 

االشارة.....

»سورايا« خاص/
السياسـية  التنظيمـات  رؤسـاء  عقـد 
لشـعبنا  اجتماعا صبـاح الجمعة 2014/3/7 
الكلدانـي  القومـي  المجلـس  بضيافـة 
المتعلقـة  القضايـا  مـن  عـدد  لمناشـقة 
التجمـع  وتنشـيط  شـعبنا  بمسـتقبل 

االشـوري. السـرياني  الكلدانـي 
وعلـى هامـش االجتمـاع صـرح روميو 
هـكاري الناطـق الرسـمي بأسـم التجمـع 
ورئيـس حـزب بيـث نهريـن الديمقراطـي 
اوضـاع  تـدارس  االجتمـاع  ان  لسـورايا 
شـعبنا وأتخـذ القـرارات بشـأن العديد من 
النقـاط التـي كانـت علـى جـدول االعمال 
وفـي مقدمتها تفعيل المطالبة بأسـتحداث 
محافظـة سـهل نينـوى، حيث تم تشـكيل 
لجـان خاصـة لمتابعـة هذا الملـف الحيوي 
لعقـد  السـعي  مـن جميـع جوانبـه عبـر 
لقـآت مع االطـراف ذات العاقة في العراق 
واقليم كوردسـتان لشـرح االبعاد الجغرافية 

واالداريـة واالجتماعيـة لهـذا المطلب.
وأضـاف هكاري كذلـك اتفق الحاضرون 
علـى توحيـد ورقـة مطالـب شـعبنا الـى 

مبروك للمرأة عيدها العالمي

يسر صحيفة »سورايا« أن تـتـقدم 
بأسمى التبريكات والتهانيء للمرأة 

في كل مكان بعيدها العالمي

روميو هكاري: تجمع تنظيماتنا السياسية الكلدانية السريانية اآلشورية يتفق على 
تفعيل المطالبة بأستحداث محافظة سهل نينوى

مجلس محافظة نينوى يخطو خطوة مهمة نحو تحقيق التعايش 
السلمي للحفاظ على خصوصية المكونات

سامي سبنيا: نأسف لعدم مشاركة قائمة الرافدين
في اجتماعات القوائم الفائزة في برلمان اقليم كوردستان

هل نحن بحاجة الى 
انتفاضة ثانية؟

الكابينـة الثامنـة وتقديمهـا الـى السـيد نيجرفان 
بارزانـي رئيـس حكومـة االقليم المكلف بتشـكيل 
الحكومـة القادمـة، وكذلـك االتفاق على التنسـيق 
مـع مجلـس الطوائف المسـيحية لمناقشـة اوضاع 

شـعبنا ومسـتقبله فـي الوطن.
رؤسـاء  ضـم  االجتمـاع  ان  بالذكـر  جديـر 
الكلدانـي  التجمـع  داخـل  المنضويـة  االحـزاب 

السـرياني االشـوري حيث شـارك ممثلـو االحزاب 
التاليـة: الحركـة الديمقراطية االشـورية، المجلس 
الشـعبي الكلدانـي السـرياني االشـوري، الحـزب 
الوطنـي االشـوري، المجلـس القومـي الكلدانـي، 
حـزب بيـث نهريـن الديمقراطـي، حركـة تجمـع 
السـريان، المنبـر الديمقراطـي الكلدانـي، اتحـاد 

بيـث نهريـن الوطنـي.
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اكــد الســيد مســعود بارزانــي 
ان  كوردســتان  اقيــم  رئيــس 
الوضــع الراهــن فــي العــراق بــات 

ــرة. ــة كبي ــه أزم يواج
لــه  فــي كلمــة   وأضــاف 
بمراســيم  مشــاركته  خــال 
شــهيدا   )93( رفــاة  اســتقبال 
؛  البارزانييــن  المؤنفليــن  مــن 
أن المســألة ليســت الميزانيــة 
ــن  ــر م ــي أكب ــا ه ــط وإنم والنف
ذلــك بكثيــر، فهــي محاولة لكســر 
إرادة وهيبــة الكــورد وكوردســتان 
ــى  ــادة النظــر إل وتهميشــهم وإع

ــة. ــة ثاني ــورد بدرج الك
ــورد ال  ــى أن الك ــدد عل  وش
يمكــن أن يقبلــوا التهميــش مــرة 
ــى  ــودة إل ــل الع ــن نقب ــة ول ثاني
ــى  ــاومة عل ــة والمس ــوراء ثاني ال
ــوردي  ــعب الك ــا وأن الش حقوقن
ــات  ــذه التضحي ــدم كل ه ــم يق ل
لكــي يتعــرض ثانيــة إلــى الظلــم 

ــتبداد. واإلس
إســتمرت  إذا  وأضــاف   
الســلطات فــي بغــداد فــي تعاملها 
معنــا بهــذا األســلوب وإســتخدام 
ــط  ــة ضغ ــراءات كورق ــذه اإلج ه

ضــد اإلقليــم، فأنــا أقولهــا وليــس 
ولكــن  التهديــد  منطــق  مــن 
بــكل يقيــن باننــا ســنتخذ موقــف 
لــم يتوقعــه أحــد، وليــروا بعدهــا 
ــك أم ال. هــل نســتطيع فعــل ذل
وأوضــح البرازانــي أنــه تحدث 
ــع األطــراف السياســية  مــع جمي
فــي كوردســتان حــول إعــادة 
النظــر فــي العاقــات بيــن أربيــل 
اإلســتمرار  واليمكــن  وبغــداد 
بهــذه العاقــات، الننــا مــن غيــر 
الممكــن أن نعيــش تحــت هــذه 

ــتمرة. ــدات المس التهدي

دعـا بطريـرك )الكلـدان( فـي 
العـراق والعالـم )لويـس روفائيـل 
األول سـاكو( مؤخرا، المسيحيين 
فـي بـاده إلى أن يكون )موسـم 
الصـوم الكبير من أجل مسـتقبل 
العـراق والمنطقة ومـن أجل بقاء 
المسـيحيين وتواصلهم، وإلشـاعة 
ثقافة المحبة والتسـامح والسـام 
والعيش المشـترك بعـزة وكرامة(.
)ســاكو(  األب  وأكــد 
ــي  ــوراه ف ــى دكت ــل عل المتحص
الفقــه اإلســامي مــن جامعــة 
الســوربون ســنة 1986، والــذي 
انتخــب مطرانــا علــى أبرشــية 
ــان  ــي بي ــنة 2002، ف ــوك س كرك
ــك )أن  ــه اليوم ــن مكتب ــادر ع ص
فتــرة الصــوم الكبيــر هــي فرصــة 
ــم  لجميــع المســيحيين فــي العال
مــن أجــل التأمــل ومزيــد تعميــق 

اإليمــان بتعاليــم المســيح(.
وأشــار إلــى ضــرورة التعايــش 
ــاعدة  ــد المس ــد ي ــامح وم والتس
أوصاهــم  كمــا  الجميــع  إلــى 
دينهــم، مضيفــا: )إننــي انتهــز 
الصــوم  فرصــة حلــول موســم 
ــى 50  ــد عل ــذي يمت ــر )ال الكبي
ــم  ــاه لك ــم، وأتمن ــا( ألهنئك يوم
ــة  ــزا للصــاة ولمراجع ــا متمي زمن
الــذات والتوبــة وعمــل اإلحســان، 
وأطلــب منكــم أيهــا المســيحيون 
أن يكــون الصيــام لهــذا العــام من 
ــة  ــا والمنطق أجــل مســتقبل بلدن
ومــن أجــل بقــاء المســيحيين 

وتواصلهــم(.
طقـس  هـو  األكبـر  والصـوم 
مـن طقـوس المسـيحيين يمتـد 
علـى حوالـي 55 يومـا، وينقسـم 
إلـى ثـاث فتـرات رئيسـية وهي؛ 
فتـرة  ثـم  االسـتعداد  أسـبوع 
األربعيـن يومـا التي صامها السـيد 

المسـيح صوما إنقطاعيا ثم أسـبوع 
اآلالم. وهي طقوس جعلت حسـب 
لإلحسـاس  المسـيحي  االعتقـاد 
بالفقـراء والمعانـاة، وللوقـوف عنـد 
تضحيـات المسـيح وصحابتـه عند 
نشـره لرسـالته. وبالنظـر إلى حالة 
التطاحـن والتقاتـل الداخلـي التي 
االحتـال  منـذ  العـراق  يعيشـها 
األميركـي سـنة 2003، والذي أخذ 
بعـدا طائفيـا ودينيا هـدد األقليات 
وأضـر بنسـيج المجتمـع العراقـي، 
شـدد األب )لويـس روفائيل األول 
سـاكو( علـى ضـرورة الضغط على 
كل األجهـزة الحاكمـة والسـلطات 
المحليـة والفدراليـة العراقيـة مـن 
أجـل فـرض األمـن والقضـاء على 
المعتقـدات  وحمايـة  اإلرهـاب 
وممارسـة  الدينيـة  والحريـات 
أن  مؤكـدا  والشـعائر،  الطقـوس 
المناسـبة الدينيـة التـي يحييهـا 
العالـم  كل  فـي  المسـيحيون 
هـذه األيـام هـي فرصـة للتذكـر 
واالهتداء. وقال: )بسـبب اسـتمرار 
فـي  العنـف  وأعمـال  الصراعـات 
مدن عديـدة في بادنـا ومنطقتنا 
وتهجيـر العديـد مـن العائات من 
مدنهـا وبيوتهـا، أود أن تخصصـوا 
هـذا الزمـن القوي للصـوم والصاة 
مصالحـة  تحقيـق  أجـل  مـن 
الفرقـاء  كافـة  بيـن  حقيقيـة 
السياسـيين وتجديـد ثقتهـم فـي 
مـن  للخـروج  البعـض  بعضهـم 
هـذه المرحلـة المقلقـة، والعمـل 
سـليمة  قواعـد  إرسـاء  علـى 
جديـدة  صفحـة  وفتـح  للتاقـي 
واتخـاذ  المقبلـة  االنتخابـات  مـع 

خطـوات جديـة (.
الرئيســية  اإلشــكالية  وعــن 
الطائفــة  منهــا  تعانــي  التــي 
ــي  ــراق، وه ــي الع ــيحية ف المس

بحثــا  الوطــن  خــارج  الهجــرة 
ــه  ــا تحمل ــكل م ــن، ب ــن األم ع
معانــاة  مــن  اإلشــكالية  هــذه 
اللجــوء والســفر وإجــراءات اإلقامة 
ــي  ــا ف ــد الباب ــخ، أك واالغتراب..إل
كلمتــه علــى ضــرورة البقــاء فــي 
الوطــن )العــراق( وعــدم مغادرتــه، 
ــم  ــن ه ــيحيين العراقيي ألن المس
أساســا أبنــاء هــذا الوطــن وجــزء 
هــام مــن شــعبه، قائــا: )أدعوكــم 
ــى الصــوم والصــاة مــن أجــل  إل
ــم  ــي وطنه ــيحيين ف ــاء المس بق
،ألن  الهجــرة  وعــدم  العــراق 
هويتنــا المســيحية متجــذرة فــي 
ــه  ــراق وجغرافيت ــخ الع عمــق تاري

ــنة(.  ــي س ــذ ألف من
ــامح  ــى روح التس ــدا عل وتأكي
التــي تســكن خطــاب الكلدانييــن 
ــات  ــة مكون ــاه بقي ــلوكهم تج وس
شــعب العــراق، أكــد البطريــرك أن 
مســألة الهجــرة غيــر آمنــة، وهــي 
نابعــة مــن ســلوكات البعــض التي 
تعمــد إلــى تخويــف المســيحيين 
وإغرائهــم مــن أجــل مغــادرة 
اســتنكره  أمــر  وهــو  الوطــن، 

بشــده.
ــى  ــمعوا إل ــا تس ــع: ) ف وتاب
وال  يرهبكــم  أو  يرغبكــم  مــن 
تنخدعــوا بهــم، إنهــم ال يريــدون 
خيركــم ونحــن هنــا بمشــيئة 
اللــه وســنبقى هنــا بمعونتــه نمــد 
الجســور ونســهم مــع إخوتنــا 
والتركمــان  والكــرد  العــرب 
ــن  ــلمين والمندائي ــبك المس والش
تقدمــه  فــي  واأليزيدييــن، 
وازدهــاره ليعــود بلــد خيــرات 
ــوة  ــوم دع ــالة الص ــاد.. ورس وأمج
إلشــاعة ثقافــة المحبــة والتســامح 
والســام والعيــش المشــترك بعــزة 

وكرامــة(.

اسامة  البرلمان  رئيس  هدد 
النجيفي   بمقاضاة رئيس الحكومة 
االتهامات  بسبب  المالكي  نوري 
ولمجلس  له  المالكي  وجهها  التي 

النواب.
مؤتمر  في  النجيفي  وقال 
علينا  خرج  )المالكي  ان  صحفي 
ضد  تحريضي  انتخابي  بخطاب 
وغير  سابقة خطيرة  وهو  البرلمان 
مسبوقة في اي نظام ديمقراطي(.

الحكومة  )رئيس  ان  واضاف 
عودنا في كل مرة بخلق ازمة جديدة 
التي  السابقة  االزمات  عشرات  بعد 
كان ينبري لها العقاء ويخمدونها 
وهذا  جديدة  بازمة  علينا  فيخرج 
االمر هو الباطل بعينه وله وجهان 
اولهما للتغطية على فشل الحكومة 
والثاني لتأزيم الوضع لخدمة اهداف 

خاصة(.
اتهم  )المالكي  ان  وتابع 
من  اخراجه  وحاول  المجلس 

المجلس  شرعيته متناسيا ان هذا 
حكومته  منه  خرجت  الذي  هو 
على  بالحفاظ  قبته  تحت  واقسم 
الدستور  وصيانة  العراق  سامة 
بخرقه وتجاوزه  انبرى كثيرا  الذي 
ووجه التهم جزافا لرئاسة البرلمان 
الداخلي  بالنظام  فهم  وعد  بجهل 

للمجلس(.
المالكي  )اتهام  ان  واوضح 
القوانين  بانتقاء  البرلمان  لرئاسة 
هو دليل على تقصد تشويه الصورة 
امام الشعب ونحن سبق ان وجهنا 
بادراج الموازنة على جدول االعمال 
تاخر  ورغم  تواقيع  جمع  بعد 
الموازنة في الحكومة لكن انسحاب 
فقراتها  لبعض  رفضا  الكتل  بعض 
تنعقد  ولم  القانوني  بالنصاب  اخل 

الجلسة(.
المالكي  مع  )نتفق  اننا  وبين 
بان الحكومة فاشلة ولكننا نختلف 
معه باسباب الفشل التي القاها على 

الحقيقي  السبب  ان  بل  البرلمان 
دورتين  وطيلة  الحكومة  لفشل 
سابقتين هو سياسة رئيسها ناهيك 
والعرقلة  المستمرة  التخبطات  عن 
الرقابي  البرلمان  لدور  الدائمة 

والتشريعي(.
اتهامات  )بخصوص  واوضح 
المالكي حول الوزراء االمنيين فنود 
اسمين  قدم  المالكي  ان  التوضيح 
االخر  اما  احدهما  وانسحب  فقط 
فلم يحصل على توافق بين الكتل 
من  جديد  والتفاف  مخالفة  وهي 

قبل المالكي(.
)اتهام  ان  النجيفي  وتابع 
هي  مؤامرة  نقود  باننا  لنا  المالكي 
ضمن  وتندرج  باطلة  تهم  كلها 
لن  والتي  التحريضية  الخطابات 
الى  سنلجأ  بل  عنها  نتغاضى 
القضاء العادل ونقاضيه بتهم القذف 
تهم  وهي  والتحريض  والتشهير 

باطلة ولن نسكت عنها(.

رد المتحــدث الرســمي 
إقليــم  حكومــة  باســم 
كوردســتان علــى تصريحــات 
ــي: ــا يل ــي بم ــوري المالك ن
اقليــم  تؤكــد حكومــة 
ــع  ــا لجمي ــتان رفضه كوردس
وزراء  رئيــس  تصريحــات 
نــوري  الفيدرالــي  العــراق 
ادلــى  والتــي  المالكــي 
ــة  ــام القليل ــال األي ــا  خ به
الماضيــة وخاصــة تلــك التــي 
ــاءه   ــياق لق ــي س ــاءت ف ج
مــع قنــاة ))NRT        يــوم 
وكان   5/3/2014 األربعــاء 
ــم  ــق باقلي ــا يتعل ــزء منه ج

كوردســتان.
نحــن مــن جانبنــا نرفض 
التصريحــات  تلــك  جميــع 
أشــار  التــي  والمعلومــات 
إليهــا المالكــي، ونعتبرهــا 
بــدون أســاس ويهــدف مــن 
ورائهــا تضليــل الــرأي العــام.

أشــار المالكــي خــال 
ــدى  ــى اح ــة إل ــك المقابل تل
المســائل و التــي مازالــت 
بيــن  المشــتركة  اللجنــة 
اإلقليــم وبغــداد مســتمرة  
بشــأنها.  المباحثــات  فــي 
ــس  ــاء بعك ــه ج ــن حديث لك
ــورة  ــة المذك ــات اللجن توجه
وباألخــص خافــا لموقــف 
الشهرســتاني،  حســين 
الــذي أبــداه خــال جلســات 
فكــرة  بدعــم  المباحثــات 
النفــط  عائــدات  توديــع 
اقليــم  مــن  المصــدر 

كوردســتان فــي الحســاب 
ــي  ــدوق العراق الخــاص بالصن
باســم   )DIF( للتنميــة 
ــتان. ــم كوردس ــة إقلي حكوم
فــي  طالبنــا  نحــن 
مــع  مباحثاتنــا  جميــع 
اإلقليــم  يقــوم  أن  بغــداد 
ــر   ــتور بتصدي ــب الدس بموج
نفطــه وإيــداع قيمــة مــوارده 
ــك  ــس البن ــي نف ــة ف النفطي
ــه  ــم في ــذي يت ــور ال المذك
النفــط  إيــرادات  إيــداع 
العراقيــة ، ومــن ثــم تحويلــه 
بشــكل مباشــر إلــى حســاب 
البنــك المركــزي لإلقليــم، 
ــذه  ــاوزت ه ــال تج ــي ح وف
اإليــرادات حصــة اإلقليــم، 
إلــى  الزيــادة  ســتحول 
حســاب الحكومــة الفيدرالية، 
ولكــن المالكــي اســتمر فــي 
عدائيــة  وبــروح  التضليــل 
ــي  ــه الت ــة حملت ــي مواصل ف

بدأهــا منــذ فتــرة  فــي 
تصريــح  ونشــر معلومــات 
غيــر دقيقــة وغريبــة و ال 
ــة،  ــن الصح ــا م ــاس له أس
التــي  التصريحــات  كتلــك 
أدلــى بهــا حــول قيــام إقليم 
أنبــوب  بمــد  كوردســتان 
ســري لتصديــر النفــظ؛ فــي 
ــا بشــكل  ــذي قمن ــت ال الوق
القانــون  وبموجــب  علنــي 
خــط  بمــد  والدســتور 
لتصديــر النفــط.أو عندمــا 
يأتــي ويشــير إلــى عــدد 
والحســابات  األرقــام  مــن 
ــرول  ــات البت بخصــوص كمي
يتــم  التــي  أو  المصــدرة 
تصديرهــا ويقــوم بمقارنــه 
للعــام  الموازنــة  مبلــغ 
الماضــي والحالــي  والتــي 
ــا  ــق عليه ــم التصدي ــم يت ل
لحــد اآلن، ويأتــي ليجمعهــا 
ــى  ــروض عل ــبها كق ويحتس

فــي  كوردســتان.   إقليــم 
الوقــت الــذي لــم تدفــع 
نصــف  اآلن  حتــى  بغــداد 
الماضيــة  المســتحقات 
تــم  والتــي  للشــركات 
ــل  ــن أربي ــا بي ــاق عليه اإلتف

وبغــداد؟
أن أحاديــث وتصريحــات 
باالضافــة  هــذه،  المالكــي 
لمــا تخفيــه مــن مقاصــد 
فهــي  عدائيــة،  وأهــداف 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــف ف تخال
آراء ومواقــف رئيــس وأعضــاء 
الخاصــة  حكومتــه  لجنــة 
إقليــم  مــع  بالمباحثــات 
قضيــة  حــول  كوردســتان 
علــى  انــه  فامــا  النفــط، 
األقــل ليــس علــى علــم 
ــه  ــا تصل ــا، وإم ــاع به وإط
مصــادر  مــن  معلومــات 
فمــا عاقــة  وإال  خاطئــة. 
ذكــر اســم رئيــس إقليــم 

ــة؟   ــذه القضي ــتان به كوردس
ــي  ــي ف ــر المالك ــث ذك حي
االشــراف  ان  تصريحاتــه 
علــى هــذا الصنــدوق يجــب 
ان يكــون مــن قبــل ســيادته 
وانــه يريــد الســيطرة عليهــا.
ــات ال  ــذه التصريح أن ه
ــن  ــدة ع ــا  وبعي ــاس له أس
الحقيقــة، ويعلــم المالكــي 
ــن  ــو القصــد م ــا ه ــدا م جي

وراء هــذه التصريحــات.
ــن  ــر م ــور آخ ــي مح وف
دون  ومــن  تصريحاتــه، 
مراعــاة األســس الدســتورية، 
اقليــم  المالكــي  يضــع 
مقارنــة  فــي  كوردســتان 
ــي   ــع محافظــة البصــرة، ف م
القســم  أدى  أنــه  حيــن 
ــيحافط  ــه س ــتوري بأن الدس
العراقــي،  الدســتور  علــى 
ذلــك الدســتور الــذي إعتــرف 
بوجــود إقليــم فيدرالــي وهــو 

وهــو  كوردســتان،  إقليــم 
ــام  ــذي ق ــتور ال ــس الدس نف
بتحديــد الســلطة التشــريعية 
إلقليــم  والتنفيذيــة 

كوردســتان.
الدســتور،  وبموجــب 
إلقليــم كوردســتان مفهومــه 
ــه  الدســتوري وأن أيــة مقارن
ضــد  هــو  بمحافظــة  لــه 
ولكــن  البــاد،  دســتور 
ــمي  ــذي يس ــت ال ــي الوق ف
المالكــي كتلتــه باســم »دولة 
يتعامــل  فهــو  القانــون«، 
والمبــاديء  األســس  ضــد 
الدســتورية بهــدف رفــض 
مفهــوم  الشــراكة السياســية 
الجديــد  العــراق  وأهــداف 
التــي تتضمــن الديمقراطيــة 
والشــراكة  والفيدراليــة 
والمؤسســاتية. والتعدديــة 
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عبدالغني علي يحيى

األخيـرة  األعـوام  فـي 
)االسـتحقاق  مصطلـح  شـاع 
)النضالـي(  أو  االنتخابـي( 
واسـتحقاقات أخرى على وزنه، 
وراح المسـتحقون يلوحـون بـه 
بـأي  اإلحسـاس  عنـد  بقـوة، 
انتقـاص لحقوقهـم، األمـر الذي 
السـطور  هـذه  لكاتـب  زيـن 
صياغـة )االسـتحقاق التأريخي( 
ليس للمسـيحيين فحسـب بل 
لكل شـعب سـبق وان كان من 
السـكان االصلييـن فـي بلد ما، 
تراجـع  فـي  الفكـر  امعنـا  واذا 
السـكان االصلييـن فـي بعـض 
المواطنـة  إلـى  البلـدان  مـن 
مـن الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة 
ان  لوجدنـا  أقليـة،  إلـى  أو 
إحتـال أقـوام أخـرى لبلدانهم 
كان السـبب الرئيـس وراء ذلـك 
التراجـع ومـا نجـم عنـه مـن 
تسـليط للظلم والقمـع واإلبادة 
عليهـم واقـوى مثـال على ذلك 
مـا حصـل للمسـيحيين الذيـن 
كانـوا مـن السـكان األصلييـن 
والقدمـاء فـي البلـدان: العـراق 
ومصـر وسـوريا ولبنـان وغيرها 
وصـول  فقبـل  البلـدان،  مـن 
الجيـوش االسـامية الـى تلـك 
البلـدان  تلـك  كانـت  البلـدان، 
مسـيحية،  لشـعوب  مسـيحية 

والسياسـيون  ويقرالمؤرخـون 
المنصفون من غير المسيحيين 
ينكرونهـا،  وال  الحقيقـة  بهـذه 
ومـع ذلك تجـد اإلضطهاد قائما 
وبأسـاليب جـد وحشـية لقهـر 
المسـيحيين وحملهـم للرحيل 
نحـو الغـرب المسـيحي أو إلى 
كردسـتان بالنسـبة لمسـيحيي 
العـراق، واذا مضـى الحـال على 
هـذا المنـوال، فـا منـاص من 
المشـرق  يخلـو  يـوم  حلـول 
مـن  واالسـامي  العربـي 
المسـيحيين. عليـه ولمـا مر ال 
منـاص من العمل باالسـتحقاق 
بغيـة  للمسـيحيين  التأريخـي 
أنصافهـم، وان هذا االسـتحقاق 
بتضافـر جهـود  إال  ينجـز  لـن 
دول العالـم كافـة ومـن بينهـا 
القـوى العظمـى وكذلك منظمة 
للحيلولـة  المتحـدة  األمـم 
مـن  المسـيحيين  زوال  دون 
بلدانهـم االصليـة وفـي مقدمـة 
إنشـاء  التأريخـي،  االسـتحقاق 
تنجيهـم  لهـم  مسـتقلة  دول 
مـن الظلـم واألبـادة وذلـك في 
المناطـق التي يشـكلون اكثرية 

سـكانها.
إن حمايـة الشـعوب اآليلـة 
تتحقـق  لـن  اإلنقـراض  إلـى 

بتشـكيل منظمـة تأخـذ علـى 
الشـعوب  تلـك  صيانـة  عاتقهـا 
مـن الفنـاء ففـي ظـل منظمة 
الدفـاع عـن الشـعوب المعرضة 
لانقـراض يتـم سـحق واذالل 
مـن  وطردهـم  المسـيحيين 
بلدانهـم األصليـة، لـذا فإن تلك 
التـي  والمنظمـات  المنظمـة 
علـى غرارهـا لن تكـون البديل 
عـن تأسـيس دول خاصـة بهم 
او ايـة صيغـة حكـم يرتؤونهـا 
وفـي بقـاع مـن البلدان سـبق 
وأن كانـوا السـاكنين األصليين 
فيهـا، ويبـدو أن هـذا الفكـرة 
أخـذت تلـح علـى حـل الدولة 
للمسـيحيين، ولكن لـم تتبلور 
بعـد لترتقي الى مبدأ أو منهج، 
تتـردد  المثـال  سـبيل  فعلـى 
أفـكار عـن إقامـة دولـة قبطية 
لألقبـاط في مصـر على الحدود 
المصريـة الليبيـة، ذكـر أن من 
بيـن الداعميـن لها قداسـة بابا 
مخابراتيـة  وجهـات  الفاتيـكان 
زالـت  ومـا  وايطاليـة،  المانيـة 

مغمـورة  يتيمـة  الفكـرة 
وتواجـه  للتجاهـل  تخضـع 
والمسـيحيون  صـم،  آذانـا 
كمـا نعلـم ليسـوا مـن أتبـاع 
ديانـة سـماوية عريقة فحسـب 
تتقـدم علـى اإلسـام وديانـات 
ينتمـون  بـل  كذلـك،  أخـرى 
مهـددة  عريقـة  قوميـات  الـى 
فالمسـيحيون  أيضـا  بالـزوال 
العراقيـون سـليلو االمبراطورية 
االشـورية والكلـدان والسـريان، 
مـن  االمبراطوريـة  وهـذه 
فـي  الهامـة  االمبراطوريـات 
تأريـخ البشـرية. وقـل الشـيء 
ذاتـه عن اقبـاط مصر لهذا فهم 
اضافـة الـى اهميتهـم الدينيـة 
وعرقيـة  قوميـة  اهميـة  فلهـم 
اإلنسـانية  ولتأريـخ  كذلـك. 
علـى  التجـارب  مـن  الكثيـر 

اإلسـتحقاق التأريخي لشـعوب، 
فلنأخـذ مثا اسـبانيا التي غير 
االموييـون  المحتلـون  اسـمها 
قـرون  قبـل  احتلوهـا  عندمـا 
الـى )االندلـس(.  مـن اسـبانيا 
أو  الممكـن  مـن  كان  لقـد 
مصيـر  يكـون  ان  المتوقـع 
كمصيـر  المسـيحي  شـعبها 
الشـعوب المسـيحية في العراق 
أي  ولبنـان  وسـوريا  ومصـر 
أن يتحولـوا الـى أقليـة دينيـة 
وقوميـة تسـير باتجـاه الـزوال، 
االسـبان  المسـيحيين  ان  إال 
اسـتحقاقهم  عـن  يتخلـوا  لـم 
رغـم  وطنهـم  فـي  التأريخـي 
مـرور قرون علـى احتاله، ففي 
الثالـث،  فيليـب  الملـك  عهـد 
تحقـق حلمهـم واجلـوا احفـاد 
األموييـن، وقـدرت  المحتليـن 
آخـر وجبـة الحفـاد المحتلين 
80الـف  بــ  اسـبانيا  غـادرت 
تونـس،  فـي  اسـتقرت  نسـمة 
ايضـا وبعـد مـا  وقبـل قـرون 
علـى  سـنة   200 الــ  يقـارب 

احتـال الصليبييـن األوروبيين 
المقـدس،  وبيـت  لفلسـطين 
فـان المسـلمين بقيـادة صاح 
مـن  تمكنـوا  األيوبـي  الديـن 
واسـترداد  الصليبييـن  ازاحـة 
ضـاع  مـا  منهـم.  فلسـطين 

مطالـب. وراءه  )وطـن( 
   قـد ال اكـون اول مـن 
ينـادي باالسـتحقاق التأريخـي 
للمسـيحيين فـي أوطانهم التي 
جعلوهـم فيها أقليـة واجبروهم 
والـذي   . منهـا  الهجـرة  علـى 
علـى  اصـرارا  اكثـر  يجعلنـي 
ذاك،  التأريخـي  االسـتحقاق 
تواصـل االضطهـادات والجرائـم 
وخصوصـا  المسـيحيين  بحـق 
فـي البلدان االسـامية وبالذات 
المسـيحيون  كان  التـي  تلـك 
مـن اقـدم سـكانها أو سـكانها 

االصلييـن، واألنكـى مـن هـذا 
فـي  المسـلمين  النشـطاء  ان 
التأريخـي  سـلبهم االسـتحقاق 
للمسـيحيين فـي البلـدان التي 
ذكرناهـا فانهـم يتطلعـون الـى 
مضايقـة واحتال جديـد للعالم 
المسـيحي بشكل مباشر او غير 
مباشـر. يتحدث اولئك النشـطاء 
احتمـال  عـن  واعتـزاز  بفخـر 
فـي  االتحاديـة  روسـيا  تحـول 
عـام 2060 الـى دولـة اسـامية 
وكذلـك كنـدا فـي عـام 2017 
فـي  المسـلمون  يشـكل  وان 
بريطانيـا 40% مـن سـكانها في 
اسـتنادا  القريـب  المسـتقبل 
ملحوظـة  زيـادة  الـى  منهـم 
فـي  المسـلمين  اعـداد  فـي 
األوروبيـة  المسـيحية  البلـدان 
واالمريكيـة وغيرهـا وحجتهـم 
اليأبـه  المسـلم  ان  ذلـك  فـي 
بتحديد النسـل علـى الضد من 
المسـيحي، كمـا انهـم يعـدون 
انتشـار االسـام بفضـل الهجرة 
البلـدان  فـي  لاسـام  نصـرا 

بعـد  واالمريكيـة،  االوروبيـة 
مقتصـرا  االسـام،  كان،  أن 
الشـرق  فـي  بلـدان  علـى 
ان  افريقيـا.  وشـرق  وشـمال 
بـدال  المسـلمين  المهاجريـن 
مـن ان يشـكروا اوروبـا وامريكا 
احتضانهـم  علـى  المسـيحية 
وايوائهـم وتخليصهـم من الظلم 
واالرهـاب والفقـر فـي بلدانهـم 
فانهـم  واالسـامية،  العربيـة 
تصريحـات  احيانـا  يطلقـون 
اسـتفزازية ضد الغـرب ويعلنون 
تعاطفهـم مـع االرهـاب، ما ولد 
ويولـد بمرور الزمن الحساسـية 
لـدى  بالكراهيـة  الممزوجـة 
ضدهـم،  المسـيحية  الشـعوب 
ولقـد بـدأت الحـرب المضـادة 
الشـرق:  فـي  المسـلمين  ضـد 
مـن  اجـزاء  ميانمـار،  الصيـن، 

الهند وسـريانكا، وفـي افريقيا: 
جمهوريـة  اثيوبيـا،  انغـوال، 
افريقيـا الوسـطى كما ان الغرب 
شـرع بالتململ من المسـلمين 
لقوانيـن  دولـه  وضـع  بدليـل 
الهجـرة  مـن  للحـد  صارمـة 
اليـه وقيـام دول فيـه بترحيـل 
اوالاجئيـن  المهاجريـن 
واخـر  حيـن  بيـن  المسـلمين 

االصليـة. بلدانهـم  الـى 
يـوم2014-2-21  مسـاء 
قـرأت مـن على شاشـة فضائية 
المسـتقلة االتـي: )ايـن العـرب 
والعالـم مـن االبـادة الجماعيـة 
الوسـطى(؟  افريقيـا  لمسـلمي 
العبـارة  هـذه  يقـرأ  مـن  ان 
قـد يتهـم المسـيحيين بالبـدء 
غيـر  المسـلمين  باضطهـاد 
يذهـب  مـا  عكـس  الواقـع  ان 
اليـه هـؤالء، فالمسـلمون هـم 
علـى  باالعتـداء  بـدأوا  الذيـن 
اتبـاع  وعلـى  المسـيحيين 
ولـم  كذلـك  اخـرى  ديانـات 
يـوم  سـيحل  انـه  يتصـوروا 
سـيحصدون مازرعـوه، وهاهـم 
العواصـف،  يحصـدون  االن 
مجـيء  فـي  تسـتغربوا  وال 
زمـن يسـير فيـه حـكام اوروبا 
الملـك  خطـى  علـى  وامريـكا 
فيليـب الثالـث ويقومون باجاء 
الماييـن مـن المسـلمين مـن 
بلدانهـم واعادتهـم الـى بلدانهم 
ممكـن  شـيء  وكل  االصليـة، 
السياسـة،  عالـم  فـي  ومتوقـع 
عقـاء  علـى  يجـب  عليـه 
الغضـب  يتقـوا  ان  المسـلمين 
المسـيحي  للمـارد  الجمعـي 
الـذي يفـوق المسـلمين عـددا 
وجيوشـا وحضـارة وتكنولوجيـا 
وو.. الـخ و االحرى بالمسـلمين 
فـي  ليـس  الغـرب  منافسـة 
بالديـن،  التبشـير  او  االنتشـار 
، بـل منافسـتهم فـي مجـاالت  
العلـم والتكنولوجيـا والحريـات 
وتعميـق حقـوق االنسـان وان 
يعملـوا علـى تحسـين العاقات 
بيـن المسـلمين والمسـيحيين 
غيـر  الشـعوب  كل  ومـع 
العالـم.  هـذا  فـي  المسـلمة 
االسـتحقاق  الـى  واعـود 
فـي  للمسـيحيين  التأريخـي 
بلدانهـم التـي كانـوا مـن اوائل 
مواطنيهـا وقاطنيهـا القـول ان 
علـى المسـلمين قبـل غيرهـم 
االسـتحقاق  بذلـك  االعتـراف 
للفـوز  المسـيحيين  ومسـاعدة 
بـه، وان يتمتعـوا ببعـد النظـر 
لانسـانية،  العظيـم  والحـب 
مقـال  فـي  قلـت  وكمـا  وإال 
عنـوان  تحـت  لـي  سـابق 
)مامـح هجمـة عالميـة علـى 
فـان  والمسـلمين(  االسـام 
)صبـر العالـم بدأ بالنفـاد حيال 
تفاقـم االرهـاب االسـامي( ان 
للمسـيحيين الحـق كل الحـق 
وفـي  االسـتحقاق  ذلـك  فـي 
فـي  وكرامـة  بحريـة  العيـش 

االصليـة. اوطانهـم 

افكار واحداث

قد ال اكون اول من ينادي باالستحقاق التأريخي للمسيحيين في 
أوطانهم التي جعلوهم فيها أقلية واجبروهم على الهجرة منها . والذي 

يجعلني اكثر اصرارا على االستحقاق التأريخي ذاك، تواصل االضطهادات 
والجرائم بحق المسيحيين السيما في البلدان االسالمية وبالذات تلك 

التي كان المسيحيون من اقدم سكانها أو سكانها االصليين.

يجب على عقالء المسلمين اتقاء الغضب الجمعي للمارد المسيحي الذي يفوق المسلمين عددا وجيوشا 
وحضارة وتكنولوجيا و االحرى بالمسلمين منافسة الغرب ليس في االنتشار او التبشير بالدين، بل 

منافستهم في مجاالت  العلم والتكنولوجيا والحريات وتعميق حقوق االنسان وان يعملوا على تحسين 
العالقات بين المسلمين والمسيحيين ومع كل الشعوب غير المسلمة في هذا العالم 

ان بعض المهاجرين المسلمين بدال من ان يشكروا اوروبا وامريكا 
المسيحية على احتضانهم وايوائهم وتخليصهم من الظلم واالرهاب 

والفقر في بلدانهم العربية واالسالمية، فانهم يطلقون احيانا تصريحات 
استفزازية ضد الغرب ويعلنون تعاطفهم مع االرهاب، ما ولد ويولد 

بمرور الزمن الحساسية الممزوجة بالكراهية لدى الشعوب المسيحية 
ضدهم.

األستحقاق التأريخي للمسيحيين في البلدان التي كانوا من أوائل سكانها
االنعكاسات  من  البابا  قداسة  حذر 
واالفرازات السلبية لتفاقم بطالة الشباب سواء 
ام على سيرة  الدولي  المجتمع  استقرار  على 

الشباب وحياتهم ومستقبلهم.   
العالمي  النظام  إن  فرنسيس  البابا  قال 
يجب  الذين  الشباب  كمية  من  اليوم  ينزعج 

توفير العمل لهم
مضيفا أن )هناك نسبة عالية من البطالة 
جيا  نمتلك  فـ)نحن  وبالتالي  الشباب(،  بين 
في  خبرة  لديهم  ليست  الذين  الشباب  من 

الكرامة( على حد تعبيره
االيطالي،  الصعيد  وعلى  ذاته  السياق  في 
وصف رئيس الحكومة الجديد مات يو رينتزي 
للذهول(،  بـ)المثيرة  الباد  في  البطالة  نسبة 
قائا  إنها )النسبة األعلى منذ خمس وثاثين 
عاما(، لهذا السبب )فإن الخطوة األولى( التي 
على الحكومة أن تقوم بها )ينبغي أن تكون 

إقرار خطة العمل( حسب قوله
في  أجريت  إحصائية  أبرزت  وقد  هذا 
إيطاليا )ارتفاع معدل البطالة في كانون الثاني 
فاصل  عشر  اثني  نسبة  الى  ليصل  الماضي 
تسعة بالمائة(، أي )بزيادة بمقدار صفر فاصل 
اثنين نقطة مئوية عن الشهر السابق وبنسبة 
واحد فاصل واحد نقطة مئوية مقارنة باألشهر 

االثني عشر الماضية(.

هجرة  ظاهرة  فيسك  روبرت  وصف 
تمثل  بأنها  األوسط  الشرق  في  المسيحيين 
ضربة للحضارة العربية اإلسامية، ومأساة في 
وذلك  والتعايش  للتعددية  رمزا  اعتبرت  باد 

في مقال نشرته )اإلندبندنت( البريطانية.
واستعرض ) فيسك( حوارا دار بينه والشيخ 
المسلمين  الدعاة  أحد  الخالدي،  طريف 
الجامعة  في  ويدرس  الجنسية،  فلسطيني 
عدة،  بكنائس  ويحاضر  ببيروت،  األمريكية 
ونعى  الشيخ هروب المسيحيين في الشرق 
األوسط، الظاهرة التي تفشت أثناء اضطرابات 

ما يعرف بـ)الربيع العربي(.
المسيحيين  الخالدي هجرة  الشيخ  يصف 
مأساة وضربة  )إنها  قائا:  األوسط  الشرق  في 
لكبرياء الحضارة العربية اإلسامية، وواحدة من 
أهم التطورات المروعة في السنوات األخيرة(

حيال  طريف  فكر  )إلى   فيسك  ولفت 
المسلمين  أن  يرى  حيث  الديني،  الخطاب 
المقدس،  كتابهم  تفسير  إلعادة  يحتاجون 
في  والنظر  الكريم،  القرآن  معاني  ومناقشة 
بعض األشياء مثل القضايا بين الرجال والنساء، 
التقصي  يتم  لم  غيرها  على  المترتبة  واآلثار 
عنها مثل الحجاب، وإعادة التفكير في القضايا 

األساسية لحقوق اإلنسان(.  
الشرق  به  يمر  ما  أن  الخالدي  ويرى 
أوكرانيا،  مثل  عام،  وباء  من  جزء  األوسط 
من  نوع  يكون  أن  يمكن  أفريقيا،  وشمال 
غير  المجتمعات  به  تمر  الذي  )التلوث( 
المستقرة، يقول الشيخ لـفيسك )إنه ألمر غاية 
في الحزن، وتكلفته عالية جدا لحياة اإلنسان(.
وانتقد الخالدي أيضا قادة الشرق األوسط 
حيث اليقولون كلمة واحدة عن اإلصابات بين 
واالنتخابات  اإلصاح  ويتحدثون عن  شعبهم، 
بكلمة  يتفوهون  وال  جديد،  دستور  ووضع 

واحدة عن معاناة شعوبهم.
وبالنسبة لما حدث في سوريا، يرى الشيخ 
أن األحداث بدأت في حرب مشروعة، ولكنها 
انتهت بمعركة، يحارب فيها كل طرف بتعصب.

البابا يحذر من بطالة الشباب

هجرة المسيحيين ضربة 
للحضارة اإلسالمية
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والمرأة تحتفل بعيدها العالمي
هيومن رايتس ووتش:  آالف النساء المعتقالت في السجون العراقية يتعرضن 

للتعذيب واساءة المعاملة وصوال لالنتهاكات الجنسية
 – )وكاالت    واشنطن 
رايتس  هيومن  منظمة  )قالت 
ووتش،  ، ان هنالك اآلالف من 
النساء المعتقات في السجون 
للتعذيب  يتعرضن  العراقية 
وصوال  المعاملة  واساءة 

لـ)االنتهاك الجنسي(.
تقرير  المنظمة في  وقالت 
)السلطات  إن  مؤخرا،   نشرته 
العراقية تحتجز آالف السيدات 
حق  وجه  دون  العراقيات 
منهن  الكثيرات  وتخضع 
المعاملة، بما  للتعذيب وإساءة 
الجنسي.  االنتهاك  ذلك  في 
وكثيرا ما يلجأ القضاء العراقي 
بالفساد،  المبتلى  الضعيف، 
اإلدانة  أحكام  في  لاستناد 
إلى اعترافات منتزعة باإلكراه، 
كما تقصر إجراءات المحاكمات 
تعرض  الدولية.  المعايير  دون 
العديد من السيدات لاحتجاز 
سنوات  حتى  أو  شهور  طوال 
على  العرض  قبل  اتهام  دون 

قاض(.
ويحمل التقرير المكون من 
أحد  )ال  عنوان  صفحات   105
المرأة في  انتهاك حقوق  آمن: 
نظام العدالة الجنائية العراقي(، 
اإلساءة  توثيق  على  ويعمل 
االحتجاز،  أثناء  سيدات  إلى 
مع  مقابات  إلى  استنادا 
السجون؛  في  وفتيات  سيدات 
ومحاميهن؛  عائاتهن  ومع 
ومع مقدمين للخدمات الطبية 
في السجون، في توقيت يشهد 
تصاعد العنف بين قوات األمن 

وجماعات مسلحة.
رايتس  هيومن  وقامت 
وثائق  بمراجعة  أيضا  ووتش 
مستفيضة  ومعلومات  محاكم 
مع  اجتماعات  في  تلقتها 
تشمل  عراقية  سلطات 
العدل  وزارات  من  مسؤولين 
وحقوق  والدفاع  والداخلية 
نواب  من  واثنين  اإلنسان، 

رئيس الوزراء.
المدير  نائب  وقال 
التنفيذي لقسم الشرق األوسط 
هيومن  في  أفريقيا  وشمال 
ستورك  جو  ووتش  رايتس 
وأفراد  األمن  )مسؤولو  ان  
يتصرفون  العراق  في  قواته 
الوحشية  اإلساءة  أن  لو  كما 
الباد  ستجعل  السيدات  إلى 
أكثر أمنا. والواقع هو أن هؤالء 
لنا  قالوا  وأقاربهن  السيدات 
قوات  انتهاك  استمر  طالما  إنه 
فا  عقاب  دون  للناس  األمن 
يمكن أن نتوقع إال المزيد من 

التدهور في األوضاع األمنية(.
واوضح التقرير )في كانون 
الثاني 2013 وعد رئيس الوزراء 
نظام  بإصاح  المالكي  نوري 

باإلفراج  بدءا  الجنائية،  العدالة 
الحاصات  المحتجزات  عن 
باإلفراج  قضائي  أمر  على 
عنهن. وبعد مرور عام ما زالت 
لقوات  الوحشية  األساليب 
األمن كما هي، وما زالت مئات 
دون  االحتجاز  رهن  السيدات 

وجه حق(.
اشتداد  مع   ( واضاف 
من  جملة  بين  القتال 
وقوات  المتمردة  الجماعات 
محافظة  في  الحكومية  األمن 
األنبار في كانون الثاني 2014، 
هيومن  لـ  األنبار  سكان  عبر 
إحباطهم  عن  ووتش  رايتس 
من إخفاق المالكي في تنفيذ 
ويعمل  الموعودة.  اإلصاحات 
غياب الثقة بين السكان وقوات 
سياساتهم  عن  الناجم  األمن، 
على  االعتداء  في  المتمثلة 
بما  السنية،  المناطق  سكان 
في ذلك اإلساءات الموجهة إلى 
السيدات والتي وثقتها هيومن 
تقويض  على  ووتش،  رايتس 
العسكرية ضد  الحكومة  جهود 
حد  على  األنبار،  في  القاعدة 

قولهم(.
من  العديد  )قام  وتابع 
السيدات الـ27 اللواتي تحدثن 
ووتش  رايتس  هيومن  مع 
لاعتداء  التعرض  بوصف 
والتعليق  والصفع،  بالضرب، 
في وضع مقلوب والضرب على 
والتعرض  )الفلقة(،  القدمين 
للصدمات الكهربية، واالغتصاب 
الجنسي  باالعتداء  التهديد  أو 
أثناء  األمن  قوات  طرف  من 
إن  قلن  كما  استجوابهن. 
قوات األمن استجوبتهن بشأن 
أنشطة أقارب لهن من الذكور 
تورطن  جرائم  بشأن  وليس 
إن  وقلن  أنفسهن.  هن  فيها 
على  أرغمتهن  األمن  قوات 
التوقيع على أقوال، بالبصمات 
في أحيان كثيرة، دون السماح 
لهن بقراءتها، وقد تبرأن منها 

الحقا في المحكمة(.
)حضرت  التقرير  وبين 
اجتماعها مع  السيدات  إحدى 
في  ووتش،  رايتس  هيومن 
العراق  يخصصه  الذي  السجن 
في  باإلعدام  عليهن  للمحكوم 
على  ببغداد،  الكاظمية  حي 
عكازين. وقالت إن تسعة أيام 
من الضرب والصدمات الكهربية 
والفلقة في آذار 2012 أحدثت 
أن  كما  مستديمة.  عاهة  بها 
على  والندوب  األنف،  كسر 
الثديين  والحروق على  الظهر، 
رايتس  هيومن  الحظتها  التي 
ما  مع  كلها  تتفق  ووتش 
إعدام  تم  إساءات.  من  زعمته 
بعد   ،2013 أيلول  في  السيدة 

مع  مقابلتها  من  أشهر  سبعة 
رغم  ووتش،  رايتس  هيومن 
صدور أحكام من محكمة أدنى 
االتهامات،  عنها  تسقط  درجة 
يؤيد  طبي  تقرير  أعقاب  في 

مزاعمها بالتعرض للتعذيب(.
هيومن  )وجدت  وزاد 
رايتس ووتش أن قوات األمن 
اعتقال  على  دأبت  العراقية 
حق،  وجه  دون  سيدات 
أخرى  انتهاكات  وارتكبت 
القانونية  اإلجراءات  لسامة 
بحق السيدات في كل مرحلة 
العدالة.  نظام  مراحل  من 

للتهديد  السيدات  تتعرض 
االعتداء  أو  الجنسي  باالعتداء 
الفعلي، أمام األزواج أو اإلخوة 
أو األطفال في بعض األحيان. 
المحاكم  إخفاق  ويعمل 
مزاعم  في  التحقيق  في 
المسيئين  ومحاسبة  اإلساءة 
على  الشرطة  تشجيع  على 
واستخدام  االعترافات  تزوير 
هيومن  بحسب  التعذيب(، 

رايتس ووتش
رايتس  هيومن  وادعت 
)األغلبية  ان  الى  تقريرها  في 
الساحقة من السيدات الـ4200 

تابعة  مراكز  في  المحتجزات 
والدفاع  الداخلية  لوزارتي 
معينة،  طائفة  إلى  ينتمين 
توثقها  التي  اإلساءات  أن  إال 
تمس  ووتش  رايتس  هيومن 
وطبقات  طوائف  من  سيدات 

المجتمع العراقي كافة(.
الرجال    ( ان  الى  ولفتت 
يعانون  السواء  على  والسيدات 
الجسيمة  القصور  أوجه  من 
في نظام العدالة الجنائية، لكن 
السيدات يتحملن عبئا مزدوجا 
في  األدنى  مرتبتهن  بسبب 
المجتمع العراقي. وقد وجدت 

أن  ووتش  رايتس  هيومن 
أحيان  في  تعرضن  السيدات 
كثيرة لاستهداف، ليس فقط 
من  ارتكبنه  إنهن  يقال  لما 
جرائم، بل أيضا للتضييق على 
عشائرهن  أفراد  أو  أقاربهن 
وصم  ويكثر  الذكور.  من 
االحتجاز،  بمجرد  السيدات 
حتى إذا خرجن دون التعرض 
أو  عائاتهن  ألذى، من طرف 
أن  تعد  التي  مجتمعاتهن، 

شرفهن قد تم النيل منه(.
رايتس  هيومن  وقالت 
العدالة  نظام   ( إن  ووتش 
الجنائية العراقي القاصر يخفق 
للضحايا،  العدالة  تحقيق  في 
قوات  انتهاكات  ضحايا  سواء 
االعتداءات  ضحايا  أم  األمن 
اإلجرامية من جانب الجماعات 
عمليات  أن  ويبدو  المسلحة. 
وثقتها  التي  واإلدانة  االعتقال 
هيومن رايتس ووتش استندت 
إلى معلومات أدلى بها مرشدون 
سريون وإلى اعترافات منتزعة 

تحت التعذيب(.
سكان  أحد  )قال  واضاف 
من  نعرف  ال  إننا  الفلوجة، 
نخشاه أكثر، القاعدة أم القوات 
الخاصة(، في إشارة إلى وحدة 
تنفذ  التي  الخاصة  القوات 
اإلرهاب.  مكافحة  عمليات 
محاربة  في  نساعدهم  )لماذا 
سينقلبون  داموا  ما  القاعدة 

علينا فور فراغهم منها؟(
رايتس  هيومن  وراجعت 
ووتش مقطع فيديو يظهر فيه 
قادة  كأحد  نفسه  يقدم  رجل 
من  حشدا  ويسأل  القاعدة، 
المتفرجين في الرمادي، )ماذا 
الجيش  يغتصب  حين  نفعل 
حين  نفعل  ماذا  نساءنا؟ 
يسجنون نساءنا وأطفالنا؟( و) 
سلميون  متظاهرون  طرح  قد 
على  نفسها  األسئلة  هذه 
السلطات العراقية في مظاهرات 
لكن  عام،  منذ  بدأت  حاشدة 
هذه  بمعالجة  المالكي  وعود 

القضايا تبقى دون تنفيذ(.
قالت  التقرير  وبحسب 
وأفراد  محتجزات  )سيدات 
إن  ومحاميهم  عائاتهن  من 
تجري  كانت  األمن  قوات 
عشوائي  اعتقال  عمليات 
إلى  ترقى  لسيدات  وجماعي 
على  الجماعي  العقاب  مصاف 
من  مزعومة  إرهابية  أنشطة 
جانب أقارب لهن من الذكور. 
بعض  السلطات  استغلت  كما 
قانون  في  الغامضة  النصوص 
 2005 لسنة  اإلرهاب  مكافحة 
أو  شخصية  حسابات  لتسوية 
واتهام  باحتجاز  ـ  سياسية 
ومحاكمة سيدات استنادا إلى 

ارتباطهن بشخص أو عشيرة أو 
طائفة بعينها(.

)األغلبية  ان  التقرير  وبين 
التي  الحاالت  من  الساحقة 
رايتس  هيومن  فحصتها 
السيدات  تتمتع  لم  ووتش، 
قبل  محام  مع  التواصل  بحق 
االستجواب أو أثنائه، بالمخالفة 
للقانون العراقي، أو حين قدمت 
لهن قوات األمن أقواال للتوقيع 
عليها، أو أثناء المحاكمة، وهذا 
أعباء  إما لعجزهن عن تحمل 
المحامين  لخوف  أو  المحامي 
ذات  القضايا  تولي  من 

الحساسية السياسية(.
كل  في   ( التقرير  واضاف 
رايتس  هيومن  وثقتها  حالة 
السيدة  فيها  وقالت  ووتش 
المحاكمة  أو  التحقيق  لقاضي 
يقم  لم  لإلساءة،  تعرضت  إنها 
)في  تحقيق  بفتح  القاضي 
ذلك الزعم(. وقام بعض القضاة 
الحسبان،  من  الزعم  بإسقاط 
قائلين إنهم لم يلحظوا عامات 
إن  أو  المتهمة،  جسد  على 
التقدم  عليها  كان  السيدة 

بمزاعمها في وقت أسبق(.
رايتس  هيومن  وتابعت 
)على  إن  بالقول  ووتش 
االعتراف  العراقية  السلطات 
السيدات  إلى  اإلساءة  بانتشار 
على  والتحقيق  المحتجزات، 
مزاعم  في  السرعة  وجه 
المعاملة،  وإساءة  التعذيب 
والمحققين  الحراس  وماحقة 
اإلساءات،  عن  المسؤولين 
االعترافات  إجازة  وعدم 
المنتزعة باإلكراه. وعليها أيضا 
إلصاح  عاجلة  أولوية  منح 
قطاعي القضاء واألمن، كشرط 
مسبق الستئصال شأفة العنف 
تهديده الستقرار  يتزايد  الذي 

الباد(.
واختمت المنظمة تقريرها 
أوجه  “من  ستورك  لجو  بقول 
التي  اإلساءات  تعد  عديدة 
بمثابة  سيدات  بحق  وثقناها 
العراق،  الراهنة في  لب األزمة 
إلى  اإلساءات  هذه  أدت  فقد 
غضب دفين وافتقاد للثقة بين 
طوائف العراق المتنوعة وقوات 
جميعا  والعراقيون  األمن، 

يدفعون الثمن”.
 مالحظة : ان من حق 
الجهات المعنية الرد على 
هذه االدعاءات  في وسائل 
ليقف  المختلفة  االعالم 
الداخل  في  العام  الرأي 
والخارج على الحقائق كما 
هي قبل ان تتحول مثل 
هذه االتهامات الى وثائق 
الرأي  ذاكرة  في  ادانة 

العام .

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن 
رايتس ووتش جو ستورك:  )مسؤولو األمن وأفراد قواته يتصرفون كما 

لو أن اإلساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البالد أكثر أمنا(

  العديد من السيدات الـ27 اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس 
ووتش وصفن التعرض لالعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في 

وضع مقلوب والضرب على القدمين )الفلقة(، والتعرض للصدمات 
الكهربية، واالغتصاب أو التهديد باالعتداء الجنسي أثناء استجوابهن 
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آذار  مـن  الثامـن  يفـرد 
الطويـل  الكسـتنائي  شـعره 
المعطـر بطيـب الطبيعة مثل 
وعنبـر،  سـكر  مـن  شـال 
العميقتيـن  عينيـه  ويكحـل 
عمـق اغوار البحار السـحيقة، 
المـدى،  وسـع  الواسـعتين 
االبهـي  بموكبـه  ليهـل 
مرتديـا فسـتانا تتمـازج فيـه 
وتتقاطـع  الحيـاة  الـوان  كل 
الموضـة  خطـوط  وتتاقـى 
عليـه لتبرز حسـا انثويـا بالغ 
الرهافـة مثـل فراشـة خرافية 
تمسـك  ان  علـى  قـادرة 
بوجيـب قلـوب الرجـال وتهز 
مشاعر االنسـانية واحاسيسها 
لتكتـب  اجنحتهـا  برفيـف 
علـى صفحـة الزمـن ان هـذا 
نسـائيا  يومـا  اصبـح  اليـوم 
بامتيـاز وهـو ينثـر كل عـام 
عطـر مكنوناتـه واريج خزائنه 
ليرسـم مامـح عيـد لرحـم 
ولرمـز  ولواهبتهـا  الحيـاة 
والمحبـة  والنمـاء  الخصـب 
التـي  المـرأة  والعطـاء، 
كانـت منـذ االزل وسـتبقى 
الـى االبديـة عنـوان الحيـاة 

االنسـانية.

فمنـذ ان اقدمـت االالف 
مـن النسـوة العامـات علـى 
تخطـي حاجز الخـوف والقلق 
واالستسـام  والتوجـس 
وانفجـرت ارادتهن عام 1856 
وهـن يمألن شـوارع نيويورك 
الظـروف  علـى  احتجاجـا 
الاإنسـانية التـي كن يجبرن 
ظلهـا،  فـي  العمـل  علـى 
علـى  السياسـيين  اجبـرن 
طـرح مشـكلة المـرأة العاملة 
اعمالهـم،  جـدول  علـى 
ليعـدن ثانية فـي الثامن من 
آذار عـام 1908 للتظاهـر من 
جديـد فـي شـوارع نيويـورك 
مـن  قطعـا  يحملـن  وهـن 
الخبـز اليابس وباقـات الورود 
فـي خطوة رمزيـة لها داللتها 
الواضحـة واختـرن لحركتهن 
االحتجاجية تلك شـعار )خبز 
وورود(. مطالبـات بتخفيـض 
ووقـف  العمـل  سـاعات 
ومنـح  األطفـال  تشـغيل 
السياسـية  الحقـوق  النسـاء 
االنتخـاب،  حـق  ومنهـا 
ونجحـن في تكريـس الثامن 
مـن آذار ليكون يومـا للمرأة 
األمريكية تخليـدا لمظاهرات 
لسـنة  النسـوية  نيويـورك 
تخصيـص  أن  غيـر   ،1908

يـوم الثامـن مـن آذار كعيـد 
عالمـي للمـرأة لـم يتـم إال 
عندمـا   1977 سـنة  فـي 
الدوليـة  المنظمـة  أصـدرت 
قـرارا يدعـو دول العالـم إلى 
اعتمـاد أي يـوم مـن السـنة 
يختارونـه لاحتفـال بالمـرأة 
فقـررت غالبية الـدول اختيار 
وتحـول  آذار،  مـن  الثامـن 
بالتالـي ذلـك اليـوم إلـى رمز 
لنضال المـرأة في كل مكان.
واذ نحتفـل بعيـد المـرأة 
العالمـي فـي مثل هـذا اليوم 
مـن كل عام، ونحـن نحتفي 
بالرحـم الـذي منحنـا اولـى 
دفقـات الحياة وحملنا تسـعة 
الحنـان  لنـا  ووفـر  اشـهر 
والطعـام  والمحبـة  والرعايـة 
والشـراب واالوكسجين وكان 
بوابتنا االولى لاطالة االولى 
نحتفـل  فانمـا  الحيـاة  علـى 
ورعايـة  وتضحيـة  بعطـاء 
تكتـف  لـم  انسـانة  وحنـان 
ان تكـون بيتنـا االول ونحن 
لكنهـا  اعماقهـا  فـي  اجنـة 
كانـت ايضـا مدرسـتنا االولى 
احضانهـا  فـي  ربتنـا  التـي 
ابجديـات  اولـى  وعلمتنـا 
قيـم  فينـا  الحيـاة وغرسـت 
المحبـة والفضيلـة والتسـامح 

وارادة  وااليمـان  وااليثـار 
والتفـوق  واالبـداع  العطـاء 
وسـهرت حتى ننـام ومرضت 
حتـى نشـفى وعانت شـظف 
العيـش حتـى نعيـش وربمـا 
متـع  مـن  نفسـها  حرمـت 
الحيـاة من اجـل ان توفر لنا 
رغيـف الخبـز وتنازلـت عـن 
حقهـا فـي التـرف مـن اجل 
ان توفـر لنا ادنى مسـتلزماته 
ورضيـت ان تبقى فـي الظل 
لتدفـع بنا الـى االضواء وكان 
تشـاهدنا  ان  سـعادتها  جـل 
سـعداء وان تتباهى بانجازاتنا 
وبنجاحاتنـا، فايـة محبة هذه 
ان تلغـي حضورهـا مـن اجل 
توهـج حضورنـا واي نكـران 
للـذات هـذا ان تجـوع مـن 
اجـل ان نشـبع، وان تعطش 
وان  نرتـوي  ان  اجـل  مـن 
تسـهر مـن اجـل ان نغـرق 
الهانئـة  الهادئـة  باحامنـا 

الجميلـة؟
واالخـت  االم  انهـا   
والحبيبـة  واالبنـة  والزوجـة 
والصديقـة  والخطيبـة 
المـرأة هـذا  والزميلـة، هـي 
الكائن الذي ال يشـابهه كائن 
آخـر فـي العطـاء والتضحيـة 
يومـا،  انصفناهـا  مـا  والتـي 

السـيما ونحـن نحتفـل بهـا 
يوما وننسـاها عاما وال نتذكر 
طيبتهـا وتضحياتهـا وعطاءها 
وحنانها اال يـوم عيدها فقط، 
بـل لعل االخطـر واالمر ليس 
نكـران حقوقها وحسـب وانما 
مسـتنقعات  نحـو  االنحـدار 
اضطهادهـا وتعنيفهـا واذاللها 
وتهميشـها ومصـادرة حريتها 
وحياتهـا وهي واهبـة الحياة.
المثـال  سـبيل  فعلـى 
مديريـة  اعلنـت  ان  سـبق 
مناهضـة العنـف ضـد المـرأة 
المحافظـات  احـدى  فـي 
عـن تسـجيل )1088( حالـة 
تعنيـف ضـد النسـاء خـال 

.)2013( عـام 
واوضـح مسـؤول في تلك 
المديريـة، أنـه تـم تسـجيل 
)ثـاث حـاالت قتـل للنسـاء 
انتحـار  حـاالت  وثمانـي 
و67  شـنق  حـاالت  وسـبع 
حالـة  و414  حـرق  حالـة 

بالضـرب( اعتـداء 
)المديريـة  أن  وأضـاف 
حالـة   228 أيضـا  سـجلت 
تشـهير  حالـة  و122  تهديـد 
حـاالت  وثمانـي  بالنسـاء 
وسـت  الـزواج  علـى  إجبـار 
حالـة  و44  خطـف  حـاالت 

غيـر أخاقيـة واربـع حاالت 
اعتـداء(.

هـذا فضـا عـن حـاالت 
الضغط والتمييز والتحرشـات 
المبـرر  غيـر  والطـاق 
واالعتـداء الجسـدي واللفظي 
وغيـر ذلك الكثيـر مما يمثل 
عقوقـا بـدل مشـاعر العرفـان 
لتضحياتهـا واالعتـزاز بعطائها 
ابسـط  احتـرام  مـن  وبـدال 

حقوقهـا.
ان  الرجـال  بعـض  ان 
لـم اقـل غالبيتهـم يتعامـل 
الرقيقـة  االنسـانة  مـع هـذه 
بـارق  المترعـة  المرهفـة 
واغنى االحاسـيس والمشاعر 
االنسـانية والتـي تمثـل رمزا 
والحنـان  للعطـاء  حقيقيـا 
ونكـران  والتضحيـة  والبـذل 
مدانـة،  بازدواجيـة  الـذات 
فهـي الملكة واالميـرة عندما 
الخادمـة  وهـي  يحتاجهـا 
تنتفـي  عندمـا  االجيـرة 
فـان  لذلـك  اليهـا,  حاجتـه 
هـذا )البعـض( اليرنو اليها اال 
عبـر منظـار المتعة الحسـية 
كرفيقـة فـرا   ش ووعاء لذة 
ملغيـا كل ميزاتها وخصائصها 
وادوارهـا االنسـانية والتربوية 
وحقوقهـا  واالجتماعيـة 

نفـس حقـوق  لهـا  كانسـانة 
الرجل واسـتحقاقاته ومكانته. 
وحيـث  العـام  هـذا 
وفـي  باالمـس  اقامـت 
كالعـادة  آذار  مـن  الثامـن 
معظـم المنظمـات والهيئـات 
والمؤسسـات احتفاالتها بعيد 
ميزاتهـا  وعـددت  المـرأة  
واشـادت بعطائهـا ودعت كما 
تفعـل منذ عقود الـى منحها 
حريتهـا  وصيانـة  حقوقهـا 
واالعتـراف بامكاناتهـا وفسـح 
للتعبيرعـن  امامهـا  المجـال 
وتنميـة  وقدراتهـا  ذاتهـا 
وكمـا  وكالعـادة،  مواهبهـا... 
فـي كل عـام فقـد تذكرناهـا 
العـام وسننسـاها  يومـا فـي 
وننسـى ماطالبنـا بـه الجلها 

العـام. أيـام  بقيـة 
كل  فـي  المـرأة  ايتهـا 
المحبـة  ياواحـة  مـكان.. 
والحنـان.. ويـا مرفأ السـعادة 
وضـوع المحبـة واالمـان ويـا 
انسـان  لـكل  الحيـاة  واهبـة 
مبـارك  زمـان،  كل  فـي 
محبـة  وردة  والـف  عيـدك.. 
لـك..  معـذرة  يومـك...  فـي 
فبعضنـا بجحـوده لعطائـك ال 

. يسـتحقك
Malalah_faraj@yahoo.com

مناسبات

كان العراق مصدر إشـعاع 
عمـوم  فـي  وثقافـي  فكـري 
المـرأة  وعرفـت  المنطقـة، 
وصبرهـا  بثقافتهـا  العراقيـة 
كانـت  حيـث  ونضالهـا، 
منـذ  النسـوية  تنظيماتهـا 
القـدم فاعلـة وحيويـة ومنهـا 
النسـوية(،  النهضـة  )منظمـة 
و كانـت لديهـا مجلـة كانـت 
بولينـا  األديبـة  تصدرهـا 
حسـون باسـم )ليلـى(. كمـا 
أصـدرت مريم نرمـة، صحيفة 
باسـم   ،1937 عـام  يوميـة 

العـرب(. )فتـاة 
القـرن  أربعينيـات  وفـي 
جمعيـات  تأسسـت  الماضـي 
المـرأة  ورابطـة  خيريـة 
العراقيـة. لقـد بـدأت المـرأة 
فـي  المشـاركة  العراقيـة 
نهايـة  منـذ  العامـة،  الحيـاة 
أثنـاء  عشـر،  التاسـع  القـرن 
وافتتحـت  العثمانـي.  الحكـم 
بغـداد  فـي  مدرسـة  أول 
 90 فيهـا  سـجلت  عـام1880 
فتـاة. وسـاهمت المـرأة فـي 
ثورة العشـرين. كما سـاهمت 

المـرأة العراقيـة فـي مختلـف 
نـازك  وكانـت  المجـاالت، 
ورائـدة  الناقـدة  المائكـة، 

الحديـث. العربـي  الشـعر 
النسـاء  تقريـر  وينـص 
واألطفـال في العـراق، الصادر 
عـن منظمـة اليونسـيف، عام 
1993 بأنـه ينـدر أن تتمتـع 
امرأة في الشـرق األوسـط بما 
العراقيـة.  المـرأة  بـه  تتمتـع 
صـدر  العمـل  مجـال  ففـي 
قانـون رقـم 191 عـام 1975، 
الذي  سـاوى المـرأة والرجل 
بالحقـوق والمزايـا المالية، إذ 
امسـت فـي ظله تتلقـى أجرا 
الرجـل، كمـا  مسـاويا ألجـر 
ان دخلهـا كان مسـتقا عـن 

زوجهـا.
صـدر   1974 عـام  وفـي 
قانـون التعليـم المجانـي فـي 
مختلـف المراحـل الدراسـية. 
وفـي عام 1979 أصبح التعليم 
إلزاميـا للبنيـن والبنات حتى 
عمـر الثانية عشـر. وصدر في 
الحملـة  قانـون   ،1978 عـام 
لمحـو  الشـاملة  الوطنيـة 
 ،1988 عـام  وفـي  األميـة، 
أكـد قانـون التعليـم العالـي، 

إن التعليـم العالـي حـق لكل 
مواطـن تتوافـر فيه الشـروط 

الموضوعيـة.
وفـي عـام 1980، حصلت 
المـرأة العراقيـة علـى حقهـا 
والترشـيح،  التصويـت  فـي 
وفـازت فـي العـام نفسـه 16 
المجلـس  بعضويـة  امـرأة 
 ،1984 عـام  وفـي  الوطنـي، 
بعضويـة  امـراة   33 فـازت 
وهـي  الوطنـي،  المجلـس 
الوطـن  فـي  نسـبة  أعلـى 
العربـي منـذ وصـول النسـاء 

حينـذاك. البرلمـان  إلـى 
- العنف ضد المرأة:

العالمـي  اإلعـان  عرفـه 
ضـد  العنـف  علـى  للقضـاء 
المـرأة الصـادر عـن الجمعيـة 
العامـة لألمـم المتحـدة فـي 
20 كانـون األول عـام 1993، 
قائـم  عنيـف  فعـل  أي  بأنـه 
علـى أسـاس الجنـس ينجـم 
ينجـم  أن  يحتمـل  أو  عنـه 
عنـه أذى أو معانـاة، بدنيـا أو 
نفسـيا أو جنسـيا للمرأة، بما 
باقتـراف  التهديـد  ذلـك  فـي 
مثـل هـذا الفعـل أو اإلكـراه 
مـن  التعسـفي  الحرمـان  أو 

العامـة  الحيـاة  فـي  الحريـة، 
أو الخاصـة، واالسـتخدام غير 
التهديـد  أو  للقـوة  الشـرعي 
األذى  إللحـاق  باسـتخدامها 
والقهـر باآلخريـن. أمـا العنف 
األسـري، فهـو العنـف الـذي 
يقـع فـي إطـار العائلـة، ومن 
قبـل احـد أفـراد العائلـة، بما 
لـه مـن سـلطة أو واليـة أو 

عاقـة بالمجنـي عليهـا.
المـرأة،  ضـد  والعنـف 
سـلوك يوجـه ضدهـا، مبنـي 
أو  الجسـدي  اإليـذاء  علـى 
ألي  المعنـوي  أو  النفسـي 
مـن  األسـباب،  مـن  سـبب 
إلـى  اللفظيـة  االعتـداءات 
القتـل الفعلـي. وتعانـي المرأة 
العراقيـة مـن مختلـف أنـواع 
العنـف، العائلـي واالجتماعي، 
السـباب. ويشـمل ذلـك أنواع 
والضـرب  الجسـدي  اإليـذاء 
الجنسـية  والتحرشـات 
وكذلـك  واالغتصـاب، 
المباشـرة،  غيـر  االعتـداءات 
واالهانـة  التعنيـف  مثـل 
االبتـزاز  ومحـاوالت  واإلذالل 
وغيرهـا. السـمعة  وتشـويه 

إلـى  العـودة  أن  كمـا 

أدت  والطائفيـة،  العشـائرية 
إلـى تعـرض المـرأة العراقيـة 
إلـى أنواع جديـدة من العنف، 
نتيجـة الرتفاع نسـبة األرامل 
إلغـاء  إن  كمـا  والمطلقـات، 
الشـخصية  األحـوال  قانـون 
أدى  لعـام 1959،  رقـم 188 
إلى تعدد الزوجـات، والعزوف 
عن الـزواج، والـزواج المؤقت. 
الـذي  القهـر  إلـى  إضافـة 
يتعرض لـه المجتمـع، يؤدي 
إلـى مضاعفـة العنف األسـري 
أي ممارسـة قهـر اكبـر علـى 

المـرأة فـي األسـرة.
حـاالت  انتشـرت  كمـا 
المتسـوالت واالتجـار بالمـرأة 
بسـبب انتشـار البطالـة بيـن 
اإلحبـاط  وتراكـم  الرجـال 
المـرأة  يجعـل  ممـا  لديهـم 
ضحية لتزايد العنف األسـري. 
فالمـرأة تعيـل األسـرة وتبقى 
وتصبـح  للرجـل  رئاسـتها 
والقهـر  لاسـتاب  خاضعـة 
كمـا  والنوعـي.  االقتصـادي 
تعانـي المـرأة بسـبب تفشـي 
الفقـر وانتشـار البطالـة بيـن 
الحرمـان مـن  الرجـال، مـن 
التعليـم وحـق اختيـار الـزوج 

عليـه. االعتـراض  أو 
للعنـف  المـرأة  وخضـوع 
يـؤدي إلـى شـعورها بالخوف 
واالنطـواء،  والعزلـة  الشـديد 
كمـا قـد تشـعر بالذنـب، مما 
يدفعهـا إلـى اإليـذاء النفسـي 
أفـكار  لديهـا  تتولـد  قـد  أو 
باكتئـاب  انتحاريـة مصحوبـة 
أحيانـا  يـؤدي  حـاد  مرضـي 

إلـى االنتحـار.
المـرأة  تعيـش  كمـا 
التفجيـرات  خطـر  العراقيـة 
واالختطـاف والقتل العشـوائي 
البنيـة  وتفـكك  المنظـم  أو 
التحتيـة وتلـوث مياه الشـرب 
والمـواد  المجـاري  بفضـات 
فـي  الـدواء  وقلـة  المشـعة 
المستشـفيات وتضاعف نسـبة 
بسـوء  المصابيـن  األطفـال 
التغذيـة، وانتشـار المخـدرات 
واإلصابـة  الصبيـان،  بيـن 
السـرطانية  األمـراض  بأنـواع 
المنضـب،  اليورانيـوم  بتأثيـر 
الـذي اسـتخدم عامـي 1991 
و2003، إضافـة إلـى التهديـد 
التموينيـة  الحصـة  بإلغـاء 
علـى  الحصـول  وصعوبـة 
وقنانـي  والبنزيـن  الكهربـاء 

الغـاز.
االنتهـاكات  إلـى  إضافـة 
لحقوقهـا في سـجون النسـاء، 
وقـد وثقـت هـذه االنتهاكات 
حيـث اعـدت منظمـة العفـو 
عـن  شـاما  تقريـرا  الدوليـة 
وضـع المـرأة العراقيـة وأجواء 
الرعـب التـي تعيشـها يوميـا.
مناشـدة  مـن  البـد  لـذا 
فـي  الرسـمية  السـلطات 
الدولة، بهذه المناسـبة للعمل 
علـى إيقـاف هـذا العنف ضد 
لإلعـام  البـد  كمـا  المـرأة، 
ومنظمـات المجتمـع المدني 
نوعيـة  بحمـات  القيـام 
وتثقيـف لوقـف هـذا العنـف. 
كمـا يتوجـب علـى مديريـة 
األسـرة،  حمايـة  شـرطة 
المطلوبـة  الحمايـة  توفيـر 
العنـف  مـن  للحـد  للمـرأة 
ضدهـا. هـذا والبد مـن انجاز 
للحصـول  السـكاني،  التعـداد 
المتكاملـة  البيانـات  علـى 
للخصائـص السـكانية والبيئية 
واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
العراقـي،  للواقـع  والثقافيـة 
والمـرأة العراقيـة  وخاصة في 

واألريـاف. القـرى 

لمناسبة عيدها العالمي..
العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي

د. فوزية العطية

  مال اللـــه فــرج

في يومك العالمي

أيتهــا الفراشة المضمخة بالمحبة والمعطـرة بالتضحيــة والعطــاء.. معــذرة فبعضنــا ال يسـتحقك



العدد العاشر - األحد 9 آذار 62014
الصحة والحياة

الجنيـن  الحامـل  المـراة  تعـرض 
تدخـن  كانـت  اذا  اكيـدة  لمخاطـر 
السـجائر. مخاطـر حـدوث خلـل لـدى 
الطفـل تزيـد بــ 25% بيـن المدخنـات 
العاديـات وتصـل الـى 65% او اكثر بين 

بالتدخيـن. المفرطـات  المدخنـات 
باالضافـة الـى ذلـك، فان مـن اضرار 
التدخيـن علـى الحامـل انـه يزيـد مـن 
خطـر حـدوث االجهاض، مـوت الجنين 
او وفـاة الطفـل بعـد والدتـه فـورا. هذا 
الخطـر له عاقة مباشـرة بعدد السـجائر 
هـذه  يوميـا.  المـراة  تدخنهـا  التـي 
المخاطـر قـد ترتفـع بنسـبة 35% لدى 
النسـاء اللواتـي يدخـن اكثـر مـن علبة 

واحـدة فـي اليوم.
تدخيـن السـجائر هـو السـبب رقـم 
واحـد الـذي يؤثر سـلبيا علـى االطفال، 
يقـول االطبـاء. االطفـال يولـدون قبـل 
مـن  اصغـر  يولـدون  االطفـال  االوان، 
المعتـاد، االطفـال يموتون اثنـاء الوالدة 
او قبـل الـوالدة، وغيـر ذلـك. االطفـال 
يكونـون اكثـر صحة اذا سـيطرت المراة 
اثنـاء الحمل علـى ادمانهـا وبذلك تمنع 
داء  مثـل  الخطيـرة  االمـراض  حـدوث 
السـكري او ارتفـاع ضغـط الـدم لـدى 

الطفـل الـذي سـيولد لها.
علـى  السـجائر  دخـان  يحتـوي 
اكثـر مـن 4،000 مـادة كيميائيـة، بمـا 
فـي ذلـك مـواد كيميائيـة خطـرة جـدا 
مثـل السـيانيد وعلـى االقـل علـى 60 
مركبـا يؤدي مباشـرة للسـرطان. عندما 
تدخنيـن اثنـاء الحمـل، فـان السـموم 

بحيـث  لديـك  الـدم  مجـرى  تدخـل 
االوكسـجين  مـع  يمتصهـا  الطفـل  ان 
والغـذاء الـذي يسـتهلكه مـن جسـمك.
يؤثرالنيكوتيـن ايضـا على اسـتهاك 
االكسـجين لـدى الجنيـن. النيكوتيـن 
يضيـق االوعية الدموية في جسـمك بما 
فـي ذلك تلـك التي تصل الى المشـيمة. 
فكـري انك تجبريـن طفلك على التنفس 
مـن خـال قشـة ضيقـة وال تسـمحين 
لـه بفسـحة واسـعة للتنفس. مـن اضرار 
التدخيـن علـى الحامـل انـه يقلـل من 
كميـة االكسـجين فـي جسـمك، وبذلك 
الحيـوي  االوكسـجين  وصـول  يمنـع 

لصحـة طفلك. 
علـى  التدخيـن  اضـرار  لتلخيـص 
الحامـل نـورد هنـا عشـرة حوافـز لوقف 
ترغبيـن  كنـت  اذا  فـورا،  التدخيـن 
بالحمـل قريبـا، اثناء الحمـل او اذا كان 

لديـك اطفـال فـي المنـزل.
معرضـات  المدخنـات  النسـاء   .1
بشـكل كبيـر لخطـر حـدوث االجهاض.
2. النسـاء المدخنـات اكثـر عرضـة 
الحمـل  اثنـاء  مضاعفـات  لتطويـر 

النزيـف. ذلـك  فـي  بمـا  والـوالدة، 
3. بعـض الدراسـات اظهـرت وجـود 
عاقـة بيـن التدخيـن وحالـة الحمـل 
البويضـة  التـي يحـدث فيهـا اخصـاب 
خطيـرة  الحالـة  هـذه  الرحـم.  خـارج 
ويمكـن ان تقلـل مـن فـرص حـدوث 

الحمـل مـرة اخـرى.
4. التدخيـن اثنـاء الحمـل يزيد من 
فـرص حـدوث التشـوهات الخلقية لدى 

المولود.
ثـاث  معرضـات  المدخنـات   .5
مـرات اكثـر لخطـر والدة اطفـال اصغـر 
فـان  المتوسـط،  فـي  المعتـاد.  مـن 

االطفـال الذيـن يولـدون لـام المدخنة 
يزنـون 200 غرامـا اقـل مـن االطفـال 
المدخنـه.  غيـر  لـام  يولـدون  الذيـن 
االطفـال الذيـن يعانـون مـن انخفـاض 
الـوزن عنـد الـوالدة هـم اكثـر عرضـة 
للوفـاة ولامـراض فـي مرحلـة الرضاعة 

والطفولـة.
مدخنـات  المهـات  االطفـال   .6
معرضـون اكثـر بثاثـة اضعـاف لخطـر 
الوفـاة فـي االسـبوع االول مـن حياتهم 
بالمقارنـة مـع االطفـال لامهـات غيـر 

المدخنـات.
خطـر  مـن  يزيـد  التدخيـن   .7
المفاجـئ. الجنيـن  مـوت  حـدوث 
8. االطفـال واالوالد الذيـن يدخـن 
بضعـف  اكثـر  معرضـون  هـم  اهلهـم 
الجهـاز  فـي  مشـاكل  تطويـر  لخطـر 
التنفسـي مثـل الربـو والتهـاب الشـعب 

الهوائيـة. 
9. اظهـرت الدراسـات ان التدخيـن 
يمكـن ان يـؤدي النتـاج كميـة غيـر 
للرضاعـة  االم  حليـب  مـن  كافيـة 
الطبيعيـة. فـي احـدى الدراسـات، وجد 
ان تركيـز الدهـون فـي حليـب االمهات 
حليـب  فـي  منـه  اقـل  المدخنـات 

المدخنـات. غيـر  االمهـات 
توقفـت  اذا  السـارة:  االخبـار   .10
مـن  تحسـنين  فانـك  التدخيـن،  عـن 
حالـة طفلـك على الفـور. عندمـا تنظف 
السـجائر،  دخـان  مـن  لديـك  الرئتيـن 
فان مسـتويات االكسـجين في جسـمك 

الطبيعـي. لوضعهـا  ترجـع 

إلجراء  السيدات  بعض  تسعى 
رغبة  التجميلية  العمليات  بعض 
وجههن  مامح  تحسين  في  منهم 
أو جسمهن، وبغض النظر عن مدى 
إقبال الكثير من السيدات على هذه 
لمثل  أن  إال  العمليات  من  النوعية 
على  كثيرة  مخاطر  العمليات  هذه 

صحة المرأة.
ما هي مخاطر إجراء عمليات 

التجميل؟
إلى  التجميل  عمليات  تتعرض 
مثلها  الفشل  أو  النجاح  احتمالية 

كسائر العمليات الجراحية، كما توجد 
بها نفس نسبة المخاطر التي تتعرض 
لها السيدات في العمليات الجراحية، 

ومن مخاطر عمليات التجميل:
على  التجميل  عمليات  تؤثر   -
كنت  فإذا  للمرأة،  العامة  الصحة 
من  أو  القلب  أمراض  من  تعانين 
تصابين  فقد  المفرطة  السمنة 
والتي  التخدير  يسببها  بمضاعفات 
نتيجة  الدماغية  السكتة  في  تتمثل 
انتظام  لعدم  أو  الدم  ضغط  الرتفاع 

ضربات القلب.

- تصبحين أكثر عرضة لإلصابة 
اإلصابة  نسبة  أن  ورغم  بالعدوى، 
إذا  أن  إال   %1 تتعدى  ال  بالعدوى 
األوعية  بأي مرض في  كنت مصابة 
نسبة  فإن  مدخنة  كنت  أو  الدموية 

إصابتك تزيد.
- يعتبر النزيف ظاهرة عادية بعد 
إجراء العمليات التجميلية عند بعض 
السيدات، ولكن في في بعض األحيان 
تصاب السيدات بنزيف حاد ينتج عنه 
تجمع دموي تحت الجلد مما يحتاج 
إلى إجراء عملية جراحية إلزالة هذا 
المضاعفات  لتجنب  الدموي  التجمع 
هذه  ومن  خاله،  من  تنتج  التي 
المضاعفات: العدوى وانفصال الجرح، 
وفي حالة ارتخاء الغرز قد يؤدي ذلك 
فتق  أو  داخلي  نزيف  حدوث  إلى 
إجراء  المضاعفات  وتحتاج مثل هذه 

عمليات جراحية لعاجها.
أنسجة  موت  نسبة  تزداد   -
الوجه  شد  عمليات  في  الجسم 
البطن  الثدي وشد ترهات  وتصغير 
األكسجين  كمية  قلة  نتيجة  وذلك 
تزداد  كما  الجسم،  ألنسجة  الواصلة 

نسبة حدوثها أيضا للمدخنات.
في  التخدير  مخاطر  تتشكل   -
اإلصابة بصدمة أو فشل في التنفس 
التخدير  من  بالحساسية  اإلصابة  أو 
التجميل،  عمليات  إجراء  أثناء 
على  المخاطر  هذه  حدوث  وتعتمد 
دقة  ومدى  المريض  صحة  مدى 

العملية.
- تتعرض السيدات لخطر اإلصابة 
فأي  التجميل،  عملية  أثناء  بالشلل 
يؤدي  قد  العملية  إجراء  أثناء  خطأ 
إلى تدمير العصب، وأغلب األحيان ال 
يستمر تدمير العصب أكثر من عام، 
ويمكن ماحظة حدوث أي شلل إذا 

كان العصب ينتمي لألطراف.
أعداء  أكبر  التدخين  يعد   -
عمليات شد الوجه والرقبة، فالتدخين 
أو  الجروح  التئام  عدم  إلى  يؤدي 
يسبب اإلصابة بالعدوى أو الندب في 

حالة االستمرار في التدخين.
لعمليات  تلجأي  ال  نصيحة:   
او  اساسية  كانت  ان  اال  التجميل 
على  اخطار  من  لها  لما  ضرورية 

صحتك.

أضرار التدخين على الحامل قد تؤدي الى كارثة

ــرة  ــادات المض ــض الع ــب بع ــب تجن  يج
ــد  ــن فق ــا التدخي ــن اهمه ــب وم بصحــة القل
ــة  ــة البريطاني ــات وزارة الصح ــرت احصائي ذك
ــاة باحــد امــراض القلــب  ــة وف ان 45,000 حال
ــم ان  ــن المه ــن. وم ــبب التدخي ــت بس كان
نذكــر ان التلــف الــذي يحدثــه االدمــان 
ــى  ــن ان يتعاف ــن الممك ــن م ــى التدخي عل
ــف  ــد التوق ــت بع ــرور الوق ــم بم ــه الجس من
ــنوات  ــر س ــرور عش ــد م ــن. فبع ــن التدخي ع
ــراض  ــد ام ــة باح ــة االصاب ــتنخفض فرص س
ــح  ــب بالنســبة لمــن كان  يدخــن وتصب القل
مســاوية تمامــا لمــن لــم يدخــن علــى 

ــاق. االط
كذلــك فــان المشــي والســباحة مــن 
ــاعد  ــي تس ــة الت ــة المهم ــات الرياضي الفعالي
ــراض  ــد ام ــة باح ــة االصاب ــل فرص ــى تقلي عل
القلــب. يمكــن ممارســة الفعاليــة خمســة 
مــرات فــي االســبوع علــى االقــل ولمــدة نصف 
ســاعة فــي كل مــرة. وفــي النهايــة ال تنســوا 
الفعاليــات الرياضيــة النفســية فاالســترخاء 
ــم  ــر مه ــس ام ــة النف ــى دخيل ــات ال وااللتف
ــة  ــب وديموم ــة القل ــى صح ــاظ عل ــي الحف ف

ــه فعاليات

1- التوقف عن التدخين واالبتعاد قدر المستطاع عن مخالطة 
المدخنين.

مرات   4 أو  أمكن  إذا  يوميا  الرياضية  التمارين  ممارسة   -  2
أسبوعيا على األقل، بمعدل نصف ساعة يوميا مثل المشى والجرى 

الخفيف والسباحة.
3 - فى حالة كون المريض بدينا عليه إنقاص الوزن باتباع نظام 
غذائى تحت إشراف أخصائى التغذية، فقد أوضحت الدراسات أن 
هناك عاقة وطيدة بين السمنة وارتفاع ضغط الدم، ولقد وجد أنه 
كلما نقص الوزن قلت فرصة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، كما تبين 
أن األشخاص الذين تتجمع عندهم الدهون فى الجزء العلوى من 
الجسم يكونون أكثر عرضة الرتفاع ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين 

تتجمع عندهم الدهون فى الجزء السفلى.
4 - اإلقال من إضافة الملح إلى الطعام ومن تناول األغذية 
المملحة كالمخلات واألغذية الحريفة والبطاطس المقلية والجبن 
زائد الملح والمعلبات والشوربة المجففة والكاتشب، ويفضل اإلقال 
من تناول الملح بقدر اإلمكان، حيث إن جسم اإلنسان يحتاج إلى 
الملح يوميا على األكثر، أى ما يعادل ربع  نصف جرام فقط من 
ملعقة صغيرة، بينما تبين أن االستهاك اليومى العام للملح يفوق 

األربعة جرامات، مما يساهم فى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.
5 - اإلكثار من تناول األغذية الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم 
ومن األغذية الغنية بالكالسيوم مثل اللبن ومنتجاته ويفضل قليل 
الدسم، وتناول األسماك بشكل مناسب، أما البوتاسيوم فيوجد فى 

الموز وعصير البرتقال والمشمش والسبانخ والطماطم.
والكولسترول، وهى  المشبعة  الدهون  تناول  من  اإلقال   -  6
الحمراء  واللحوم  والجبن  كالزبد  الحيوانية  األغذية  فى  موجودة 

وصفار البيض والكبد.
  7 -اإلقال من شرب القهوة والشاى قدر المستطاع.

8 - االبتعاد عن التوتر والضغوط النفسية.

التدخين وامراض القلب

اخطار عمليات التجميل

قد تتعرض السيدات لخطر اإلصابة بالشلل أثناء 
عملية التجميل، فأي خطأ أثناء إجراء العملية قد 

يؤدي إلى تدمير العصب، وأغلب األحيان ال يستمر 
تدمير العصب أكثر من عام، ويمكن مالحظة حدوث 

أي شلل إذا كان العصب ينتمي لألطراف

تؤثر عمليات التجميل على الصحة العامة للمرأة، 
فإذا كنت تعانين من أمراض القلب أو من السمنة 
المفرطة فقد تصابين بمضاعفات يسببها التخدير 
والتي تتمثل في السكتة الدماغية نتيجة الرتفاع 

ضغط الدم أو لعدم انتظام ضربات القلب

كيف نحصن انفسنا ضد 
ضغط الدم
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األنتخابات البرلمانية على االبواب
حينما تصبح الحكومة بيد الشعب بعد ان كان الشعب بيدها 

علـى مـدى اربـع سـنوات يكون 
إال  السـلطة  بيـد  الشـعب  مصيـر 
فـي يـوم االنتخابـات حيـث تصبـح 
كانـت  إن  الشـعب،  بيـد  الحكومـة 

ونزيهـة. حـرة  االنتخابـات 
 ان االتفاقيـات والمعاييـر الدولية 
االلتبـاس  تقبـل  ال  بصـورة  تضـع 
كأسـاس  الديمقراطيـة  االنتخابـات 
يؤكـد  حيـث  المشـروع  للحكـم 
اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي  اإلعـان 
تشـكل  سـوف  الشـعب  )إرادة  بـان 

الحكومـة(.  سـلطة  أسـاس 
وفي هـذا الجانب شـهدت العقود 
عالميـا  توسـعا  الماضيـة  الثاثـة 
للديمقراطيـة، ممـا قـاد الـى تركيـز 
مؤسسـة  علـى  اسـتثنائي  اهتمـام 
االنتخابـات، فعملـت االنتخابات على 
حـل نزاعات طويلة األمـد وإطاق أو 
ترسـيخ التحوالت إلـى الديمقراطية، 
حاجـة  االنتخابـات  اصبحـت  كمـا 
حاسـمة بشـكل متزايـد للحكومـات 
لكـي تكتسـب المشـروعية فـي نظر 
نظـر  فـي  كمـا  الدولـي،  المجتمـع 

مواطنيهـا. 
وسـيلة  االنتخابـات  تؤمـن 
للمجتمعـات  وديمقراطيـة  سـلمية 
السـلطة  علـى  التنافـس  لتوجيـه 
السياسـية واتخـاذ قـرارات جماعيـة 
مـن خـال االقتـراع الـذي يؤديـه 
المواطنـون الختيـار مـن سـيمثلهم 
فيعبـرون  العامـة،  الوظائـف  فـي 
السياسـات  بشـأن  خياراتهـم  عـن 
التـي سـيتبعها هـؤالء المرشـحون. 
مـن الممكـن ان تتيـح االنتخابـات 
فـي  المنخرطـة  المجتمعـات  فـي 
التحـول االنتقالـي التـي تعانـي من 
أزمـة أحـداث جوهريـة فـي حـال 
كانـت ناجحـة، إضفاء ال المشـروعية 
بـل  الحكومـات،  هـذه  علـى  فقـط 
بعمـق  تؤثـر  ان  أيضـا  وتسـتطيع 
على المؤسسـات، وترتيبات السـلطة 
وتعطـي فرصـا جديـدة ذات أهميـة 
الشـؤون  فـي  المواطنيـن  إلشـراك 

العامـة.
حـرة  االنتخابـات  تكـون  ولكـي 
يفرضهـا  معاييـر  هنالـك  ونزيهـة 
القانـون الدولـي علـى الـدول وعلـى 
إدارة  بشـأن  االنتخابـات  سـلطات 
االنتخابات، فاإلعـان العالمي لحقوق 
حـول  الدولـي  والميثـاق  اإلنسـان 
الحقـوق المدنيـة والسياسـية وغيـر 
ذلـك مـن المعاهـدات تضع شـرطين 
أساسـيين لانتخابـات الديمقراطيـة: 
الشـامل والمتكافـئ  االول، االقتـراع 
والثاني، االقتراع السـري، كما وتحرم 
المواثيـق الدوليـة التمييـز المسـتند 
الـى الجنـس او العـرق وتعطي الحق 
علـى  االنتخابـات  فـي  للمشـاركة 
اسـاس االقتـراع الشـامل والمتكافئ.
والعراقيـون  العـراق  عـرف  وقـد 
القـرن  مـن  العشـرينيات  منـذ 
التشـريعية  االنتخابـات  المنصـرم 

وتشـكيل البرلمـان، حيـث تشـكلت 
الدولـة  العراقيـة علـى اسـاس نظـام 
الحكـم الملكـي عـام 1921 فـي ظـل 
صـدر  وقـد  البريطانـي،  االحتـال 
أول دسـتور عراقـي تحـت مسـمى 
ومـن  العراقـي(  األساسـي  )القانـون 
خـال االطـاع علـى هـذا الدسـتور 
الدسـتور  ذلـك  ان  القـول  باإلمـكان 
قـد أوجد نوعـا من النظـام البرلماني 

فـي العـراق.
وقـد لخـص الكاتب احمـد ثجيل 
مـن  عـدد  فـي  نشـر  مقـال  فـي 
المواقع االلكترونيـة تاريخ االنتخابات 
العراقيـة بعـد التحـول الـذي شـهده 
إلـى  الملكـي  النظـام  مـن  العـراق 
ثجيـل  قسـمه  حيـث  الجمهـوري 
النظـام  تحـت  عهـود  خمسـة  الـى 
الجمهـوري امتـدت منـذ عـام 1958 
ولغايـة 2003، أما فيمـا يخص الحياة 
البرلمانيـة واالنتخابيـة خـال هـذه 

العهـود الخمسـة فهـي:
العهـد األول )الجمهورية األولى(: 
الفتـرة  تلـك  خـال  العـراق  تزعـم 
الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم للفتـرة 
مـا بيـن )1958-1963(، إذ لـم تكن 
هنالـك انتخابـات تخـرج منها سـلطة 
تشـريعية تمثل الشـعب، بـل أوكلت 
مهمة السـلطة التشريعية إلى مجلس 
الوزراء  ليتولى   السـلطة التشـريعية 
بتصديـق مجلس السـيادة الذي كان 
يتكـون من رئاسـة الجمهورية والذي 

يتألـف مـن رئيـس ونائبين.
)الجمهوريـة  الثانـي  العهـد  امـا 
الثانيـة(: فقـد تزعـم العـراق خالهـا 
عبـد السـام محمد عـارف للفترة ما 
بيـن )1963-1966( وقد نص دسـتور 
األمـة  )مجلـس  التالـي  علـى   1963
السـلطة  تمـارس  التـي  الهيئـة  هـو 
تأليـف  كيفيـة  أمـا  التشـريعية(. 
مجلس األمـة وعدد أعضائـه وطريقة 
انتخابـه ودعوة الناخبين فقد رسـمها 
يمـارس  ان  اقتـراح  وتـم  الدسـتور 
الثـورة  لقيـاد  الوطنـي  المجلـس 
ومجلـس الوزراء السـلطة التشـريعية، 
مجلـس  تشـكيل  تـم  بعـد  وفيمـا 
شـورى تكـون لـه صاحية ممارسـة 
يتـم  ان  علـى  التشـريعية  السـلطة 
تعييـن أعضائه وتوضيـح صاحياتهم 
ومخصصاتهـم  تعيينهـم  وشـروط 

وكيفيـة ممارسـتهم لهـا بقانـون، اال 
أن الماحـظ ان ذلـك التعديـل لـم 
يطبـق ولـم تمـارس الحيـاة النيابية 

فـي العهـد الجمهـوري الثانـي.
)الجمهوريـة  الثالـث  العهـد 
الثالثـة(: وتزعـم العـراق خـال تلـك 
الفتـرة عبـد الرحمـن محمـد عـارف 
شـقيق الرئيـس السـابق عبد السـام 
محمـد عـارف حيث خلفـه في حكم 
العـراق للفتـرة مابيـن )1968-1966( 
ولـم يتغير الدسـتور ولـم تمارس أية 

حيـاة برلمانيـة فـي العـراق.
العهد الرابـع )الجمهورية الرابعة(: 
وتزعـم العـراق خالهـا أحمد حسـن 
البكـر للفتـرة الواقعـة بيـن )1968-

المؤقـت  الدسـتور  اذ صـدر   ،)1979
لعـام 1968 وحـدد من خالـه )نظام 
واجبـات  فيـه  حـددت  الحكـم( 
مجلـس قيادة الثـورة بإقـرار القوانين 
واالتفاقـات  والمعاهـدات  واألنظمـة 

قـرارات  إصـدار  كذلـك  الدوليـة 
لهـا قـوة اإللـزام كمـا خـول إصـدار 
القوانيـن التـي لهـا قوة القانـون، وقد 
المؤقـت  الدسـتور  ديباجـة  وعـدت 
وتشـكيل  الدائـم  الدسـتور  بإعـداد 
يمثـل  الـذي  الوطنـي  المجلـس 
القطاعـات الوطنيـة كافـة، لكـن لـم 
يصـدر الدسـتور الدائـم ولـم تنظـم 

الوطنـي. المجلـس  أحـكام 
)الجمهوريـة  الخامـس  العهـد 
الخامسـة(: وتزعـم العـراق خال تلك 
الفتـرة صـدام حسـين للفتـرة الواقعة 
بيـن )1979-2003(، وتمثـل امتـدادا 
للفتـرة التـي سـبقتها لكـون حـزب 
البعـث هـو الـذي كان مسـيطرا على 
مقاليـد الحكـم في العـراق منذ حكم 
احمـد حسـن البكـر ومـن ثـم بعـد 
تولـي صـدام حسـين للحكـم فيـه، 
اذ عمـل العـراق فـي العهـد الجديـد 
علـى إلغـاء قانـون المجلـس الوطني 
الـذي صـدر سـنة 1970 حيـث صدر 
القانـون رقم )55( لسـنة 1980 الذي 
االنتخـاب  قانـون  دمـج  فيـه  تـم  
وقـد  الوطنـي،  المجلـس  وقانـون 
المناطـة  الصاحيـات  القانـون  بيـن 
بالمجلـس ومنهـا تشـريع القوانيـن، 
أمـا كيفيـة اختيـار أعضـاء المجلـس 
الحـر  االنتخـاب  عـن طريـق  فيتـم 
المباشـر، اال أن الماحـظ علـى تلـك 

الفتـرة ان حـزب البعـث قـد هيمـن 
علـى المجلـس الوطني لكـون معظم 
أعضائـه يتـم انتخابهـم مـن أعضـاء 
حـزب البعـث، فضـا عـن األوضـاع 
االسـتثنائية التـي يتـم على أساسـها 
أجـل  إلـى  الـدورة  عمـل  تمديـد 
تحـدده الحكومـة وفقـا لمـا ترتئيـه، 
المراقبيـن  اغلـب  أن  عـن  فضـا 
للعملية التشـريعية فـي العراق خال 
الفتـرة آنفـة الذكـر قـد أوضحـوا أن 
تلـك العمليـة كانـت صوريـة لكونهـا 
كانـت تحـت هيمنة الحـزب الحاكم، 
فالنتيجـة المسـتخلصة أن العراق لم 
يشـهد خـال تلـك الفتـرة أي عملية 

ديمقراطيـة بالمعنـى الصحيـح.  
بعد التغيير

السـاحة  شـهدت   :)2003( بعـد 
العراقيـة تحـوال عنيفـا وداميا  حيث 
تـم احتـال العـراق مـن قبـل قوات 
نظـام  والدة  معـه  تزامـن  أجنبيـة 
إطـاره  فـي  مبنـي  سياسـي جديـد 
واختيـار  الديمقراطيـة  علـى  العـام 
ممثليـن عـن الشـعب، تكـون لهـم 
ومراقبـة  القوانيـن  تشـريع  سـلطة 
ومحاسـبة الحكومـة فـي عملها، وقد 
مـر العراق بعـد 2003 بعملية انتخاب 
الجمعيـة الوطنيـة التي لـم تضم كل 
عـام  وبعـد  العراقـي،  الشـعب  أبنـاء 
2006 خـاض العـراق انتخابات مجلس 
النـواب  الـذي تشـكل علـى أسـس 
طائفيـة ابعدته عـن الهويـة الوطنية، 
وبعـد انتخابـات 2010 تشـكل مجلس 
النواب العراقي على اسـاس المشاركة 
بانتظـار  يعمـل  ومايـزال  الوطنيـة 
االنتخابـات القادمـة وماسـيؤول اليـه 

الوضـع العراقـي مسـتقبا.
ونحن اليوم كشـعب )سـورايا( اذ 
نخـوض هـذه التجربـة الديمقراطيـة 
مـن  خالهـا  مـن  سـنحدد  والتـي 
سـيمثلنا في مجلس النـواب العراقي 

من:  البـد 
المشـاركة الفعليـة في هذه   -1
العمليـة الديمقراطيـة والتوجـه الـى 
صناديـق االقتـراع وانتخاب مـن نراه 

جديـرا بتمثيلنـا.
كشـعب  اليـوم  اننـا  بمـا   -2
)كلداني سـرياني اشـوري( مهمشـون 
ونعتبـر من األقليات ومنحنا خمسـة 
مقاعـد فـي مجلـس النـواب العراقي 
لتمثيلنـا، البد مـن أن نثبت وجودنا 
للذيـن يحاولـون تهميشـنا وأقصاءنـا 
وال يمكـن ذلـك مالـم نذهـب الـى 
صناديـق االقتـراع وننتخـب لنظهـر 
االجحـاف  ونثبـت  اعدادنـا  حقيقـة 

الـذي حصـل بحقنـا.
ابنـاء  قوائـم  بيـن  هنالـك   -3
شـعبنا من يعمـل من اجـل مصلحة 
كل  فـي  ملموسـة  واعمالـه  عامـة 
مناطـق تواجدنـا وهنـاك مـن يعمـل 
مـن اجـل حزبـه واجندتـه الخاصـة 
وهنـاك مـن يجعـل مـن اضطهادنـا 
وتهجيرنـا سـلعة للمزايـدة في خضم 
المنافسـة االنتخابيـة، فابـد مـن ان 
نعـي جيـدا مـن يخدمنا وسـيخدمنا 

ونمنحـه اصواتنـا  .

مضمون نشوان جورج اإللكترونية  المواقع  من  العديد  تناقلت 
اإلعان الذي عممه تنظيم )الدولة اإلسامية في العراق 
والشام( )داعش(، حيث ورد فيه مضمون االتفاق الذي 
هذا  قبل  المحتلة من  )الرقة(  مدينة  مع مسيحيي  تم 
التنظيم  االرهابي التكفيري العامل ببعض مناطق العراق 
وسوريا حتى اآلن، والذي يرغم المسيحيين العمل وفق 
المسيحية  الديانة  أتباع  لمعتقدات  قاعدة مناهضة   )12(
تعميمها على  يراد  التي  القواعد  اإلنسان. وهي  وحقوق 
جميع  أتباع  وعلى  العربية  والمنطقة  العراق  صعيد 
الديانات والمذاهب من غير أتباع هذا المذهب التكفيري 
األخرى  المذاهب  وأتباع  للمسلمين  المناهض  العدواني 
اإلدانة  يثير  ال  العدواني  اإلجراء  هذا  إن  اإلسام.  في 
والشجب لدى أعضاء الهيئة والناس الطيبين حسب، بل 
وأنه يثير االشمئزاز والغضب واالستنكار الشديدين من 

قبل االنسانية جمعاء.
ومن بين تلك القواعد االرهابية ارغام المسيحيين وهم 
سكان االرض االصليون واصحابها على دفع ما يسمونه 
)الجزية( وتحديد مقدارها وإلزامهم بإقامة شعائرهم داخل 
الكنائس ومنع بناء كنائس وأديرة جديدة، ومنعهم من 
حمل الصليب الرمزي في أعناقهم، وفرض ارتداء مابس 
خاصة بالمسيحيين تقررها )داعش( لتمييزهم عن بقية 
المسلمين من أتباع اإلسام في واحدة من ابشع اساليب 
التمييز العنصري الى جانب فرضهم على المرأة المسيحية 

ما يتعارض مع مبادئ وقواعد دينها المسيحي.
انبثقت  التي  واإلرهابية  التكفيرية  الجماعة  هذه  إن 
من تنظيم األم اإلرهابي المجرم، ) القاعدة(، وتنظيمات 
من  اإلنسان  نحر  عن  تتورع  لم  والتي  أخرى،  تكفيرية 
أم  طفا  رجا،  أم  امرأة  أكان  سواء  الوريد،  إلى  الوريد 
شيخا، مسيحيا أم مسلما، مندائيا أم إيزيديا أم شبكيا 
أم غيرهم من أتباع الديانات الكثيرة في منطقة الشرق 
األوسط، وسواء أكانوا عربا أم كردا أم من قوميات أخرى، 
تريد نشر هذه القواعد وتطبيقها ونحر من ال يلتزم بها 
أو فرض الهجرة القسرية عليه إلى خارج الباد ومنطقة 
الشرق األوسط. إنهم يريدون باختصار تنفيذ جريمة بشعة 
تتمثل بإفراغ الدول العربية من أتباع الديانات األخرى، 
االخرى  اإلسامية  المذاهب  جميع  أتباع  من  ثم  ومن 
باستثناء أتباع مذهبهم التكفيري أو فرضه على الجميع!
إننا إذ ندرك جيدا بأن هذه القوى التكفيرية ال يمكن 
أن تستمر في حكم هذه المناطق طويا ألنها ال تعود 
للحضارة اإلنسانية بل ومعادية لإلنسان وحقوقه وحريته 
وكرامته، وستتغلب المجتمعات عليها وعلى النظم التي 
ما  الجرائم  من  سترتكب  إنها  إال  نشوئها،  في  ساهمت 

تقشعر لها األبدان ويخجل منها اإلنسان.
في  والمذاهب  الديانات  أتباع  عن  الدفاع  هيئة  إن 
العالمي  العام  والرأي  الدول  المجتمع  تدعو  العراق 
واألحزاب  المدني  والمجتمع  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
قيم  واحترام  بالكرامة  تحس  التي  السياسية  والقوى 
اإلعان  الى شجب هذا  فورا  تبادر  أن  اإلنسان وحقوقه 
المقيت وإدانته ورفضه والعمل المكثف على دعم القوى 
أكانت  سواء  التكفيرية،  المجامع  هذه  ضد  تناضل  التي 
داعش أم النصرة أم القاعدة أم غيرها من القوى اإلسامية 
السياسية اإلرهابية الدموية لدحرها وطردها من الباد أو 
اعتقال أفرادها وتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء العادل 
لحقوق  المنافية  وإجراءاتهم  وعدوانيتهم  جرائمهم  عن 

اإلنسان.
والمذاهب  الديانات  جميع  أتباع  تدعو  الهيئة  إن 
للوقوف صفا واحدا بوجه هذه القوى الضالة ومنع مرورها 
والنضال  والتدميري  العدواني  الفكر  هذا  على  والقضاء 
بين  يفصل  ديمقراطي  مدني  مجتمع  إقامة  أجل  من 
الدين والدولة والسياسة ويعترف بحقوق جميع الديانات 
والمذاهب وحقها في ممارسة دياناتها وطقوسها الدينية.

الديانات  أتباع  عن  الدفاع  لهيئة  العامة  األمانة 
والمذاهب في العراق

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات 
والمذاهب في العراق 

دعوة المجتمع الدولي الدانة اجراءات 
)داعش( االرهابية ضد المسيحيين
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العدد العاشر - األحد 9 آذار 102014
ادب وثقافة

الخمســـينيات  فـــي 
ــرن  ــن القـ ــتينيات مـ والسـ
ــاح  ــع االنفتـ ــرين، ومـ العشـ
ــرأة  ــول المـ ــي ودخـ الثقافـ
ـــا  ـــا له ـــة م ـــات، ومعرف الجامع
ومـــا عليهـــا، ثـــارت علـــى 
ـــوري  ـــع الذك ـــادات المجتم ع
الذكوريـــة،  والمفاهيـــم 
ــاد،  ــاه النقـ ــترعت انتبـ واسـ
ـــي  ـــح ف ـــذا المصطل ـــذ ه فأخ

ــار. االنتشـ
ـــن  ـــروق بي ـــاك ف ـــل هن ه
اإلنتـــاج بيـــن الجنســـين 
ـــل  ـــة؟ وه ـــود الحري ـــع وج م
ـــق  ـــى منط ـــل إل ـــرأة تمي الم
واضحـــة،  بلغـــة  الواقـــع 
ـــي  ـــر ف ـــدع أكث ـــل يب والرج
ـــاطير؟ ـــال واألس ـــال الخي مج

تقنيا؛
لغـــة  للمـــرأة  هـــل 
ـــد  ـــة جس ـــرة، ولغ ـــة ثائ أنثوي

ورومانســـية؟ وجنـــس 
ـــرة  ـــرق مغاي ـــا ط ـــل له ه
فـــي التعبيـــر؛ )ميتـــا كتابـــة(؛ 
ـــان  ـــب ث ـــة بقل ـــى الكتاب بمعن
للمـــرأة، تجعلهـــا شـــخصية 
مركزيـــة دائمـــا، كضميـــر 
ـــوي؟ ـــارد أنث ـــوي وس أول أنث
هـــل بســـبب الثـــورة 
علـــى النظريـــة والحبكـــة 
ــل  ــة، وتداخـ ــر التقليديـ غيـ
أجنـــاس وآليـــات فنيـــة 
كثيـــرة، ككتابـــة تجريبيـــة، 
مجـــاالت  واســـتخدام 
والرســـم،  التصويـــر، 
والصحافـــة،  والســـينما، 
واألخبـــار،  والحاســـوب، 
واألشـــكال  واإلنترنـــت، 

والتنـــاص  التراثيـــة، 
؟ ع الســـترجا ا و

هـــل بســـبب اختـــاف 
بنيـــة الجســـد بيولوجيـــا 
وســـيكولوجيا، أم أن لألمـــر 
ــة بالبيئـــة الثقافيـــة  عاقـ

واالجتماعيـــة والتقنيـــة؟
ـــرق  ـــاك ف ـــا؛ هن بيولوجي
ــين  ــن الجنسـ ــي بيـ تكوينـ
ـــخ،  ـــن الم ـــث تكوي ـــن حي م
ينعكـــس فـــي إبداعاتهمـــا، 
فالمـــخ ينقســـم لقســـمين، 
منـــه  األيســـر  القســـم 
اللغـــة،  مراكـــز  يشـــمل 
ـــا  ـــر حجم ـــرأة أكب ـــد الم وعن
مـــن  فاعليـــة  وأقـــوى 
ـــية  ـــه األساس ـــل، وظائف الرج
ـــة  ـــة وملتصق ـــة ومنطقي لفظي
ــا  ــع، أمـ ــق والوقائـ بالحقائـ
ــق  ــن فيتعلـ ــم األيمـ القسـ
ـــال  ـــال البصـــري والخي بالمج
ــا  واألحـــام، وأكبـــر حجمـ
وهـــو  الذكـــور،  عنـــد 
الخيـــال  عـــن  مســـؤول 
والتفكيـــر  واألســـاطير 

االســـتعاري والرمـــزي..
فهـــل الرجـــل أكثـــر 

خيـــاال؟
ــاة  ــمين قنـ ــن القسـ بيـ
تربـــط بينهمـــا وتحـــدث 
ــن،  ــن النصفيـ ــزاوج بيـ التـ
وهـــذه القنـــاة ورســـائلها 
ـــاث  ـــد اإلن ـــا عن ـــر حجم أكب
يســـهل  ممـــا  علميـــا، 
الصـــور،  نقـــل  عمليـــة 
ـــي  ـــال اإلبداع ـــل المج ويجع
النســـاء  أمـــام  مفتوحـــا 
ـــك  ـــع ذل ـــر، وم ـــكل أكب بش
والمبدعـــات  فاألديبـــات 
عبـــر التاريـــخ أقـــل عـــددا 

ــاذا؟ ــور.. لمـ ــن الذكـ مـ
المجتمـــع  ألن  هـــل 
فـــي  دائمـــا  تدخـــل 
ـــا،  ـــع حريته ـــا وقم اضطهاده
فـــي حيـــن أن اإلبـــداع 
الحريـــة؟ إلـــى  بحاجـــة 

وهـــل حصلـــت المـــرأة 
حريـــة  علـــى  العربيـــة 
فـــي  والكتابـــة  اإلبـــداع 
التاســـع  القـــرن  أواخـــر 
عشـــر، نتيجـــة االنفتـــاح 
واالجتماعـــي  الثقافـــي 
ــرأة  ــل المـ ــرري، ونيـ التحـ
الحقـــوق  مـــن  الكثيـــر 
ــل؟ ــع الرجـ ــاوية مـ المتسـ
ــي  ــرأة فـ ــا دور المـ ومـ
األدب  ومراحـــل  الكتابـــة 
تقليـــد  مـــن  النســـوي، 
وتمـــرد وثـــورة، وماهيـــة 
شـــعرية العمـــل األدبـــي 
ـــوي  ـــرد النس ـــن الس ومضامي

الحديـــث؟
إظهـــار الرجـــل قاســـيا، 
ـــتغا،  ـــا، مس ـــما، ضعيف مهش
ــزا  ــا وعاجـ ــبقا، مغتصبـ شـ
ــده،  ــرأة قيـ ــيا، والمـ جنسـ
ـــرة  ـــرأة نظ ـــى الم ـــه إل ونظرت

متعـــة جســـدية؟

ــرأة  ــورة المـ ــار صـ إظهـ
الكاتبـــة المتمـــردة المناضلـــة 
ـــي  ـــرأة، تعتن والمناهضـــة للم
ـــدها  ـــة وبجس ـــا األنثوي بذاته
ووضعهـــا فـــي المركـــز، 
ـــا  ـــة أو كونه ـــض التبعي وترف

جســـدا للمتعـــة؟
ـــرة  ـــزواج كمقب ـــار ال إظه
ـــي  للمـــرأة، ترفضـــه كونهـــا ف
ـــي وال  ـــل الجنس ـــز العم مرك

ـــل؟ ـــة للرج حاج
ـــوث  ـــراق الثال ـــل باخت ه
المحـــرم: الجنـــس والديـــن 

والسياســـة؟
أيـــن بـــدأ الخطـــاب 
العالـــم  فـــي  النســـوي 

ومتـــى؟ العربـــي 
يـــرى الناقـــد والمـــؤرخ 
أن  ســـميث(  )بونييـــه 
ـــور  ـــة لظه ـــات الحقيقي البداي
ــوي كانـــت  ــاب النسـ الخطـ
فـــي مصـــر، فـــي الســـتينيات 
والســـبعينيات مـــن القـــرن 
التاســـع عشـــر، فـــي ظـــل 
ـــة،  ـــركات القومي ـــد الح تصاع
واتخـــذ زخمـــا قويـــا فـــي 
ــرن  ــن القـ ــعينيات مـ التسـ
مـــع  متزامنـــا  ذاتـــه، 

نشـــوء الصحافـــة النســـائية 
ــة. ــرات األدبيـ والمناظـ

ـــي:  ـــان القاض ـــد إيم وتؤك
اللبنانيـــات  الكاتبـــات 
المهاجـــرات إلـــى مصـــر 
ــان،  ــي لبنـ ــات فـ والمقيمـ
الروايـــة  رائـــدات  كـــن 

النســـوية.
ــف  ــث جوزيـ ــا الباحـ أمـ
ـــاعرة  ـــر أن الش ـــدان فيعتب زي
ــاعرة  ــي أول شـ وردة اليازجـ
ـــر  ـــي أواخ ـــرت ف ـــة ظه عربي
عشـــر،  التاســـع  القـــرن 
ــا األول  ــدر ديوانهـ ــد صـ وقـ
ـــام 1867. ـــورد( ع ـــة ال )حديق
نضـــال  أبـــو  ونزيـــه 
أول  أن  ويعتبـــر  يحتـــج 
كانـــت  عربيـــة  روايـــة 
التيموريـــة(،  )عائشـــة  لــــ 
األحـــوال  )نتـــاج  وهـــي 
واألفعـــال(  األقـــوال  فـــي 
عـــام 1885، وليـــس روايـــة 
)زينـــب محمـــد حســـين 
تلتهـــا  ثـــم  هيـــكل(، 
)أليـــس البســـتاني( عـــام 
1893، ثـــم روايـــة )عفيفـــة 
آظـــن فابيـــوال( عـــام 1895، 
و)زينـــب فـــواز( اللبنانيـــة 

المقيمـــة فـــي مصـــر فـــي 
ـــام 1895،  ـــى ع ـــا األول روايته
بعنـــوان )حســـن العواقـــب( 
ـــح  ـــرة(، ليصب ـــادة الزاه أو )غ
عـــدد الروايـــات النســـائية 
ـــام  ـــى ع ـــات حت ـــس رواي خم

.1899
بـــرزت أســـماء  كمـــا 
كملـــك  أخـــرى  نســـوية 
ومـــي  ناصـــف،  حفنـــي 
طالبـــن  اللواتـــي  زيـــادة، 
ــا  ــرأة وخروجهـ ــة المـ بحريـ
ــاركتها  ــل، ومشـ ــى العمـ إلـ
السياســـية،  الحيـــاة  فـــي 
ـــت  ـــة كان ـــذه المرحل ـــي ه وف
الكتابـــة النســـائية مقلـــدة 
دون  الرجـــال،  لكتابـــة 
مطالـــب أنثويـــة خاصـــة، 
وفـــي العقـــد األخيـــر مـــن 
عشـــر  التاســـع  القـــرن 
كانـــت البدايـــة التأسيســـية 
للروايـــة النســـائية والعربيـــة 
عمومـــا، فتـــرى الباحثـــة 
ـــة  ـــعبان( أن الرواي ـــة ش )بثين
األولـــى فـــي األدب العربـــي 
صاحبتهـــا امـــرأة، وهـــي 
 1899 العواقـــب(  )حســـن 
ــب  ــة )زينـ ــة اللبنانيـ لألديبـ

ــواز(. فـ
تقـــول سوســـن ناجـــي: 
إن ظهـــور تاريـــخ القصـــة 
النســـائية عـــام 1934، تواكـــب 
ـــة  ـــار القص ـــخ ازده ـــع تاري م

لـــدى الكتـــاب الرجـــال.
ـــازك  ـــة )ن ـــير الباحث وتش
ــتها  ــي دراسـ ــي( فـ األعرجـ
)صـــوت األنثـــى(، أن األدب 
فـــي  تبلـــور  النســـوي 
النصـــف األول مـــن القـــرن 

ــر. ــع عشـ التاسـ

أمـــا الناقـــدة حنـــان 
ـــا  ـــة )أن ـــواد فتـــرى أن رواي ع
ــي  ــى البعلبكـ ــا( لليلـ أحيـ
نقطـــة   ،1958 عـــام 
ـــورة  ـــة للث ـــاق الحقيقي االنط
فـــي  النســـائية  األدبيـــة 
ـــوري،  ـــع الذك ـــه المجتم وج
ـــة  ـــذه الرواي ـــه ه ـــا تحمل لم
ـــة  ـــة الذع ـــرأة نقدي ـــن ج م
وأفـــكار وهمـــوم، وترفـــض 
البطلـــة أن تعامـــل حســـب 
ـــة،  ـــال األنثوي ـــس الجم مقايي
مـــن  النمـــط  وهـــذا 
الروايـــات يتميـــز بالرفـــض 
مـــا  وهـــو  واالحتجـــاج، 
ـــدي الخمســـينيات  ـــز عق يمي
باإلضافـــة  والســـتينيات، 
الســـمان(،  )غـــادة  إلـــى 
ـــوال  ـــوري(، و)ن ـــت خ و)كولي

الســـعداوي(.
ظهـــر بعدهـــا جيـــل 
الكاتبـــات  مـــن  جديـــد 
بيـــن  جمعـــن  اللواتـــي 
ـــة:  ـــة والوطني ـــوم الذاتي الهم
ــي  ــركات( و)أملـ ــدى بـ )هـ
نصـــر اللـــه( مـــن لبنـــان، 
مســـتغانمي(  )أحـــام 
مـــن الجزائـــر، و)فاطمـــة 
المرنيســـي( مـــن المغـــرب، 
ـــن مصـــر،  ـــر( م ـــلوى بك و)س
ــن  ــري( مـ ــة الناصـ و)بثينـ
العـــراق، و)ســـحر خليفـــة( 
ــن. ــطين وغيرهـ مـــن فلسـ

وأخيرا..
إنصـــاف  ينبغـــي  أال 
المياديـــن  فـــي  المـــرأة 
ــم األدب  ــة، وتقييـ المختلفـ
أدبيـــة  معاييـــر  وفـــق 
ــي  ــخ االجتماعـ ــي التاريـ فـ
ـــويا؟ ـــس جنس ـــي ولي والثقاف

عـــاد مـــن العمـــل 
الحظـــت  منهـــكا، 
الزوجـــة تعبـــه رغـــم 
محاولتـــه إخفـــاء وهنـــه 
ـــره، فاحـــت  ـــاءة ظه وانحن
عـــرق  رائحـــة  منـــه 
تعـــب النهـــار، أســـرعت 
ــت  ــه، قدمـ ــت بـ واهتمـ
ــد أن  ــفة بعـ ــه المنشـ لـ
خـــرج مـــن الحمـــام، 
ـــة  ـــم وجب ـــرت بتقدي وباش
ـــا،  ـــى صغيره ـــام، بك الطع
أســـرعت فـــي جلـــب 
ـــخ،  ـــن المطب ـــون م الصح
يجلـــب  وراح  أوقفهـــا، 
ـــام  ـــن الطع ـــى م ـــا تبق م
بنفســـه، بينمـــا راحـــت 
ــغ  ــا، مضـ ــم بطفلهـ تهتـ
لقمـــة بصعوبـــة، كادت 
تتصلـــب فـــي فمـــه، جـــف 
ـــع  ـــزج م ـــذي امت ـــه ال لعاب

ـــد،  ـــل المتزاي ـــراخ الطف ص
العالقـــة  اللقمـــة  ذوب 
فـــي قبـــة الحنـــك بجرعـــة 
مـــاء، ودفعهـــا بجـــذر 
خـــزان  نحـــو  لســـانه 
زعيـــق  ازداد  المعـــدة، 
مولـــوده، أعـــاد لقمـــة 
ثانيـــة عـــن شـــفتيه، 
وضعهـــا علـــى طـــرف 
ـــذ  ـــض، أخ ـــة ونه الصيني
الطفـــل مـــن حضـــن 
أمـــه، مرجحـــه بيـــن 
زنديـــه، مســـح جبهتـــه 
بـــرؤوس أصابعـــه، فتـــح 
ـــيم  ـــمح لنس ـــذ، وس النواف
الغـــروب بالمـــرور، نظـــر 
الوليـــد  عينـــي  إلـــى 
وهمـــا  الخرزتيـــن، 
ـــن  ـــل نجمتي ـــان مث تلمع
فـــي ســـماء وجهـــه، 
ــة،  ــرات ثابتـ ــادال نظـ تبـ

صـــدره  إلـــى  ضمـــه 
لـــه  همـــس  أكثـــر، 
ــزه  ــة، هـ ــات دافئـ بكلمـ
ـــه كأرجوحـــة،  ـــن ذراعي بي
هـــدأ،  الطفـــل،  راق 
لحظـــات وبـــدأ يناغـــي، 
ارتســـمت علـــى وجهـــه 
ــاح  ــة، فـ ــامة ورديـ ابتسـ
منـــه ســـكوت ورضـــا، 
مســـح عـــن وجنتيـــه 
ـــى  ـــة، تمش ـــات دافئ دمع

ـــاح  ـــة، ارت ـــي الغرف ـــه ف ب
ـــه،  لراحـــة طفلـــه، غنـــى ل
ــي  ــى كرسـ ــس علـ جلـ
علـــى  وظـــا  هـــزاز، 
ـــا  ـــى نام ـــال حت ـــذه الح ه
ــت  ــن تحـ ــا كطفليـ معـ
ـــرر  ـــي تم ـــار األم، وه أنظ
ــى  ــا، وإلـ ــا إليهمـ نظرهـ
ــرد . ــذي بـ ــام الـ الطعـ

عباس محمود - االردن

من أطلق مصطلح األدب النسوي ولماذا؟
هل للمرأة لغة أنثوية ثائرة، ولغة جسد وجنس ورومانسية؟

أحبك...
     في زمان الخـــوف والغربــــة...

أحبك...
   رغــــم أحزانــــــي ورغـــم ظروفي

                             الصعبــــة...
وإن أصبحــــــــت ال أهل وال أحبــاب     

                                   أراك...
األهـــل واألحبــاب والصحبــــة...

    احبك...
         في زمن الخوف ايمانا

            بان الحب ينقذني من الطوفان
  انا نوح...

    و انت سفينة العشق 
           ستحملني على الشطآن

   ومادمت...
   سارحل بين عينيك 

             خذيني يا منى عيني
                            ألي مكان...

أحس بأني..
    أنا وأنت.. 

         نعيش خارج الوقت..
     وأن الباقي لنا..

                        قليل..
نعم لم يبق لنا..

       من الوقت ما يكفي..
               لتعويض ما فات..

                         لتحقيق..
حلمنا الجميل..

     لن يمد الزمان..
             لنا يدا

                  أو يساعدنا..
   فزماننا..

          بخيل..
              نحن غادرنا زماننا..

   أو غادرنا..
     دون أن ندري..

          واآلن قد آن..
               أوان الرحيل.. 

زماننا بخيلأحـــبـــــــك
نوف العبدالله

نوري فيصل

إظهار الرجل قاسيا، مهشما، ضعيفا، مستغال، شبقا، مغتصبا وعاجزا آمال عواد
جنسيا، والمرأة قيده، ونظرته إلى المرأة نظرة متعة جسدية؟ 

إظهار صورة المرأة الكاتبة المتمردة المناضلة والمناهضة للمرأة، 
تعتني بذاتها األنثوية وبجسدها ووضعها في المركز، وترفض 

التبعية أو كونها جسدا للمتعة؟
إظهار الزواج كمقبرة للمرأة، ترفضه كونها في مركز العمل الجنسي 

وال حاجة للرجل؟

حــنــــــان أب قصة قصيرة
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ادب وثقافة

ــاعتي  ــارب سـ توقفـــت عقـ
ـــاعتي  ـــررت س ـــل، ق ـــن العم ع

ــاح،  وأصبحـــت أن ترتـ
ـــف،   ـــم الموق ـــي فه ـــرة ف حائ
ـــه  ـــي أن أفعل ـــذي يمكنن ـــا ال م

ـــرم ـــب أن أحت اآلن؟ يج
قرارهـــا  علـــى  ســـاعتي 
ـــأتوقف  ـــا س ـــا أيض ـــريء، أن الج
ســـأرفض  العمـــل.  عـــن 
الســـباق  فـــي  االنطـــاق 
ــاعتي  ــى سـ ــي، كان علـ اليومـ
أن تتوقـــف كـــي أســـتطيع 

الكتابـــة.
ـــن  ـــا م ـــة صباح ـــي الثامن  ف
ــهر  ــن الشـ ــن مـ ــوم الثامـ اليـ
ـــاعتي  ـــت س ـــر توقف ـــي عش الثان
عـــن العمـــل، اســـتطعت للحظـــة 
أن أجلـــس علـــى ســـريري 
ـــيء  ـــي أي ش ـــر ف ـــي ال أفك ك
ـــت اآلن ال  ـــاق، الوق ـــى اإلط عل
ـــع وال  ـــات ال تتتاب ـــر واللحظ يم

ـــرة  ـــق، وهـــذه األخي تصبـــح دقائ
ال تصبـــح ســـاعات، الوقـــت 
ـــت  ـــاعتي توقف ـــي س ـــام،  وف ين
خيانتـــي،  عـــن  اللحظـــات 
للمـــرة األولـــى ال تغلبنـــي 
الســـباق  فـــي  اللحظـــات 
ـــل  ـــى يقب ـــرة األول ـــي، للم اليوم
ـــب وال  ـــة  (ال غال ـــت بمعادل الوق
ـــوب( وإذا فكـــرت اللحظـــات  مغل
ـــأتمرد  ـــي س ـــي خيانت ـــة ف اآلتي

ـــي  ـــمرة ف ـــأبقى مس ـــا، س عليه
ــن  ــرك ولـ ــن أتحـ ــرير، لـ السـ
أبالـــي باألصـــوات المحيطـــة 
ـــي  ـــي ابن ـــو نادان ـــاذا ل ـــي  م ب
بعـــد عودتـــه مـــن المدرســـة؟ 
ال أعـــرف، أفكـــر فـــي األمـــر 
توقـــف  سأســـتغل  الحقـــا, 
توقـــف  ألكتـــب   الوقـــت 
صباحيـــة  هديـــة  ســـاعتي 
ـــة  ـــرا بالكتاب ـــي أخي ـــمحت ل س
بالســـرير  نفســـي  ألصـــق   ،
أيضـــا  وأرســـم  وأكتـــب،  
وجوهـــا وألســـنة أمدهـــا فـــي 
ـــي  ـــم وجدتن ـــت، ث ـــوه الوق وج
ـــه  ـــا أفعل ـــى م ـــه إل دون أن أنتب
أنظـــر إلـــى ســـاعتي النائمـــة 
ـــي  ـــف ل ـــا أن تكش ـــر منه وأنتظ
عمـــر اللحظـــة الجديـــدة، هـــا 

أنـــا أخـــون نفســـي.
ــاعة  ــن السـ ــأتخلص مـ سـ
ـــرددت،  ـــدوء,  ت ـــام به ـــي تن ك

ـــي الســـاعة حـــول معصمـــي  أأبق
ـــزء  ـــي ج ـــا؟ ه ـــى عنه أم أتخل
ــي ال  ــم منـ ــزء مهـ ــي، جـ منـ
عنـــه  االســـتغناء  يمكننـــي 
ــي  ــه يعذبنـ ــن أنـ ــم مـ بالرغـ
ـــدة  ـــرة واح ـــار،  نظ ـــال النه خ
تعلـــن بدايـــة اليـــوم،  نظـــرة 
ـــول  ـــرورة دخ ـــن ض ـــرى تعل أخ
المكتـــب، ثـــم تتوالـــى النظـــرات 
إلـــى موعـــدي الواجـــب األول 
ـــال  ـــد االتص ـــم موع ـــي، ث والثان
ــداء،  ــد الغـ ــم موعـ ــي، ثـ بأمـ
ـــد  ـــر، موع ـــد الواجـــب العاش موع
العـــودة إلـــى البيـــت، موعـــد 
عشـــر،  الخامـــس  الواجـــب 

تطـــوي  مواعيـــد 
وتطـــوي  نفســـها 
ـــت  ـــي، توقف ـــا أيام معه
فليتوقـــف  ســـاعتي 
بمحطاتـــه  يومـــي 

المتكـــررة.

ـــى  ـــا عل ـــوم عصيان ـــن الي أعل
الروتيـــن والواجبـــات والزمـــن، 
ــي أن  ــرة، يمكننـ ــا اآلن حـ أنـ
ـــة  ـــود طفل ـــي ألع ـــض عين أغم
ســـأحلم  وحيـــن  صغيـــرة، 
بهـــذه الطفلـــة لـــن أدعهـــا 
وســـأحيطها  ســـريعا  تكبـــر 
ــا  ــن أدعهـ ــرة ولـ ــب كثيـ بلعـ
ـــا،  ـــول معصمه ـــاعة ح ـــف س تل
نصائـــح  مـــن  ســـأحررها 
الواجبـــات  اآلخريـــن ومـــن 
ـــد  ـــل أن تول ـــن قب ـــددة م المح
الوقـــت،  عبوديـــة  ومـــن   ،
ـــى  ـــان إل ـــيمتد العصي ـــوم س الي

ــي. أحامـ

اآلن  للطفل  الكتابة  فن 
أكبر،  تأثيري  بعد  إلى  يحتاج 
ألن  أوسع؛  مشهدي  وحشد 
مدارك الطفل في العصر الجديد 
ما  لكثرة  نظرا  توسعت؛  قد 
وعلوم،  معارف  من  يتلقاه 
وطرف ورسومات، وربما لتعلقه 
اإللكترونية،  واأللعاب  بالتلفاز 
ووسائل االتصال الحديثة، فقد 
بات من المهم أن يكون لدى 
الكاتب استعداد مناسب لتقديم 
العادية،  عن  متمايزة  رؤية 

وخارجة عن نسق المألوف  .
وهنا ال بد من بسط قضية 
في  الطفل  حياة  في  مهمة 
استثناء،  دون  العربي  عالمنا 
تتمثل في أهمية أن يعد الطفل 
الحياة؛  لمواجهة  جيدا  إعدادا 
الحياة  متطلبات  بتوفير  وذلك 
والصحة،  الضرورية(التعليم، 
مع  التفاعل  ثم  ومن  والغذاء)، 
إمكانات  وفق  يطلبه  ما  كل 
من  مجتمع  كل  وقدرات 
أن  بنا  يجدر  فا  المجتمعات، 
وأدبه في  الطفل  ثقافة  نناقش 
بادنا العربية ما لم نتم مطالبنا 
كرسي  تأمين  في  الضرورية 
في  وسرير  مناسب،  فصل  في 
مناسب،  غذاء  ووفرة  مشفى، 
يقيم  أن  أجل  من  نقي؛  وماء 
صلبه، ويحقق لطفولته أعز ما 
الجسم  وهو  وتتمناه،  تطلبه 

السليم، والعقل المتوازن.
اآلن،  للطفل  يكتب  ما  أما 
إلى  نقسمه  أن  يمكن  فإننا 
نميل  رؤية  وفق  أقسام  ثاثة 
للكاتب  وهي  كثيرا،  إليها 
المتخصص  يوسف  عبدالتواب 
هذا  وفق  الطفل،  أدب  في 

النحو:
الطفل،  يكتبه  ما   -  1
الطفل  فيه نظر؛ ألن  وهذا 

يزال  ما  العربي  العالم  في 
والتدريس  التلقين  إلى  خاضعا 
يعد  لم  أنه  حتى  والمتابعة، 
معتمدا على ذاته، وإجماال فإن 
بالندرة،  يتسم  الطفل  إنتاج 
قبيل  من  كونه  يعدو  ال  وقد 

المحاوالت.
للطفل،  يكتب  ما   -  2
الكبار  الذي يكتبه  األدب  وهو 
مختلفة،  عمرية  لفئات  ويوجه 
بالرغم  الكتابة  من  النوع  وهذا 
قليا  يظل  فإنه  حضوره،  من 
المأمول؛  المستوى  جدا ودون 
نظرا لتخلي المؤسسات المعنية 
والفنانين  الكتاب  بالطفولة عن 
والرسامين في حقل الطفل، بل 
غياب الدعم المادي والتخطيط 

السليم.
3 - ما يكتب عن الطفل، 
يقدم  بما  عادة  المتمثل  وهو 
وما  ومقاالت،  دراسات  من 
يوجه من نقد وتقييم لكل ما 
الطفل  ثقافة  سياق  في  يقدم 
وأدبه؛ حيث تتحد هذه الرؤى 
سلفا،  ذكرناه  واحد  رأي  في 
وهو المتمثل في الدعم المالي 
المناسب، وتخليص أدب الطفل 
المؤسسات  بعض  وصاية  من 
التي ال تجد غضاضة  التربوية، 
لكل  األحابيل  نصب  في 
محاوالت حديثة النطاق ثقافة 

الطفل.
من هنا يطلب من األديب 
الكاتب للطفل أن يكون متيقنا 
التي  األولويات  هذه  من 
حياة  في  تتوافر  أن  يجب 

أجل  ال الطفل؛ من  أ
العربة  نقدم 

م  ما أ

ثقافة  عن  ونسأل  الحصان، 
الطفل وأدبه قبل أن نسأل عن 
غذائه ومائه، ومقعده المدرسي، 

وسريره في أي مشفى.
يتم  لم  الذي  الشيء  ربما 
تناوله حتى اآلن - فيما يتعلق 
تكون  أن  هو   - وأدبه  بالطفل 
وهبة  حضارية  هجمة  هناك 
من  الكبار؛  على  تصحيحية 
المتمثلة  الرهائن  تحرير  أجل 
في عقول الصغار، فإن كنا قد 
باتت  الطفل  قيادة  أن  أدركنا 
اإلعامي  لانفتاح  نظرا  صعبة؛ 
الطفل  استهدف  الذي  الهائل 
موازاة  في  فإننا  الرجل،  قبل 
تقييم سريع لحالة الكبار الذين 
يبدو عليهم العجز عن فعل أي 

شيء.
عالمنا  في  الكبار  فعلى 
بالشجاعة،  يتحلوا  أن  العربي 
ويعلنوا  بالموضوعية،  ويتسلحوا 
وتعليم  تربية  إلى  بحاجة  أنهم 
المثالي  التعامل  فن  يلقيانهم 
ذهنه  ومخاطبة  الطفل،  مع 
األولويات  وترتيب  وعقله، 

حياته،  في  الضرورية 
اإلمكانات  وتوفير 

ثقافة  بناء  أجل  من  المادية؛ 
ليكون  أدبه؛  وتطوير  الطفل 

رافدا من روافد بناء األمة.
) بمزيتي  يتعلق  ففيما 
فإن  واإلمكانات)،  األولويات، 
من  العالم  على  سريعة  نظرة 
خالها  من  سنكتشف  حولنا، 
أن ربع ما يصرف على ثقافة 
الطفل في دولة أوروبية صغيرة 
حجم  يعادل  مثا،  كالسويد 
وتعليم  تربية  على  يصرف  ما 
وثقافة وأدب الطفل في دول 
وهذا  مجتمعة،  العربي  العالم 
فيه،  لبس  ال  حقيقي  معيار 
يتحملها  وقفة  إلى  ويحتاج 
الكبار؛ ليكونوا أكثر موضوعية 
في  الطفل  عقلية  بناء  في 
تهاجمه  الذي  العربي  العالم 
البعض  ليتصور  المادة؛  قشور 
أنه ال ينقصه شيء، في وقت 
إلى  الحاجة  بات في مسيس 
مشروع حضاري يقيم معادلة 

وجوده اإلنساني. 

لم تكن فيك أحراش 
وال جنازات تمشي في طريقها إليك 

والعرفت الطمأنينة في أمنيات دلقوها 
عليك

 من أمس بعيد

خلف لغة مرصعة بالمواويل
 إخترت المجىء ،

مرتعدا كنت ومازلت
أمام الورد المسفوح .
في خلوات موحشة 
تأخذك لهفة دائمة

الى من قطع تذكرة الغياب قبل أوانه.
تصطادك أسئلة 

وأنت تشيح بوجهك عن قيامة 
تمد ظلها إليك .

هل ستعرف الحبيبات 
أن الضائعين من أحالمهن 
قد عبروا لحظة الخطيئة 

دون أن تخرج من حناجرهم صرخة   ؟ 
ماذا سنطالع في المرايا 

بعد أن مرغتنا أوجاعنا في حرائق 
البرد مر  منها 

والسالما . 

ليس أوانك أن تكون اآلن 
وال حتى بعد غد 

ليس أوانك أن تكون مضرجا بطعم السماء 
وهي مغبرة 

ليس أوانك وانت تلملم  ماتناثر من بيارق 
بين شقوق يديك .

وألنك أدمنت الصمت 
نأت عنك البراءة 

فخاصمت الشوارع دونما شعور بالفقدان 
 وماعدت تصلح  للتطهر من الحنين 

وأنت تمشي محمال بالخطايا 
خلف طقوس تعاند المسرات .

وإن فاتك األوان 
ضع جسدك المغدور

في غيمة تمتهن التهريب 
إشحنه خارج المدن المبتزة بالتعاويذ  

علقه خارج الوقت 
عند طريق عار مامرت عليه أصوات 

والصاحبته الفجائع 
ولم تعرفه الجغرافيا 

والكتب التاريخ. 

أن تــكـــون اآلن

 مروان ياسين الدليمي

عبد الحفيظ الشمري

هالة كوثراني

وجـــوه الوقــــت

حيــــن حزنـــــت
    صوتـــــك ......

       شــــــالل فـــرح
          انهمــــــر.......

            من البعيد البعيـد
   علــى صحرائـي

           فارتويــــت ...
  وحينمــــا ....

   جعلتني احزاني
         مـــن حياتـــــي

            يئســـت ......
             اشرقـــــت ...

  ابتسامتك بقلبي
              ومألتنــي امـــال

                      فنسيت يأسي
   وضحكـــت ...

       وعندمـــا ....
             همســت لـــي

أحبــــــك ....
    انتزعتنـــي ...

        مـن بيــن االمــي
             وكغيمــة هائمــة

                   باعالي الفضــاء
  حلقــــت .......

       لكــــــن .......
           عندمــــا ......

                مددت اليد اليك
                ولـــــم اجــــدك

                     انكســـرت ....
  واذ ...........

     تفجر االشتياق
            وجرحني الفراق
              بكـــى القلـــب

                 فتألمت ........
                    احتضنت وجعه
                         وبكيــــت...

صـوتـــك..
شـــالل فــــــرح

مــال اللـــــه فــــــــرج

الكتابة للطفل.. غياب الدعم ووصاية الكبار 
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اإلنسان  حركات  تقسيم  )يمكن 
يقول  ما  وفق  وسلبية(  إيجابية  إلى 
لغة  في  المختص  خوري،  حبيب 
قد  الشخص  أن  )بمعنى  الجسد، 
يتأثر سلبا أو إيجابا بالرسالة الموجهة 
إليه من خال حركات اآلخر النابعة 
من الوعيه، فينفعل تلقائيا بإيماءات 

مشابهة أو دفاعية أو هجومية(.
العاقات  عن  الحديث  وعند   
يهمها  التي  بالمرأة  يجدر  الزوجية، 
أن تحسن عاقتها المتأزمة بزوجها، 

تلقائيا  تستعمل  ربما  أنها  تدرك  أن 
الزوج  يترجمها  قد  معينة،  حركات 
بفتور أو ال مباالة أو حتى بعدائية ما 

تجاهه. ومن هذه الحركات:
 * تكتيف األيدي أو تشابك أصابع 
عند  انطباعا  يعطيان  اللذان  اليدين، 
الشخص الذي يكلمك أنك مللت من 
لحظة  وتنتظرين  بالذات  الكام  هذا 
الفرج، في حين أنك يجب أن تعبري 
بحركات جسدك أنك مصغية ومهتمة 

لما يقوله زوجك، والعكس صحيح.

ويحذر خوري من العادات السيئة 
النساء  التي تدرج على أخذها بعض 

عندما يتكلمن إلى أزواجهن، مثل:
* النظرات العابسة.
* علو نبرة الصوت.

في  التي  بالسبابة،  الداللة   *
حركات  وكأنها  تترجم  قد  الحقيقة، 

هجومية وإتهامية.
* وضع الرجل فوق األخرى داللة 
فيجعل  دفاعي،  موقف  في  أنك  على 
زوجك يفكر في األمر الذي بدر منه 

والذي يمكن أن يكون أذاك على نحو 
ما.

من  أصابعك،  لعض  مواصلتك   *
أيضا وهي دالة على  السيئة  العادات 
عدم الثقة بنفسك، وهذه الحركة عند 
إذ  عنها،  شريكها  تبعد  قد  الزوجة 
األنوثة  عن  دائما  يبحث  الرجل  أن 
ومظهرها  أناقتها  وفي  زوجته،  في 
يقول  بعضهم  لو كان  المرتب، حتى 
عكس ذلك، فهم في الوعيهم ينفرون 

من أمور كثيرة ال يبوحون بها. 

علـــى عكـــس االعتقـــاد 
الشـــائع بـــأن كآبـــة مـــا 
بعـــد الـــوالدة هـــي مـــرض 
النســـاء  علـــى  مقتصـــر 
ـــال – ـــدو أن الرج ـــط، يب فق
اآلبـــاء- قـــد يعانـــون أيضـــا 
مـــن أعـــراض اكتئـــاب مـــا 

ــوالدة!. ــد الـ بعـ
للدراســـات،  ووفقـــا 
فقـــد يعانـــي الرجـــال مـــن 
اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــوالدة 
ليتقاســـموا  كزوجاتهـــن 
أســـباب  بعـــض  معهـــن 
ـــاء  ـــة بالنس ـــاب الخاص االكتئ
بعـــض  تختـــص  بينمـــا 
ـــال  ـــرى بالرج ـــباب األخ األس

ــط. فقـ
األسباب المشتركة :

الدعـــم  افتقـــاد   .1
واالجتماعـــي العاطفـــي 
والضغـــط  اإلجهـــاد   .2
وتغيـــر طبيعـــة العاقـــات 

الزوجيـــة
3. قلة النوم

4. نقـــص القـــدرة علـــى 

الوضـــع  مـــع  التكيـــف 
ـــل ـــدوم الطف ـــد ق ـــد بع الجدي
بالخســـارة  الشـــعور   .5

والحـــزن
الخاصـــة  األســـباب 

فقـــط: بالرجـــال 
ــؤولية  ــعور بالمسـ 1. الشـ
تجـــاه القيـــام بـــدور األبـــوة 

للمولـــود الجديـــد
ـــلبي  ـــف س ـــاذ موق 2. اتخ
الجديـــد  المولـــود  مـــن 
ـــاركة األب  ـــدم مش ـــبب ع بس
فـــي رعايتـــه والعنايـــة بـــه 
ــر  ــه غيـ ــعره بأنـ ــا يشـ ممـ
ــه  ــاة طفلـ ــي حيـ ــم فـ مهـ
ـــي توجـــه  ـــه الت ـــى زوجت وحت
معظـــم اهتمامهـــا للرضيـــع
مـــن  الخـــوف   .3
اإلضافيـــة  المســـؤوليات 
ــي  ــدة التـ ــف الزائـ والمصاريـ
فـــرد  انضمـــام  يتطلبهـــا 

األســـرة إلـــى  جديـــد 
ـــط  ـــاء للرواب ـــار اآلب 4. افتق
المولـــود  مـــع  العاطفيـــة 
بعكـــس األم التـــي يبـــدأ 
ـــن  ـــي بالجني ـــا العاطف ارتباطه

أثنـــاء الحمـــل

ويمكـــن تمييـــز إصابـــة 
ــد  ــا بعـ ــاب مـ ــاء باكتئـ اآلبـ
طريـــق  عـــن  الـــوالدة 
ماحظـــة األعـــراض التاليـــة:
أعـــراض اكتئـــاب مـــا 
ـــال ـــد الرج ـــوالدة عن ـــد ال بع
والصـــداع  التعـــب   .1

باأللـــم والشـــعور 
والغضـــب  القلـــق   .2

عة بســـر
3. فقدان الشهية

4. قلة النوم

عـــن  االنعـــزال   .5
ـــاة  ـــاء والحي ـــة واألصدق الزوج

عمومـــا االجتماعيـــة 
ســـاعات  زيـــادة   .6
العمـــل لتعزيـــز االنســـحاب 

العائليـــة الحيـــاة  مـــن 
فـــي  اإلفـــراط   .7
اســـتخدام المهدئـــات بـــدال 

للعـــاج الســـعي  مـــن 
باإلمـــكان حـــل هـــذه 
طريـــق  عـــن  المشـــكلة 
ـــي و  ـــم العاطف ـــاس الدع التم

ـــاة  ـــريك الحي ـــن ش ـــي م العمل
ـــاء  ـــاء وزم ـــرة واألصدق واألس
العمـــل، وقضـــاء المزيـــد 
ـــخاص  ـــع األش ـــت م ـــع الوق م
الذيـــن يحبهـــم ويرتـــاح 
إليهـــم لتعزيـــز المشـــاعر 
اإليجابيـــة، كمـــا ويمكـــن 
ــص  ــب المختـ ــارة الطبيـ زيـ
للوقـــوف معـــه علـــى حـــل 
ــل  ــزي الرجـ ــاعدك عزيـ يسـ
علـــى تجـــاوز هـــذه األزمـــة 

ــام. بسـ

سوزان خواتمي
 

ـــس  ـــن آذار لي ـــن م الثام
فرصـــة ســـانحة للتنديـــد 
الذكوريـــة  بالســـطوة 
للمطالبـــة  أو  ورفضهـــا، 
والشـــعاراتية  الخطابيـــة 
ـــا أجـــده  ـــدر م بالمســـاواة، بق
مـــع  للوقـــوف  مناســـبة 
النفـــس، والتذكيـــر بـــأن 
ـــة  ـــة وايجابي ـــرأة أداة فاعل الم
ـــن  ـــاة، وم ـــيرة الحي ـــي مس ف
ـــوق  ـــن حق ـــة بي ـــم المفاضل ث
نالتهـــا وواجبـــات قدمتهـــا، 
ـــازال  ـــط م ـــة وأن الخل خاص
ـــة  ـــن الحري ـــده بي ـــى أش عل
ــؤولية،  ــي المسـ ــي تعنـ التـ
وبيـــن االنفـــات تحـــت 
الحريـــة، وهـــو  مســـمى 
خلـــط إشـــكالي، يجعـــل 
البعـــض يشـــكك متســـائا: 
مـــاذا قدمـــت أوهـــام الحريـــة 

للمـــرأة غيـــر االنحـــال 
وتحمـــل  األخاقـــي، 
مشـــقة كانـــت فـــي غنـــى 
عنهـــا، والتعـــرض النتهـــاك 
ـــارت  ـــد أن اخت ـــانيتها بع إنس
مجدهـــا  مـــن  الخـــروج 
ــوار؟! ــي األسـ ــي عالـ البيتـ
تهمـــة  أرجعنـــا  إذا 
االنحـــال األخاقـــي إلـــى 
لمعنـــى  الفهـــم  عـــدم 
الحريـــة الحقيقـــي، فـــإن 
ـــة  ـــن التهم ـــي م ـــق الثان الش
ـــن  ـــور قواني ـــى قص ـــود إل يع
تغييـــر  وعـــدم  العمـــل، 
ـــول  ـــي ح ـــوم االجتماع المفه
ــي  ــا، وهـ ــرأة ومكانتهـ المـ
أســـباب أفســـحت المجـــال 
لمنطـــق يحصـــر المفاضلـــة 
الشـــرين؛  أهـــون  بيـــن 
ـــر  ـــاص وآخ ـــاك خ ـــن انته بي
ـــة  ـــر منطق ـــام، وكأن الخي ع
ال تخـــص المـــرأة، أو أنهـــا 

ــا..!  ــة إليهـ ــت بحاجـ ليسـ
الشـــك بـــأن تخلـــف 
وضـــع المـــرأة مـــا هـــو إال 
ـــي  ـــع باق ـــجم م ـــياق منس س
الظواهـــر االجتماعيـــة مـــن 
ــادرة  تطـــرف وعنـــف ومصـ

ـــذا  ـــة، و له ـــة وازدواجي فكري
ــوض  ــة النهـ ــط مهمـ ترتبـ
بالمجتمـــع بوجـــود خطـــة 
ـــي  ـــة، فالوع ـــة متكامل تنموي
اليتجـــزأ، وهـــو بالتالـــي 
ــل  ــة ليتجاهـ ــص فئـ اليخـ

تبقـــى  ولذلـــك  أخـــرى، 
ــة  ــرأة مرتبطـ ــة المـ معضلـ
ـــة،  بمعضـــات المجتمـــع عام
ـــر  ـــذي تنتظ ـــت ال ـــي الوق فف
فيـــه المـــرأة الســـعودية 
يمنحهـــا  بديهيـــا  قـــرارا 

ــيارة،  ــادة السـ ــرعية قيـ شـ
تظهـــر حـــوارات ودراســـات 
ــررات  ــرح مبـ ــاوى تشـ وفتـ
منظـــور  مـــن  المنـــع 
ــن  ــاءل عـ ــامي، وتتسـ إسـ
القيمـــة العظيمـــة التـــي 
ــرأة  ــة للمـ ــا الرخصـ تعطيهـ

المســـلمة..!
اللجـــان  تقاريـــر  إن 
اإلنســـانية  والمنظمـــات 
تحســـن  إلـــى  تشـــير 
ظـــروف المـــرأة المعيشـــية 
خـــال العشـــر ســـنوات 
األخيـــرة، وتغيـــر بعـــض 
كانـــت  التـــي  القوانيـــن 
ـــة  ـــا، والحقيق ـــد أوضاعه تقي
نفســـي  هنـــأت  أننـــي 
أخيـــرا بعـــد أن تعامـــل 
القانـــون الســـوري معـــي 
كمواطنـــة بالغـــة راشـــدة 
ــواز  ــد جـ ــتطيع تجديـ تسـ
ســـفرها مـــن دون االضطـــرار 

ــم،  ــي أو قيـ ــة وصـ لموافقـ
هـــذه  وراء  أن  وأعـــرف 
ــة  ــود مضنيـ ــوة جهـ الخطـ
الكثيـــر  لكـــن  وشـــاقة 
مازالـــت  القوانيـــن  مـــن 
تعديـــل  إلـــى  تحتـــاج 
مثـــل قوانيـــن الشـــرف، 
والحضانـــة،  والوصايـــة، 
ــي  ــاوت فـ ــة، والتفـ والنفقـ
ــور،  ــل واألجـ ــن العمـ قوانيـ
ـــض  ـــار بع ـــى اقتص ـــة إل إضاف
ــا  ــى صديقنـ ــب علـ المناصـ
الـــدرب  نعـــم..  الرجـــل. 
ــل  ــا نحتفـ ــل، ولكننـ طويـ
ـــى  ـــر ال ـــا ننظ ـــا زلن ـــا م النن
ـــاؤل، ويجـــب  المســـتقبل بتف
اليـــه  ننظـــر  نبقـــى  ان 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــاؤل عل بتف
المتغيـــرات التـــي اليصـــب 
ـــرأة  ـــب الم ـــى جان ـــا ال بعظه

ــا. ــل ضدهـ بـ

ـــر  ـــم األكث ـــن أنه ـــن اإليطاليي ـــرف ع ـــا ع  لطالم
ـــيين  ـــا، إال أن الفرنس ـــي أوروب ـــركائهم ف ـــة لش خيان
تمكنـــوا مـــن االطاحـــة بهـــم وتصـــدروا هـــذه الائحـــة 
ـــد أســـابيع  ـــرأي أجـــري بع ـــر اســـتطاع لل مؤخـــرا عب
ـــد  ـــوا هوالن ـــي فرانس ـــس الفرنس ـــة الرئي ـــن فضيح م

ـــه.  ـــي غايي ـــة جول ـــع الممثل ـــه م وعاقت
 علـــى الرغـــم مـــن كـــون الخيانـــة الزوجيـــة تـــكاد 
تســـري فـــي دمـــاء األوروبييـــن، لكـــن منســـوبها 
ـــم  ـــاء بعضه ـــي دم ـــه ف ـــى من ـــم أعل ـــاء بعضه ـــي دم ف
ـــد  ـــراه معه ـــتطاع رأي، أج ـــر اس ـــد أظه ـــر، فق اآلخ
ـــركائهم  ـــة لش ـــر خيان ـــيين أكث ـــوب(، أن الفرنس )إيف
ــن،  ــى اإليطالييـ ــن علـ ــن، متفوقيـ ــن األوروبييـ بيـ
ــة،  ــي الخيانـ ــم فـ ــوا بتميزهـ ــا عرفـ ــن طالمـ الذيـ

وتصـــدروا الئحـــة الخيانـــة األوروبيـــة.
ـــن  ـــن بي ـــا م ـــرأي إن رج ـــتطاع ال ـــال اس    ق
كل رجليـــن فـــي فرنســـا وفـــي إيطاليـــا اعتـــرف 
ـــتطاع  ـــذا االس ـــري ه ـــه. وأج ـــريكة حيات ـــه ش بخيانت
ـــن  ـــا بي ـــم م ـــراوح أعماره ـــخص، تت ـــى 4800 ش عل
ـــة  ـــدان أوروبي ـــتة بل ـــر س ـــا، عب ـــر قلي ـــا وأكب 18 عام
ــابيع  ــد أسـ ــتطاع بعـ ــذا االسـ ــى هـ ــة. أتـ غربيـ
علـــى افتضـــاح أمـــر الرئيـــس الفرنســـي فرانســـوا 
ـــع  ـــلا م ـــه متس ـــادر منزل ـــوهد يغ ـــن ش ـــد حي هوالن
ـــرعين  ـــا مس ـــم انطاقهم ـــه، ث ـــي غايي ـــة جول الممثل
علـــى متـــن دراجـــة ناريـــة، مـــا تســـبب بانهيـــار 
ـــرف  ـــد اعت ـــر. وق ـــرى تريرفيل ـــه فالي ـــه بصديقت عاقت
42 بالمئـــة مـــن البريطانييـــن، و 46 بالمئـــة مـــن 
ـــن  ـــا م ـــة م ـــي مرحل ـــركائهم ف ـــة ش ـــان بخيان األلم
حياتهـــم. فـــي ألمانيـــا، يتســـاوى الجنســـان فـــي 
الخيانـــة. فقـــد اعتـــرف 43 بالمئـــة مـــن النســـاء 
ـــا، و  ـــي إيطالي ـــة ف ـــع 34 بالمئ ـــة م ـــة، مقارن بالخيان
32 بالمئـــة فـــي فرنســـا، و 29 بالمئـــة فـــي بريطانيـــا. 
وأظهـــر االســـتطاع أن 53 بالمئـــة مـــن األلمـــان 
ـــر  ـــة غي ـــوا قبل ـــن تبادل ـــن البريطانيي ـــة م و50 بالمئ
مشـــروعة، مقارنـــة مـــع 46 بالمئـــة فـــي فرنســـا 
ـــة  ـــال 35 بالمئ ـــا، ق ـــي فرنس ـــكا. ف ـــا وبلجي وإيطالي
إنهـــم قـــد يخونـــون فـــي المســـتقبل، مقابـــل 31 
ـــن  ـــة م ـــبان، و28 بالمئ ـــان واإلس ـــن األلم ـــة م بالمئ

اإليطالييـــن، و25 بالمئـــة مـــن البريطانييـــن.

المرأة والطفل

الرجال ضحايا لكآبة ما بعد الوالدة الفرنسيون يتفوقون 
عمان - ميساء الخضيرفي الخيانة الزوجية

مـــاذا يـعـنــــــي يـــــــــوم الــمــــــــرأة الـــعـــــــــــــالـــمــــــــــي

تعرفي الى بعض رسائل لغة الجسد
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يؤكـــد خبـــراء علـــم النفـــس أن 
الحفـــاظ علـــى الحيـــاة الزوجيـــة 
الســـعيدة والحميمـــة أصعـــب 
ـــزواج نفســـه،  بكثيـــر مـــن بدايـــة ال
مـــا لـــم يكـــن هنـــاك تجديـــد 
مســـتمر. نتيجـــة ذلـــك، قـــد تحـــدث 
المصيبـــة الكبـــرى، أال وهـــي 
الخيانـــة الزوجيـــة، التـــي ينشـــأ 
عنهـــا فقـــدان التـــوازن النفســـي 
الزوجيـــن،  بيـــن  والعاطفـــي 
وبدايـــة مرحلـــة مـــن القلـــق 
والتوتـــر فـــي العاقـــة الزوجيـــة، 
ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــا، ف ـــؤدي بدوره ت
األحيـــان، إلـــى تدميـــر الحيـــاة 

ــراق. ــة، فالفـ الزوجيـ
علـــم  أســـتاذة  تقـــول 
منـــى  الدكتـــورة  االجتمـــاع 
وصفـــي: )مـــن الطبيعـــي أن 
يغـــار الرجـــل علـــى المـــرأة، 
ولكـــن مـــا يجـــري اليـــوم هـــو 
أن المـــرأة هـــي التـــي تغـــار 
ــا، بخاصـــة إذا كان  علـــى زوجهـ
ــن(.  ــن األربعيـ ــى سـ ــد تخطـ قـ
وتؤكـــد أن أداء العديـــد مـــن 
الزوجـــات لـــم يعـــد كمـــا كان 
فـــي الســـابق، وأنهـــن أصبحـــن 
مرهقـــات ومثقـــات بالهمـــوم 
ـــارج  ـــن خ ـــن يعمل ـــة، كونه اليومي
المنـــزل، تمامـــا مثـــل الـــزوج، 
ثـــم يقمـــن باألعمـــال المنزليـــة 
للعائلـــة  االهتمـــام  ويوليـــن 
ـــن  ـــك يتحمل ـــن بذل ـــرها. وه بأس
مســـؤوليات كثيـــرة. مـــا يزيـــد 
ــذه  ــض هـ ــة أن بعـ ــن بلـ الطيـ
بأوالدهـــن  النســـاء يهتممـــن 
أكثـــر مـــن أزواجهـــن، مقارنـــة 
بدرجـــة االهتمـــام الكبـــرى بـــه 

فـــي فتـــرة شـــهر العســـل أو 
ــزواج.  ــن الـ ــى مـ ــنة األولـ السـ
فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، 
ــد  ــام بعـ ــذا االهتمـ ــع هـ يتراجـ
اإلنجـــاب، ليصبـــح الـــزوج فـــي 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد األوالد؛ 
ـــة  ـــر الزوج ـــل بتقصي ـــعر الرج فيش
ـــدد  ـــار تع ـــع انتش ـــه. وم ـــي حق ف
العرفـــي،  والـــزواج  الزوجـــات 
يصيـــب الزوجـــة نـــوع مـــن 
القهـــري،  والوســـواس  الهلـــع 
فـــي  الشـــك  تبـــدأ  حيـــث 

تصرفـــات زوجهـــا.
فـــي هـــذا الســـياق، تشـــير 
ـــن  ـــه م ـــى أن ـــى إل ـــورة من الدكت
ـــى  ـــرأة عل ـــار الم ـــي أن تغ الطبيع
زوجهـــا، ولكـــن عندمـــا تصبـــح 
تصرفاتهـــا تشـــكل خطـــرا علـــى 
ـــأ أو  ـــون خط ـــن يك ـــا، ل عاقتهم
ــن  ــت مـ ــا إذا عدلـ ــازال منهـ تنـ
تصرفاتهـــا، ألن لهـــذه الغيـــرة 
ســـاحا ذو حديـــن. فالرجـــل 
يختنـــق مـــن القيـــود التـــي 
تفرضهـــا عليـــه غيـــرة الزوجـــة، 
ــال،  ــذه الحـ ــي هـ ــاول، فـ ويحـ
ـــن الرومانســـية  ـــرار والبحـــث ع الف
خـــارج البيـــت الزوجـــي، وعـــن 
الجـــزء الـــذي افتقـــده فـــي 

ــه. زوجتـ

المرأة أقل خيانة من الرجل
يقـــول  جانبـــه،  مـــن 
ـــتاذ  ـــي، أس ـــي متول ـــور عل الدكت
ــي  ــوي فـ ــس التربـ ــم النفـ علـ
إن  شـــمس،  عيـــن  جامعـــة 
ـــريكة  ـــا ش ـــون أحيان ـــة تك الزوج
ـــا  ـــو خانه ـــى ول ـــأ، حت ـــي الخط ف

ــت  ــي الوقـ ــدا فـ ــل، مؤكـ الرجـ
ـــة  نفســـه أن المـــرأة تشـــعر بخيان
زوجهـــا، والعكـــس صحيـــح. 
ـــد  ـــة، توج ـــة الزوجي ـــي العاق فف
حاســـة تكشـــف حالـــة الفتـــور 
تجـــاه الحيـــاة، ويتمثـــل هـــذا 
الفتـــور فـــي تقاعـــس الزوجـــة 
ــة،  ــا كزوجـ ــن أداء واجباتهـ عـ
ممارســـتها  األقـــل  علـــى  أو 
ومـــن  ميكانيكيـــة،  بطريقـــة 
دون أي حمـــاس يذكـــر. ومـــن 
ال  أنهـــا  الســـلوكيات  هـــذه 
تتنـــاول الطعـــام مـــع زوجهـــا، 
العشـــاء،  علـــى  تنتظـــره  وال 
أو تذهـــب مـــن دونـــه فـــي 
بعـــض المناســـبات التـــي كانـــا 
ــا  ــان إليهـ ــادة يذهبـ ــي العـ فـ
ســـويا. تتغيـــر تركيبـــة الحيـــاة 

ـــات  ـــا األوق ـــل فيه ـــة، وتق المنزلي
الحميمـــة، مـــا يـــؤدي فـــي 
ــد  ــادرة أحـ ــى مغـ ــة إلـ النهايـ

ــزل. ــن المنـ الطرفيـ

 صوت الرجل يفضحه
مـــن جهـــة أخـــرى، يقـــول 
ـــور  ـــي الدكت ـــب النفس ـــتاذ الط أس
هاشـــم بحـــري إن كا مـــن المـــرأة 
والرجـــل يشـــعر بخيانـــة اآلخـــر 
ـــن  ـــش الزوجي ـــك أن تعاي ـــه. ذل ل
ســـويا لمـــدة طويلـــة يمكنهمـــا 
مـــن فهـــم حـــركات جســـم كل 
ـــة  ـــول الخيان ـــد حص ـــا. وعن منهم
ـــد  ـــة الجس ـــن للغ ـــة، يمك الزوجي
أن تكشـــف الحقيقـــة. فلمســـات 
ـــح  ـــه تصب ـــن لزوجت ـــل الخائ الرج
ـــن  ـــو م ـــه تخل ـــرة صوت ـــرة، ونب فات

ــة  ــة الحميمـ ــاس، والعاقـ الحمـ
ـــم  ـــد. ث ـــرة تباع ـــد فت ـــع بع تنقط
يبـــدأ الـــزوج بالنفـــور مـــن العـــودة 
ــود  ــن يعـ ــزل، وحيـ ــى المنـ إلـ
ـــد  ـــه ال ب ـــك ألن ـــل ذل ـــرا، يفع أخي
لـــه مـــن أن يعـــود: يكـــون عصبيـــا، 
ال يطيـــق نفســـه، وال يرغـــب فـــي 
ـــع  ـــه. ويرج ـــوت زوجت ـــماع ص س
ــات  ــي التصرفـ ــدل فـ ــذا التبـ هـ
ليـــس إلـــى مشـــكات قـــد يعانـــي 
ـــل ألن الجـــو  ـــه، ب ـــي عمل ـــا ف منه
ــي  ــزل الزوجـ ــي المنـ ــام فـ العـ
ــباب  ــذه األسـ ــره. وهـ ــات يوتـ بـ
ــى  ــؤدي إلـ ــة تـ ــا مجتمعـ كلهـ
ــة  ــن عاقـ ــث عـ ــة البحـ حتميـ

أخـــرى.
هاشـــم  الدكتـــور  ويؤكـــد 
الحيـــاة  تجديـــد  أن  بحـــري 
ضـــرورة  المســـتمر  الزوجيـــة 
ــن  ــو مـ ــعيد، ال يخلـ ــزواج سـ لـ

والحميميـــة. العاطفـــة 
 

أول مؤشرات الخيانة
حيـــن تشـــعر الزوجـــة   •
بـــأن زوجهـــا يهتـــم بامـــرأة 

أخـــرى.
حيـــن يتأخـــر فـــي   •
الســـهر خـــارج البيـــت، ويتكـــرر 
ـــرر واضـــح. ـــن دون مب خروجـــه م
حيـــن يتهـــرب مـــن   •
ــي  ــه فـ ــه معـ ــاب زوجتـ اصطحـ

الســـفر.
حيـــن يكـــون عصبيـــا   •
عنـــد عودتـــه إلـــى المنـــزل.
ـــه  ـــرف وكأن ـــن يتص حي  •
ال يطيـــق أي شـــيء، حتـــى 

نفســـه.

حيـــن ال يرغـــب فـــي   •
زوجتـــه. إلـــى  االســـتماع 

 
تأثير عمل المرأة

علــم  استشــارية  وتعتبــر 
النفــس الدكتــورة لنــا يوســف، 
ــادة  ــون ع ــة تك ــرأة العامل أن الم
ــكا  ــا وش ــى زوجه ــرة عل ــل غي أق
بتصرفاتــه مــن المــرأة التــي تبقى 
فــي المنــزل. فلــدى األخيــرة 
ميــل إلــى الســيطرة علــى زوجهــا 
ــه  ــه وأعمال ــكار كل اهتمامات واحت
وأفــكاره، فتحاصــره بــكل الوســائل 
ــروعة  ــر المش ــى غي ــرق، حت والط
منهــا. كل هــذا بهــدف أال يكــون 
ــرأة  ــى ام ــر إل ــى النظ ــادرا عل ق
ــا. ــا وحده ــى له أخــرى، وأن يبق

 
نصائح إلنجاح العالقة 

الزوجية
ويضــع الدكتــور مجاهــد بعض 
النصائــح التــي، إن اتبعتهــا المــرأة 
ــن  ــتبعد المشــكات ع ــذكاء، س ب

عاقتهــا مــع زوجهــا:
ــي مهملــة تجــاه  ال تكون  •

ومنزلــك. زوجــك 
ــل  ــك، ب ــي نفس ال تهمل  •
فتــرة. كل  إطالتــك  جــددي 
اســتمعي إلــى زوجــك   •
ــال كان  ــي ح ــه ف ــي مع وتعاطف
فــي  المشــكات  مــن  يعانــي 
عملــه، أو علــى الصعيد الشــخصي.
هواياتــه  شــاركيه   •
وأشــركيه مــا تحبيــن: المطالعــة، 
الموســيقى،  إلــى  االســتماع 
ممارســة  األفــام،  مشــاهدة 

. . . لرياضــة ا

* مارســي التماريــن الرياضيــة 
ثــاث مــرات فــي األســبوع علــى 
األقــل لمــدة 45 دقيقــة لــكل 
ــوع الرياضــة  مــرة وليــس مهمــا ن
ــي بتنشــيط  ــم أن تقوم ــل المه ب

جســمك. 
مــن  الكثيــر  تناولــي   *
الخضــراوات و خاصــة ذات األوراق 
المليئــة باألليــاف مثــل البروكلــي 

واللفــت و الســبانخ. 
* قومــي بشــراء آلــة لتحضيــر 
العصيــر الطــازج و قومــي بتنــاول 
ــي  ــا. و قوم ــازج يومي ــر الط العصي
بعصــر كافــة أنــواع الخضــار و 
مثــل  اســتثناء  دون  الفواكــه 

ــس،  الجــزر مــع التفــاح و البقدون
اللفــت مــع التفــاح و الســبانخ، أو 

ــوم.  ــع الث ــون م الليم
ترتــدي  أن  تجنبــي   *
المابــس الداخليــة الضيقــة التــي 

صــدرك.  تضايــق 
الغنيــة  * تجنبــي األغذيــة 

بالدهــون. 
ــتقة  ــة المش ــي األغذي * تناول
التوفــو،  مثــل  الصويــا  مــن 
وحبــوب الصويــا وحليــب الصويــا. 
تخفيـــض  حاولـــي   *
اســـتهاكك مـــن الجبـــن ومـــن 
األلبـــان.  منتجـــات  جميـــع 
* حاولـــي التأمـــل لمـــدة 

قومـــي  و  يـــوم  كل  بســـيطة 
النظيـــف  الهـــواء  باستنشـــاق 
وإخراجـــه ببـــطء، و حاولـــي 
التعمـــق اكثـــر فـــي فنـــون 

التأمـــل مثـــل اليوغـــا. 
ـــا  ـــا متخصص ـــي طبيب * راجع
ـــنوية.  ـــة س ـــوص دوري ـــراء فح إلج
ــكل  ــدرك بشـ ــدي صـ * تفقـ
ـــود  ـــدم وج ـــن ع ـــد م دوري للتأك

أورام أو كتـــل غيـــر طبيعيـــة. 
* حاولـــي الحفـــاظ علـــى 
ـــة  ـــدود الطبيعي ـــن الح ـــك ضم وزن
و إذا كان وزنـــك زائـــدا حاولـــي 
ـــى  ـــك إل ـــة للوصـــول ب ـــاع حمي اتب

المســـتويات الطبيعيـــة. 
ــر  ــاي األخضـ * تناولـــي الشـ
ـــي  ـــتطيعين و حاول ـــا تس ـــدر م ق
اســـتهاكك  مـــن  التخفيـــف 

ــن.  ــن الكافييـ ــي مـ اليومـ
* حاولـــي أن ال تكبتـــي أي 
ـــي  ـــا، فحاول ـــعرين به ـــاعر تش مش
ـــك و  ـــن غضب ـــس ع ـــا التنفي دائم

ـــك.  ـــك و مخاوف قلق
* تناولـــي 800 ملـــغ يوميـــا 
ـــغ  ـــن )E( و 1000 مل ـــن فيتامي م

مـــن فيتاميـــن )C( يوميـــا.

من أهم مشكات الشعر الشائعة هى تساقط 
الشعر بغزارة، وضعف بصيات الشعر وخفته، وقد 
يكون سبب التساقط فى الهرمونات، فالهرمونات 
للنساء  الشعر  تساقط  في  السبب  تكون  غالبا 
يحدث  حيث  للتو،  أنجبن  اللواتي  الحوامل 
بعض الخلل في مستويات الهرمونات يؤدي إلى 
الفيتامينات وسوء  تساقط الشعر، كما ان نقص 
وأخيرا  أيضا،  الشعر  تساقط  يسبب  قد  التغذية 
التوتر واإلجهاد يعتبران من أهم أسباب تساقط 
الشعر شيوعا. ولكن أيا كانت األسباب الصحية أو 
الغذائية التى أدت الى تساقط شعرك، نقدم لك 
أهم األعشاب والخلطات الطبيعية من السمسم 
والزعتر والزنجبيل والفجل لعاج تساقط الشعر 
التجميل  منتجات  إستخدام  ودون   ، بسهولة 

الصناعية لابتعاد عن أضرارها المتعددة.
خلطة الزعتر

طريقة التحضير واإلستخدام:

- اسحقى نبات الزعتر سحقا ناعما جدا.
فى  ويوضع  كبيرة  ملعقة  ملء  منه  -يؤخذ 
ملء كوب ماء بارد عادي ويغطى ويترك لينقع 

مدة 24 ساعة كاملة.
- يصفى الماء ويستخدم لتدليك فروة الرأس 
بلطف وذلك عند النوم مباشرة وتكرر العملية كل 

24 ساعة عند النوم.
الفجل

حتى  او  البلدى  الفجل  بتناول  ينصح   
المستورد وهذه الوصفة جيدة جدا إلنبات الشعر 
المتساقط كما يمكن استخدام عصير الفجل مع 

زيت الخروع كدهان لفروة الرأس.
طريقة التحضير واإلستخدام:

- افرمى الفجل ثم يؤخذ عصيره وتمزج معه 
كمية قليلة من زيت الخروع.

ويستمر  الرأس  فروة  المزيج  بهذا  تدهن   -
وذلك  لمدة شهر  االستعمال  هذا  على  الشخص 

بمعدل مرة واحدة فى اليوم في أي وقت.
الزنجبيل والسمسم

طريقة التحضير واإلستخدام:
- قشري بعض الزنجبيل الطازج ثم اعصريه.

عصيره  من  ملعقتين  إلى  ملعقة  تؤخذ   -
وتخلط مع ثاث ماعق كبيرة من زيت السمسم 
مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتمزج 
المقادير جيدا ثم تدلك فروة الرأس بهذا المزيج 

بمعدل ثاث مرات فى االسبوع. 

المرأة والطفل

من االكثر قدرة على الخيانة الزوجية؟

عند حصول الخيانة الزوجية، يمكن للغة الجسد أن 
تكشف الحقيقة. فلمسات الرجل الخائن لزوجته 

تصبح فاترة، ونبرة صوته تخلو من الحماس، 
والعالقة الحميمة تنقطع بعد فترة تباعد

وصفة طبيعية لشعر كثيف واكثر صحةللوقاية من سرطان الثدي
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 23  - أيلول   23( الميزان 
تشرين األول(

بعض  أنجز  مهنيا:   
بهدوء،  المالية  المشاريع 
مزاجك  حسن  جديدة  مقاربة  على  وانفتح 

وأحط نفسك بأشخاص منفتحين 
بالقوة،  تشعر  األجواء،  تسعدك  عاطفيا: 

تفيض حبا وشغفا، وتسمع كلمات حلوة 
صحيا: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك 
الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمدا على 

نظام غذائي وحياتي سليم
 

 - األول  تشرين   24( العقرب 
21 تشرين الثاني(

االرتباك  من  يوم  مهنيا:   
والفوضى والتأجيل والتسويف 
ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات 

مالية وأعمال بيع وشراء 
المهنية  حياتك  جذوة  تستعيد  عاطفيا: 
اللهو  في  رغبتك  نتيجة  قليا  خفت  بعدما 
خارج  من  جدد  أشخاص  إلى  والتعرف 

محيطك 
الصحي إجماال جيد ولن  صحيا: وضعك 

تشكو أي عارض صحي

....القوس )22 تشرين الثاني – 
20 كانون األول(   

الراهن  الظرف  مهنيا: 
يفرض عليك الحذر، لكن ذلك 

سرعان ما يتبدل لمصلحتك الحقا 
منسوب  في  ارتفاعا  تاحظ  عاطفيا: 
طبيعته  وهذه  الشريك،  لدى  الرومانسية 

الحقيقية 
مواظبتك  الظاهرة سببها  الحيوية  صحيا: 

على التمارين الرياضية من دون انقطاع

الجدي )21 كانون األول - 19 
كانون الثاني(

المثابرة  عليك  مهنيا: 
لتتمكن من تحقيق ما كنت 
الفرصة  أن  وخصوصا  مدة،  منذ  به  تحلم 

متاحة أكثر من أي وقت مضى 
عبئا  يشكل  قد  المشاعر  بعض  عاطفيا: 

عليك في العاقة بالشريك، فخذ حذرك 
صحيا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر 

ببعض القلق، لكن ال داعي إلى مخاوفك

 18  - الثاني  كانون   20( الدلو 
شباط(

عميقا  تذهب  مهنيا: 
يخفيه  عما  البحث  في 
األحداث  بين  مقارنة  وتجري  األمور،  ظاهر 
واألوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك 

في السابق 
المتأرجحة  العاقات  تعاني  عاطفيا: 
االنتقاد  تحاش  نهائيا،  تزول  وقد  األمرين، 
تلتئم  فا  العاطفية  الجروح  أما  والتذمر، 

بسهولة 
بهدوء وروية  األمور  باتخاذ  صحيا: عليك 

أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك

الحوت )19 شباط - 20 آذار(
بالطاقة  مليء  أنت  مهنيا: 
التي  التحدي  فرص  وتحب 
جديد،  يوم  كل  بها  يأتي 

وتكون جريئا في الكام 
عاطفيا: ال تندفع نحو الشريك من دون 
ضوابط، فهذا يخلق عنده بعض النفور منك 

وتجنبك باستمرار
صحيا: العصبية الزائدة تضرك كثيرا، فتش 
عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة.

ـــان بيزنيـــس(  ـــة )أرابي نشـــرت مجل
ـــوذا  ـــوة ونف ـــرأة ق ـــر 100 ام الئحـــة بأكث
فـــي العالـــم العربـــي بعـــد متابعـــات 
عربيـــة وعالميـــة إلنجـــازات النســـاء 
المعنيـــات، فضـــا عـــن اســـتفتاءات 
يتـــم إجراؤهـــا علـــى مـــدى ســـتة 

ـــهر. أش
امـــرأة   17 الائحـــة  وضمـــت 
ـــة  ـــة نايل ـــى اللبناني ـــن: االول ـــة ه لبناني
حايـــك جـــاءت فـــي المرتبـــة السادســـة 
ـــس  ـــة مجل ـــي رئيس ـــة، وه ـــي الائح ف
إدارة الشـــركة العالميـــة للســـاعات 
السويســـرية )swatch group( وتبلـــغ 
ــارات  ــن 3,9 مليـ ــر مـ ــا أكثـ ثروتهـ
ــادة،  ــح حمـ ــى الصلـ ــا ليلـ دوالر، أمـ
ـــن طـــال  ـــد ب ـــرة مؤسســـات الولي مدي

ـــي  ـــا الــــ 14 ف ـــى مركزه فحافظـــت عل
الائحـــة.

فـــي حيـــن حلـــت فيـــروز فـــي 
ناديـــن  المرتبـــة 58، والمخرجـــة 
ــة  ــة 49، الفنانـ ــي المرتبـ ــي فـ لبكـ
ــة 64،  ــي المرتبـ ــرم فـ ــي عجـ نانسـ
ــا  ــة 93. بينمـ ــي المرتبـ ــا فـ وإليسـ
ـــة  ـــي المرتب ـــي ف ـــى باورش ـــت من حل
ـــري  ـــة غزي ـــرة مجموع ـــي مدي 83، وه
للنقـــل والتـــي يعمـــل فيهـــا 500 
ــي 6 دول.  ــروع فـ ــا فـ ــف ولهـ موظـ
أمـــا ســـيدة األعمـــال كريســـتين 
صفيـــر فاحتلـــت المرتبـــة 87 وهـــي 
تملـــك قنـــاة )سمســـم(، الفنانـــة 
ـــة 98،  ـــدت المرتب ـــرم حص ـــوى ك نج
والكاتبـــة أنيســـة حلـــو المرتبـــة 46، 

ـــور  ـــد الن ـــيرين عب ـــة س ـــت الفنان وحل
ــة 49. ــي المرتبـ فـ

بدورهـــا، حصـــدت آيـــة بديـــر، 
ــة  ــر كاراج، المرتبـ ــة مختبـ مؤسسـ
39، وغريـــس حجـــار مستشـــارة 
إداريـــة فـــي القطاعيـــن العـــام 
ـــة 45،  ـــي المرتب ـــت ف ـــاص حل والخ
ـــد  ـــيخ فق ـــان الش ـــة حن ـــا الصحافي أم
احتلـــت المرتبـــة 59. باإلضافـــة 
إلـــى الصحافيـــة جومانـــا حـــداد 
فـــي المرتبـــة 62، وهنـــد حبيقـــة 
ـــة  ـــباحة الذكي ـــارات الس ـــرة نظ مبتك
فـــي المرتبـــة 76، فـــي حيـــن 
اختيـــرت ربـــاب الصـــدر المدافعـــة 
ــول  ــان للحصـ ــوق االنسـ ــن حقـ عـ

ــة 79. ــى المرتبـ علـ

 تصـدر مـارك زوكربيـرغ مؤسـس 
التنفيـذي  ورئيسـها  فيسـبوك  شـركة 
وزوجتـه بريسـيا تشـان قائمـة قائمة 
اكبـر المتبرعيـن األميركييـن لألعمال 
الخيريـة لعـام 2013 اذ تبرعـا بحوالـي 
مليـار دوالر.  و تضـم القائمة اكبر )50 
( متبرعـا قدمـوا اجمـاال )7,7 ( مليـار 
دوالر العـام الماضـي بزيـادة 4 بالمئـة 

عـن العـام الذي سـبقه.
جـورج  االعمـال  رجـل  وجـاء 
ميتشـل - الـذي توفي فـي تموز- في 
المرتبـة الثانيـة بالقائمـة حيث خصص 

)750( مليـون دوالر لمؤسسـة اسـرته 
التـي تعمـل في مجـال حمايـة البيئة.
المؤسـس  نيـت  فيـل  وتبـرع 
المشـارك لشـركة نايك وزوجته بينيلي 
ألبحـاث  دوالر  مليـون  بخمسـمائة 
السـرطان لمؤسسـة جامعـة اوريجـون 
كليـات  وحصلـت  والعلـوم.  للصحـة 
ومؤسسـات ومستشـفيات علـى أكبـر 
مليـون  قيمتهـا  بلغـت  التـي  المنـح 
دوالر أو أكثـر تلتهـا مراكـز البحـوث 
الطبيـة ومنظمـات الفنـون واآلداب ثم 

اإلنسـانية. الخدمـات  جماعـات 

أن  إلى  التاريخية  المصادر  تشير 
االحتال  بعد  الشاي  عرفوا  العراقيين 
ببيعه  انفرد  وقد   ،1914 عام  البريطاني 
الحيدرخانة  محلة  في  العطارين  أحد 
المطلة على شارع الرشيد، وشيئا فشيئا 
بقية  إلى  وانتقل  تجارته  نطاق  اتسع 
المدن العراقية. ويقول المؤرخون إن أول 
من عرف الشاي هم الصينيون قبل آالف 
إقليم  في  نبتته  اكتشفت  ثم  السنين، 
موطن  أما   ،1838 عام  الهندي  آسام 
الشاي فهو سيان والهند وكينيا وروسيا 
وإندونيسيا وإيران وشمال العراق، ويعتبر 
شاي سيان من األنواع الجيدة، وزراعته 

تحتاج إلى أرض جبلية رطبة.
وقصائد  قصص  العراقي  وللشاي 
أربعينيات  ففي  وأغنيات،  فنية  ولوحات 
القرن الماضي اشتهرت أغنية عن الشاي 
أن  بعد  اآلن  حتى  معروفة  زالت  وما 
توطنت في الذاكرة الشعبية، يقول مطلع 

خدري  الجاي  )خدري  األغنية 
وهناك  أخدره(،  المن  عيوني 
عنوانها  سليم  نزار  للرسام  لوحة 
الشاي  الشاي(، كما ورد  )شرب 
في قصيدة لنزار قباني في رثاء 
زوجته العراقية بلقيس، إذ يسألها 

)أين شايك العراقي المهيل؟(. 
مع  الهنود  جاء  عندما   
العراق  الى  االنكليزي  االحتال 

اسم  الشاي  قدح  على  يطلقون  كانوا 
)بيالة( وهي تسمية )هندية-آرية( بمعني 
)قدح( أو )كوب(، وما زالت مناطق شمال 
العراق تسمي استكان الشاي )بيالة(، أما 
إنجليزي، حيث  فأصلها  )استكان(  كلمة 
في  كانوا  الذين  البريطانيين  الجنود  إن 
لشبه  البريطاني  االستعمار  أيام  الهند 
في  يعودون  كانوا  عندما  الهندية  القارة 
معهم  يأخذون  بريطانيا  إلى  إجازاتهم 
الشاي،  قدح  أي  الهندية  الشاي  )بيالة( 

الشاي  يتناولون  كانوا  اإلنجليز  وألن 
كبير  زجاجي  فنجان  وهو  بـ)الكوب(، 
يوضع في طبق من ذات اللون والحجم 
الهندي  الشاي  لقدح  فتمييزا  والطراز، 
أطلق  اإلنجليزي،  )الكوب(  عن  )البيالة( 
وهي  )استكان(،  اسم  القدح  على  هؤالء 
أصل  تشرح  مقاطع  ثاثة  من  تسمية 
 Tea و  شرق،   East القدح:  أو  اإلناء 
أي   )East-tea-can( إناء   Can و  شاي، 
قدح الشاي الشرقي، وهكذا جاء الجنود 

اإلنجليز بهذه اللفظة معهم إلى العراق.

الحمل )21 اذار – 20 نيسان(
إثارة الشكوك  مهنيا: تجنب 
قد  التي  العيون  الى  وانتبه 
مخالفة  واحذر  عليك،  تسلط 

القانون وتجنب الجدال واالنفعال
كنف  إلى  تدفعك  العمل  ضغوط  عاطفيا: 

الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية 
اللقاء،  الحياة وفرح  صحيا: الستعادة حب 
عليك بالتردد إلى االماكن الهادئة البعيدة عن 

الضجيج

الثور )21 نيسان – 20 ايار (
أخبارا  تسمع  قد  مهنيا: 
عدائية  العاقات  كثيرا.  تحزنك 
في  الزماء  وبين  بينك  ما  نوعا 

المهنة 
في  الموقف  سيدة  هي  المفاجآت  عاطفيا: 
تتحول عاقة  وقد  اليوم،  العاطفية هذا  حياتك 
لك بشخص التقيته أخيرا إلى قصة حب حقيقية
العابرة،  اآلالم  ببعض  تشعر  قد  صحيا: 

يستحسن االنتباه إلى نوعية طعامك

الجوزاء )21 ايار _ 21 حزيران(
وعينيك  أذنيك  إفتح  مهنيا: 
يخص  جديد  على  لاطاع 
تجارب  تخوض  فقد  اعمالك، 

استثنائية، 
تخلق  وقد  بمجملها،  معاكسة  فالكواكب 
عدم  في  وتتسبب  وجفاء  االجواء  في  توترا 

التجاوب على كل الصعد
من  تكون  العاطفية  حياتك  عاطفيا: 
الروابط  كثيرا  تعمق  فأن  الرائدة،  المواضيع 
عاقات  إقامة  إلى  وتسعى  أصا  الموجودة 

أقوى وأثبت
وعالج  وامنك  لسامتك  انتبه  صحيا: 
مواضيعك بهدوء، وال تنفعل أمام أبسط األمور

 22  - حزيران   22( السرطان 
تموز(

باالطمئنان،  تشعر  مهنيا: 
وأخبار  مريح  بجو  تتمتع  وقد 
الى  تطمئن  بمهمة،  أو  بعمل  تتعلق  حلوة 
حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكد لك ذلك
أفضل  وفي  جذابا  بنفسك  تشعر  عاطفيا: 

حاالتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة 
صحيا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا 
الفكرية  اإلثارة  من  حالة  تعيش  لكنك  اليوم 
أو  عاطفي  ألمر  الشديد  لتحمسك  والعصبية 

مهني

االسد )23 تموز - 22 آب(
مهنيا: قد تطمئن خواطرك 
اذ  السلبية،  األجواء  وتختفي 
فتتعرف  بمحيطك  وتختلط  عزلتك  من  تخرج 

إلى شخص يلفت انتباهك الى حد ما
اختلفت  الزواج  لفكرة  مقارنتك  عاطفيا: 
اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك 

بعض التعديات بشأنه
عليك  والسهر،  العمل  من  تكثر  ال  صحيا: 

االسترخاء واللجوء إلى النوم باكرا

 العذراء )23 آب - 22 أيلول(
باستقرار  تتمتع  مهنيا: 
وتاقي  أعمالك  وتزدهر  مادي، 

أرباحا غير متوقعة تذهلك
الشريك،  من  مبررة  غير  مواقف  عاطفيا: 

بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرا منك
وكثرة  اإلرهاق  تتجنب  أن  حاول  صحيا: 

المجهود غير المبررة، ويستحسن أن ترتاح
 

منوعات

17 لبنانية.. من بين اقوى 100 امراة نفوذا في العالم العربيانــــت وحظك

مؤسس فيسبوك أكثر المتبرعين لألعمال الخيرية

قصة الشاي العراقي )خدري الجاي خدري..عيوني المن اخدره(
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المنتخب الوطني يتأهل إلى نهائي أمم آسيا للمرة الثامنة بعد تجاوز الصين
ــي  ــب العراقـ ــل االمنتخـ تأهـ
ـــة  ـــي بطول ـــى نهائ ـــدم إل ـــرة الق بك
ـــي  ـــة ف ـــرة الثامن ـــيا للم ـــم آس أم
ــر  ــوزه الكبيـ ــد فـ ــه، بعـ تاريخـ
 1-3 الصينـــي  نظيـــره  علـــى 
ـــا  ـــمة بينهم ـــاراة الحاس ـــي المب ف
ــوان  ــل ثـ ــت قبـ ــي اختتمـ التـ
ــة  ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــي دولـ فـ
ـــة  ـــدد هوي ـــي تح ـــدة، والت المتح
المتأهـــل إلـــى نهائيـــات بطولـــة 
أمـــم آســـيا التـــي ســـتقام فـــي 

ــام المقبـــل. ــتراليا العـ أسـ
الوطنـــي  المنتخـــب  وكان 
ــي  ــدم أنهـ ــرة القـ ــي بكـ العراقـ
أمـــام  األول  مباراتـــه  شـــوط 
متقدمـــا  الصينـــي  نظيـــره 
الهدفـــان  بهدفين.وجـــاء 
ـــد المنتخـــب  ـــدم قائ ـــان بق العراقي
وهدافـــه يونـــس محمـــود فـــي 
الدقيقتيـــن 23 و 42 مـــن الشـــوط 
األول بعـــد أن تلقـــى فـــي الثانيـــة 

ـــا  ـــارس أبعده ـــد الح ـــن ي ـــرة م ك
مـــن ضريـــة عراقيـــة وســـددها 
ـــى  ـــا تلق ـــي، فيم ـــى الصين للمرم
ـــى  ـــام المرم ـــرة أم ـــى ك ـــي األول ف

ــباك  ــا الشـ ــن فأودعهـ الصيـ

ـــدم  ـــي تق ـــوط الثان ـــي الش وف
ـــث  ـــدف ثال ـــي به المنتخـــب العراق
علـــى نظيـــره الصينـــي ســـجله 
الاعـــب المدافـــع علـــي عدنـــان 
ـــاراة  ـــن المب ـــة 58 م ـــي الدقيق ف

ـــجل  ـــرة وس ـــق بالك ـــد أن انطل بع
ـــن  ـــة م ـــة ضيق ـــن زاوي ـــا م هدف
وحـــارس  المدافعيـــن  بيـــن 
ـــتطع أن  ـــم يس ـــذي ل ـــى ال المرم

يفعـــل لهـــا شـــيئا 

ـــي  ـــي ف ـــدف الصين ـــاء اله وج
الدقيقـــة 72 مـــن المبـــاراة نتيجـــة 
ـــه  ـــم ل ـــا الحك ـــزاء منحه ـــة ج ضرب
ـــب  ـــه الاع ـــبب ب ـــار تس ـــد إعث بع

ـــاكر  ـــام ش ـــع س المداف
ــي  ــب العراقـ ــدم المنتخـ وقـ
أداء طيبـــا فـــي معظـــم أوقـــات 
ـــع  ـــي الرب ـــيما ف ـــاراة، وال س المب
ـــد  ـــوط األول بع ـــن الش ـــر م األخي
ــي  ــوال فـ ــا مقبـ ــدم عرضـ أن قـ
ـــن  ـــى م ـــرين األول ـــق العش الدقائ
المبـــاراة فـــي محاولـــة للتقـــدم 

ــر. المبكـ
وفـــي الشـــوط الثانـــي بـــدأ 
ـــة  ـــة قوي ـــي بداي ـــب العراق المنتخ
ســـحل علـــى اثرهـــا الهـــدف 
الثالـــث، لكـــن المنتخـــب الصينـــي 
الـــذي كان يحتـــاج للـــوزر أو 
ــوة وكاد أن  ــادل ضغـــط بقـ التعـ
ـــوال  ـــدف ل ـــن ه ـــر م ـــجل أكث يس
ـــي  ـــاع العراق ـــة الحـــارس والدف براع

ـــن. ـــن الصينيي ـــرع المهاجمي وتس
العراقـــي  المنتخـــب  وكان 
ـــة  ـــة نتيج ـــوز بأي ـــى الف ـــاح إل يحت
ــت  ــي أقيمـ ــاراة التـ ــي المبـ فـ
ــان  ــارقة لضمـ ــارة الشـ ــي إمـ فـ
ـــة  ـــات ومرافق ـــى النهائي ـــل إل التأه
الـــذي  الســـعودي  المنتخـــب 
ـــة  ـــن المجموع ـــل ع ـــن التأه ضم
الثالثـــة، فيمـــا كان التعـــادل 
ـــل  ـــن للتأه ـــب الصي ـــي منتخ يكف
ـــه. ـــن لصالح ـــارق نقطتي ـــود ف بوج
تأهـــل  النتيجـــة  وبهـــذه 
المنتخـــب العراقـــي لنهائيـــات 
ـــتقام  ـــي س ـــيا الت ـــم آس ـــة أم بطول
ــل  ــام المقبـ ــتراليا العـ ــي أسـ فـ
ــه،  ــي تاريخـ ــة فـ ــرة الثامنـ للمـ
بعـــد أن تمكـــن مـــن القفـــز 
ـــة  ـــي المجموع ـــي ف ـــز الثان للمرك
ـــذي  ـــعودي ال ـــره الس ـــا نظي مرافق
فـــي  األول  المركـــز  حقـــق 

المجموعـــة.

النهائـــي  العـــدد  علـــم ان 
ــاد  ــات اتحـ ــحين النتخابـ للمرشـ
ــرى  ــي تجـ ــي التـ ــرة العراقـ الكـ
فـــي 20 ابريـــل  المقبـــل  قـــد 
وصـــل الـــى 38 مرشـــحا بعـــد 
ــر  ــيح عصـ ــاب الترشـ ــاق بـ أغـ
الثاثـــاء الماضـــي  وفتـــح بـــاب 
الطعـــون اعتبـــارا مـــن األربعـــاء 
ــكاوى  ــتقبال شـ ــارس السـ 5 مـ
ـــام  ـــة أي ـــدة خمس ـــن لم المعترضي
ـــماء  ـــال أس ـــى أرس ـــار ال ـــم يص ث
ــال  ــدول االعمـ ــحين وجـ المرشـ
ـــى  ـــات ال ـــة االنتخاب ـــكان إقام وم
ـــي  ـــة ف ـــة العمومي ـــاء الجمعي أعض

ــارس 11 مـ
ويتنافـــس علـــى المواقـــع 
)الرئيـــس  الثاثـــة  الرئيســـة 
والنائـــب األول والنائـــب الثانـــي( 
ســـتة أشـــخاص هـــم ناجـــح 
حمـــود وعبـــد الخالـــق مســـعود 
علـــى منصـــب الرئيـــس وشـــرار 
ــرخ  ــادي الكـ ــس نـ ــدر رئيـ حيـ
ــادي  ــس نـ ــم رئيـ ــاء كاظـ وعـ
ــب  ــع النائـ ــى موقـ ــة علـ الطلبـ
األول وأحمـــد عبـــاس أميـــن 
عـــام اتحـــاد الكـــرة األســـبق 
ــس  ــو مجلـ ــار عضـ ــي جبـ وعلـ
األدارة الســـابق علـــى منصـــب 

ــي ــب الثانـ النائـ
شـــخصا   32 ويتنافـــس   
علـــى مواقـــع العضويـــة هـــم 
ـــد  ـــلطان ومحم ـــد س ـــم محم كاظ
صاحـــب وفاقـــد محمـــد كريـــم 
ويحيـــى كريـــم ولطيـــف خلـــف 
ـــون  ـــل حن ـــمخي وجلي ـــادر ش وق
ــز  ــي عزيـ ــر وعلـ ــى زغيـ ويحيـ
ــين  ــاد ياسـ ــح وعمـ ــعد مالـ وسـ
ـــين  ـــل ياس ـــد وخلي ـــادي أحم وه
وابراهيـــم  جمـــال  وباســـم 
قاســـم وصبحـــي كامـــل وطـــه 
ــدي  ــح مهـ ــة. ومالـ ــد حاتـ عبـ
ومحمـــد خليـــل وطـــارق عبـــد 
ــادر وعبـــد  ــوزاد قـ الرحمـــن ونـ
الـــرزاق عطيـــة وطـــارق احمـــد 
ومحمـــد جـــواد الصائـــغ وليـــث 
قاســـم الكعبـــي وعـــادل كريـــم 
ــم  ــر ونعيـ ــل زغيـ ــوان وكامـ علـ
صـــدام و رافـــد عبـــد األميـــر و 
رائـــد محمـــد العبيـــدي و فالـــح 

موســـى وطـــه عبـــد الكريـــم
كاس  محكمـــة  وقـــررت   
الدوليـــة نهايـــة العـــام الماضـــي 
ــرة  ــاد الكـ ــات اتحـ ــاء انتخابـ الغـ
ـــام 2011  ـــرت ع ـــي ج ـــي الت العراق
واعادتهـــا بموافقـــة الفيفـــا فـــي 

ــل. ــل المقبـ ابريـ

نجـــم  كشـــف  
العـــراق  منتخـــب 
يونـــس  »المخضـــرم« 
محمـــود عـــن أنـــه لـــن 
حلـــم  عـــن  يتنـــازل 
قيـــادة أســـود الرافديـــن 
كأس  نهائيـــات  فـــي 
فـــي  المقبلـــة  أســـيا 
ـــتمر  ـــه مس ـــتراليا، وان إس
ــب  ــادة  منتخـ ــي قيـ فـ
ـــي  ـــات الت ـــاده بالنهائي ب
ـــل  ـــام المقب ـــتجرى الع س
ـــس الملقـــب  وكان يون
ــاد  ــد قـ ــفاح« قـ ب«السـ
ـــز  ـــراق لحج ـــب الع منتخ
ـــرة  ـــل األخي ـــة التأه بطاق
فـــي التصفيـــات وحقـــق 

فـــوزا مســـتحقا علـــى 
ـــة  ـــي بنتيج ـــره الصين نظي
3-1 فـــي اللقـــاء الـــذي 
جمـــع بينهمـــا بمدينـــة  
اإلماراتيـــة،  الشـــارقة 
التصفيـــات  ضمـــن 
للمجموعـــة  األخيـــرة 
ـــود  ـــح محم ـــة، ونج الثالث

بجـــدارة فـــي إحـــراز 
هدفيـــن مـــن األهـــداف 
ـــاده  ـــب ب ـــاث لمنتخ الث
وعقـــب اللقـــاء أكـــد 
يونـــس محمـــود فـــي 
تصريحـــات لقنـــاة دبـــي 
ــن  ــه يديـ ــة، انـ الرياضيـ
ــه  ــى مدربـ ــل إلـ بالفضـ

حكيـــم شـــاكر الـــذي 
حـــارب الجميـــع وتمســـك 
ــوف  ــي صفـ ــوده فـ بوجـ
المنتخـــب خـــال هـــذا 
 ، المصيـــري  اللقـــاء 
ــه أن  ــا عليـ ــكان لزامـ فـ
يبـــذل قصـــارى جهـــده 
ــار  ــة إختيـ ليؤكـــد صحـ

ــه  مدربـ
حكيـــم   « وقـــال 
شـــاكر حـــارب الدنيـــا 
يونـــس  أجـــل  مـــن 
والحمدللـــه  محمـــود.. 

لـــم أخذلـــه« 
وأعلـــن يونـــس أنـــه 
مســـتمر فـــي قيـــادة 
منتخـــب بـــاده فـــي 

ـــتراليا  ـــيا بإس ـــات آس نهائي
وذلـــك ردا علـــى األنبـــاء 
التـــي تـــرددت عـــن ان 
مبـــاراة الصيـــن ربمـــا 
ـــع  ـــه م ـــرة ل ـــون األخي تك

ــب المنتخـ
أن  المعـــروف 
ــب  ــذي لعـ ــفاح، الـ السـ
ــة  ــن األنديـ ــد مـ للعديـ
وخاصـــة  الخليجيـــة 
يلعـــب  ال  القطريـــة، 
نادآخـــر  ألي  حاليـــا 
ــده  ــى عقـ ــد أن أنهـ بعـ
مـــع األهلـــي الســـعودي 
ـــاالت  ـــرة اإلنتق ـــال فت خ
ــم  ــم ينضـ ــتوية ولـ الشـ
ــر ــق آخـ ــى أي فريـ إلـ

ســـيكون العـــراق فـــي 
فـــي  الثالـــث  المســـتوى 
قرعـــة  بطولـــة امـــم آســـيا 
فـــي  ســـتجري  والتـــي 
اســـتراليا العـــام وستســـحب 
القرعـــه يـــوم 26 3 مقـــر 
فـــي  االســـيوي  االتحـــاد 
ــواال  ــة كـ ــة الماليزيـ العاصمـ

المبـــور وكان تريـــب الفـــرق 
المشـــاركة حســـب المســـويات 

ــي   كاالتـ
 : االول  المســـتوى 
ــان  ــران -اليابـ ــتراليا -ايـ اسـ

ن بكســـتا ز و ا -
 : الثانـــي  المســـتوى 
كوريـــاج - االردن -االمـــارات 

-الســـعوديه
 : الثالـــث  المســـتوى 
-قطـــر  -الصيـــن  عمـــان 

لعـــراق  -ا
الرابـــع  المســـتوى 
-الكويـــت  البحريـــن   :
كاس  -بطـــل  -كوريـــاش 

االســـيوي التحـــدي 

االول  العراق  وسط  كوركيس...نجم  باسل 
في الثمانينات ونجمنا في مونديال المكسيك...
ووجه السعد على كرتنا...كان يقف مع مجموعة 
الله  لشكر  موحدة  صاة  ادوا  الذين  الاعبين 
الاعبين  اخوته  باسل  ......شاطر  الفوز  على 
والمدربين ليثبت ان الدين والطائفة كلمة غير 
موجودة في قاموس الشعب...مبروك لنا التاهل...
النفوس  وبهذه  الله  بعون  اخر  الى  نصر  ومن 
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أتت مسرحية )كلنا تقا( اللبنانية 
على  وتأكيد  تذكير  صرخة  لتشكل 
الشرق،  خميرة  هم  المسيحيين  أن 
ما  اضطهاد  من  اليوم  يعانونه  ما  وأن 
كثيرة  إضطهادات  من  سلسلة  إال  هو 
تعرضوا لها وأثبتوا أن المشرق أرضهم 
ال يعيش من دونهم وال هم يعيشون 

خارجه.
في  تصرخ  معلوال  مدينة  فشفيعة 
لبنان بعدما خرجت القديسة تقا التي 
أيقونتها  من  للمسيح  نفسها  نذرت 
تقا  لبنان.  عروس  لتكون  التاريخية 
 110 عام  وتوفيت   20 عام  ولدت  التي 
محياها  على  تسيطر  والشيخوخة 
وعاشت  للمسيح،  عذريتها  نذرت 
حياتها مضطهدة ولكنها بقيت متشبثة 
مخلص  يسوع  باسم  تصرخ  بإيمانها 
االنسانية من الخطيئة، حطمت األصنام 
وتحدت الوالي واليهود وتبعت المسيح 
وتمسكت به، وإيمانها القوي نجاها من 
اإلضطهادات والنار والوحوش واألفاعي 

التي رميت لهم.
وألن مشرقنا الحالي مع ما يشهده 
من ربيع دموي دمر معالم المسيحيين 
في الشرق وهجرهم وقتلهم وخطفهم 

األتاوات  عليهم  وفرض  واضطهدهم 
وجعلهم أوالد ذمة، يحتاج وقفة شهادة 
وجرأة وإيمان، وتقا التي لم تتراجع 
تطل  أن  اختارت  إيمانها  عن  يوما 
مسيحيوه  حولها  ويجتمع  لبنان  من 
متسمكون  تقا،  )كلنا   : صارخين 
موت،  ال  حياة  رسالة  حاملو  بأرضنا، 
أقلية ال ينسوا أن  قالوا عنا  نحن ولو 
الخميرة بقلتها تصنع العجينة الصالحة 
الله لمشرقنا لم  والطيبة، ألن مشيئة 

تتغير(.
التي  الرسائل  هذا باختصار فحوى 

تبعثها مسرحية )كلنا تقا( التي عرضت 
واقبال  كبيرين  وهي  بنجاح  مؤخرا 
تسرد سيرة حياة القديسة تقا وانتقالها 
تبعها  وما  المسيحية  إلى  الوثنية  من 
وخطيبها  بوالدتها  عاقتها  تدهور  من 
اإلضطهاد،  أنواع  لشتى  وتعرضها 
الديني  التاريخي  السرد  بين  وتجمع 
إطار  الراقص في  الغنائي  واالستعراض 
شبابي حديث فيه الكثير من الجمالية 
أداء  خال  من  ذلك  ويظهر  واإلبداع، 
التي  النص  وبساطة  المتقن  الممثلين 

تشدك إلى كافة محاور العمل.

ــي  ــم ف ــر التعلي ــال مدي ق
جــو  البريطانــي  المجلــس 
والهبــوط  االرتقــاء  أن  بيــل 
ــات  ــف افضــل جامع ــي تصني ف
العالــم يعتمــد علــى قــدرة 
الجامعــات علــى توظيــف خيــرة 
األكاديمييــن. ودعــا إلــى دعــم 
كــي  للجامعــات  الحكومــة 
تتمكــن مــن اســتدراج أفضــل 
ــم.  ــاء العال ــي انح ــب ف المواه
وادنــاه ترتيــب أفضــل 10 

ــم: ــي العال ــات ف جامع
1 ـ هارفرد ـ الواليات المتحدة

ماسيشوســيتس  معهــد  2ـ 
الواليــات  ـ  للتكنولوجيــا 

ة لمتحــد ا
ـ  ســتانفورد  جامعــة  3ـ 

المتحــدة الواليــات 
4ـ جامعة كامبردج ـ بريطانيا

ـ  اوكســفورد  جامعــة  5ـ 
نيــا يطا بر

6ـ جامعــة كاليفورنيــا، باركلــي 
ـ الواليــات المتحــدة 

7ـ جامعــة برنســتون ـ الواليات 
لمتحدة ا

8ـ جامعــة يــال ـ الواليــات 
المتحــدة 

كاليفورنيــا  معهــد  9ـ 
الواليــات  ـ  للتكنولوجيــا 

ة لمتحــد ا
ــوس  ــا، ل ــة كاليفورني 10ـ جامع
انجيليــس ـ الواليــات المتحــدة 

ــد  ــي الفقيـ ــى ننعـ ــزن واالسـ ــغ الحـ ببالـ
آغاجـــان  جونســـون  المناضـــل  الراحـــل 
مســـؤول مكتـــب بغـــداد للمجلـــس الشـــعبي 
الكلدانـــي الســـرياني االشـــوري التـــي فقدتـــه 
ـــث  ـــورايا( حي ـــعبنا )س ـــية لش ـــاحة السياس الس
كان المرحـــوم ســـندا قويـــا لوحـــدة شـــعبنا 
ورمـــزا مـــن رمـــوز النضـــال التحـــرري ضـــد 
الدكتاتوريـــة ، بفقدانـــه فقدنـــا رجـــا غيـــورا 

ــة ، وبهـــذه  ــعبه وقضيتـــة العادلـ علـــى شـ
ـــا  المناســـبة االليمـــة ليســـعنا ان نتقـــدم بتعازين
الـــى ذوي المرحـــوم والـــى اصدقائـــه ورفاقـــه 
ومحبيـــه والـــى االخـــوة فـــي المجلـــس 
االشـــوري  الســـرياني  الكلدانـــي  الشـــعبي 
ــه  ــارب اعطيـ ــداد . يـ ــب بغـ ــا مكتـ وخصوصـ
ــه  ــوان الهلـ ــر والسـ ــة والصبـ ــة االبديـ الراحـ

ــه  ــه ومحبيـ واصحابـ

 أحدثـت صـور جريئـة علـى الثلـج للمتزلجـة 
اللبنانيـة جاكـي شـمعون )22 عاما( المشـاركة في 
األلعـاب األولمبيـة الشـتوية المقامـة فـي مدينـة 
سوتشـي، ضجـة كبيـرة فـي لبنـان دفعـت وزيـر 

الرياضـة إلـى التحقيـق فـي األمـر،  
التواصـل  شـبكة  علـى  المعارضـون  وحملهـا 
االجتماعي مسـؤولية تشـويه صورة لبنان، معتبرين 
أن مـا قامـت بـه فضيحـة ال تتوافـق مـع العـادات 
والتقاليـد اللبنانيـة، ورأى البعـض أن التعـري ألي 
سـبب كان هـو اسـتغال رخيـص لجسـد المـرأة 
وال يجـوز علـى أي إمـرأة عموما ولبنانيـة خصوصا 
التفريـط بنفسـها وبشـرفها مهمـا كانـت األهـداف.

 فـي حيـن وجد المؤيـدون والداعمـون لجاكي 
علـى تويتـر أن مـا قامـت بـه أفضـل مـن اإلرهاب 
المتنقـل الـذي تعيشـه لبنـان، والتفجيـرات التـي 
تقتـل األبرياء وتدمـر الوطن، مفضليـن رؤية العري 

علـى اللحـى الطويلـة التي تـدل علـى التطرف.
وتمثـل شـمعون لبنـان فـي مسـابقات التزلـج 
األلبـي إلـى جانـب الكسـندر مخباط، وذلـك للمرة 
الثانيـة بعـد ألعـاب فانكوفـر 2010، لكـن قبـل بـدء 

المنافسـات نشـرت مواقـع محلية صـورا جريئة لها 
علـى الثلـج فـي منتجـع فاريـا اللبناني،  

وزير الشـباب والرياضة في الحكومة المسـتقيلة 
فيصـل كرامـي أصـدر بيانـا ذكـر فيـه إنـه اتصـل 
)برئيـس اللجنـة األولمبيـة اللبنانيـة جـان همـام 
طالبـا إجـراء التحقيقـات الازمـة فـي هـذا الشـأن 
بأقصـى سـرعة وصـوال إلـى اتخـاذ مـا يلـزم مـن 
إجـراءات بمـا ال يضـر بسـمعة لبنـان ومشـاركاته 
علـى  شـمعون  أوضحـت  جهتهـا،  مـن  الدوليـة(. 
صفحتهـا الرسـمية على موقع فيـس بوك أن )الصور 
األساسـية التـي التقطـت ليسـت كالصـور التي يتم 
تداولهـا حاليـا عبر شـبكات التواصـل اإلجتماعي(، 
مضيفـة: )الفيديـو والصـور التـي ترونهـا اآلن هـي 
جـزء مـن صناعة الصـور وإعدادهـا )مايكينغ اوف(، 
ولـم يكـن مـن المفتـرض أن تصبـح فـي متنـاول 

لجمهور(. ا
وتابعـت )علـى أي حـال، أريـد أن أعتذر إليكم 
جميعـا، فأنـا أعلـم أن لبنـان بلـد محافـظ وهـذه 
ليسـت الصـورة التي تعكـس ثقافتنـا، وأتفهم تماما 
إن كنتـم ترغبـون فـي انتقـادي أو إنتقـاد الصور(.

مسرحية كلنا تقال
صرخة تاريخية.. المسيحيون خميرة الشرق

جاكي شمعون تهز لبنان بصورها الجريئة

أفضل عشرة جامعات في العالم

منظمة سورايا للثقافة واالعالم تنعى الراحل جونسون آغاجان


