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وجـــه غبطـــة البطريـــرك 
ــاكو  ــس االول سـ ــار لويـ مـ
رســـالة الـــى الـــرأي العـــام 
ــة  ــة الكلدانيـ ــول الرابطـ حـ

فـــي االتـــي نصهـــا:
ـــا  ـــدة وردتن ـــئلة  عدي  اس
حـــول مشـــروع تأســـيس 
ــك   ــة، لذلـ ــة الكلدانيـ الرابطـ
أود أن اوضـــح بعـــض النقـــاط 
ـــوء  ـــى ض ـــا عل ـــة حوله المهم
مـــا كتبـــه بعـــض الكتـــاب 

المحترميـــن:
ــة أود ان  ــن البدايـ 1ـ مـ
ــت   ــة ليسـ ــن ان الرابطـ ابيـ
ـــا  ـــيا وال بدي ـــا سياس تنظيم
ــة،  ــعبنا القائمـ ــزاب شـ ألحـ
اال  ينبغـــي  اعضاءهـــا  وان 
ـــزاب  ـــي اح ـــاء ف ـــوا اعض يكون
لألخيـــرة  الن  سياســـية 
ـــة  ـــة، والرابط ـــا الخاص اجندته
ليســـت جبهـــة منغلقـــة 
ضـــد أحـــد، بـــل منفتحـــة 
هدفهـــا  الـــكل   علـــى 
مدنـــي وانســـاني ومســـيحي 
ـــة  ـــعى لخدم ـــي،  تس وكلدان
والمســـيحيين  الكلـــدان 
ــلوب  ــم بأسـ ــاع عنهـ والدفـ
حضـــاري هـــادئ وتمـــد 
ــن  ــن العراقييـ ــور بيـ الجسـ
ـــش مشـــترك  ـــبيل عي ـــي س ف
متناغـــم وتســـعى لنشـــر 
ــه  ــرقي وتأوينـ ــا المشـ تراثنـ

ــه. وتفعيلـ
2ـ العاقـــة لتأســـيس 
باالنتخابـــات  الرابطـــة 
المقبلـــة، والزمـــن مناســـب 
حقـــا بعـــد انتظـــار طويـــل، 
التســـويف  يتحمـــل  وال 

والتأجيـــل.
3ـ الرابطـــة عالميـــة ال 
تقتصـــر علـــى بلـــد معيـــن 
ـــا  ـــددة، لكنه ـــة مح أو جماع
مـــن  أساســـا  تتشـــكل 
النخبـــة الفكريـــة والثقافيـــة 
ــة. ــة واالقتصاديـ واالجتماعيـ
ـــة عليهـــا مـــن  4ـ ال وصاي
ـــية  ـــت:  كنس ـــة كان ـــة جه اي
ـــا  ـــة، انم ـــية أو مالي أو سياس
ــتقل.  ــي مسـ ــيس مدنـ تأسـ
الكلدانيـــة  البطريركيـــة 
ـــندها  ـــها وتس ـــادر لتأسيس تب
ــن  ــن مـ ــة، لكـ ــي البدايـ فـ
ـــى  ـــا وتبق ـــة عليه دون الوصاي
عملهـــا  فـــي  مســـتقلة 

ــاطها. ونشـ
الداخلـــي،  النظـــام  5ـ 
يمكـــن اعـــداد مســـودته 
ـــل اشـــخاص  ـــن قب draft  م
ــأس وان  ــن وال بـ متخصصيـ
يســـتفيدوا مـــن خبـــرات 
قائمـــة كالرابطـــة المارونيـــة 
واالرمنيـــة  والســـريانية 
ـــي كل  ـــس بالضـــرورة تبن ولي
ــن  ــا، فنحـ ــا ولجانهـ فقراتهـ

ــة وارض. ــراث ولغـ ــا تـ لنـ
6ـ عنـــد تبنـــي المشـــروع 
ـــة  ـــة متخصص ـــكل  لجن تتش
ــاب   ــب االنتسـ ــة طلـ لدراسـ
ــة  ــروط دقيقـ ــب شـ وبحسـ
ـــا  ـــة عمله ـــاح آلي ـــن نج لتأمي

وديمومتـــه.
ــور  ــى  ان تتبلـ 7ـ نتمنـ
فأكثـــر  أكثـــر  االمـــور 
إلعـــداد اجتمـــاع تأسيســـي 
بعيـــد ســـينودس االســـاقفة 

الكلـــدان القـــادم.

االنبــاء  وكاالت  مــن  عــدد  تناقلــت 
ــوق،  معلومــات ادعــت بانهــا مــن مصــدر موث
أن قداســة البابــا تواضــروس بابــا اإلســكندرية 
وبطريــرك الكــرازة المرقســية اتفق مع الســفير 
الســعودي بالقاهــرة أحمــد قطــان علــى إنشــاء 
ــة  ــخ المملك ــي تاري ــة ف ــة قبطي أول كنيس
الســعادة  معالــم  )إن  واضافــت  الســعودية. 
ــاط  ــا االقب ــى باب ــة عل ــت واضح ــة كان البالغ
تواضــروس( فــور عودتــه إلــى المقــر البابــوي 
ــي  ــي األلمان ــد البرلمان ــاء الوف ــية للق بالعباس
بعــد انتهــاء زيارتــه للســفارة الســعودية والتــي 
ــا  ــادت )أن باب ــا. وأف ــن نوعه ــى م ــد األول تع
األقبــاط أعــرب عــن شــكره للملــك الســعودي 

وللحكومــة الســعودية الحاليــة علــى الموافقــة 
علــى إنشــاء أول كنيســة قبطيــة بالســعودية 
ــه  ــه ب ــذي قابل ــتقبال ال ــن االس ــى حس وعل
الســفير الســعودي فــي القاهــرة( وأضــاف )أن 
اللقــاء أيضــا بحــث توطيــد العاقــات الكنســية 
ــر أن  ــر بالذك ــعودية(، والجدي ــة الس بالمملك
ــة  ــون أول كنيس ــوف تك ــة س ــذه الكنيس ه
تبنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
ــعودية  ــد بالس ــه يوج ــروف أن ــاق والمع اإلط
ــا  ــاط كم ــن األقب ــن المصريي ــر م ــدد كبي ع
يوجــد بهــا أكثــر مــن مليــون مســيحي 
مــن دول جنــوب شــرق آســيا وخاصــة مــن 

ــن. الفلبي

المشرق«  مسيحيي  »لقاء  عقد 
اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام 
مقر  في  مظلوم  سمير  المطران 

مطرانية الكلدان في بعبدا.
اللقاء  أبدى  بيان،  وبحسب 
اللبناني  الوفاق  الجواء  »ارتياحه 
تشكيل  في  ترجم  الذي  المتجدد 
حكومة »المصلحة الوطنية« وهو اذ 
يهنئ رئيس الدولة ورئيس الحكومة 
الصفوف  الى رص  والوزراء يدعوهم 
والى االهتمام الجدي بقضايا الناس 

بدءا من األمن الى الهموم اليومية«، 
يبقى  األكبر  »الهاجس  أن  مؤكدا 
في  الرئاسي  االستحقاق  اتمام  في 

موعده ووفق أحكام الدستور«. 
اضاف: »تستمر االعتداءات على 
باد  في  المشرقيين  المسيحيين 
متنوعة وآخرها ذبح عائلة مسيحية 
سورية في االسكندرية مبررين ذلك 
العقلية  ان هذه  السياسي.  بانتمائها 
ومن  اآلخر  ضد  حقد  من  النابعة 
استسهال لعب دور القاضي والحاكم 

الوقت عينه، من دون  والجاد في 
معاقبة هو أمر خطير جدا وارهاب 
المسيحيين  اقتاع  يريد  متنقل 
واخضاعهم وترحيلهم. ان مسؤولية 
لهذه  التصدي  في  العربية  الدول 
الذهنية هي واجب وطني وانساني«.
من  أكثر  »بعد  البيان:  وتابع 
المطرانين  اختطاف  على  يوم   300
اليازجي،  وبولس  ابرهيم  يوحنا 
دون  من  معلقا  مصيرهما  يبقى 
وواضحة  صريحة  معلومات  أي 

االجهزة  كل  أصاب  عمى  ظل  في 
أو  عجز  عن  وينم  المعنية  والدول 
الراهبات  وتصور  مذهلين.  تواطؤ 
المحتجزات في يبرود على وسائل 
من  والوطنية  الدين  رهائن  االعام 
ويكون  أحد،  جفن  يرف  ان  دون 
تصاعد  ظل  في  غامضا  مستقبلهن 
أصبح كل  فهل  يبرود.  في  الحرب 
مخطوفين  اما  الشرق  مسيحيي 
مثل  أو محتجزين  المطرانين  مثل 

الراهبات؟«.

بمناسـبة اليـوم العالمـي للغة االم 
حكومـة  فـي  التربيـة  وزارة  أحيـت 
الخميـس  العـراق  كوردسـتان  اقليـم 
ومـن  خـال حفل تكريمـي لمديري 
الكورديـة  المـدارس  مـن  عـدد 
والتركمانيـة والسـريانية والعربيـة في 
كريـم  بكـر  وذكـر   اربيـل.  مدينـة 
انـه  اربيـل  فـي  التربيـة  عـام  مديـر 
يوجـد لدينـا اكثـر مـن 20 الف طالب 
يدرسـون فـي اربيل باللغـات االم غير 

الكورديـة وهي السـريانية والتركمانية 
يـدل  »هـذا  أن  وأضـاف  والعربيـة«. 
علـى نجاح سياسـة اقليم كوردسـتان 
فـي ضمـان حقـوق جميـع االقليـات 

فـي الدراسـة بلغـة االم«.
»قمنـا  بالقـول  كريـم  وتابـع 
اليـوم وبمناسـبة اليـوم العالمـي للغة 
السـريانية  المـدارس  بتكريـم  االم 
والكورديـة«. والعربيـة  والتركمانيـة 
  21 يـوم  ان  بالذكـر  والجديـر 

شـباط مـن كل عـام يحتفـى باليـوم 
العالمـي للغـة االم وتقـام العديـد من 
النشـاطات والفعاليـات بهـذا اليوم في 
اللغـة  وان  اقليـم كوردسـتان،  مـدن 
السـريانية تدرس في مـدارس مناطق 
تواجد شـعبنا منـذ انتفاضة اذار ولحد 
هـذا اليـوم ووصلت الدراسـة فيها الى 
فتـح  النيـة  وفـي  متقدمـة،  مراحـل 
معهـد او قسـم للغـة السـريانية فـي 

احـدى جامعـات االقليـم.

ــة  ــوان رئاس ــس دي ــع رئي توق
ــين  ــؤاد حس ــتان ف ــم كوردس اقلي
ــم  ــة اإلقلي ــم تشــكيل حكوم ان يت

ــة. ــام المقبل ــرة أي ــال العش خ
الموقــع  بحســب  واضــاف   
ــن  ــم )م ــة اإلقلي ــمي لحكوم الرس
ــعود  ــيد مس ــد الس ــرر أن يعق المق
بارزانــي رئيــس إقليــم كوردســتان 
ــن  ــدد م ــي ع ــع ممثل ــا م إجتماع
ــم،  ــي اإلقلي ــية ف ــزاب السياس اإلح
أربيــل  بيــن  العاقــات  لبحــث 

وبغــداد وعمليــة تشــكيل الكابينــة 
اإلقليــم  لحكومــة  الجديــدة 

الجديــدة(
واوضــح )أن إجتمــاع رئيــس 
ــع   ــيكون م ــتان  س ــم كوردس إقلي
تلــك األطــراف السياســية التــي 
ــي  ــد ف ــد واح ــى مقع ــت عل حصل
ــم  ــي إقلي ــة ف ــات البرلماني اإلنتخاب
كوردســتان(، مضيفــا )مــن المتوقع 
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــكيل الحكوم تش

ــة(. ــام المقبل ــرة أي ــوة العش غض

إقليــم  رئيــس  ان  يذكــر 
كوردســتان عقــد خــال األيــام 
علــى  إجتماعــات  الماضيــة 
مــن حركــة  مــع كل   حــدة  
ــي  ــاد الوطن ــزب اإلتح ــر وح التغيي
الكوردســتاني والحــزب اليمقراطــي 
ــامي  ــاد اإلس ــتاني واإلتح الكوردس
بهــدف  اإلســامية،  والجماعــة 
تشــكيل  بخصــوص  التباحــث 
ــم  ــة إقلي ــة لحكوم ــة الثامن الكابين

كوردســتان.

نفــى ســفين دزيــي الناطــق 
إقليــم  حكومــة  باســم  الرســمي 
ــة  ــع الحكوم ــاق م ــتان االتف كوردس
نفــط  تصديــر  علــى  االتحاديــة 
ــركة  ــر ش ــارج عب ــى الخ ــم ال االقلي

»ســومو«.
حســن  تصريــح  علــى  وردا 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــتاني نائ الشهرس
العراقــي لشــؤون الطاقــة، بخصــوص 
المباحثــات بيــن أربيــل وبغــداد، 
ــوا  ــم توصل ــه أنه ــن في ــذي أعل وال
إلــى إتفــاق مــع حكومــة إقليــم 
كوردســتان بشــأن تصديــر نفــط 
طريــق  عــن  كوردســتان  إقليــم 
دزيــي  قــال  »ســومو«،  شــركة 
ــم  ــة إقلي ــمي لحكوم ــع الرس للموق
التــي  المباحثــات   « كوردســتان 

أجريــت مؤخــرا بيــن حكومتــي 
والحكومــة  كوردســتان  إقليــم 
ــي بغــداد التــي جــرت  ــة ف اإلتحادي
فــي أجــواء إيجابيــة، حيــث ناقــش 
فيهــا الطرفــان باســهاب وجهــات 
النظــر والمقترحــات بيــن الجانبيــن، 
كمــا تقــرر اإلجابــة علــى مقترحــات 
ــال  ــتان خ ــم كوردس ــة إقلي حكوم

هــذه  حــول  المقبلــة  األيــام 
القضيــة وآليــة تصديــر نفــط إقليــم 

كوردســتان«.
لــم  »لكــن  دزيــي  واضــاف   
أيــة صيغــة مــن  إلــى  نتوصــل 
اإلتفــاق بخصــوص تصديــر نفــط 
إقليــم كوردســتان إلــى الخــارج عــن 

طريــق شــركة ســومو«.

الهجرة.. ذلك الجرح الذي ال يلتئم
الدورة المشتركة لمنظمة سورايا و 

المركز االعالمي المستقل 

اقرأ في هذا العدد

ص 5

ص 6

الرابطة الكلدانية ليست تنظيما سياسيا وال بديال الحزاب شعبناغبطة البطريرك ساكو:

االتفاق على انشاء اول كنيسة في السعودية

توقع بتشكيل حكومة االقليم خالل عشرة ايام

حكومة إقليم كوردستان..
     لم نتوصل إلى إتفاق مع بغداد

احياء اليوم العالمي للغة االم في اربيل

لقاء مسيحيي الشرق: هل أصبح المسيحيون إما مخطوفين مثل المطرانين أو محتجزين مثل الراهبات؟ 
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بقـــرار  خيـــرا  استبشـــرنا 
مجلـــس الـــوزراء مؤخـــرا بالموافقـــة 
ــرات  ــات والمؤتمـ ــى التوصيـ علـ
ــي  ــتمرة التـ ــدات المسـ والمناشـ
ــة  ــتحداث محافظـ ــت باسـ طالبـ
ـــة  ـــذه المحافظ ـــوى، ه ـــهل نين لس
فأنهـــا  تشـــكلت  ان  الفتيـــة 
إنموذجيـــا  طابعـــا  ســـتأخذ 
ـــاء  ـــن أبن ـــترك بي ـــش المش للتعاي
مكوناتهـــا متعـــددي االعـــراق 
الحالـــة  لتأخـــذ  وأالديـــان 
التعـــاون  النمـــوذج  المثاليـــة 
لجميـــع  المشـــترك  والعيـــش 
محافظـــات العـــراق الجديـــد، اهـــل 
ـــر  ـــاء وتعمي ـــون لبن ـــة تواق المنطق
التـــي  ارض االبـــاء واالجـــداد 
نالهـــا الشـــيء الكثيرمـــن االهمـــال 

ـــاريع  ـــاز المش ـــي انج ـــر ف والتأخي
بالحـــد  لمســـاواتها  الخدميـــة 
االدنـــى لباقـــي المـــدن فـــي 
ـــمع  ـــد االن نس ـــا لح ـــم، النن العال
ـــاريع  ـــط مش ـــات خط ـــرى بداي ون
ـــاء  ـــات الم ـــة لخدم ـــة التحتي البني
والمجـــاري والكهربـــاء وخطـــوط 
االتصـــاالت الهاتفيـــة المتهالكـــة 
ــرا  ــوطا كبيـ ــت شـ ــي قطعـ التـ
بالنســـبة لباقـــي المحافظـــات 
ــذه  ــن هـ ــاورة، اذن بتمكيـ المجـ
المحافظـــة مـــن المخصصـــات 
ــة  ــات الازمـ ــة والصاحيـ الماليـ
الصحيـــح  بالشـــكل  الدارتهـــا 
والمريـــح يمكـــن ان تنهـــض 
بجميـــع المشـــاريع الخدميـــة 
ـــة  ـــددات الحكوم ـــن مح ـــدا ع بعي
المركزيـــة التـــي ربمـــا تتقاطـــع 
مـــع توجهـــات اهـــل المنطقـــة 

التخطيطيـــة والتـــي ســـتكون 
ـــع المحافظـــات  ـــال لجمي ـــر مث خي
الباقيـــة.   ربمـــا يتســـاءل احدهـــم 
هـــذه  ادارة  ســـتكون  كيـــف 
ــى  ــة دون ادنـ ــة الفتيـ المحافظـ
مقومـــات اقتصاديـــة وامنيـــة وأدارة 
لعاقاتهـــا الخارجيـــة؟ فاالجابـــة 
ـــة  هـــي ان الطمـــوح واالرادة الصلب
البنـــاء المنطقـــة فـــي التطويـــر 
ــود فـــي  ــا موجـ ــاس لمـ واالقتبـ
العالـــم هـــو الجـــواب والهـــم 
االوحـــد لـــكل مـــن يعيـــش 
ويتعامـــل مـــع هـــذا التشـــكيل 
ـــدأ  ـــد الن صعـــود الســـلم يب الجدي
مـــن الســـلمة االولـــى والبقيـــة 
ســـتأتي تباعـــا مـــن خـــال 
ــال  ــر  لاجيـ ــب والتطويـ التدريـ
ــبل، ان  ــدث السـ ــدة بأحـ الصاعـ
واالمكانيـــات  االداري  الوصـــف 

ـــة  ـــات التنفيذي ـــة والصاحي المالي
ـــق  ـــيلة لتحقي ـــوى وس ـــت س ليس
طمـــوح اهـــل المنطقـــة النهـــم 
ــة  ــذور عراقيـ ــن جـ ــل مـ باالصـ
أصيلـــة وعريقـــة مـــن الشـــمال 
الـــى الجنـــوب يطمـــح هـــذا 

والعيـــش  للتجـــدد  الشـــعب 
ـــن تســـليمه  ـــر م ـــا ضي ـــم ف الكري
الذاتيـــة  االمورلـــادارة  زمـــام 
ـــل  ـــة والتأوي ـــة دون المبالغ والمالي
ـــع  ـــرد والتقاط ـــن بالتم ـــوء الظ وس
ــتراتيجية  ــات االسـ ــع التوجهـ مـ

ـــاذ  ـــة، أن اتخ ـــة المركزي للحكوم
ـــي  ـــس واردا ف ـــد لي ـــب الض جان
نهـــج هـــذا الشـــعب االصيـــل، 
العراقـــي  مجتمعنـــا  كـــون 
وأديـــان  طوائـــف  يجمـــع 
ـــة  ـــة فخصل ـــذ البداي ـــددة من متع
العيـــش  وحـــب  التســـامح 
المشـــترك واالخـــاص لهـــذه 
ــاش  ــي عـ ــاء التـ االرض المعطـ
ــدم  ــذ القـ ــا منـ ــا اجدادنـ فيهـ
ــوا  ــث كانـ ــائدة حيـ ــي السـ هـ
ــماال  ــذه االرض شـ ــون هـ يجوبـ
ــا  دون  ــرقا وغربـ ــا وشـ وجنوبـ
اي تحديـــد لمســـارهم ليتركـــوا 
اثرهـــم الطيـــب فـــي االرض 
ـــيرة  ـــة او عش ـــد لطائف دون تحدي
بعينهـــا الننـــا عراقيـــو االصـــل 
ــدار او  ــا جـ ــر ال يحدنـ والمصيـ

ــة.                                             ــة مصطنعـ طائفـ

مســـيحيي  لقـــاء  دعـــا 
ـــه  ـــام اجتماع ـــي خت المشـــرق ف
برئاســـة  االخيـــر  الـــدوري 
ـــمير  ـــران س ـــام المط ـــه الع أمين
ــى  ــل علـ ــى العمـ ــوم الـ مظلـ
ــاب.   ــع االرهـ ــف منابـ تجفيـ

)تســـتمر  واضـــاف: 
ـــيحيين  ـــى المس ـــداءات عل االعت
بـــاد  فـــي  المشـــرقيين 
ذبـــح  وآخرهـــا  متنوعـــة 
ـــي  ـــورية ف ـــيحية س ـــة مس عائل
ــك  ــن ذلـ ــكندرية مبرريـ االسـ
بانتمائهـــا السياســـي. ان هـــذه 
العقليـــة النابعـــة مـــن حقـــد 
ـــهال  ـــن استس ـــر وم ـــد اآلخ ض
لعـــب دور القاضـــي والحاكـــم 
والجـــاد فـــي الوقـــت عينـــه، 
مـــن دون معاقبـــة هـــو أمـــر 
ـــل  ـــاب متنق ـــدا واره ـــر ج خطي
يريـــد اقتـــاع المســـيحيين 
ان  وترحيلهـــم.  واخضاعهـــم 
ـــي  ـــة ف ـــدول العربي مســـؤولية ال
ـــي  ـــة ه ـــذه الذهني ـــدي له التص

ــاني(. ــي وانسـ ــب وطنـ واجـ
وتابـــع فـــي بيـــان لـــه  : 
ــوم  ــر مـــن 300 يـ ــد أكثـ )بعـ
علـــى اختطـــاف المطرانيـــن 
وبولـــس  ابرهيـــم  يوحنـــا 
ــا  ــى مصيرهمـ ــي، يبقـ اليازجـ

ـــات  ـــن دون أي معلوم ـــا م معلق
فـــي  وواضحـــة  صريحـــة 
كل  أصـــاب  عمـــى  ظـــل 
االجهـــزة والـــدول المعنيـــة 
وينـــم عـــن عجـــز أو تواطـــؤ 
ــات  ــور الراهبـ ــن. وتصـ مذهليـ
يبـــرود  فـــي  المحتجـــزات 
ـــن  ـــام رهائ ـــائل االع ـــى وس عل
ـــن دون ان  ـــة م ـــن والوطني الدي
يـــرف جفـــن أحـــد، ويكـــون 
ـــل  ـــي ظ ـــا ف ـــتقبلهن غامض مس
ـــرود.  ـــي يب ـــرب ف ـــد الح تصاع
ــيحيي  ــح كل مسـ ــل أصبـ فهـ
ـــل  ـــن مث ـــا مخطوفي ـــرق ام الش
محتجزيـــن  أو  المطرانيـــن 

ــات؟(. ــل الراهبـ مثـ
ـــوال  ـــاب الج ورأى )ان االره
ــم  ــي العالـ ــرب فـ ــذي يضـ الـ
مـــن العـــراق الـــى ســـوريا 
ـــل  ـــن عق ـــم ع ـــان ين ـــى لبن ال
مريـــض وســـيلته الوحيـــدة 
قتـــل االبريـــاء والدمـــار. هـــذا 
ليـــس مـــن أي ديـــن وأي 
ـــي.  ـــدة وأي مشـــروع سياس عقي
إنـــه اجـــرام صـــارخ، ال يـــرد 
ــة  ــة الوطنيـ ــه إال باللحمـ عليـ
ـــة  ـــود األمني ـــف كل الجه وتكثي
ـــاب  ـــع االره ـــف كل مناب وتجفي

فـــي التمويـــل والفكـــر(.

بقلم: غسان يونان

الملفونـــو  أجـــل، 
گابـــي موشـــه، رئيـــس 
السياســـي  المكتـــب 
ـــة  ـــي المنظمـــة اآلثوري ف
نـــراه  الديموقراطيـــة، 
اليـــوم وحيـــدا فـــي 
المـــارد  مواجهـــة 
المدجـــج بـــكل أنـــواع 
الفتاكـــة،  األســـلحة 
ســـاحه  بينمـــا 
الوحيـــد، هـــو الكلمـــة 
وفـــي البـــدء كانـــت 

الكلمـــة!
الملفونـــو  أجـــل، 
گابـــي موشـــه وحيـــدا 
ـــة العواصـــف  ـــي مواجه ف
والتحديـــات اآلتيـــة مـــن 
كل حـــدب وصـــوب. 
وتـــؤازره  تســـاعده 
وتبحـــث عـــن مخـــرج 
ــه  ــى أهلـ ــه إلـ إلعادتـ
وأصدقـــاء  ومحبيـــه 
لتكملـــة  دربـــه 
ـــدأت  ـــي ب ـــيرة الت المس
ــر  ــس عشـ ــي الخامـ فـ
ـــام  ـــوز ع ـــهر تم ـــن ش م
ـــة  ـــا مجموع 1٩57م. إنه
صغيـــرة فـــي الكميـــة 
ــي  ــرة فـ ــا كبيـ ولكنهـ

ســـاحها  النوعيـــة، 
بحقهـــا  اإليمـــان 
وبكلمتهـــا  المشـــروع 
الحـــرة والتـــي يحـــاول 
ــس  ــارد طمـ ــذا المـ هـ
كل  وســـد  الحقيقـــة 
األفـــواه التـــي تطالـــب 
ـــة  ـــة والديمقراطي بالحري
والحقـــوق المهضومـــة 
وفـــي  لبنيهـــا 
الشـــعب  طليعتهـــم 
األصيـــل  اآلشـــوري 
ـــة، الشـــعب  ـــي المنطق ف
الـــذي تمتـــد جـــذوره 
فـــي أعمـــاق التاريـــخ، 
مـــن جبـــال آشـــور 
إلـــى روافـــد دجلـــة 
والخابـــور  والفـــرات 
مـــرورا بطـــور عبديـــن 
وغيرهـــا  وأورميـــة 

وغيرهـــا.
الخـــوف  إنـــه 
بحـــب  الممـــزوج 
التســـلط واالســـتفراد 
ـــن  ـــات الوط ـــكل مقوم ب
وبـــكل  والمواطـــن 
اإلنســـانية،  القيـــم 
بيـــن  فـــرق  ال  إذ 
عســـكرية  معارضـــة 
مدنيـــة،  وأخـــرى 
ــة،  ــة معارضـ فالمعارضـ

ســـواء كانـــت بالكلمـــة 
وأمـــا  بالمدفـــع.  أم 
ــا  ــتا« فنضالهـ »مطاكسـ
متحضـــر.  سياســـي 
ــال  ــن خـ ــن، ومـ لكـ
ـــتجدات  ـــذه المس كل ه
الدراماتيكيـــة، تدفـــع 
األقليـــات »القوميـــة« 
الفاتـــورة األكبـــر مـــن 
ــا، دون  ــا ودموعهـ دمهـ

وازع!!! أو  رادع  أي 
هـــذه  كل  أمـــام 
مـــن  المآســـي، 
تدميـــر البيـــوت علـــى 
ســـاكنيها، إلـــى فتـــح 
لقطـــاع  األبـــواب 
الذيـــن  الـــرؤوس 
إعـــادة  يحاولـــون 
ــى  ــن إلـ ــارب الزمـ عقـ
ـــى  ـــري، إل ـــر الحج العص
ـــة  ـــى التحتي ـــر البن تدمي
المنطقـــة  وإعـــادة 
الســـنين  مئـــات 
إلـــى الـــوراء، نـــرى 
»مطاكســـتا« وحيـــدة 
إال  الســـاحة  فـــي 
مـــن بعـــض األصـــوات 
ولكـــن  الداعمـــة 
بينمـــا  بخجـــل!!!  
»مطاكســـتا«  كانـــت 
األمـــس  وحتـــى 

ـــوف  ـــي الصف ـــب ف القري
داعمـــة  األماميـــة 
شـــقيقاتها وأشـــقاءها 
فـــي العـــراق وغيـــر 

العـــراق!
الملفونـــو  أجـــل، 
گابـــي موشـــه وحيـــدا 
فـــي نضالـــه، وإال  فأيـــن 
ـــام  ـــعب وأق ـــراخ الش ص
وتحـــركات  الكتـــاب 
القيـــادات والرجـــاالت 
ــري  ــا يجـ ــن كل مـ مـ
مـــن  حولنـــا  مـــن 
المنطقـــة  تفريـــغ 
ــم  ــا الدائـ ــن وجودنـ مـ
بالترغيـــب والتنكيـــل 
والخطـــف  والقتـــل 
األعـــراض  وانتهـــاك 
ـــي  ـــزج ف ـــات وال والكرام
الســـجون المظلمـــة؟! 
تلـــك  أيـــن 

؟ ! ت ا صـــو أل ا
مطلـــوب  فاليـــوم 
أكثـــر مـــن أي وقـــت 
مضـــى، صرخـــة نابعـــة 
مـــن المعانـــاة التـــي 
شـــعبنا  بهـــا  يمـــر 
ووقفـــة عـــز وعنفـــوان 
مـــن كافـــة مؤسســـات 
)السياســـية  شـــعبنا 
والدينيـــة  منهـــا 

ـــة  ـــة واالجتماعي والثقافي
ـــادرة(،  ـــخصيات الق والش
ـــع  ـــب برف ـــة تطال صرخ
ــعبنا،  ــن شـ ــم عـ الظلـ
أيـــا كان هـــذا الظلـــم، 
الحـــق  وبإعطـــاء 
بعـــدل  ألصحابـــه 
ليعيـــش  ومســـاواة 
ــاح  ــت جنـ ــكل تحـ الـ
المؤسســـات الشـــرعية، 
المؤسســـات  تلـــك 
التـــي ترعـــى وتصـــون 
وتدافـــع عـــن حقـــوق 
مواطنيهـــا  وكرامـــات 
دون تمييـــز أو تفرقـــة 
حدودهـــا  وتحمـــي 
ـــاب  ـــة واإلره ـــن الفتن م
األعمـــى. والتعصـــب 

الملفونـــو  أجـــل، 
گابـــي موشـــه وحيـــدا 
فـــي زنزانتـــه إال مـــن 
للقضيـــة  المخلصيـــن 
بهـــا  آمنـــوا  التـــي 
ــي  ــا فـ ــوا رايتهـ وحملـ
لتبقـــى  األعالـــي 
مرفرفـــة  وتســـتمر 
لتحمـــي  خفاقـــة، 
ـــا  ـــا أبنائه ـــت ظاله تح
الشـــرفاء  المناضليـــن 
ـــة  ـــاحات الكرام ـــي س ف
والعنفـــوان.  والحريـــة 

 اعتبر النائب حيدر الما، ان 
العراق  في  األنسان  حقوق  وضع 
يشكل كارثة لشعب تمارس ضده 
المنهجية،  األنتهاكات  انواع  شتى 
قانون  تعديل  الى  دعا  وفيما 
رقم  العراق  في  األرهاب  مكافحة 
بتشكيل  طالب   ،2005 لسنة   13
لحقوق  الخاص  المقرر  مكتب 

األنسان في العراق.
التي  كلمته  في  الما  وقال 
االوروبي  االتحاد  امام  القاها 
في  االنسان  حقوق  وضع  حول 
األنسان  حقوق  )وضع  العراق، 

العراق يشكل كارثة مأساوية  في 
أنواع  شتى  ضده  تمارس  لشعب 
وسوء  المنهجية  األنتهاكات 
السلطات  أيدي  على  المعاملة 
ان  مبينا  الزمن(،  من  عقود  منذ 
اصبحت  اليوم  االنسان  )حقوق 

أشد حدة ووطأة من ذي قبل(.
الدولي  المجتمع  الما  ودعا 
أو  دولية  مواثيق  )تبني  الى 
معالجة  لغرض  جديدة  إتفاقيات 
تدهور حقوق األنسان في العراق(، 
نحتاجه  ما  )كل  انه  الى  مشيرا 
حكومة  تراعي  أن  هو  اليوم 

يتعلق  ما  الحالية في كل  العراق 
واألعمال  الداخلي  األمن  بقضايا 
المواثيق  هذه  أحكام  العسكرية، 
الدولية وتحترمها وتلتزم بها مثل 
األنسان،  لحقوق  العالمي  األعان 
ال سيما المادتين 1٩ و20 اللتين 
العراق  بقاء  ضمان  شأنهما  من 
محميا من المآسي التي شهدتها 
وما زالت تشهدها الحويجة وديالى 

واألنبار(.
ما  )العراق  ان  الما  وتابع 
الى  األنضمام  عن  يمتنع  يزال 
الملحق  األختياري  البروتوكول 

OP-( التعذيب  مناهضة  بأتفاقية 
بعد  ينضم  لم  أنه  كما   )CAT
األختيارية  البروتوكوالت  الى 
للحقوق  الدولي  بالعهد  الملحقة 
تعمل  )ان  الى  داعيا  السياسية(، 
السياسية والقانونية في  السلطات 
العراق على تعديل قانون مكافحة 
األرهاب في العراق رقم 13 لسنة 
الذي يجعله  بالشكل  2005 وذلك 
ومباديء  روح  الى  ليس  يمتثل 
بحقوق  الخاصة  الدولية  المواثيق 
وللمباديء  بل  فحسب،  األنسان 
التي نص عليها دستور  األساسية 

العراق(.
وطالب الما المجتمع الدولي 
العراقية  التزام الحكومة  بـ)ضرورة 
لألمم  العامة  الجمعية  بقرار 
المتحدة رقم 143/48 لسنة 1٩٩3 
بمباديء  عادة  اليه  يشار  الذي 
تمكين  بهدف  وذلك  باريس، 
األنسان  لحقوق  العليا  المفوضية 
القيام  من   )HCHR( العراق  في 
بواجباتها وتنفيذ واليتها األنسانية 
عن  تام  وبأستقال  فعال  بشكل 
أية تدخات من السلطات األمنية 

والتنفيذية في العراق(.

تقارير ومتابعات

محافظة سهل نينوى ومفهوم التعايش المشترك بين مكوناتها..

دور االعالم في الوقاية من السرطان
برنامج توعية على مدى ثالثة اشهر في اربع محافظات  

المال : وضع 

حقوق االنسان 

في العراق 

يشكل كارثة

وليد يلدا- بغداد
waleedyelda@yahoo.com

لبنان يطلق دعوة مسيحية 
لتجفيف منابع االرهاب

الملفونو گابي موشه وحيدا في معركة الوجود
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كمال الزار بطرس
 

يقـف  الزمـن،  هـذا  فـي 
المـرء مذهـوال إزاء ما يتراءى 
لـه مـن ظواهـر وسـلوكيات 
إجتماعيـة شـاذة، فالمرفوض 
بـات مقبـوال، والمنبـوذ صـار 

مرغوبـا ومطلوبـا.. 
إلـى  الحسـنات  تحولـت 
إلـى  والسـيئات  سـيئات، 

 . ت. حسـنا
أكـذب،  ثـم  أكـذب،   
يصدقـك  حتـى  أكـذب،  ثـم 
 ،) مشـهور  مثـل   ( النـاس. 
وذاك،  هـذا  مـن  نسـمعه 
وتـردده األلسـنة هنـا وهناك.  
هـذا المثـل القديـم، بالرغـم 
ممـا يتضمنـه مـن تحريـض 
واضـح علـى الكـذب، إال أننا 
نعايـش  كنـا  السـابق،  فـي 
الكـذب فـي لحظة زمـن، أما 
اليـوم فبـات الزمـن كله كذبا 

وريـاء..  ونفاقـا 
إحـدى وصايا الله العشـر 
لبني البشـر هـي ) التكذب ( 

إلـى جانب التقتل، التسـرق، 
التزن...إلـخ. يعنـي أن الكذب 
سـماويا، هـو بمرتبـة القتـل 

والزنـى، الفرق.
الكـذب  فـإن  لهـذا   
علـى  بـه  مسـموح  غيـر 
اإلطـاق، واليجـوز التسـامح 
الـكاذب، ألنـه  مـع اإلنسـان 
مـن  الحقيقـة  يسـرق  لـص 
علـى  فيسـتولي  اآلخريـن، 

لـه..  ليـس  حـق 
القدمـاء  النـاس  كان 
يكنـون كل اإلحتـرام لوصيـة 
بهـا  ويلتزمـون  هـذه،  اللـه 
فـي  وهـم  اإللتـزام،  أشـد 
ذلـك، حديـون حـد السـيف، 
واليهادنـون  اليسـاومون 

  . واليتراجعـون.
أمـا الحـكام، فكانـت لكل 
منهـم طريقة خاصـة، يقتص 
حتـى  الـكاذب،  مـن  بهـا 
يحكـم عليـه بالمـوت أحيانا..
مثـا،  الرومـان،  عنـد   
الـكاذب  كان يحـرق جبيـن 
بحديـدة محمـاة إلـى درجـة 

أثرهـا  ليبقـى  اإلحمـرار، 
األيـام،  التمحـوه  واضحـا، 
وتبقى شـاهد إثبات، ووصمة 
مـا  وتفضحـه  تازمـه  عـار، 

حيـا.. بقـي 
الرومانـي  األمبراطـور   
الـذي   ،) 117م   ( ترايانـس 
اشـتهر بحبه للصـدق وبكرهه 
كانـت  للكـذب،  الشـديد 

فـي  مختلفـة  طريقـة  لـه 
إذ  الكذابيـن،  مـع  التعامـل 
كان يضعهـم فـي سـفينة با 
شـراع، وال مجـذاف، لتعبـث 
بهم الريـاح واألمـواج العاتية، 
إلـى أن يقضوا غرقـا أو جوعا 

عطشـا.. أو 
 أمـا اإلمبراطور مكرينس 
) 318م ( فـكان يحكـم بقتل 

العاجـز  الـكاذب،  المشـتكي 
إثبـات حقيقـة شـكواه  عـن 

دعـواه..  وصحة 
اإلمبراطـور  عهـد  وعلـى 
)155م  الخامـس  كارلـوس 
النمـام  علـى  يحكـم  كان   )
علـى  يزحـف  بـأن  الـكاذب، 
وينبـح  ورجليـه،  يديـه 
سـاعة  ربـع  مـدة  كالكلـب 

النـاس.  مـن  بمـرأى 
بهذه النظـرة الدونية كان 
ينظر إلـى الشـخص الكاذب، 
كان  األسـاس  هـذا  وعلـى 

معه. التعامـل 
الحاضـر  وقتنـا  فـي  أمـا 
فقـد اختلفـت الصـورة تماما، 
موضـة  الكـذب  صـار  حيـث 
العصـر، ال بل شـهادة حسـن 

كل  إليهـا  يحتـاج  السـلوك، 
مـن يريـد أن يرتقـي سـلم 
أو  البـرق،  بسـرعة  المجـد 
كل مـن كان هاجسـه منصبا 
وظيفيـا  مركـزا  أو  رفيعـا، 
مرموقـا يطمـح إليـه، ويرغب 
وسـيلة  بأيـة  تحقيقـه  فـي 

ممكنـة.
اإلنحطـاط  زمـن  وفـي   

الـذي نعيشـه، تغيـرت نظرة 
الـكاذب،  للشـخص  النـاس 
فصار إنسـانا مرغوبـا ومحبوبا 
غيـره،  مـن  أكثـر  ومفضـا 
فهـو بهلوان عصره، وسـلطان 
زمانه، وهو الشـاطر، والماهر، 
الحـاذق..  السياسـي  وهـو 
وكلمـا كان مخادعـا ومواربـا 
ومحتـاال، كان فـي نظـر أهل 

النفـاق، أقـوى، وأهـم، وأكثر 
إحترامـا..

 وأهـل النفاق هـؤالء، لم 
يألـوا جهـدا فـي مقاومتهـم 
الصـدق،  ألهـل  ومحاربتهـم 
الصريحـة،  الحقائـق  أهـل 
بالوجـوه  اليأخـذون  الذيـن 
وينخدعـون باألباطيل والبدع 
الكاذبـة، ويبـدو أنهـم أخذوا 
مـن  العبـرة  و  الحكمـة 
التـي  القديمـة،  األسـاطير 
الكـذب  أن  إحداهـا،  تقـول 
أحـد  فـي  ذهبـا  والحقيقـة، 
األيـام ليسـتحما فـي ينبـوع 
مـاء متدفـق، فخـرج الكـذب 
وآرتـدى  أوال،  المـاء  مـن 
ثـوب الحقيقـة وآنطلـق، فلما 
خرجـت الحقيقـة ولـم تجـد 
ثوبهـا، أبت أن ترتــدي ثوب 
الكـذب، فسـارت بيـن الناس 
يرمونهـا  فأخـذوا  عاريـة، 
بأسـوأ  ويقذفونهـا  بالوقاحـة، 
شـر  ويطردونهـا  الـكام، 
طـردة. أمـا الكـذب فقد القى 
وآستحسـانا  وحبـورا  قبـوال 

مـن الجميـع، ألنهـم خدعـوا 
بمظهـره، وبثوبه الذي سـرقه 

الحقيقـة.  مـن 
نحـن اليـوم مـا أحوجنـا 
العالـم  ذلـك  أمثـال  إلـى 
الجليـل، الذي دعـاه الخليفة 
ليعهـد  مـرة،  ذات  المنصـور 
إليـه منصـب قاضـي القضـاة، 
قبـول  عـن  الرجـل  فآعتـذر 
المنصـب الجديـد، ولمـا ألح 

عليـه المنصـور قـال:
 يـا مـوالي إنني ال أصلح 
مهمـا  منصبـا  أشـغل  أن 
فـي  أرى  ال  ألننـي  كهـذا، 
المناسـب  الشـخص  نفسـي 
لـه  فقـال  المنصـب،  لهـذا 

لمنصـور: ا
  إنـك تكـذب، ألنـك مـن 
وأكفئهـم،  الرجـال  خيـرة 

الرجـل: فقـال 
 كفـى أن سـيدي أميـر 
بأننـي  يشـهد  المؤمنيـن 
كاذب.. والـكاذب ال يصلح أن 

قاضيـا.  يكـون 

مال اللــه فــرج
 

اضــاءه  أحمــر  ضــوء 
تحريــر  رئيــس  الزميــل 
االخــر(  )صــوت  مجلــة 
الصرخــة  خــال  مــن 
اطلقهــا  التــي  المكتومــة 
ــت   ــي حمل ــه الت ــر قصت عب
عنــوان )مـــاذا لـــو تحـــول 
ــى  ــوس الـــ ــذا الكابـــ هــ
حقيقــــــة؟( وهو يستعرض 
تفصيليــا دقائــق حلــم بطــل 
ــه )ســيروان( الميســور  قصت
جــدا وهــو يعيــش فــي دولة 
نفطيــة غنيــة, ويفاجــأ ذات 
مختلــف  بمندوبــي  يــوم 
الــدول الشــرقية والغربيــة 
منهــا  االقليميــة  وحتــى 
وهــم يطرقــون بــاب منزلــه 
ليســتعيد كل منهــم ووفــق 
ــع  ــزم جمي ــي مل ــرار امم ق
ــدان المعنيــة،  منتجــات البل
ليفاجــأ اخيــرا وهــو فــي 
دولــة نفطيــة تتباهــى بتلــك 
الثــروة وحيــدة الجانــب بانــه 
ــة  ــك اال قطع ــد يمل ــم يع ل
قمــاش بيضــاء، فقــط يســتر 
ــة  ــى قطع ــه حت ــا عورت به

ــي  ــت ه ــك كان ــاش تل القم
االخــرى مــن صناعــة دولــة 
مندوبــة  ان  اال  اقليميــة، 
تنازلــت  المعنيــة  الدولــة 
عنهــا لقذارتهــا واال لــكان 
ــل  ــه الكام ــى بعري ــد امس ق
ــرات  ــح نش ــرز فضائ ــد اب اح
جميــع  فــي  االخبــار 

الفضائيــات.
وبعيــدا عــن الخــوض 
ــي  ــد الفعل ــار النق ــي غم ف
للحبكــة الدراميــة والبنــاء 
النظــر  وبغــض  القصصــي 
االخطــاء التــي شــابت القصة 
هنــا وهنــاك، فاننــي اتوقــف 
االيحائيــة  القيمــة  امــام 
والجوهــر الفلســفي لهــذه 
القصــة التــي تطــرح الواقــع 
تداعيــات  مــن  محــذرة 
ــد،  ــي آن واح ــتقبل ف المس
وهــي بيــن هذا وذاك تشــعل 
ــدان  ــام البل ــر ام ضــوءا احم
ــة  ــا الطبيعي ــة بثرواته الغني
وبعائداتهــا الماديــة لكنهــا 
ــي  ــا الحقيق ــر بانتاجه االفق
توفيــر  علــى  وبقدراتهــا 
ــز  ــة الخب ــيات وارغف االساس
عبــر  لتطلــق  لشــعوبها، 
تمــازج الخيــال القصصــي 
الحياتــي صرخــة  بالواقــع 
ــة  ــة للشــعوب المعني مكتوم
وحكوماتهــا )انكــم بــدون 
ــي  ــي الحقيق ــاج الوطن االنت
ــراة، وان غطــت عوراتكــم  ع
اآلن الثــروات النفطيــة لكــن 
ــو  ــتقبل ل ــن المس ــاذا ع م
نضبــت هــذه الثــروة مثا، او  

ــن  ــف ع ــم توق ــو ان العال ل
ــول  ــط  وتح ــتهاك النف اس
ــن  ــة؟ ال ــادر بديل ــى مص ال

تصبحــوا عــراة؟(.
ولــو تركنــا تلــك االجــواء 
وايحاءاتهــا  القصصيــة 
الواقــع  مــن  واقتربنــا 
محاوليــن مامســته لوجدنــا 
ان تلــك القيــم القصصيــة 
ــت  ــد فصل ــا ق ــدو وكأنه تب
تماماعلــى مقاســاتنا الوطنية 
فــي بلــد يتباهــى مســؤولوه 
اضخــم  لثانــي  بامتاكــه 
ــي  ــة ف ــات النفطي االحتياط
ــم وفــي حــال تأكــدت  العال
االخيــرة  االستكشــافات 
ــيقفز  ومقادير احتياطياتها س
المرتبــة  الــى  شــك  بــا 
احتياطيــات  فــي  االولــى 
هــذه الثــروة المهولــة التــي 
ــوال  ــع االح ــي جمي ــي ف ه
ــا الفاســفة )ان  ــا وصفه كم
كانــت بايــدي العقــاء فهــي 
أيــدي  فــي  امــا  نعمــة.. 
ــا  ــة( وم ــي نقم ــاء فه الجه
بيــن النقمــة والنعمــة هبــط 
الظــام فــي بعــض البلــدان 

وحلــت العتمــة.
بيــد ان المفارقــة تكمــن 
الوقــت  فــي  اننــا  فــي 

الــذي اســتطعنا فيــه )بقــوة 
انتاجنــا النفطــي( ان نرصــد 
ــة  ــر ميزاني ــام اكب ــذا الع ه
تاريــخ  فــي  مقترحــة 
ــاوزت الـــ )145(  ــاد تج الب
بخمســمائة  دوالر  مليــار 
ربمــا،  وهــي،  مليــون 
تعــادل الميزانيــات الســنوية 
لســت دول شــرق اوســطية 
بينهــا  مــن  مجتمعــة 
مصــر بكثافتهــا الســكانية 
المعروفــة، اال انــه مــع ذلــك 
ال يــزال الفقــر فــي هــذا 
ــل نســبة  ــي يمث ــد الغن البل
عــام  فــي  بلغــت  عاليــة 
2012 مثــا  )38%( وفقــا 
للجنــة الحكوميــة للتخفيــف 
جانــب  الــى  الفقــر  مــن 
مــا نســبتهم )23%( مــن 
ــوا  ــن مازال ــن الذي المواطني
خــط  تحــت  يعيشــون 
ــن  ــر م ــة الكث ــر اضاف الفق
ــن  ــي حي ــون مشــرد، ف ملي
ــا  ــاد وفق ــدر حجــم الفس يق
ــة  ــع االلكتروني ــد المواق الح
بحــدود)250( مليــار دوالر 
فضــا عــن تــردي الخدمــات 
وغيابهــا احيانــا وتكــدس 
النفايات واتســاع مســطحات 
ــض  ــي بع ــنة ف ــاه اآلس المي

االحيــاء الســكنية.
الجانــب  علــى  امــا 
الــذي  الفعلــي  االنتاجــي 
المعاييــر  احــد  يمثــل 
االساســية لقياس مســتويات 
التطــور واالكتفــاء والرفاهيــة 
االجتماعيــة ورقــي مســتوى 
والحمــد  فاننــا،  الحيــاة، 
ننعــم  نــزال  مــا  للــه، 
بمنتجــات معظــم الــدول 
مــن  بــدءا  العالــم  فــي 
رغيــف الخبــز والمابــس 
واالحذيــة  الداخليــة 
والطماطــم  والبقدونــس 
والزيــوت والصوابيــن وحقــن 
ــع  ــو وموان ــس والتات البوتوك
والمنشــطات  الحمــل 
الجنســية واألدوات الجراحية 
الشــباب  إعــادة  وادويــة 
ــب  ــى جان وزراعــة الشــعر ال
الســيارات بالطبــع والطائــرت 
واجهــزة  والمخــدرات 
والموبايــات   التنصــت 
والمــاء والكهربــاء ومعاجيــن 
والبارفانــات  الحاقــة 
والبســكويت  والمثلجــات 
ولعــب االطفــال وشــوربة 
والبقــر  الدجــاج  ماجــي 
السويســرية  والســاعات 
والشــاي  والحاســبات 

والقهــوة والجواريــب واصبــاغ 
وســواها. الشــعر 

امــا انتاجنــا الفعلــي فــا 
دولــي  انتــاج  اي  يشــابه 
آخــر، فقــد تخصصنــا بانتــاج 
اشــعال  وفــي  االزمــات 
المكونــات  بيــن  الحرائــق 
االتهامــات  كيــل  وفــي 
وفــي شــرعنة الفســاد وفــي 
ــة  ــات الطبقي ــق الفروق تعمي
االمتيــازات  خــال  مــن 
والبرلمانيــة،  الحكوميــة 
ان  بــدل  النفــط،  حتــى 
سياســة  فيــه  نســتخدم 
ــة  ــة والوطني ــد الجمعي الفوائ
ــتورية  ــات الدس ــر التوافق عب
لازمــات  ســببا  جعلنــاه 
والخافــات  والتراشــقات 

االقتصاديــة.
ــاؤل  ــرز تس ــك يب ازاء ذل
ــتيقظ  ــذي اس ــيروان( ال )س
مــن كابوســه ذاك مرعوبــا 
ذلــك  تحــول  لــو  )مــاذا 
حقيقــة؟(  الــى  الكابــوس 
واصــدرت المنظمــة الدوليــة 
قــرارا تاريخيــا ملزمــا يمنــح 
الــدول وممثليهــا حقــوق 
مــن  منتجاتهــا  اســتعادة 
ــدول التــي ال انتــاج لهــا،  ال
ــا؟ ــرار فع ــذ الق ــم تنفي وت

ــك  ــيتحول ذل ــا س حتم
ــدول  ــع ال ــي جمي ــوم ف الي
ــوم  ــى )ي ــة ال ــر المنتج غي
حيــث  العالمــي(  العــراة 
ســتجد الشــعوب النائمــة 
والمتســولة  والغائمــة 
والمتوســلة نفســها عاريــة 
تمامــا حتــى مــن ورقــة 
للــدول  وســيتاح  التــوت 
الصناعيــة فرصــة التمتــع 
ــروض  ــح ع ــاهدة فضائ بمش
تلــك  الجماهيريــة  العــري 

مجانــا.
السياســيون  امــا 
والرؤســاء  والبرلمانيــون 
والمستشــارون  والــوزراء 
الدرجــات  واصحــاب 
ــو الجنســيات  الخاصــة حامل
والــوالءات  المزدوجــة 
المزدوجــة فــي تلــك الــدول 
ــيتركون  ــد س ــم بالتأكي فانه
ــا  ــه مصائره ــعوبهم تواج ش
ــرى وتتحــول  ــا وتتع لوحده
ــح  ــادة دســمة لفضائ ــى م ال
هــم  بينمــا  الفضائيــات 
الســبب  كونهــم  ورغــم 
المباشــر فــي تلــك الفواجــع 
ســيحتمون  والمواجــع 
االجنبيــة  بجنســياتهم 
ــي  ــعوبهم ف ــيتركون ش وس
ــاوية  ــا المأس ــم معاناته خض
نشــيدها  تــردد  وربمــا 
وهــي  الموحــد  االممــي 
عريهــا   ســتر  تحــاول 
)ياأهـــــا  جــدوى  دون 
بالمواجــــــع .. يا أهـــــا 

بالفواجـــــــع(.              

افكار حرة

مشاكسة

 ان غطت عوراتكم اآلن الثروات النفطية ماذا عن المستقبل لو نضبت هذه 
الثروة مثال، او  لو ان العالم توقف عن استهالك النفط  وتحول الى مصادر 

بديلة؟ الن تصبحوا عراة؟ 

إحدى وصايا الله العشر لبني البشر )اتكذب( إلى جانب 
التقتل، التسرق، التزن مما يعني أن الكذب سماويا، هو 

بمرتبة القتل والزنى، الفرق

يـــوم العــــراة العالمــــي
يا أهـــال بالفواجــــع .. يا أهــــال بالمواجــــع

المرفوض اصبح مقبوال والمنبوذ امسى مرغوبا
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طالعـت باهتمـام المقاليـن 
 7 الصفحـة  فـي  المنشـورين 
الرابـع مـن هـذه  العـدد  مـن 
الجريـدة الصـادرة فـي 11/23، 
جملـة  مـن  فالموضوعـان 
منـذ  وهمومـي  إهتماماتـي 
يسـتحقان  والمقـاالن  أعـوام، 
تقييم أسـلوبيهما ومحتوييهما، 
وجديـران باإلهتمـام آنيـا، وقد 
فـي  بكتاباتـي  قبـا  أسـهمت 
جريـدة  فـي  األول  الموضـوع 
)الزمـان( فـي 6/25 وفي مجلة 
)اإلبـداع السـرياني( عـدد 1٩ ، 
وفـي مجلـة )الفكر المسـيحي( 
عـدد تمـوزـ تشـرين 1، وفـي 
الموضـوع الثانـي )الهجـرة( في 
جريـدة )الزمـان( الصـادرة في 
10/17/ 11 ، وفـي مجلـة )نجـم 

المشـرق( عـدد 72. 
األمـر  تعلـق  وبقـدر 
بالتسـاؤل إن كان المسيحيون 
الحاليـون فـي األقطـار العربيـة 
مشـرقيون،  هـم  أم  عربـا 
 : سـابقا  قلـت  كمـا  أقـول، 
الشـرق  فـي  المسـيحيين  إن 
العربـي ينحـدرون فـي أغلـب 
طوائفهـم مـن العنصـر اآلرامي 
ـ السـرياني )آثوريـون، كلدان، 
سـريان(، أمـا القلـة منهم فمن 
عنصـر أرمنـي ورومي)بيزنطـي 
سـريان  أن  بيـد  يونانـي(.  ـ 
اليـوم، بطوائفهـم الثـاث، لـم 
يبقوا سـريانيين أقحاحا أنقياء، 
بسـبب امتـزاج وتصاهـر عـدد 
غفيـر منهـم )من طرفـي األب 
واألرمـن  العـرب  مـع  واألم( 
والتـرك.  والفـرس  والكـرد 
السـرياني  كـون  عـدا  هـذا 
الحالـي يحتمـل تحـدره قبـل 
القـرون  منـذ  األعـوام،  مئـات 
المسـيحية األولـى، من أصاب 
وأرحـام عربيـة لعـرب  تنصروا 
قبيلـة   12 مـن  أكثـر  مـن 
عربيـة )مذكـورة فـي »تاريـخ 
فـي  وأوردتهـا  اليعقوبـي«، 
العـدد 1٩ مـن مجلـة )اإلبـداع 
السـرياني(، فـي أصقـاع عـدة 
فضـا  العربيـة،  الجزيـرة  مـن 
عـن عـرب مـا بيـن النهريـن 
الممتـد  الخصيـب(  )الهـال 
حتـى الدلتا المصرية، وبشـكل 
متنـام، حتـى بـات عسـيرا في 
القـرن الحـادي والعشـرين أن 
ـ  السـرياني  المواطـن  يكـون 
إال نـادرا جـدا وال يعتـد بـه ـ 
سـرياني األرومـة صرفـا. ومـن 

األدلـة علـى قولـي إن أغلـب  
أسـماء السـريانيين في الشـرق 
العربـي هي أسـماء عربية، وإن 
كثيريـن مـن السـريان القدماء 
والحالييـن،  والمتأخريـن 
روحانييـن وعلمانييـن، كتبـوا 
كل أو أغلـب مؤلفاتهم بالعربية. 
هـؤالء  أحـد  ـ  مثـا  ـ  وأنـا 
السـريان، والدي سـرياني مثل 
أبيـه وجـده وجـد جـده، لكن 
أمـه كلدانيـة، وقيـل إن فـي 
عروقهـا أصـا روسـيا ! وأمـي 
أمهـا  لكـن  تركيـة،  سـريانية 
أرمنيـة،  وقرينتـي  كلدانيـة، 
ليسـوا  ـ   إذن  ـ  فـأوالدي 
والدتهـم  ألن  أقحاحـا  سـريانا 
أرمنيـة مـن والديـن أرمنييـن 
حقيقـة  أدري  وال  تركييـن، 
أسـافي  ألقـدم  الجنسـيات 
وأسـاف قرينتـي، والمعلوم أن 
الوليـد يـرث مـن أمـه خصـاال 
وميـوال وطباعا أكثـر مما يرث 
مـن أبيه. وأنـا شـخصيا أعتقد 
أن فـي دمي قطـرات من دماء 
قطنـت  التـي  األقـوام  جميـع 
فيهـم  بمـا  الرافديـن،  وادي 
والتغالبـة  والمنـاذرة  األرمـن 
وقـد  التكارتـة،  واأليادييـن 
أكـون مـع غيري من السـريان 
مـن أقربـاء قـس بـن سـاعدة 
األيـادي ـ أفصح فصحاء العرب 
أصـاب  مـن  أو  زمانـه،  فـي 
عمـرو بـن كلثـوم أو األعشـى 
النصرانـي أو من أقربـاء أنطون 
التكريتـي! وعـاوة علـى ذلك، 
وعيـت ذاتي في البصـرة عربي 
وأجـدادي  كوالـدي  اللسـان، 
مـن قرنيـن سـابقين، وثقافتي 
عربيـة صرفـة، بحكـم البيئـة، 
مـن  جـدا  الكثيريـن  كغيـري 
واألقطـار  العـراق  مسـيحيي 
العربية، سـكنة المـدن الكبرى 
عربـي  لسـانهم  خصوصـا، 
مئـات  مـن  عربيـة  وثقافتهـم 
السـنين. وأنـا إذ أعتـز بأصولي 
بأصولـي  أعتـز  السـريانية، 
نفسـي  وأعـد  أيضـا،  العربيـة 
العوامـل  إلـى  بالنظـر  عربيـا، 
التـي أسـلفت ذكرهـا، وأبقـى 
فـي  السـريان  إلـى  منتسـبا 
والتراثـي  الشـعائري  الجانـب 

والتاريخـي.
جديـر بالتبيـان فـي هـذا 
الراحـل  األسـتاذ  أن  الصـدد، 
لقـاء،  فـي  نعيمـة،  ميخائيـل 
متحـدر  إنـه  لمحـاوره  صـرح 
الذيـن  اليمـن  عـرب  مـن 
هاجـروا قدمـا إلى ديار الشـام، 
ومثلـه صـرح األسـتاذ حكمـت 
دار  مكتبـة  صاحـب  هـال، 
الهـال فـي دمشـق، بأرومتـه 
العربيـة مـن أصـل يمانـي من 
بنـي هـال، وقد وضع بنفسـه 
رسما لشـجرة نسـبه، شاهدتها 

فـي عـام 2005.
والمهـم فـي هـذا المجـال 
أن عالمـا أزهريـا معممـا، فـي 
برنامـج ثقافـي بثه تلفـاز بغداد 

في أواسـط السـتينيات، سـئل 
التـي ينبغـي  الخصائـص  عـن 
ليعـد  المواطـن  فـي  توفرهـا 
عربيا، فسـمعته مجيبا: العربي: 
لسـانا، لسـانا، لسـانا. ال ريـب 
تنطبـق  الـذي  المواطـن  أن 
الهويـة  هـذه  صحـة  عليـه 
العربيـة  ليس هـو حديث عهد 
باللسـان العربي، بـل في األقل 
قـد ورثـه مـن أبويـن عربيـي 
اللسـان، أو قـد تداولهـا منـذ 
الصغـر فـي بيئة يتداول سـواد 
فكمـا  العربيـة.  اللغـة  سـكانها 
أن اللغـة السـريانية ـ شـعائريا 
ـ  دارجـة   ولهجـة  وثقافيـا 
تعـد قاسـما مشـتركا وموحـدا 
بيـن الطوائـف الثـاث: كلدان، 
فيطلـق  سـريان،  آثورييـن، 
علـى جميعهـم ]سـريان[ فـي 
المحافـل والمنتديات والدورات 
والمهرجانـات  الدراسـية 
هكـذا  الثقافيـة،  والموروثـات 
والمناسـب  الممكـن  مـن 
ان  المسـتقبل  وفـي  اآلن 
يعـد المسـيحيون فـي العـراق 
ألن  عربـا،  العربيـة  واألقطـار 
آنئـذ  تعـد  العربيـة  اللغـة 
وسـيلة مائمـة لجمع الشـمل 
التيـار   « تعريفـات  مـن  بـدال 
الـذي شـاع تداولـه  الثاثـي« 
منـذ عـام 2004 ـ مـع األسـف 
الشـديد ـ فـي وطننـا العزيـز؛ 
مـع العلـم أن المسـيحيين في 
خـا  ـ  العربيـة  األقطـار  كل 
العـراق ـ يعدون أنفسـهم عربا، 
وليسـوا »مشـارقة«. مـع العلم 
أيضـا إنـي أروم أن تكون هوية 
للمواطـن  المدنيـة  األحـوال 
العراقـي خاليـة من ذكـر دينه 
ذكـر  أضحـى  فقـد  وقوميتـه، 
بطاقـة  فـي  والقوميـة  الديـن 
الهويـة أمـرا غير مرغـوب فيه، 
إذ همـا مبعـث تمايـز وتفريـق 
يسـتغلهما  فئـوي،  وتفضيـل 
واإلنتهازيـون،  المفتنـون 
وتنطبـع دالالتـه الضـارة فـي 
النـشء منـذ الصغـر، وكثيرا ما 
أديـا الـى اإلحتـراب الدمـوي.

  *    *    *
فـي شـأن خيار مسـيحيي 
العـراق »حيـال مفتـرق الطرق 
حاليـا ومسـتقبا« بين الصمود 
فـي المكوث علـى أرض آبائهم 
وأجـداد أجدادهم، منذ أربعين 
بيـن مبارحتهـم  قرنـأ ونيـف، 
بواعـث  مـن  بدافـع  إياهـا 
باإلكـراه  لتهجيرهـم  شـتى 
وترغيبـا،  واضطهـادا  ترهيبـا 
إذعانـا لمـرام المفسـدين فـي 
جهـارا  المعروفيـن  األرض، 
وعلنـا للباصريـن والمتبصريـن 
أقـول:  اإلطـاع،  وحسـني 
بأفضليـة  القائليـن  مـن  رأيـي 
وتماسـك  بقـوة  صمودهـم 
طوائفهـم  كل  مـن  وإصـرار 
مـن  تخلـف  أو  انفصـام  بـا 
فرضوخهـم  منهـم.  فريـق  أي 
وانحناؤهـم  والعنـف  للضغـوط 

للمغريـات  واسـتجابتهم 
والتهديـد والحوافـز لهي عوامل 
تضعف رسـوخ بقائهم، وتسـرع 
معـدى  فـا  تهجيرهـم.  فـي 
عـن نبـذ الخـوف، وال بـد مـن 
التضحيـة في سـبيل التشـبث 
بالبقـاء علـى أرض الوطـن بدال 
مـن اللجـوء إلـى الهجـرة. لقد 
ارتكـب المهاجـرون السـابقون 
خطـأ كبيـراـ  فـي اعتقـاديـ  
وهـذا الخطـأ أدى إلـى تناقص 
عـدد المسـيحيين فـي الوطن 
إلـى الحد المعلـوم حاليا، وكان 
ناصحوهم بالعـدول عن الهجرة 
نادريـن وخافتـي الصـوت، بـل 
حتـى رجـال مـن اإلكليـروس 
ألومهـم  وأنـا  بلدهـم،  بارحـوا 

أكثـر مـن لومـي رعيتهـم.
لكن البـد أن يكون صمود 
المسـيحيين مقرونـا بمقاومـة 
رجـال  مـن  ـ  جميعهـم 
ديـن وفكـر وثقافـة وسياسـة 
أي  ضـد  ـ  وإعـام  ووطنيـة 
وتمييـز  إضطهـاد  مـن  نـوع 
مواطنـون  وإبادة،يقترفهـا 
أومتسـللون خارجيـون إمتهنوا 
والتكفيـر  الترهيـب  عمليـات 
واألعـداء  لألجانـب  خدمـة 
وأن  والملحديـن،  الطامعيـن 
يرفعـوا أصواتهم الرافضـة عاليا 
مـن أجـل تحريك الـرأي العام 
واسـتنفار  والعالمـي،  الشـعبي 
المنظمـات الدوليـة واإلقليمية 
واإلنسـانية ومطالبـة السـلطات 
األمنية المحليـة باتخاذ جميع 
التدابيـر للحيلولـة دون تواصل 
والتهجيـر. اإلضطهـاد  بواعـث 

فليعلـم شـعبنا وحكومتنـا: 
إذا كان التهجيـر اآلن موجهـا 
وهـم  ـ  المسـيحيين  نحـو 
ملـح أرض هـذا البلـد وزينتـه 
يوجـه  أعـوام سـوف  فبعـد  ـ 
المسـلمين،  المواطنيـن  نحـو 
ـ  العالمـي  المخطـط  ألن 
ـ   ونائمـون  غافلـون  وانتـم 
منـذ عـام 1٩20 ، هـو إفـراغ 
الشـرق العربـي بالتحديـد مـن 
كافـة،  الموحديـن  المؤمنيـن 
وهـذه الحقيقـة أوردتهـا فـي 
مقالـي المسـهب فـي جريـدة 
فـي  الصـادرة  »الزمـان« 
2011/10/17 وفـي مجلـة »نجم 

.)72 )عـدد  المشـرق« 
العـراق  مسـيحيو  ليـس 
المسـلمين  إخوتهـم  دون 
فـي  المعتدليـن  الحقيقييـن 
العربـي  الوطـن  أرجـاء  كل 
إخاصـا وأمانـة لتربة أوطانهم، 
ومقدسـاتها،  لتراثهـا  ووفـاء 
التـام  الصريـح  حقهـم  فمـن 
البقـاء للعيـش بحريـة وأمـان 
وكرامـة وعدالـة وعـدم تمييـز 
وإجحـاف فـي الحقـوق وفرص 
العمـل، وجدير بهـم أن يعملوا 
بالمقولـة )مـا ضاع حـق وراءه 

مطالـب(.
    أمـا الفقـرة األخيرة من 
مقـال األسـتاذ نشـوان جـورج 

:]ولكـن يبقـى السـؤال األكبر: 
لـو خرجنا مـن انتمائنا القومي 
والطائفـي، هـل سـنتمكن من 
الحصـول علـى حقوقنـا أسـوة 
الوطـن،  شـركاء  مـن  بغيرنـا 
وبلداننـا تسـير وفـق المنهـج 
والطائفـي  والقومـي  األحـادي 
يشـمل  هـذا  فتسـاؤله   ، ؟؟[ 
الـذي  أيضـا،  الثانـي  المقـال 
الباقيـن  المسـيحيين  يخـص 
سـوف  ربمـا   والذيـن  حاليـا 
ال  فأقـول:  صامديـن،  يبقـون 
جـدال فـي أن هـذه القضيـة 
منوطـة  المصيريـة  الحيويـة 
التـي  والدوائـر  بالمؤسسـات 
حكومـة  بتعليمـات  تأتمـر 
النظـام الحاكـم حاليـا وقابـا 
المواطنـة  حقـوق  لتطبيـق 
المسـيحيين  علـى  برمتهـا 
اآلخريـن  بالمواطنيـن  أسـوة 
المختلفيـن عنهم فـي القومية 

الدينيـة.   والعقيـدة 
مـن منبـر هـذه الجريـدة، 
بـكل  الحكومـة  أخاطـب 
مؤسسـاتها وإدارييهـا وأعضـاء 
جيـدا  يحافظـوا  أن  برلمانهـا، 
علـى المكـون المسـيحي وكل 
المكونـات الصغيرة في شـعبنا، 
أعناقكـم،  فـي  أمانـة  فهـي 
أمـام  عنهـا  وأنتـم مسـؤولون 
والضميـر  والتاريـخ  اللـه 
العالمـي، ]فالحفـاظ عليهـا هو 
صمـام أمان لمواجهـة الطائفية 
المقيتـة المؤديـة إلـى الدمار[، 
األخـص  علـى  والمسـيحيون 
طالمـا كانـوا فـي كل العهـود 
تحديـدا  والعـراق  واألقطـار 
بمثابـة ملـح األرض، ويلبثـون 
باذليـن  دمتـم  مـا  كذلـك 
عليهـم  للحفـاظ  قصاراكـم 
والمسـاواة  واإلنصـاف  بالعـدل 
والواجبـات،  الحقـوق  فـي 
األنظمـة  تعامـل  غـرار  وعلـى 
تـردي  قبـل  معهـم،  السـابقة 
حاليـا  البلـد  فـي  األحـوال 
ومنـذ عـام 2004 حتى أمسـت 
أوضاعـه فـي حـال يرثـى لهـا 
مـن عجـز وفوضـى واضطـراب 
واحتـراب وفسـاد وشـلل. قلت 
هـذا كـي يحـول المسـؤولون 
لهـذا  والمخلصـون  والحكمـاء 
الوطـن، والصامتـون والاهـون 
يقـال  أن  دون  والغافلـون 
كثيريـن  لـدن  مـن  عنكـم 
البغـاة  )نـدم   : حيـن  بعـد 
والت سـاعة منـدم(، ودون أن 
تحكـم عليكم محكمـة التاريخ 
حكمهـا العادل. أجـل، حافظوا 
علـى ملـح األرض كـي يبقـى 
العـراق زاهيـا مزدهـرا وقـدوة 
 . كالسـابق  للتعايـش  حسـنة 
وآنـذاك تكونـون قـد أخلصتـم 
أحببتمـوه  ألنكـم  للعـراق 
ينبغـي  وكمـا  يسـتحق  كمـا 
 ، الحـب  قاتلـة  فاألنانيـة   .
والتخلـف  للمفاسـد  ومجلبـة 
اللذيـن يقاسـي منهما شـعبنا 

أعـوام. منـذ عشـرة 

أراء وتعقيبات

عروبة مسيحيي الشرق..؟ وصمود مسيحيي العراق..؟

يعقوب أفرام منصور

صباح شامايا
ــا  ــي عدده ــورايا« ف ــة »س ــرت صحيف نش
ــات  ــة تحقيق ــباط 2014 صفح ــن/ ٩ ش الثام
ــن المســؤولين  ــدد م ــع ع ــدة م ــاءات عدي لق
االدارييــن فــي عنــكاوا منهــم الســيد جــال 
حبيــب مديــر ناحيــة عنــكاوا والســيد جوهــر 
تومــا رئيــس بلديــة عنــكاوا، حــول الخدمــات 

ــا. التــي قدمــت والتــي ســتقدم الحق
أود ان اشــير فــي مقالتــي هــذه الــى 
مــا تطــرق اليــه الســيد جوهــر تومــا رئيــس 
ــة  ــات المالي ــول التخصيص ــكاوا ح ــة عن بلدي
ومنهــا  عنــكاوا  فــي  عديــدة  لمقاطعــات 
ــات )18٩، 128،  ــال مقاطع ــبيل المث ــى س عل
133، 147( كــون جميعهــا ضمــن الخطــة 
ــة  ــى مجموع ــا ال ــت خدماته الخمســية واحيل
ــل  ــر بالعم ــاول باش ــن وكل مق ــن المقاولي م
ــر  ــر بالخي ــر يبش ــذا الخب ــه ، وه ــف ب المكل
والتفــاؤل الصحــاب قطــع االراضــي الســكنية 
ــاث  ــن ث ــر م ــم ألكث ــال انتظاره ــد ان ط بع

ــنين. س
صحيفــة »ســورايا« لــم تتطــرق الــى 
ــر  ــة حــول مصي ســؤال الســيد رئيــس البلدي
ــة  ــم ان المقاطع ــع العل ــدا م ــة)3٩0( اب مقاطع
ــورة  ــات المذك ــن المقاطع ــا ضم ــم توزيعه ت
اعــاه وان المواطنيــن قــد حصلــوا علــى 
ــاث  ــل ث ــا قب ــم الســكنية فيه ــام اراضيه ارق
ــل  ــم قب ــكاوا فاتحته ــة عن ــنوات وان بلدي س
ســنة لتجديــد طلباتهــم الذيــن يشــملهم قرار 
مجلــس وزراء اقليــم كوردســتان بالــذات، 
تستفســر  ان  والواجــب  الضــروري  مــن 
بلديــة  المذكــورة مــن رئيــس  الصحيفــة 
عنــكاوا مــا هــو مصيــر المقاطعــة 3٩0 والــى 
متــى ســتبقى المشــكلة عالقــة بــدون حــل؟ 
ــاذا ينتظــر رئيــس  ــد صبرهــم م ــا نف اصحابه
البلديــة والجهــات المعنيــة مــن المســؤولين؟ 
ــي  ــل ف ــا حص ــات كم ــرات واالعتصام المظاه
مــدن كورســتان عديــدة مثــل ســيد صــادق 
ــح  ــة ان يوض ــس البلدي ــى رئي ــخ. عل وكلك..ال
للمواطنيــن ســبب تأخيــر تســجيل قطــع 
ــاذا  ــورة ولم ــة المذك ــي المقاطع ــي ف االراض
طلبــت بلديــة عنــكاوا قبــل اكثــر مــن ســنة 

ــم. ــد طلباته تجدي
ــذا  ــن ه ــدا م ــتاؤون ج ــون مس المواطن
التأخيــر وينتظــرون الجــواب مــن رئاســة 
بلديــة عنــكاوا ووزارة البلديــات والســياحة 
ــم  ــر اراضيه ــان مصي ــتان لبي ــم كوردس ألقلي
ــذي  ــات ال ــر البلدي ــن الســيد وزي ــذات م وبال
ــت 2013  ــام الفائ ــن الع ــرة م ــل فت ــرح قب ص
ونشــر تصريحــه فــي الوســائل االعاميــة 
ــات  ــى الموافق ــن عل ــن الحاصلي ان المواطني
ــم  ــس وزراء اقلي ــة مجل ــن رئاس ــمية م الرس
ــم  ــي عليه ــع االراض ــيتم توزي ــتان س كوردس
ــة كبيــرة مــن المواطنيــن  وهنــاك مجموع
ــع  ــملوا بقط ــم ان يش ــن حقه ــن م المعترضي
االراضــي الســكنية وان اســمائهم حجبــت 
مــن القوائــم يطالبــون ايضــا االســراع بتنفيــذ 

ــم. ــوة بنظرائه ــمولهم اس ــم وش مطالبه
كمــا ظهــرت للوجــود كمــا يقــال ظاهــرة 
بعــض  اقــدم  عندمــا  اجتماعيــة خطيــرة 
ــع  ــام ببي ــى االرق ــن عل ــن الحاصلي المواطني
ــل  ــا قب ــق ارقامه ــن طري ــي ع ــك االراض تل
تســجيلها بأســمائهم، مــن يتحمــل مســؤولية 
ــك  ــجيل تل ــم تس ــم يت ــرة اذا ل ــذه الظاه ه

ــا؟ ــماء اصحابه ــي بأس االراض

مقاطعة )390( 
واإلنتظار الى متى؟
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الـى  الهجـرات  اولـى  تعـود 
آدم وحـواء حيـث كانت شـجرة 
التفـاح التـي مثلـت لهمـا طيب 
المـذاق ومتعـة الحـواس وقيمة 
حينمـا  والفطنـة،  لـإدراك 
ثمارهـا  مـن  حـواء  تناولـت 
يـأكل  لكـي  رجلهـا  واعطـت 
منهـا، فتفتحت اعينهمـا وادركا 
الخيـر مـن الشـر ودفعـا الثمـن 
بعقوبـة الطرد والنفـي من الجنة 
وفقـدان كل هناءاتهـا وافراحهـا 
اول  والدة  تعتبـر  الواقعـة  تلـك 

هجـرة فـي تاريـخ االنسـان.
كذلـك تـرك ابراهيـم مدينـة 
أناسـه  اور وقطـع روابطـه مـع 
مهاجـرا  الـرب،  نـداء  ليلبـي 
مـن اجـل البحـث عـن االرض 

الموعـودة.
االسـاطير  عـن  وبعيـدا 
الوقائـع  الـى  اإلشـارة  بإمكاننـا 
جسـدها  التـي  التاريخيـة 
علـى  كولومبـس  كريسـتوفر 
عكـس  الـذي  المثـال،  سـبيل 
لـدى  القويـة  الحاجـة  تلـك 
عـن  البحـث  فـي  االنسـان 
العالـم  واكتشـاف  المجهـول 
الجديـد من خـال الهجـرة الى 

االخـرى. االماكـن 
ذكـر  المفيـد،  مـن  ولعـل 
الكبيـرة  الشـعوب  هجـرات 
نتيجـة لعوامـل تاريخيـة وكانت 
فـي  القبائـل  هجـرات  اقدمهـا 
اوربـا وآسـيا باتجاه الغـرب إبان 
الرومانية،  سـقوط االمبراطوريـة 

وتمـت تلـك الهجـرات بعد رحلة 
كولومبـوس حيـث هاجـر اكثـر 
مـن سـتين مليـون اوربـي الـى 
قـارات اخـرى، واالسـباب كانت 
تتمثل بالفقـر والحروب واألوبئة 
وايضا ألسـباب سياسـية ودينية.
تعنـي  كظاهـرة  الهجـرة 
آخـر  الـى  بلـد  مـن  االنتقـال 
غريـب وبعيـد، او الـى منطقـة 
زمنيـة  فتـرة  ضمـن  اخـرى 
طويلة. وبإمكاننـا اعتبار االنتقال 
او  المدينـة  الـى  القريـة  مـن 
تغييـر المدينة بالقريـة او تغيير 
او  بالسـهول  الجبليـة  المنطقـة 
لبعـض  المنـازل  تغييـر  حتـى 
النـاس، يمكننـا مـن وجهة نظر 
ايضـا.  هجـرة  اعتبـاره  نفسـية 
وهناك مـن أرغموا علـى العيش 
بعيـدا عـن اوطانهـم ويصنفـون 
ضمن فصـل المنفيين ألسـباب 
وايديولوجيـة  ودينيـة  سياسـية 
المطروديـن  او  والمشـردين 
والاجئيـن ممن ال يسـتطيعون 

اوطانهـم. الـى  العـودة 

وبإمكاننـا ان نصنـف الهجرة 
الـى اجباريـة واختياريـة فمابين 
علـى   1٩50 و   1٩47 األعـوام 
عشـرة  ارغـم  المثـال  سـبيل 
وألسـباب  نسـمة  ماييـن 
سياسـية ودينيـة علـى الهجـرة 
من باكسـتان الى الهند وسـبعة 
ماييـن نسـمة مـن الهنـد الـى 

الباكسـتان. 
وهنـاك هجـرات تأتي نتيجة 
االجتماعيـة  التغييـرات  بعـض 
مقاومـة  تسـتدعي  اذ  المهمـة، 
ترتبـط  النهـا  التغييـرات  هـذه 
القيـم  فقـدان  مـن  بالخـوف 
وخسـران  الحياتيـة  والشـروط 
سـاح  الهجـرة  فتكـون  الـذات 
الحـل الممكـن بـدل المقاومـة.
نشـر موقـع كام اول تقريـر 
اعـده االب جبرائيل نداف وقدمه 
لمؤسسـة حقـوق االنسـان حول 
هجـرة المسـيحيين باالرقام جاء 

 : فيه 
- يصـل تعـداد المسـيحيين 
العربيـة إلـى مـا  فـي المنطقـة 
بيـن 12 الـى 15 مليـون نسـمة 
يعيشـون فـي مصـر،  غالبيتهـم 
ان  المراقبيـن  بعـض  ويتوقـع 
ماييـن   6 الـى  الرقـم  يهبـط 
نسـمة فقـط بحلول عـام 2020 ، 
نتيجـة موجات الهجـرة المتوالية 

 . لهم
- تشـير الدراسـات الـى ان 
المسـيحيين فـي تركيـا  تعـداد 
بلـغ مليونـي نسـمة عـام 1٩20 

وتناقـص الـى بضعـة آالف وهـو 
المسـيحي  الحضـور  يهـدد  مـا 

هنـاك.  التاريخـي 
تعـداد  كان  سـورية  فـي   -
القـرن  بدايـة  فـي  المسـيحيين 
العشـرين يقـارب ثلـث السـكان، 
وتناقـص حاليـا الى أقـل من 10 
فـي المئـة مـن مجمـل الشـعب 

السـوري. 
كان   1٩32 عـام   -
المسـيحيون يشـكلون مـا يقرب 
مـن 55 فـي المئـة من السـكان 
المقيميـن فـي لبنـان، وأصبـح 
حاليـا بحـدود 36 فـي المئة من 
السـكان فقط، فيمـا تعتبر بعض 
غيـر  الرقـم  هـذا  ان  المصـادر 
دقيـق وان النسـبة ال تقـل عـن 

المئـة.  فـي   40
مصـر  فـي  التقديـرات   -

بعـض  يـرى  حيـث  متضاربـة، 
األقبـاط  تعـداد  ان  االسـاميين 
ال يزيـد عـن 6 فـي المئـة مـن 
المصـادر  تـرى  فيمـا  السـكان، 
القبطيـة ان العدد يـراوح ما بين 
12 و 15 فـي المئة من السـكان. 
الناصـرة كان تعـداد  - فـي 
المسـيحيين يصـل الـى 60 فـي 
المئـة مـن السـكان عـام 1٩46 
وتناقـص الـى 40 فـي المئة عام 
1٩83 والعـدد آخذ فـي التناقص 
يومـا بعد يـوم . أمـا القدس فإن 
تبـدو  فيهـا  المسـيحيين  حالـة 
تعـداد  كان  فقـد  إيامـا،  أكثـر 

المسـيحيين فيهـا عـام1٩22 – 
)15( الـف نسـمة فـي حين كان 
تعداد المسـلمين 13 ألف نسـمة. 
أمـا فـي الوقـت الحالـي فلم يعد 
المسـيحيون يشـكلون أكثـر من 
2 فـي المئـة مـن السـكان فـي 
القـدس الغربيـة. وفـي بيت لحم 
يمثـل عـدد المسـيحيون اليـوم 

الـى %2 
العـراق  فـي  الوضـع  امـا   -
فهـو األكثـر سـوءا ، ففـي ظـل 
حكـم النظـام البائـد بلـغ تعـداد 
المسـيحيين اكثـر مـن 800 الف 
السـكان  مجمـل  مـن  نسـمة 
 26 تعدادهـم  كان  الذيـن 
مليـون نسـمة فـي ذلـك الوقت، 
وتضـاءل عددهـم كثيـرا في ظل 
وتنامـي  االميركـي  االحتـال 
الـى  والترويـع  القتـل  عمليـات 
حـد انهـم أصبحـوا بضعـة آالف. 
نـداف  جبرائيـل  االب  ولخـص 
جوانـب الماسـاة بقوله) إن هجرة 
المسـيحيين في حال استمرارها 
هـي ضربـة عميقـة توجـه إلـى 

مسـتقبلنا(. صميـم 
وفـي دراسـة قدمهـا الدكتور 
هاشـم نعمـة عـن مراحـل تطور 
الهجـرة فـي العـراق اشـار إلـى 
العراقييـن  هجـرة  ظاهـرة  ان 
بالمقارنـة  حديثـة  ظاهـرة  تعـد 
أو  المجـاورة  الـدول  بقيـة  مـع 
يعـرف  لـم  اذ  األخـرى،  الـدول 
تاريـخ العـراق المعاصـر حـدوث 
هجـرة واسـعة يمكـن الحديـث 
اليهـود  هجـرة  باسـتثناء  عنهـا 
العراقييـن إلـى اسـرائيل في عام 
1٩48 ـ 1٩51 وعـدا ذلـك فـأن 

اعـدادا قليلـة منهم كانـت تهاجر 
إلـى الخـارج قبل مجيء سـلطة 
البعـث إلـى الحكـم فـي انقـاب 

.  1٩68
عراقيـة  مصـادر  وبحسـب 
إلـى عـام 1٩57  رسـمية تعـود 
فـإن عـدد العراقيين المسـجلين 
فـي الخـارج بلـغ 42464 فقـط، 
وتناقـص العدد بحسـب المصادر 
عـام  فـي   25857 إلـى  نفسـها 
1٩65 وواصـل العـدد بالتناقـص 
إلـى ان وصـل إلـى 3145 عراقي 

فقـط فـي عـام 1٩67.
بـدأ  الهجـرة  تيـار  لكـن 

عـام  انقـاب  بعـد  يتصاعـد 
1٩68 نتيجـة السياسـة القمعيـة 

السـابق. للنظـام  والفكريـة 
وفـي تقريـر لمنظمـة العمل 
منتصـف  فـي  صـدر  العربيـة 
هجـرة  إلـى  اشـار  السـبعينيات 
الكفـاءات  أصحـاب  مـن   41٩2
العلميـة العراقييـن إلـى الخارج، 
بسـبب  الهجـرة  تيـار  واسـتمر 
البعـث وقيامـه  سياسـات نظـام 
بحمـات قمـع لضـرب معارضيه 
وتكـرار عمليـات عسـكرية لقمع 
الكرديـة،  الوطنيـة  الحركـة 
فـي  السـكاني  للتعـداد  وطبقـا 
العـراق لعـام 1٩77 فـان مجموع 
العراقييـن المقيمين فـي الخارج 
السـلطات  لـدى  والمسـجلين 
بلـغ  قـد  كان  فقـط  الحكوميـة 

نسـمة.  142,280
الفرنسـي  الموقـع  ونشـر 
مقـاال   )Portes ouvertes(
األول  تشـرين  اواخـر  فـي 
)النشـرة(  موقـع  وترجمـه   2011
اللبنانـي حـول مـا يجـري مـن 
مـن  والبصـرة  بغـداد  تفريـغ 
والمـدن  المسـيحيين،  سـكانها 
بكثافـة  فيهـا  يتواجـدون  التـي 
وجـاء  وكركـوك  الموصـل  مثـل 
فـي المقال ان عدد المسـيحيين 
بشـدة،  يتضـاءل  العـراق  فـي 
وأعمـال العنـف المسـيطرة على 
البلـد تسـتهدفهم بشـكل خاص 
الـى  بـاآلالف منهـم  ممـا دفـع 
الـى  ومنازلهـم  مدنهـم  مغـادرة 
الـى دول  أو  اقليـم كوردسـتان 
الـى  المقـال  واشـار  المهجـر 
ان مـا يقـارب الــ )345( ألـف 

مسـيحي هـو مجمـوع مـا تبقى 
من المسـيحيين فـي العراق في 
المليـون  عددهـم  قـارب  حيـن 
السـابق.  النظـام  سـقوط  قبـل 
ازاء ذلـك يقـف المـرء حائـرا 
امـام اسـباب الهجـرة فاالسـباب 
اليـوم ال تعـد وال تحصـى وفـي 
االمنيـة  االوضـاع  مقدمتهـا 
مناطـق  اغلـب  فـي  المتدهـورة 
العـراق كمـا ان السـبب االكبـر 
تعاقبـت  التـي  الحكومـات  فـي 
علـى حكـم العراق منذ تأسـيس 
فلـم  الحديثـة  العراقيـة  الدولـة 
ان  اسـتطاعت  حكومـة  نشـهد 
تقـدم خدمـة للمواطـن العراقـي 
يسـتطيع مـن خالهـا ان يؤمـن 
اسـوة  كريمـة  حيـاة  لنفسـه 
بالـدول التـي يهاجـر اليها ويرى 

مبتغـاه. فيهـا 
اتهامنـا  نبـرر  وكـي 
سـبيل  علـى  نذكـر  للحكومـات 
عامـي  خـال  اسـتراليا  المثـال 
قدمـت  حيـث   2003  _  2002
إدارة خدمـات العائلـة والمجتمع 
التابعـة للحكومـة المركزيـة فـي 
مليـار   2,5 حوالـي  اسـتراليا 
حكومـات  الـى  اسـترالي  دوالر 
الواليـات والمقاطعـات ومنظمات 
المجتمـع لتوفيـر وإدارة خدمات 
والرعايـة  العـام  اإلسـكان  مثـل 
لألفـراد  والتوظيـف  والدعـم 
الطفولـة  ولرعايـة  المعاقيـن 
االسـرية  العاقـات  ولتحسـين 
ومعالجـة مشـكلة التشـرد وعدم 
وجـود مسـكن. وخـال االزمـة 
الماليـة التـي ضربـت العديد من 
اسـتراليا  ضمنهـا  ومـن  الـدول 
التـي شـهدت ارتفاعـا كبيـرا في 
اسـواقها بلغ سـتة بالمئـة بزيادة 
واحـد بالمئـة عـن سـوق هونـغ 
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  كونـغ، 
سـتخص  بـاده  ان  االسـترالي 
مبلـغ 7,4 مليـار دوالر امريكـي 
لتعزيـز اقتصـاد البـاد، وقال إن 
المبالـغ الماليـة سـتنفق لزيـادة 
االجتماعـي  والضمـان  الرواتـب 
لألسـر وزيـادة المنـح للسـاعين 
لهـم  مسـكن  اول  لشـراء 
ولمشـاريع البنيـة التحتيـة ايضا.
امـا نحـن فـي العـراق فإننـا 
االقتصـادي  التقريـر  وبحسـب 
العربـي لعـام 2008 الصـادر فـي 
بيـروت مؤخرا فـإن بادنا تمتلك 
مخزونـا مـن النفط والغـاز يوازي 
فـي مجموعـه اكثر البلـدان غنى 
والمواطـن  العالـم  فـي  بالنفـط 
العراقـي ينتظر مسـاعدة مالية او 
إعانـة مـن دول هـي اقـل امواال 

مـن بلدنا العـراق!!
فـي ضـوء ذلـك أليـس مـن 
حـق المواطـن العراقـي ان يفكر 
مـن  أليـس  بلـده؟  فـي هجـرة 
حقـه ان يقـول بـأن هـذا ليـس 
بلـدي؟. إن لم يدفـع الوطن من 
امـوال شـعبه حفاظـا علـى حياة 
سـيعتز  فكيـف  ابنائـه  وكرامـة 

المواطـن بوطنـه؟!

وراء األحداث

الهجرة.. ذلك الجرح الذي ال يلتئم

يتوقع المراقبون انخفاض عدد 
المسيحيين في المنطقة العربية من 15 

مليونا الى ستة ماليين فقط 

خالل األعوام 1947 ـ 1950 ارغم عشرة ماليين نسمة ألسباب 
سياسية ودينية على الهجرة من باكستان الى الهند وسبعة 

ماليين نسمة من الهند الى الباكستان.

متابعة : نشوان جورج 

وجه السياحة يصقله الى جانب المستلزمات 
االخرى نظام مرور متطور، وهولير مقبلة على 
  )2014( عام  بحلول  العربي  السياحي  عرسها 
إقباال  القادمة  ولألعوام  المدينة  ستشهد  لذا 
فرصة  وهي  العالم  دول  مختلف  من  شديدا 
أثر  ترك  دون  تزول  أن  يجب  وال  تعوض  ال 
أيا كان ومن  . فالسائح  إيجابي علىمستقبلها 
التمتع  مصدر  عن  يبحث  زمان  وأي  بلد  أي 
في إستخدام حريته وخاصة في سهولة وسرعة 

تنقله وترحاله. 
بطيئا  يكون  يكاد  عندنا  المرور  نظام  ان 
أنواعها  بكافة  للمركبات  السير  تنظيم  في 
والمشاة والدراجات، وشوارعنا وإن وسعنا في 
العبور  لمبدأ  تخطط  تزال  ما  وعرضها  طولها 
بكامل  للشارع  المركبات  لطابور من  الجماعي 
مسارات الجانب لمختلف اإلتجاهات مما يؤدي 
الى فوضى في العبور ال تحمد عقباها بسبب 
تسابق المركبات لإجتياز دون مراعاة إتجاهات 
مسارات الشارع واإللتزام بها، فا نسغرب لجوء 
سائق ما اإلنتقال من أقصى اليمين الى أقصى 
من  زمائه  حقوق  متخطيا  وبالعكس  اليسار 
مما  للتجاوز  األمثل  اإلستخدام  في  السواق 
يستلزم نظاما حديثا ورقابة صارمة لالتزام به. 
  الى جانب ذلك فان االنقطاعات المستمرة 
للتيار الكهربائي تولد فوضى مرورية واختناقات 

غير طبيعية مما يستلزم العمل على: 
1-نصب مصابيح قابلة للشحن في التقاطعات 

المرورية باإلعتماد على الطاقة الشمسية.
بخطوط  المرورية  اإلضاءة  خطوط  2-ربط 

التغدية الدائمية وما أكثرها. 
المسؤولون  أعد  هل  األهم،  للسؤال  اعود 
الجهد  توفر  سلسة  مرورية  إنسيابية  خطة 
الحوادث  وتقلل  المرورية  االختناقات  وتعالج 

وترشد السائح!؟
الوعي  ثم  األخاق  تاجه  فن  السياقة   
الناس  لخدمة  إال  وجد  ما  واألخير  المروري، 
يرشد  دليل  هو   .. وصاحبها  المركبة  ثم  أوال 
السائق الى ما عليه من واجبات لضمان أمن 
وسامة المواطنين وإطاعة األنظمة والقوانين، 
المعطيات  بها وفق  يتمتع  له من حقوق  وما 
المروري  النظام  القول أن  المقبولة.. وبإمكاني 
متخلف  ولكنه  النمو  طور  في  زال  ما  لدينا 
من  المتقدمة  الدول  في  متبع  هو  بما  قياسا 
واالنسيابية  األنظمة  الشوارع وتطبيق  تخطيط 
السواق  من  الطرق  مستخدمي  وامن  العالية 
مختلف  جانب  الى  تبرز  هنا  من  والراجلين، 
الحملة  اهمية  والتخطيطية  التقنية  االجراءات 
المرورية التوعوية سواء في المدارس والمعاهد 
واالذاعات  الصحف  خال  من  او  والجامعات 
منظمات  خال  من  ام  التلفازية  والمحطات 

المجتمع المدني.
والوعي  المرورية  الثقافة  فان  ذلك  الى 
المروري الى جانب الخطط والبرامج المرورية 
مجزية  ميزانية  بدون  عاجزة  تبقى  الحديثة 
تولي  كله  ذلك  جانب  الى  خاصة.  وخبرات 
الدول المتقدمة اهمية خاصة لتقنين أساليب 
النقل وإحدى هذه الوسائل هي خطوط السكك 
الحديدية لربط المدن ببعضها لنقل المسافرين 
المركبات  إستخدام  من  تخفف  كي  والبضائع 
ترى  متى  ترى   .. أحيانا  المكلفة  الخاصة 
مصايفنا قطارا يقل المصطافين من كل األقوام 
 – الناقل  الكهربائي  الخط  أما  والجنسيات؟! 
تليفريك – فهو األرخص وهو األروع في التمتع 
الساحرة من  الجو وطبيعة كوردستان  بجمال 

فوق قمم الجبال فيما لو ربطت ببعضها.

عرس السياحة العربية
 واهمية التنظيم المروري الحديث 

)2-2(
جالل مرقس عبدوكا
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المركــز  مشــاريع  ضمــن 
فــي  المســتقل  االعامــي 
شــعار:  وتحــت  كوردســتان 
مســار  االقليــات ضمــن   (
قبــول اآلخــر المختلــف ( اقامــت 
منظمــة ســورايا بالتنســيق مــع 
المســتقل  االعامــي  المركــز 
القنصليــة  مــن  وبدعــم 
البريطانيــة فــي االقليــم مــع 
 ، كريســتي  باكــس  منظمــة 
بمشــاركة  متخصصــة  دورة 
مــن  واعاميــات  اعامييــن 
ــة  ــات االعامي ــف المؤسس مختل
ــة  ــورايا للثقاف ــة س ــر منظم بمق
ــة  ــدى اربع ــى م ــام وعل واالع
ايــام بمشــاركة المحاضــر خضــر 

الدوملــي. 
 

كان  )ســورايا(  جريــدة 
ــدورة  ــال ال ــا باعم ــا حضوره له
مســتطلعة عبــر لقاءاتهــا مــع 
المشــاركين آراءهــم وانطباعاتهم 
ــا  ــدورة واهدافه ــة ال ــن طبيع ع

ووجهــات نظرهــم حولهــا.    
نقاشات صريحة

 تقــول المخرجــة  المندائيــة 
احــام ســعيد: منــذ بــدء الــدورة 
التــي اعتمــدت اســلوب النقــاش 
بيــن  مــا  المباشــر  والحــوار 
المكونــات الموجــودة فــي االقليم 
لفــت انتباهــي وجــود نــوع مــن 
التآلــف والنقــاش الصريــح ، فــي 
ــدورة بالتعــرف  ــدأت ال البدايــة ب
علــى معنــى االقليــات  كمــا 
ــن  ــض الباحثي ــب بع ــم يذه نعل
ــن  ــاع المعاصري ــاء االجتم وعلم
المجتمعــات  تصنيــف  إلــى 
مــن حيــث تنوعهــا الدينــي 
والمذهبــي والقومــي والعرقــي 
ــة  ــى ثاث ــي ال ــوي والثقاف واللغ

المجتمعــات  هــي:  أنمــاط 
القابلــة  غيــر  الفسيفســائية 
ــة  ــات النقي ــاج، والمجتمع لاندم
قوميــا،  أو  دينيــا  أو  عرقيــا 
ــع  ــان تق ــدان أقصي ــذان ح وه
القائمــة  المجتمعــات  بينهمــا 
علــى التنــوع والقابلــة لاندمــاج 
فــي الوقــت ذاتــه، فالمجتمعــات 
العربيــة تتصــف بالتـــنوع الديني 
والمذهبــي والقومــي واللغــوي 
والثقافــي، ولكنهــا جميعــا قابلــة 

ــاج. ــه لاندم ــت ذات ــي الوق ف

إن  يقــول  رأي  وهنــاك 
التــي تصنــع  األكثريــة هــي 
األقليــة إمــا بمنحهــا االمتيــازات 
ــوق،  ــن الحق ــا م ــا بحرمانه وإم
ــد  ــر واح ــان أث ــح اوالحرم وللمن

ــة. ــي النهاي ف
معينــة  جماعــة  فمنــح 
ــن  ــوع وم ــن أي ن ــازات م امتي
أن  شــأنه  مــن  درجــة  أي 
ــة  ــذه الجماع ــة ه ــف عزل يضاع
عــن الجماعــات األخــرى ويقــوي 
باالختــاف  شــعورها  لديهــا 
أن  مــن شــأنه  والتمايــز، أي 
يولــد لديهــا وضدهــا فــي الوقــت 
نفســه نعــرة دينيــة أو مذهبيــة 

أو قوميــة.
ــم  ــارت معظ ــذا اش ــى ه عل

ــى  ــدة إل ــم المتح ــق األم مواثي
ــل:  ــات مث حقــوق خاصــة لاقلي
لحقــوق  العالمــي  اإلعــان 
األمــم  وميثــاق  اإلنســان، 
منــع  واتفاقيــة   ، المتحــدة 
االجنــاس،  إبــادة  جريمــة 
للقضــاء  الدوليــة  واالتفاقيــة 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي عل
الدولــي  والعهــد  العنصــري، 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
الدولــي  والعهــد  والسياســية، 
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

عيــة  جتما ال ا و
 ، فيــة لثقا ا و
بشــأن  واإلعــان 
علــى  القضــاء 
أشــكال  جميــع 
التعصــب والتمييــز 
علــى  القائميــن 
ــن أو  ــاس الدي أس
المعتقــد، واتفاقيــة 
الطفــل،  حقــوق 
حمايــة  وإعــان 
األقليــات الصــادر 
الجمعيــة  عــن 
 18 فــى  العامــة 
الثانــي  تشــرين 
وكذلــك   ،1٩٩2
الصكــوك الدوليــة 
ذات  األخــرى 
الصلــة التــي اعتمــدت علــى 
الصعيــد العالمــي أو االقليمــي 
ــوق  ــاق الحق ــي ميث ــاء ف ، وج
المدنيــة و السياســية فــي المادة 
27 منــه: )فــي تلــك الــدول التي 
تتواجــد فيهــا اقليــات عرقيــة او 
دينيــة او لغويــة يجــب اال ينكــر 
علــى االشــخاص الذيــن ينتمــون 
ــي  ــات الحــق ف ــك االقلي ــى تل ال
ــرون  ــاء آخ ــه اعض ــع في مجتم
ــع  ــي التمت ــم ف ــن مجموعته م
بثقافتهــم ، و ممارســة طقوســهم 
لغتهــم  اســتخدام  و  الدينيــة 
ــت  ــه عرف الخاصــة بهــم(، و علي
االقليــات علــى انها: )هــي تجمع 
انــاس فــي دولــة يشــتركون فــي 

خاصيــة مشــتركة، و تكــون عادة 
امــا جنســية او ديــن او عــرق او 
ــا  ــة(. هدفن ــة متماثل لغــة او صف
مــن الــدورة العمــل علــى جمــع 
ــات الشــعب ونامــل  شــمل مكون
ــة. ــة ايجابي ــى نتيج ــول ال الوص

واقع متأخر

امــا الســيد نصــر حاجــي 
فيقــول: االقليــة هــم جماعــة 
لهــا وضــع اجتماعــي داخــل 
وضــع  مــن  أقــل  المجتمــع 
الجماعــات المســيطرة فــي نفس 
ــل  ــدرا أق ــك ق ــع وتمتل المجتم
ــارس  ــوة وتم ــوذ والق ــن النف م
عــددا أقــل مــن الحقــوق مقارنــة 
فــي  المســيطرة  بالجماعــة 
المجتمــع. وغالبــا مــا يحــرم 
أفــراد االقليــات مــن االســتمتاع 
مواطنــي  بحقــوق  الكافــي 

الدرجــة االولــى.
ــة  ــة لحال ــة تاريخي وبمراجع
حقــوق اإلنســان فــي الــدول 
العربيــة وخصوصــا العــراق تظهــر 

إنهــا متأخــرة كثيــرا فــي ميــدان 
حقــوق اإلنســان، والعــراق كغيره 
مــن بلــدان الشــرق األوســط 
عبــارة عــن مزيــج مــن مختلــف 
األعــراق والطوائــف يعيــش فيــه 
العــرب واألكــراد وااليزيديــون 
والكلدوآشــوريون  والتركمــان 
وغيرهــم  والشــبك  واألرمــن 
مــن المجموعــات 
ــة أو الدينية. العرقي
مفهــوم  إن 
ــة  ــة الكامل المواطن
ــا دون  ــى ناقص يبق
األقليــات  منــح 
 ، حقوقهــا 
المشــكلة  ولعــل 
التــي  األساســية 
ــات  ــت األقلي واجه
ــم  ــك الفه ــو ذل ــراق ه ــي الع ف
المواطنــة  لمعنــى  الخاطــئ 
علــى  يرتكــز  الــذي  الكاملــة 
الحــق فــي المســاواة وعــدم 
األقليــة  فمعنــى   ، التمييــز 
ومعنــى المواطنــة ليســا بديليــن 
عــن بعضهمــا البعــض وإنمــا 

همــا عنصــران يكمــل أحدهمــا 
ــي  ــات ف ــود االقلي ــر، فوج اآلخ
ــراد  ــع أف ــادل ال يمن مجتمــع ع
ــة  ــن ممارس ــات م ــذه االقلي ه
طقوســهم ومعتقداتهــم وثقافتهم 
بشــكل جماعــي او فــردي ضمن 
خصوصيــة وطنيــة بغــض النظــر 
األخــرى  الخصوصيــات  عــن 
لمكونــات المجتمــع، الن مفهــوم 
الوطــن يبقــى اكبــر مــن جميــع 
ــان  ــه ف ــه ، وعلي ــن إلي المنتمي
علــى  يقــوم  االقليــات  حــق 
تكامــل المجتمــع ال تفكيكــه 
ــى ان  ــدورة اتمن ــذه ال ــي ه وف
ــل  ــدم العم ــة تخ ــون ناجح تك
الصحفــي كــون االقليــات خاصــة 

ــة  ــن الســاحة االعامي ــة ع مغيب
لتمثيلهــا.  توجــد طــرق  وال 

وان اي دولــة اذا أرادت إن 
ــة  ــات المكون ــم والء االقلي تحس
لنســيجها عليهــا ان تمنــح هــذه 
االقليــات حقوقهــا المشــروعة 
وفــق الدســتور المقــر، االقليــات 
مــا هــي اال مجموعــة ازهــار 

تشــكل  ملونــة 
مجموعــة الطيــف 
ــتغناء  العراقي واالس
زهــرة  اي  عــن 
ــل  ــى خل ــؤدي ال ي
ــذه  ــوازن ه ــي ت ف

الحديقــة .
تجاهل الحقوق

الصحفي  ويقول 
ســعيد:   عــذاب 
نحــن بحاجــة الــى 

ــريحة  ــة ش ــذا دورات لخدم هك
االقليــات، فــي العــراق نجــد 
قــد  العراقيــة  الدســاتير  ان 
تجاهلــت اإلشــارة إلــى هــذه 
ــوق صراحــة، انمــا أشــارت  الحق
ــوه ،  ــي مم ــا بشــكل عموم إليه
فالدســتور العثمانــي ) 1876 ( 
لــم يشــر الــى اي قوميــة او ملــة 
معينــة، فــي حيــن عمم دســتور 
ــام 1٩35  ــي لع ــون االساس القان
ــراد  ــن االف ــاواة بي ــه للمس نظرت
حيــث نــص علــى ) ال فــرق 

العراقييــن  بيــن 
الحقــوق  فــي 
القانــون  امــام 
ــي  ــوا ف وان اختلف
والديــن  القوميــة 
ولكــن   ) واللغــة 
ــم  ــكلة االعظ المش
تواجهنــا  التــي 
ــص  ــذا الن ــي ه ف
المعاييــر  هــي 
يعــد  لكــي  توفرهــا  الواجــب 
ــن  ــس م ــا ولي ــن عراقي المواط
رعايــا دولــة اخــرى،  وبهــذا 
الخصــوص  فــان لفظــة ) قوميــة 
النــه  مخــادع،  لفــظ  هــي   )
ليــس مجــرد لفــظ وصفــي ، 
ــا  ــي، وعندم ــظ دالل ــه لف ولكن
يكــون للكلمــات هــذان الجانبان 
ــية  ــات سياس ــح كلم ــا تصب فانه
تســتخدم فــي الصــراع علــى 
الســلطة ،وقــد اصبحــت القوميــة 
ــاس  ــا الس ــرعيا هام ــدرا ش مص
ولذلــك  حديثــة،  دولــة  اي 
ــة اداة  ــاوى القومي ــت دع اصبح
فعالــة، وأذا اســتطاعت مجموعــة 
مــن النــاس ان تجعــل اآلخريــن 
ــة،  ــا ام ــه بانه ــا تدعي ــون م يقبل
بحقــوق  المطالبــة  فيمكنهــا 
كســاح  واســتخدامها  قوميــة 
االتــي  وفــي  اعدائهــا.  ضــد 
اســتعراض لاقليــات العراقيــة:   

االكراد
أكبــر  يمثلــون  فاالكــراد 
المجموعــات العرقيــة فــي البــاد 
مــا  ويشــكلون  العــرب  بعــد 
ــدد ســكان  ــن ع نســبته 17% م
ــأن  ــزون ب ــم يتمي ــراق، وه الع
لهــم مواقــع وجــود جغرافيــة 
ــق  ــم تحقي ــأت له ــددة هي مح
نــوع مــن االســتقالية منــذ 
احــداث عــام 1٩٩1، كمــا أن 
ــو  ــى نح ــود إل ــا يع ــم تاريخ له

فــي  النضــال  مــن  عامــا   70
العراقيــة  الحكومــات  مواجهــة 
حقوقهــم  لنيــل  المختلفــة 
قــوة  ولألكــراد  القوميــة. 
عســكرية ال يســتهان بهــا ممثلة 
تمتلــك  التــي  )بالبشــمركة( 
ــة  ــرة قتالي ــدا وخب ــليحا جي تس
طويلــة ونظامــا تدريبيــا محترفــا 
وهيــكا عســكريا شــبيها بنظــم 
ــتطاع  ــد اس ــدول، وق ــوش ال جي
االكــراد ان يحققــوا الكثيــر مــن 
فــي  الفدراليــة  اقــرار  خــال 

االقليات ضمن مسار قبول ا آلخر  
الدورة المشتركة لمنظمة سورايا و المركز االعالمي المستقل 

اشارت معظم مواثيق األمم المتحدة إلى حقوق خاصة لالقليات 
كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة واتفاقية 
منع جريمة إبادة االجناس واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري

نص ميثاق الحقوق المدنية و السياسية في 
المادة 27 منه على حقوق االقليات العرقية 

والدينية الحق في التمتع بثقافتهم وممارسة 
طقوسهم الدينية و استخدام لغتهم الخاصة بهم 

العراق جسد واحد ومن المستحيل االستغناء 
عن اي عضو من اعضاء هذا الجسد  النه ال 

يتكامل اال بتكامل اعضائه

هذه الدورة مميزة للصحفيين ومهمة في 
التعريف بحقوق االقليات والتواصل والتعايش 

السلمي كما ان للصحفي دور مهم وكبير 
في توضيح وايصال ما يجري على الساحة 

السياسية للمواطنين بمصداقية وبدون تحيز

تحقيق: سالى الحر
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اقليــم  الدســتور واعــان 
ــة  ــار اللغ ــتان واعتب كردس
رســمية  لغــة  الكرديــة 
ــي  ــى تمثيلهــم ف ــة ال اضاف
حيــث  النــواب  مجلــس 
بلــغ عــدد اعضــاء التحالــف 

عضــوا  53 الكردســتاني 
• التركمان

ــان  ــان التركم ــك ف كذل
مــن أبــرز األقليــات العرقية 
التــي تشــكو مــن عــدم 
موازيــة  حقوقــا  منحهــا 
ألهميتهــا الســكانية ، فقــد 
قطــن معظــم التركمــان في 
كركــوك وبعــض مناطــق 
ولذلــك  العــراق،  شــمالي 
فهــم علــى احتــكاك مباشــر 
ــان  ــراد، وللتركم ــع األك م
حركــة سياســية منظمــة 
ممثلــة بعــدد مــن األحزاب 
االجتماعيــة  والتجمعــات 
أكثــر  تضــم  والثقافيــة 
مــن 15 تنظيمــا ويقــدر 
 1,5 بحــدود  تعدادهــم 

مليــون نســمة.

* االقليات الدينية:
ـ الكلدو اشوريون

ابــرز  مــن  وهــم 
ذات  الدينيــة  االقليــات 
التاريــخ والحضــارة التــي 
الســنين،  آلالف  تعــود 
يقــدر تعدادهــم بمليــون 
ــق  ــون المناط ــمة يقطن نس
الموصــل  فــي  الشــمالية 
ــوك  ــوك وكرك ــل وده واربي
منهــم  االخــر  والنصــف 
مــوزع فــي بغــداد والبصــرة 
ــي  ــيحيين ف ــس للمس ولي
مســلحة  قــوة  العــراق 

ــم  ــم أنه ــرف عنه ــد ع فق
حصلــوا  وقــد  مســالمون 
فــي الســابق علــى حقوقهــم 
الدينيــة كاملــة مــن خــال 
طقوســهم  ممارســتهم 

ينيــة  لد ا
ر  نتشــا ا و
ئســهم  كنا
ــب  ــي اغل ف
طــق  لمنا ا

لعراقيــة. ا
الصابئة

هــم  و
قليــة  ا
ينيــة  د

النبــي  تعاليــم  تتبــع 
ــي  ــدان ويعان ــى المعم يحي
الصابئــة الذيــن يقطنــون 
ــيما  ــراق وال س ــي الع جنوب
ــن  ــارة م ــة العم ــي منطق ف
اضطهــاد واضــح لحقــوق 
بعــض  وتشــير  االنســان 
ــم  ــان تعداده ــرات ب التقدي
الــى مــا يقــارب  يصــل 
ولــم  نســمة،  الــف   250
يعــرف لهــم 
قــدرات  اي 
ية  عســكر
قــوة  أو 
مؤثــرة علــى 
 ، ض ر أل ا
أن  كمــا 
تهــم  لبا مطا
لــم تتعــزز 

بتكثيــف 
أو  السياســي  عملهــم 
ــرح  ــزاب وط ــكيل أح بتش
برامــج ذات بعــد وطنــي

ـ االزيدية
ويقطــن اإلزيديــون فــي 
ــة  ــنجار بمحافظ ــة س منطق
نينــوى ومناطــق أخــرى 
ولــم   العــراق،  بشــمال 
ــات  ــة األقلي ــوا كبقي يتمتع
العبــادة  بحريــة  الدينيــة 
ــام  ــهم أي ــة طقوس وممارس
الســابق، لكنهــم  النظــام 
ــي  ــن ف ــوا ممثلي ــم يكون ل
الســلطة أو الحكومــة ويقدر 
ــن 300  ــر م ــم باكث تعداده

ــمة. ــف نس ال
ـ الشبك

ــم  ــبك تتكل ــة الش طائف
ــة  ــبكية القريب ــة الش اللهج
الكورانيــة  اللهجــة  مــن 

ــامي  ــن اإلس ــن بالدي تدي
وتنتشــر  وســنة  شــيعة 
ــول  ــم  ح ــم ومناطقه قراه
مدينــة الموصــل وداخلهــا و 
فــي ســهل نينوى وتســمى 
عنــد الكــرد بـ)شبكســتان( 
ينتشــرون  انهــم  حيــث 
فــي حوالــي 72 قريــة و 
بلــدة فــي ســهل نينــوى و 
مــا جاورهــا، ابــرز الحــركات 
والناشــطين السياســين هم 
الهيئــة االستشــارية للشــبك 
اميــن  محمــد  والشــيخ 
قصــي  والســيد  حاصــود 

ــد.  ــاس محم عب
العــراق  يهــود  امــا 
ــدون  ــو يتواج ــن كان والذي
لغايــة 1٩48 مــن القــرن 
تاشــت  فقــد  الماضــي، 
هــذه االقليــة بمــرور الزمــن 
ولــم يعــد لهــم وجــود فــي 

العــراق حاليــا.
تجاهل االقليات

ويقــول كارزان كريــم 
ــد ان  ــب: اج ــي وكات صحف
اهميتهــا  الــدورة  لهــذه 
مــن  البعــض  ان  كــون 
يجهلــون  الصحفييــن 
االقليــات الموجــودة فــي 
اقليــم كردســتان ,حيــث 
يســتطيع الصحفــي فــي 
هــذه الــدورة االسترشــاد 
علــى كيفيــة التعامــل مــع 
االقليــات وابــداء االراء حول 
حقوقهــم وانــا جــد متفائــل  

ــدورة. ــذه ال ــاح ه بنج
إنشاء رابطة

بيــدار  ادم  ويقــول 
مذيــع مــن شــبكة روداو 
احببــت  االعاميــة: 
المشــاركة فــي هــذه الدورة 
النهــا مختصــة فــي مجــال 
االقليــات والتعــرف علــى 
الصحفييــن الذيــن يعملــون 
المجموعــة  هــذه  حــول 
مــن الضــروري جــدا ان 
ــادل اآلراء  ــاون وان نتب نتع
ــة  ــرج بنتيج ــكار ونخ واالف
معلومــة  اضافــة  مفادهــا 
رابطــة  انشــاء  ونقتــرح 
مشــاكل  عــرض  هدفهــا 
علــى  والعمــل  االقليــات 
حلهــا وتقليــل معاناتهــم 
النتيجــة  الــى  والوصــول 

المثاليــة.
صقل االمكانيات

الصحفيـــة  وتقـــول 
:اعـــد  الجنـــدي  وفـــاء 
هـــذه الـــدورة مميـــزة 
بخصـــوص  للصحفييـــن 
االقليـــات  حقـــوق 
والتعايـــش  والتواصـــل 
نعلـــم  كمـــا  الســـلمي 
ان للصحفـــي دور مهـــم 
وكبيـــر فـــي توضيـــح 
يجـــري  مـــا  وايصـــال 
ـــية  ـــاحة السياس ـــى الس عل
للمواطنيـــن بمصداقيـــة 
وبـــدون تحيـــز، و هـــذه 
الـــدورة تزيدنـــي معرفـــة 
صقـــل  خـــال  مـــن 
ـــادة الخبـــرة  امكانياتـــي وزي
وتبـــادل  والتواصـــل 
االفـــكار بغيـــة تطويـــر 
ــن  ــة مـ ــي المهنيـ قدراتـ
خـــال بنـــاء منظومـــة 
صحفيـــة  تعتمـــد علـــى 
والشـــفافية  الحقيقـــة 

واالنصـــاف.
شكل متوازن

داود  هشــام  ويقــول   
الفرنســي  مديرالمعهــد 
للشــرق االدنــى فــي العراق: 
اجــد هــذا اللقــاء مهمــا 
كونــه يتطــرق الــى موضــوع 
اســاس يكتشــف مــن خاله 
ان المجتمــع العراقي متعدد  
ــه  ــات في ــات والثقاف القومي
ــة  ــدة بطبيع ــات عدي مكون
الحــال، طــرح الموضــوع 
تحــت  الصيغــة  بهــذه 
ضوابــط قانونيــة مــن قبــل  
ــذا  ــون به ــن يهتم صحفيي
مهــم.  شــيء  الموضــوع 
الصحفــي  يتعلــم  حيــث 
عمليــة نشــر الخبــر بشــكل 
احــد   وهــذا   , متــوازن 
اهــداف هــذه الــدورة الــذي  
يصــب فــي هــذا االطــار 

اآلخــر  الجانــب  ان  كمــا 
ــى  ــدوة ينصــب عل ــن الن م
الجانــب العملــي، الصحفــي 
وطريقــة اســتخدام هــذه 
المفــردات نتمنــى التوفيــق 

ــدورة.  ــذه ال له
جسد واحد

الكاتبـــة  وعبـــرت  
رحـــاب حســـين الصائـــغ 
ــا فـــي هـــذه  عـــن رأيهـ
ـــراق  ـــة:  ان الع ـــدورة قائل ال
جســـد واحـــد مســـتحيل 
ـــو  ـــن اي عض ـــتغناء ع االس
ــه ال  ــه  النـ ــن اعضائـ مـ
بتكامـــل  اال  يتكامـــل 
اعضائـــه اتمنـــى النجـــاح 
ـــات  ـــكل الجه ـــق ل والتوفي
لخيـــر  تعمـــل  التـــي 
ومنفعـــة هـــذا البلـــد. اال 
انـــه رغـــم التغييـــرات 
بعـــد  طـــرأت  التـــي 
ــت  ــد عانـ ــام 2003 فقـ عـ
ـــش  ـــن التهمي ـــات م األقلي

لـــب  طا و
بعضهـــا 
بنســـبة 
تمثيـــل 

أكبـــر فـــي 
المؤسســـات 
يثـــة  لحد ا
لـــة  و للد
صـــا  خصو

بـــدات  الســـاحة  ان 
ـــرة  ـــزاب المؤث ـــو لاح تخل
ــيات،  ــود مليشـ ــع وجـ مـ
بالمقابـــل نجـــد ان االقليات 
ـــا  ـــوة، كم ـــذه الق ـــر له تفتق
ــا  ــبب طبيعتهـ ــا بسـ انهـ
ــن  ــم تتمكـ ــالمة لـ المسـ
ــروف  ــة الظـ ــن مقاومـ مـ
المفاجئـــة التـــي حدثـــت 
بعـــد التغييـــر السياســـي 
ـــد  ـــي البل ـــل ف ـــذي حص ال
ورغـــم ان البعـــض منهـــا 
ـــل  ـــى تمثي ـــد حصـــل عل ق
فـــي مجلـــس النـــواب اال 
انهـــم اخـــذوا يواجهـــون 
معضلـــة خطـــرة تتمثـــل 
بتعـــرض هـــذه المجموعات 
لعمليـــات قتـــل وتهجيـــر 

يـــد  علـــى  وخطـــف 
المســـلحة  الجماعـــات 
ـــي  ـــب الدين ـــبب التعص بس
الخاطئـــة  واالفـــكار 
تجـــاه هـــذه االقليـــات 
التـــي تعتبـــر بعضهـــم 
الديـــن لـــه ممـــا اجبـــر 
أبنـــاء  مـــن  الكثيـــر 
هـــذه المجموعـــات علـــى 
النـــزوح عـــن أماكـــن 
التاريخـــي  تواجدهـــا 
الـــى  إمـــا  والفـــرار 
ـــي  ـــا ف ـــر أمن ـــق أكث مناط
العـــراق أو الخـــروج مـــن 

العـــراق واللجـــوء الـــى 
ــاء  الـــدول األخـــرى. وجـ
تقريـــر الحـــدى  فـــي 
ــات   ــات ان االقليـ المنظمـ
فـــي العـــراق التـــي تشـــكل 
ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــرة ف عش
مجمـــوع ســـكان البـــاد، 
غيـــر  عنـــف  ضحيـــة 
يـــؤدي  قـــد  مســـبوق 
الـــى زوالهـــا. ونبهـــت 
ــع  ــي تدافـ ــة التـ المنظمـ
عـــن حقـــوق االنســـان 
ـــة  ـــات االثني ـــى ان االقلي ال
ــراق  ــي العـ ــة فـ والدينيـ
تواجـــه درجـــات مـــن 
ــبوقة،  ــر مسـ ــف غيـ العنـ
فـــي  مهـــددة  وهـــي 
بعـــض الحـــاالت بالـــزوال 

مـــن وطـــن اجدادهـــا. 
بيـــن  الخلـــط  ان 
ـــح  ـــة اصب ـــن والسياس الدي
ـــر  ـــا الكثي ـــة يعتمده معادل
ـــب  ـــوأون مناص ـــن يتب مم
ـــذه  ـــة ه ـــة، وضحي حكومي
المعادلـــة هـــو المواطـــن 
فسياســـة   ، العراقـــي 
ــل  ــل هـ ــة والقتـ التصفيـ
ـــتقبل؟  ـــدة المس ـــي اجن ه
ـــك فكيـــف  ـــت كذل واذا كان
لنـــا ان نلغـــي تاريخـــا 
آلالف  امتـــد  وموروثـــا 
الســـنين اشـــترك فيـــه كل 
ـــرد  ـــرب وك ـــن ع ـــؤالء م ه
ومســـيحيين وتركمـــان 
وازيديـــة؟  وصابئـــة 
الـــذي  االضطهـــاد  ان 
ـــات  ـــض الجه ـــده بع تعتم
والمســـلحة  السياســـية 
مـــا  االقليـــات  ضـــد 
هـــو اال انتهـــاك متعمـــد 
لحقـــوق االنســـان التـــي 
نصـــت عليهـــا الدســـاتير 
والقوانيـــن الدوليـــة واذا 
مـــا اردنـــا ان نحقـــق 
مشـــتركة  مواطنـــة 
مصالحـــة  وتحقيـــق 
وجـــب  حقيقيـــة 
باالقليـــات  االهتمـــام 
الموجـــودة التـــي بـــدأت 
ــيئا  ــيئا فشـ ــرض شـ تنقـ
المهـــارات  فتطويـــر 
للصحفييـــن  المهنيـــة 
اهتمامهـــم  وتوجيـــه 
حقـــوق  قضايـــا  الـــى 
االقليـــات  ومشـــكات 
ــب  ــد الجوانـ ــل احـ يمثـ
االساســـية فـــي تعميـــق 
والمســـاواة  المعايشـــة 
الديمقراطيـــة. وتعزيـــز 

 كيف لنا ان نلغي تاريخا وموروثا امتد آلالف السنين اشترك فيه كل من 
العرب والكرد والمسيحيين والتركمان والصابئة واالزيدية؟ ان االضطهاد الذي 

تعتمده بعض الجهات السياسية والمسلحة ضد االقليات ما هو اال انتهاك 
متعمد لحقوق االنسان التي نصت عليها الدساتير والقوانين الدولية

 رغم التغييرات التي طرأت بعد عام 2003 فقد عانت 
األقليات من التهميش وطالب بعضها بنسبة تمثيل أكبر 

في المؤسسات الحديثة للدولة خصوصا ان الساحة بدأت 
تخلو لالحزاب المؤثرة

اكد تقرير دولي ان االقليات في 
العراق التي تشكل 10%  من مجموع 
السكان هي ضحية عنف غير مسبوق 
قد يؤدي الى زوالها من وطن اجدادها
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ادب وثقافة

مـــن  ســـنوات  بعـــد 
ــراق  ــاع والفـ ــة والضيـ الغربـ
ــذي  ــع الـ ــض الموجـ الممـ
ـــوب  ـــي القل ـــه ف ـــرس انياب يغ
ــق  ــة فيعمـ ــة المعذبـ الوالهـ
مـــن جراحاتهـــا، شـــاءت 
ـــادي(  ـــر )ش ـــة ان يعث الصدف
ـــروز(  ـــف )في ـــم هات ـــى رق عل
ـــذي  ـــي اآلخرال ـــه الروح نصف
ـــدا. ـــة بعي ـــه الغرب ـــت ب طوح
ـــه  ـــرات قادت ـــرات الم عش
ـــه  ـــا لكن ـــال به ـــة لاتص اللهف
ـــي اللحظـــات  كان يتراجـــع ف
االخيـــرة ولســـان حالـــه يـــردد 
ـــد  ـــتعرفني بع ـــل س ـــق ه بقل
ـــل  ـــنوات؟ وه ـــذه الس كل ه
ــا؟  ــى صوتهـ ــأتعرف علـ سـ
ومالـــذي يمكـــن ان اقولـــه 

ـــا؟ له
وحيـــث انفجـــر بـــركان 
ــي  ــاء فـ ــوق ذات مسـ الشـ
عنيفـــا  قويـــا  اعماقـــه 
ـــز  ـــه، قف ـــزال ذات ـــا مزل محرق
ـــردده ووجـــع  ـــه وت ـــوق قلق ف
ـــا  ـــم هاتفه ـــار وادار رق االنتظ
صـــوت  اليـــه  لينســـاب 
حبيـــب عـــذب كاحـــام 
ــه،  ــده توازنـ ــة، افقـ الطفولـ
بانـــه  لحظتهـــا  واحـــس 
ـــوق الســـحاب  ـــن ف ـــوي م يه

ــاءات ال  ــي فضـ ــق فـ ويحلـ
ــة.        متناهيـ

ان  يعلـــم  كان  مـــا 
خريـــر الميـــاه المتدفقـــة 
ـــان  ـــو باحض ـــون تغف ـــن عي م
الجبـــال، ورفيـــف اجنحـــة 
الفراشـــات المتيمـــة حبـــا، 
وشـــفافية الحـــان مـــوزارت 
وهـــي توقـــظ االحاســـيس 
وهمـــس  المرهفـــة، 
ــق  ــل ان تعانـ ــل قبـ البابـ
ــور  ــل الطيـ ــا، وهديـ بعضهـ
غزلهـــا  تتبـــادل  وهـــي 
ــاقط  الرقيـــق، وصـــوت تسـ
المطـــر فـــي الصباحـــات 
الزهـــور  الربيعيـــة علـــى 
المثقلـــة باالريـــج الـــذي 
عطـــرا،  االجـــواء  يمـــأل 
وطنيـــن اجنحـــة نحلـــة 
تصنـــع  وهـــي  عاشـــقة 
الشـــهد الحبائهـــا، وزقزقـــة 
فـــي  الوالهـــة  العصافيـــر 
ـــن  ـــة، يمك ـــات الندي الصباح
ان تتمـــازج كلهـــا لتصـــوغ 
وارق  ســـيمفونية ألحلـــى 
ـــرع  ـــف مت ـــوت مره ـــذ ص وال
بالشـــوق واللهفـــة والحنـــان 
ـــرح  ـــن الف ـــال م ـــه ش وكان
ـــدى  ـــن الن ـــوء وم ـــن الض وم
انثـــال عليـــه فجـــأة بعـــد 

مـــن  طويلـــة  ســـنوات 
الغربـــة والفـــراق ليغرقـــه 
مـــن قمـــة رأســـه الـــى 
ــان  ــه بطوفـ ــص قدميـ اخمـ
ـــي  ـــآت الت ـــذ المفاج ـــن أل م
ــن  ــد مـ ــا احـ ــم يعرفهـ لـ

ــل. قبـ
ــا  ــمع صوتهـ ــو يسـ وهـ
الهاتـــف  عبـــر  الشـــجي 
شـــعر بقشـــعريرة تهـــزه 
عصفـــور  مثـــل  بعنـــف 
مبلـــل بالمطـــر، صمـــت 
ـــا  ـــا زال حي ـــه م ـــد بان ليتأك

وان روحـــه لـــم تغـــادره 
ـــب  ـــا الحبي ـــن صوته لتحتض
الـــذي فجـــر فرحـــا والمـــا 
وهـــو  وحســـرة  وشـــوقا 
يذيـــب القـــارات ويلغـــي 
ـــن  ـــف الزم ـــات ويوق المحيط
ـــب  ـــي مه ـــة ف ـــه ريش ويجعل
بعضـــا  تحتضـــن  الريـــح 
مـــن حلـــم جميـــل ربمـــا 
فتوقـــف  مســـتحيا  كان 
ـــة   ـــك اللحظ ـــي تل ـــض ف النب
ـــات  ـــرت الكلم ـــة وتعث المهيب
ـــن ان  ـــروف ع ـــزت الح وعج

تتمالـــك نفســـها وتصـــوغ 
ولهفـــة  شـــوق  عبـــارات 
واثـــرى  واعمـــق  اكبـــر 
ــل  ــا وحـ ــن كل تعابيرهـ مـ
ــيج  ــر النشـ ــت وتفجـ الصمـ
وانهمـــرت دمعـــة مكابـــرة، 
ـــل  ـــل طف ـــا مث وكان لحظته
مشـــاكس ينتظـــر عقابـــا 
ـــام  ـــب ام ـــل طال ـــوال ومث مه
امتحـــان صعـــب ومثـــل 
ـــاي جرحـــه الشـــوق فبكـــى  ن
ـــد  ـــاه .. بع ـــت، ي ـــره بصم وت
ــي  ــنوات التـ ــك السـ كل تلـ

فرقتهمـــا،  اختزلـــت تلـــك 
اللحظـــة عمـــرا وتاريخـــا 
واحاســـيس  ومشـــاعر 
وعبـــرت جبـــاال ووديانـــا 
وصحـــارى  ومحيطـــات 
ــواء  ــائكة واجـ ــاكا شـ واسـ
ـــاة  ـــاءات ومعان ـــحبا وفض وس
ـــق  ـــات عش ـــات ونبض وجراح
يســـمع  لـــم  مكتومـــة 
صرخـــات عذابهـــا ولوعتهـــا 
ـــا  ـــتياقها ولهفته ـــع واش ووج
واحتراقهـــا اال قلـــب واحـــد 
ــها  ــس احاسيسـ ــاش نفـ عـ
وقاســـمها دمعهـــا ووجعهـــا 
ولهفـــة اشـــتياقها وكأنهمـــا 
ـــأة  ـــق فج ـــد انش ـــب واح قل
وشـــظت الغربـــة اجـــزاءه 
ــه  ــل نصفـ ــا لتجعـ وبعثرتهـ
ـــر  ـــه اآلخ ـــي الشـــرق ونصف ف
فـــي الغـــرب وكأن لســـاني 
حاليهمـــا يـــرددان عبـــر 
ـــي  ـــا ف ـــرب مع ـــرق والغ الش
ـــدي ..  آن واحـــد )وبعضـــي ل
وبعضـــي لديـــك .. وبعضـــي 
ــا  ــي .. فهـ ــتاق لبعضـ مشـ

اتيـــت ؟(.
ــت  ــة الصمـ ــي لحظـ فـ
ــك  ــفيف تلـ ــرمدي الشـ السـ
حيـــث تمـــازج النشـــيج 
لـــم  باللهفـــة  بالدمـــع 

ـــكل  ـــس ب ـــك اال ان يهم يمل
ـــه  ـــه ووجع ـــه وجراحات عذابات
وانســـحاقه ولهفتـــه بكلمـــة 
اختصـــرت عنـــف وبراكيـــن 
وحرائـــق كل االحاســـيس 

ــك(. )احبـ
ــر  ــأة غيـ ــم المفاجـ رغـ
يســـمع  كان  المتوقعـــة 
ــي  ــا وهـ ــيجها وبكاءهـ نشـ
تهمـــس باســـمه وتتابـــع 
عذاباتهـــا  بيـــن  مـــن 
ووجعهـــا )يـــاه .. بعـــد كل 
هـــذه الســـنين .. يـــاه(.

ــزن  ــة الحـ ــم عاصفـ رغـ
والدمـــع واللهفـــة والحيـــرة 
ــذي  ــق الـ ــيج والقلـ والنشـ
كان يعتصـــره بشـــدة، اال 
انـــه ابتســـم بحـــزن وهـــو 
يحتضـــن  بانـــه  يشـــعر 
ـــه  ـــن ذراعي ـــه بي ـــم كل العال
ـــي  ـــك( الت ـــة )احب .. وان كلم
ـــه مـــن بيـــن  همســـت بهـــا ل
ــة  ــا، كافيـ ــا ولهفتهـ دمعهـ
ـــاة  ـــل الحي ـــه يواص الن تجعل
رغـــم كل مآســـيها واوجاعهـــا 
واحزانهـــا وتحدياتهـــا، ســـعيدا 
ـــو  ـــى ل ـــل .. حت ـــؤه االم يمل
ــا  ــل خياليـ ــك االمـ كان ذلـ
او  بعيـــدا  او  ســـرابا  او 

ــتحيا.  مسـ

البطة والقمر
تولستوي   

كانـــت بطـــة تســـبح 
يومـــا فـــي النهـــر، باحثـــة 
عـــن الســـمك، وانقضـــى 

اليـــوم بأســـره، دون
ـــمكة  ـــى س ـــر عل أن تعث
واحـــدة، حينمـــا أقبـــل 
الليـــل شـــاهدت البطـــة 

ــى ــا علـ ــر منعكسـ القمـ
ـــدت  ـــاء، واعتق ســـطح الم
ـــي  ـــه ســـمكة، فغطســـت ف أن
ـــا  ـــه، ورأته ـــك ب ـــاء لتمس الم

ـــات البط
فاندفعـــن  األخريـــات، 
ضاحـــكات منهـــا. ومنـــذ 
ـــة  ـــت البط ـــوم، غرق ـــك الي ذل

فـــي الخجـــل، إلـــى
ـــت  حـــد أنهـــا عندمـــا كان

ـــاء  ـــت الم ـــمكة تح ـــرى س ت
ـــاول  ـــاول تح ـــن تح ـــم تك ل
ـــض  ـــم يم ـــا. ول ـــاك به اإلمس
ـــت  ـــى مات ـــل حت ـــت طوي وق

ـــا جوع

األسد والبعوضة   

الفونتين   
يـــا  عنـــي  )إليـــك 
ـــة  ـــا حثال ـــرة، ي ـــرة حقي حش
ـــذا  ـــا( هك ـــات جميع المخلوق

ــد ــب األسـ خاطـ
يومـــا البعوضـــة، فجـــاء 
ردهـــا عليـــه فـــي الحـــال، 
أن  أتحســـب  قالـــت:  إذ 

ــي ــمك الملكـ اسـ
أرجـــف  ســـيجعلني 
ـــى  ـــرأس حت ـــن ال ـــا م خوف

القـــدم؟

فالثـــور الـــذي يربـــو 
عليـــك بحجمـــه أســـوقه 

حيثمـــا أريـــد!
ــة،  ــل لحظـ ــم تتمهـ ولـ
وصوتـــت نفيرهـــا كأنـــه 
الفـــارس والبوقـــي معـــا، 

ــي ــز وهـ ــت تئـ وراحـ
تـــدور الدوائـــر فـــوق 
ــا،  ــن فرصتهـ ــه تتحيـ رأسـ
عليـــه،  انقضـــت  ثـــم 

ولدغتـــه فـــي عنقـــه.
فجـــن األســـد العظيـــم، 
ـــب،  ـــاه بالغض ـــتعلت عين واش
ــت  ــرا، ارتعشـ ــق زئيـ وأطلـ

ـــه ل
جيرانـــه،  أوصـــال 
األوكار  فـــي  واختبـــأوا 
ــب  ــم الرعـ ــور، وعـ والجحـ

الغابـــة أرجـــاء 
كلهـــا. ومـــا الســـبب إال 

بعوضـــة صغيـــرة.
البعوضـــة  وراحـــت 
ـــدس كشـــيطانة  ـــة تن العفريت
فـــي كل عضـــو معـــرض 
ـــي  ـــور فه ـــث الهص ـــي اللي ف
ـــرة  ـــوزه، وم ـــرق ب ـــرة تخ م
تنخـــز  ومـــرة  قدمـــه، 
ــه.  ــم خاصرتـ ــه، ثـ مؤخرتـ

ــي ــل فـ ــرة تتوغـ ومـ
منخريـــه.  أعمـــاق 
األســـد،  وطغـــى هيـــاج 
وأزبـــد شـــدقاه، والمعذبـــة 
منـــه تضحـــك  الماكـــرة 

وهـــو يعمـــل كامـــل 
ـــب  ـــاب ومخل ـــن ن ـــه م عدت
ـــا! ـــا، عبث ـــن دمه ـــرب م للش
ــك  ــك بالحـ ــى الملـ أدمـ
يخبـــط  وراح  جنبيـــه، 
ــارع  ــه، ويصـ بالذيـــل ردفيـ

الهـــواء المحيـــط
ــارت  ــى أن خـ ــه- إلـ بـ
قـــواه، وأنهكـــه الســـخط 
ــاوى علـــى  ــاح، وتهـ والصيـ

أخيـــرا، األرض 
ـــراك.  ـــن كل ح ـــزا ع عاج
ـــرة  ـــة المظف ـــارت البعوض وط
ــة  ــي هالـ ــه فـ ــدة عنـ بعيـ

المجـــد،
ونفيرهـــا الـــذي أعلـــن 
ـــن  ـــا، أعل ـــدء تحديه ـــي الب ف
اآلن انتصارهـــا، ولكنهـــا إن 

ـــت حلق
إذ  وهنـــاك  هنـــا 
لتســـمع الجميـــع أنباءهـــا، 
اصطدمـــت بشـــبكة نســـجتها 

وســـقطت العنكبـــوت 
فريســـة فيهـــا، فـــي 
هـــذه الحكايـــة درســـان: 
ــم  ــاء أن تحكـ ــن الغبـ »مـ

علـــى الخصـــم قياســـا
علـــى حجمـــه، والمـــرء 
ــاب  ــن أنيـ ــو مـ ــد ينجـ قـ
ليلقـــى  عظيـــم،  خطـــر 
عـــارض  فـــي  مصرعـــه 

حقيـــر

عندما حلــق شــادي.. في فضـاءات المتناهيــة

أتعبتني الحيــــاة
   وهـــا أنا ابحــــــر
           اليــــــك 
  فدعينــــي اغفـــو

         طفـــــال متعبـــــا
             بيـــن ذراعيــــك 

   وامســـحي 
      تعــب الســــنين

                 عـــــن جبينـــي
  بأناملـــــك

       ونـــزف القلــب 
  براحتيــــك 

         واهمســي لـــــي 
                   بأهازيج 

الطفولة
  ما احلــــى 

        الهمسات الحانيات
     مــــن شفتيــــــك

        علنـــــي
    اغفو للحظات 
      طفال متعبا 

               بيــن راحتيـــك 

أحن إليك
   فأنت الحنان

      وأنت األمان
              وواحة قلبي
              إذا ما تعب

 أحن إليك 
  حنين الصحاري

     لوجه الشتاء ،
                  وفيض السحب

     أحن إليك 
       حنين الليالي

                   لضوء الشموس
                     لضوء الشهب

                       قرأت عن العشق
 كتبا وكتب 

    وعشقك يا عمري
  غير الذي في الكتب

             ألنك أجمل عشق بعمري
    إذا ما ابتعدنا
        إذا نقترب

 وعيناك
         إني أخاف العيون ـ ـ
   شباك لقلبي بها تنتصب

             سهام تطيح بقلبي وعقلي
  إذا ما أصابت

       إذا لم تصب
             فإن مت شوقا 
              أموت شهيدا

                   وإن مت عشقا ..
                          فأنت السبب 

دعيني احلم 
بيـــن يديـــــــــك  

أحـــــن اليــــــــــك

موفق فريد

قصة قصيرة 

قصص عالمية قصيرة

فبعضي لدي..
    وبعضي لديك..

       وبعضي مشتاق لبعضي
                      فهال أتيت؟..

مال الله فرج
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ادب وثقافة

جورجينا بهنام
نابليـــون  أطلـــق  مـــذ 
ــهيرة  ــه الشـ ــرت مقولتـ بونابـ
المـــرأة«،  عـــن  »فتـــش 
ـــرى  ـــاءلون: ت ـــرون  يتس وكثي
مـــا الـــذي كان يقصـــده؟ 
أكان يعنـــي أنهـــا أســـاس 
الحيـــاة ومعينهـــا وبدونهـــا 
الحيـــاة، أم كمـــا يحلـــو لكثيـــر 
ــيرها  ــن تفسـ ــن المغرضيـ مـ
ــبب  ــرأة هـــي السـ ــأن المـ بـ
الرئيـــس فـــي كل مشـــكات 
ــون  ــي الكـ ــات ومآسـ وصراعـ
ـــاع  ـــي إقن ـــت ف ـــذ أن نجح من
ــة  ــم التفاحـ ــا آدم بقضـ أبينـ
المحرمـــة فباتـــت الســـبب 
ــة  ــن الجنـ ــه مـ فـــي خروجـ
ومـــا تـــا ذلـــك مـــن شـــقاء 
لقيـــه علـــى هـــذه االرض، ال 
ــأل  ــم يسـ ــاذا لـ ــدري لمـ نـ
هـــؤالء وغيرهـــم أنفســـهم: 
ـــرأة  ـــل الم ـــع الرج ـــاذا يطي لم
ــد  ــي قـ ــا التـ ــع آراءهـ ويتبـ
ـــة دون أن  ـــي التهلك ـــه ف توقع
ـــه؟ لكـــن نابليـــون  يــــعمل عقل
ـــال أيضـــا: »أن المـــرأة التـــي  ق
تهـــز المهـــد بيســـارها تهـــز 
العالـــم بيمينهـــا«، إذ لـــم 
ـــرأة  ـــي الم ـــوال ف ـــر األق تقتص
الســـلبي  الجانـــب  علـــى 
المفكريـــن  مـــن  فكثيـــر 
والمصلحيـــن  والفاســـفة 
واألنبيـــاء أكرموهـــا وشـــددوا 

علـــى دورهـــا فـــي القيـــادة 
ـــدم فهـــي نصـــف  ـــاء والتق والبن
ـــذي يلـــد النصـــف  المجتمـــع ال
ـــي  ـــة الت ـــي المدرس ـــر وه اآلخ
اذا أعددتهـــا أعـــددت شـــعبا 
وهـــي  األعـــراق،  طيـــب 
ـــى  ـــي دع ـــل الت ـــارورة العس ق
للرفـــق  الكريـــم  الرســـول 
بهـــا حيـــن قـــال »رفقـــا 
بالقواريـــر«. وكرمهـــا ايضـــا 
ـــت  حيـــن قـــال: »الجنـــة تح

ــات«. ــدام األمهـ أقـ

عبـــر  المـــرأة  أثبتـــت 
التاريـــخ أنهـــا نصـــف المجتمـــع 
القـــادر ليـــس علـــى والدة 
النصـــف اآلخـــر حســـب بـــل 
ــه  ــه وقيادتـ ــه وتربيتـ تنميتـ
ـــد  ـــروف األش ـــي الظ ـــى ف حت
ــجات  ــة، وسـ ــة وقتامـ حلكـ
التاريـــخ حافلـــة بصفحـــات 
نســـوة  ســـطرتها  مضيئـــة 
ــب وورد  ــن ذهـ ــروف مـ بحـ
ــى  ــه علـ ــاح أريجـ ــر فـ وعطـ
العالـــم بأســـره ليؤكـــد أن 
ـــس  ـــا وبلقي ـــامورامات وزنوبي ش
فكتوريـــا  و  جانـــدارك  و 
وســـواهن لســـن أقـــل شـــأنا 
حمورابـــي  مـــن  وتأثيـــرا 
المنـــذر  بـــن  والنعمـــان 
ـــر. وأن  ـــك آرث ـــون و المل ونابلي
ــماني،  ــرأة الجسـ ــال المـ جمـ
ـــن  ـــتغله بعضه ـــد تس ـــذي ق ال
ــد  ــا قـ ــئ ممـ ــكل خاطـ بشـ
ـــن أن دور  ـــض للظ ـــع البع يدف
ـــة  ـــى محاول المـــرأة مقتصـــر عل
ـــا  ـــال هيف ـــع جم ـــي م التماه
ــاب  ــا ديـ ــي ودالل مايـ وهبـ
ــن  ــار، مكرريـ ــة صافينـ وفتنـ
الفرنســـي:«كوني  المثـــل 
ـــد  ـــم يع ـــي«، ل ـــة واصمت جميل
عائقـــا أمـــام نهضـــة المـــرأة 
لتبـــوء  الـــدؤوب  وســـعيها 
أعلـــى المناصـــب وحيـــازة 
ــر  ــي أكثـ ــبق فـ ــب السـ قصـ
ــات  ــار. فالجميـ ــن مضمـ مـ
ال  العالـــم  يقـــدن  اليـــوم 
ـــات  ـــض الفاتن ـــه بع ـــا قادت كم
ــاع  ــد إلخضـ ــخير الجسـ بتسـ
الســـاطين علـــى طريقـــة 
بـــل  هويـــام،  الســـلطانة 
ـــة و االســـتحقاق  ـــم والدرب بالعل
ـــف  ـــت الصح ـــو طالع ـــام، فل الت
ـــدت  ـــة لوج ـــع االخباري والمواق
ـــن  ـــد م ـــاع للعدي وزارات االدف
ـــر  ـــها العنص ـــو يترأس دول النات
النســـائي، وهـــو أمـــر واقـــع 

فـــي  ألمانيـــا التـــي تتولـــى 
ــر  ــون ديـ ــوال فـ ــا أورسـ فيهـ
ـــى  ـــاع وعل ـــر الدف ـــب وزي منص
ــا  جانيـــن أنطوانيـــت  غرارهـ
ـــا  ـــدا ومثلهم ـــاع هولن ـــر دف وزي
ـــن  ـــويد كاري ـــاع الس ـــر دف وزي
وكذلـــك  إليزابيـــث  مارتـــا 
ـــاري  ـــج م ـــاع النروي ـــر دف وزي
تلـــك  ورغـــم  اريكســـن، 
المســـؤوليات الجســـام لـــم 
ـــكري  ـــن العس ـــن عمله يبعده
الخاصـــة  حياتهـــم  عـــن 

وصورهـــن تمـــأل المواقـــع 
بالبـــزة  تـــارة  االلكترونيـــة 
ــاتين  ــارة بفسـ ــكرية وتـ العسـ

ــهرة. السـ
فـــي  تمادينـــا  ولـــو 
وذكـــر  االســـماء  تصفـــح 
البـــارزات القائـــدات لضاقـــت 
ــدي  ــرا غانـ ــات بأنديـ الصفحـ
ـــكا  ـــركل وباندرناي ـــا مي وأنجي
ـــن  ـــر و كاتري ـــت تاتش ومارغري
اشـــتون وهيـــاري كلنتـــون 
مـــي  و  كـــوري  وميـــري 
ـــوم  ـــمهان وأم كلث ـــادة وأس زي
وجميلـــة بوحيـــرد والقائمـــة 

ــول. تطـ
ــا  ولكـــن فـــي غمـــرة مـ
يشـــهده العالـــم مـــن تطـــور 
البعـــض  مـــازال  وتقـــدم 
يســـعى للحـــط مـــن شـــأن 

ـــا  ـــن كرامته ـــل م ـــرأة والني الم
ــف  ــت مختلـ ــا تحـ و حريتهـ
المســـميات ويعمـــل علـــى 
ســـجنها فكريـــا قبـــل أي 
ســـجن آخـــر، وإال كيـــف 
ـــى  ـــض ال ـــوى البع ـــف دع تص
ـــى  ـــرأة عل ـــوس الم ـــم جل تحري
الكرســـي خوفـــا عليهـــا مـــن 
لتفســـيرات  وفقـــا  الفتنـــة 
ــن  ــا مـ ــه بهـ ــزل اللـ ــا أنـ مـ
ســـلطان، أو مـــن يمنعهـــا 
ـــباب  ـــادة الســـيارة الس ـــن قي م
بعيـــدة عـــن المنطـــق هـــي 
يمنـــع  وآخـــر  االخـــرى، 
ــين  ــن الجنسـ ــاط بيـ االختـ
حتـــى فـــي االكاديميـــات 
العلميـــة، وهـــو مـــا تســـبب 
ـــعودية  ـــاة س ـــاة فت ـــرا بوف مؤخ
ــن  ــة مـ ــا عاصفـ ــار موتهـ أثـ
ـــل  ـــع التواص ـــى مواق ـــد عل النق
االجتماعـــي، حيـــث ذكـــرت 
ــة  ــة أن طالبـ ــر صحفيـ تقاريـ
ـــات  ـــة الدراس ـــتير بكلي الماجس
االجتماعيـــة، آمنـــة باوزيـــر، 
ـــادة  ـــة ح ـــة قلبي ـــت بأزم أصيب
ـــن  ـــدوام، لك ـــاعات ال ـــاء س أثن
ــوا  ــة  منعـ ــؤولي الجامعـ مسـ
دخـــول ســـيارة اإلســـعاف 
ــوى أن  ــة بدعـ ــى الجامعـ إلـ

ـــاء وال  ـــت دون غط ـــاة كان الفت
ـــال(  ـــماح لــــ )رج ـــن الس يمك
الـــى  بالدخـــول  االســـعاف 
مبنـــى مخصـــص للنســـاء، 
ــمح  ــرد سـ ــذ والـ ــد االخـ بعـ
بعـــد  ولكـــن  بدخولهـــم، 

فـــوات األوان.
وســـط القتامـــة تلـــوح 
ـــم  ـــائر، فرغ ـــض البش ـــا بع دائم
التـــي  العصيبـــة  االوقـــات 
ـــع  ـــدان الربي ـــاء بل ـــها نس تعيش
ــتاء  ــدا شـ العربـــي الـــذي غـ
قارســـا، مـــازال هنالـــك ثمـــة 
أمـــل. ففـــي الجزائـــر التـــي 
شـــهدت لســـنوات صراعـــات 
داخليـــة امتزجـــت بكثيـــر 
ـــازال  ـــاء م ـــف والدم ـــن العن م
بـــارز حيـــث  للمـــرأة دور 
أعلـــن حـــزب العمـــال فـــي 

ـــة  ـــح األمين ـــه يرش ـــر أن الجزائ
ـــون  ـــزة حن ـــة للحـــزب لوي العام
لانتخابـــات الرئاســـية، فيمـــا 
حملـــت حقيبـــة الســـياحة 
التونســـية  الـــوزارة  فـــي 
ــال  ــناء )آمـ ــدة الحسـ الجديـ
ســـحرت  التـــي  كربـــول( 
علمهـــا  وســـعة  بثقافتهـــا 
ــا )تتقـــن التحـــدث  واطاعهـ
بأربـــع لغـــات وتعمـــل بهـــا، 
ـــة  ـــة والفرنســـية واأللماني العربي
إضافـــة  واإلنجليزيـــة، 
ـــبانية  ـــن اإلس ـــا باللغتي إللمامه
وحصلـــت  واليونانيـــة، 
ــة  ــى درجـ ــا علـ ــي المانيـ فـ
ــة  ــي الهندسـ ــتير فـ الماجسـ
ـــك  ـــل كذل ـــة، وتعم الميكانيكي
كأســـتاذة جامعيـــة زائـــرة 
فـــي سويســـرا(، جمهـــورا 
التونســـيين  مـــن  واســـعا 
ـــرة  ـــد الوزي ـــأن تعي ـــن ب اآلملي
ــا الواســـعة  الحســـناء بثقافتهـ
ـــع  ـــاحرة الربي ـــامتها الس وابتس
الـــى الســـياحة فـــي تونـــس 
الجـــدب  بعـــد  لتشـــهد 

ــاطا. ــا ونشـ انتعاشـ
النـــور االبهـــى واالمـــل 
ـــرا   ـــج مؤخ ـــذي أبه ـــراق ال الرق
الكثيـــرات الح مـــن العـــراق، 

وديـــع  دنيـــا  أ.م.د.  فبعـــد 
الفيـــاض التـــي تبـــوأت منصـــب 
ـــنان  ـــب االس ـــة ط ـــد كلي عمي
بجامعـــة االنبـــار لتكـــون أول 
ســـيدة فـــي منصـــب عميـــد 
الســـائرة  الجامعـــة،  بتلـــك 
تهانـــي  د.  خطـــى  علـــى 
ـــب  ـــة ط ـــد كلي ـــدوق عمي الصن
ــل  ــة الموصـ ــنان بجامعـ االسـ
وســـواهن كثيـــرات، أثلـــج 
ـــن  ـــاع مســـاحة م الصـــدور وأش
ـــورة  ـــار الدكت ـــأ اختي ـــل نب االم
صبـــا عدنـــان غنـــي لتكـــون 
ـــت  ـــة تكري ـــس لجامع أول رئي
وبالتالـــي أول ســـيدة ترتقـــي 
جامعـــة  رئيـــس  منصـــب 
ـــى  ـــة عل ـــراق، الحاصل ـــي الع ف
الدكتـــوراه فـــي الهندســـة 
ــي  ــا العلمـ ــة ولقبهـ الكيميائيـ
اســـتاذ مســـاعد رغـــم أنهـــا 
لـــم تتجـــاوز االربعيـــن مـــن 
عمرهـــا. وهـــو أمـــر مـــاكان 
يكـــون  أن  لـــه  ينبغـــي 
ـــراق  ـــد كالع ـــي بل ـــتغربا ف مس
ـــاق  ـــي أعم ـــل ف ـــه موغ تاريخ
الحضـــارة وتســـنمت فيـــه 
ــب  ــرات مناصـ ــيدات كثيـ سـ
ـــرن  ـــط الق ـــذ أواس ـــة من وزاري
الماضـــي ولكـــن الســـنوات 
القليلـــة الماضبـــة شـــهدت 
تصاعـــدا للنبـــرة الذكوريـــة 
فـــي المجتمـــع وحطـــا مـــن 
قيمـــة المـــرأة ودورهـــا فـــي 
المجتمـــع  وبنـــاء  قيـــادة 
وتنميتـــه وســـعيا لتهميشـــها 
عـــن  فضـــا  وعزلهـــا 

اضطهادهـــا.
المفاجـــأة االكبـــر جـــاءت 
ـــظة،  ـــظة المحافـ ـــن المحافـ م
نينـــوى، عندمـــا اختـــار مجلـــس 
الســـيدة  الموصـــل  قضـــاء 
ـــم  ـــيم، رغ ـــد بس ـــمة محم بس
التحديـــات االمنيـــة والسياســـية 
وباالجمـــاع،  واالقتصاديـــة 
رئيســـة لـــه، لتكـــون أول 
ــوأ  ــراق تتبـ ــي العـ ــيدة فـ سـ
مجلـــس  رئيـــس  منصـــب 
محلـــي فـــي العـــراق، وســـط 
المجلـــس  أعضـــاء  تأكيـــد 
لتقديـــم  اســـتعدادهم 
المســـاعدة لرئيســـة مجلـــس 
ـــل  ـــن اج ـــدة م ـــاء الجدي القض
ــا،  ــة وأهلهـ ــة المحافظـ خدمـ
ــاف  ــرب انصـ ــر بقـ ــا يبشـ مـ
علـــى  والقضـــاء  المـــرأة، 
فـــي  الذكوريـــة  الهيمنـــة 
المجتمـــع العراقـــي وربمـــا 
يكـــون كل ذلـــك خطـــوات 
اول علـــى الطريـــق الصحيـــح 
العـــادة بنـــاء العـــراق ومجتمعـــه 
ـــى الصـــراط  ـــرا عل ـــه اخي ووضع
المســـتقيم، باالســـتعانة بنصفـــه 
الـــذي عطـــل كثيـــرا وآن 
لـــه أن يعـــود الـــى فاعليتـــه  

وحقوقـــه ونشـــاطه.

المرأة التي تهز المهد بيسارها تهز العالم بيمينها 
شذرات

1- حينما أمتألت السماء بالغيوم

قلت أن في الحياة أمل

حينما تكاثفت الغيوم وانهمرت االمطار

قلت أن في الحياة أمل

حينما حرثت االرض وبان سطحها الذهبي

قلت أن في الحياة أمل

حينما أخضرت االرض وعلت السيقان 

بالثمر

قلت أن في الحياة أمل

حينما قطفت الثمار وجمعت بايدي 

قاطفيها

قلت أن في الحياة أمل

حينما ولدت االمهات االطفال

قلت أن في الحياة أمل

حينما دخلت تلك االثمار بطون االطفال

قلت أن في الحياة أمل

حينما كبر وشب االطفال

قلت سنيني وطن

لكن... حينما سمعت صوت رصاصة

تساءلت هل هناك أمل.....؟

2- لم تبخل دوما بابنائها

حينما أحرقت

وبغداد دفعت

بابنائها قرابين مذبوحة

فروما حرقت أبنإها بغفلة منهم

وأبناء بغداد ذبحوا بعلمهم

تداعيــات 
....................

احبك..
  يا من سرق قلبي مني

       يا من غير لي حياتي
             يا من احببته من كل قلبي

  يا من قادني الى الخيال
                              احبك

* * *
 حبيبي..

    أهديتك قلبي وروحي
            وبين ضلوعي اسكنتك

        ورسمت معك احالمي
                          و وعــــــودي

 * * *
 تواعدنا..

    ان نبقى معا مدى الحياة
          ان نجعل حبنا يفوق الخيال

         ان نكتب قصة حبنا في كل مكان
     ان نغسل قلوبنا من نهر العذاب

 منى عبد الحسين -- المغرب

قارورة العسل التي تسهم في صناعة التاريخ

أثبتت المرأة عبر التاريخ أنها نصف 
المجتمع القادر ليس على والدة النصف 

اآلخر حسب بل تنميته وتربيته وقيادته 
حتى في الظروف األشد حلكة وقتامة 

د. سعد يوسف توما
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حــذرت األمــم المتحــدة من 
أن الجيــل الحالــي مــن األطفال 
فــي الــدول الناميــة قــد يواجــه 
ــي  ــك الت ــن تل ــوأ م ــة أس تغذي
وأمهاتهــم  آباؤهــم  يواجههــا 
األزمــة  بســبب  وذلــك  اآلن، 

)المدمــرة(. االقتصاديــة 
الخــاص  الممثــل  وقــال 
ــي  ــة ف ــي والتغذي ــن الغذائ لألم
ــارو  ــد ناب ــدة ديفي ــم المتح األم
المقبلــة  إن تغذيــة األجيــال 
كانــت محــل قلــق بالغ بالنســبة 
للمجتمــع الدولــي، واســتحوذت 
علــى اهتمــام أكبــر مــن البحث 
ــرة  ــام المتوف ــة الطع ــي كمي ف

ــوا. ــى يأكل ــال حت لألطف
ــة  ــي كلم ــارو ف ــاف ناب وأض
ألقاهــا خــال مؤتمــر متخصــص 
االفتــراض  )إن  بالتغذيــة: 
الدولــة  أن  هــو  الطبيعــي 
ــي  ــا المحل ــة يكــون ناتجه الغني
اإلجمالــي جيــدا، وبالتالــي فــإن 
الجميــع يتخيــل أن التغذيــة 
جيــدة  بــل  جيــدة،  فيهــا 
ــي  ــات الت ــن االختاف ــدا، لك ج

ــى أن  ــا إل ــا تدفعن ــدأت تقلقن ب
ننصــح النــاس بــأن ينتبهــوا 
مــن التغذيــة دون المســتوى 
ــدول  ــض ال ــي بع ــوب ف المطل
األنظمــة  إلــى  تفتقــر  التــي 
ــا  ــل كم ــي تعم ــة الت االجتماعي

ينبغــي(.
ويتابــع نابــارو: )مــن الصعب 
ــياء  ــن األش ــث ع ــا الحدي علين
ــن  ــوم م ــوأ الي ــي أس ــي ه الت
ــا  ــي لن ــه ال ينبغ ــل، ألن ذي قب
ــوراء،  ــى ال أن نعــود لســنوات إل

ففــي أوروبــا مثــا نجــد فتــرات 
ــت  رئيســية ومهمــة ســابقة كان
ــا  ــيئة.. علين ــا س ــة فيه التغذي
ــادم  ــو ق ــا ه اآلن أن نحــذر مم

ــام( ــى األم ــا نســير إل ــا دمن م
ــل  ــه يأم ــارو إن ــول ناب ويق
ــي  ــع الدول ــرك المجتم أن )يتح
األمــن  عــن  الحديــث  مــن 
الغذائــي إلــى الحديــث عــن 
مضيفــا:  اآلمنــة(،  التغذيــة 
ــى ٩00  ــن 800 إل ــا بي ــا م )لدين
مليــون شــخص فــي العالــم 

القــدرة علــى  ليــس لديهــم 
الوصــول إلــى مــا يكفيهــم مــن 
ــن  ــد مايي ــا توج ــام، فيم الطع
أخــرى مــن النــاس غيــر قــادرة 
علــى تأميــن التغذيــة التــي 

تحتاجهــا(.
المســؤول  وبحســب 
ــر  ــاك الكثي ــإن )هن ــي ف األمم
ــرة بشــأن  ــن المشــاكل الكبي م
التغذيــة حــول العالــم، بمــا فــي 
ذلــك فــي الــدول الصناعيــة، 
حيــث إن الفقــراء مــا زالــوا 
تأميــن  علــى  قادريــن  غيــر 
الطعــام،  مــن  احتياجاتهــم 
وهــذه المشــاكل تبــدو واضحــة 
فــي الــدول التــي تعانــي أزمــات 

اقتصاديــة مثــل اليونــان.)
فــإن  نابــارو  وبحســب   
ــم  ــول العال ــاري شــخص ح ملي
الســيء،  الطعــام  يتناولــون 
ــي  ــام غذائ ــم نظ ــس لديه ولي
متــوازن بمــا يهــدد حياتهــم 
فــي النهايــة، هــؤالء يعانــون 
إمــا مــن ســوء تغذيــة، أو مــن 

ســمنة مفرطــة.

إن  نابــارو  ويقــول 
ــا  ــل وحده ــات ال تتحم الحكوم
ــي  ــذاء الصح ــر الغ ــبء توفي ع
وإنمــا  للنــاس،  والمتــوازن 
الهيئــات والمؤسســات الخيريــة، 
بمــا فيهــا بنــوك الطعــام عليهــا 
ــك،  ــا ذل ــي اعتباره ــع ف أن تض
وأضــاف: (أود تشــجيع العامليــن 
ــم  ــي العال ــام ف ــوك الطع ــي بن ف
اعتبارهــم  فــي  يضعــوا  أن 

العمــل مــن أجــل ذلــك).
يشـــار إلـــى أن العديـــد مـــن 
ـــدادا  ـــهد أع ـــة تش ـــدول العربي ال
كبيـــرة مـــن الســـكان الذيـــن 
يعانـــون مـــن ســـوء التغذيـــة، 
ـــز  ـــن المرك ـــل اليم ـــث يحت حي
ــث  ــن حيـ ــا مـ ــي عالميـ الثانـ
مـــن يعانـــون ســـوء التغذيـــة، 
ـــث  ـــد أفغانســـتان، حي ـــك بع وذل
ألـــف  مليـــون و58  يعانـــي 
ـــم دون  ـــن ه ـــي مم ـــل يمن طف
ــن  ــر مـ ــن العمـ ــة مـ الخامسـ
ــم  ــن بينهـ ــة، مـ ــوء تغذيـ سـ
ـــة  ـــوء تغذي ـــة س ـــف حال 27٩ أل

شـــديدة.

الحيـــاة  أعبـــاء  مـــع 
يـــوم  اليوميـــة، ســـيأتي 
علـــى األم لـــن تتمكـــن 
فيـــه مـــن تحديـــد مـــا إذا 
ــا  ــل مـ ــا يتحمـ كان طفلهـ
هـــو فـــوق طاقتـــه أم ال. 
بالتأكيـــد إنـــه ألمـــر رائـــع 
أال يجلـــس الطفـــل طـــوال 
ـــام  ـــة أم ـــى األريك ـــار عل النه
ـــل  ـــو ال يفع ـــون وه التليفزي
شـــئ، ولكـــن فـــى الوقـــت 
نفســـه قـــد يتحـــول األمـــر 
ويصبـــح جدولـــه مزدحمـــا 
ـــك  ـــه. ولذل ـــوق طاقت ـــور ف بأم
ـــن  ـــة م ـــاك دائمـــا مجموع هن
ـــاه  العامـــات علـــى األم االنتب
ــد  ــت ال تريـ ــا إذا كانـ إليهـ
لطفلهـــا أن ينهـــار بســـبب 
كثـــرة األعبـــاء والنشـــاطات 
ـــها،  ـــى يمارس ـــات الت والرياض
ــن  ــه لـ ــة فإنـ ــي النهايـ وفـ
ــتمتاع  ــن االسـ ــن مـ يتمكـ
الوقـــت  فـــى  بطفولتـــه. 
ــل  ــغل الطفـ ــى ينشـ الحالـ
بالعديـــد مـــن األمـــور مـــا 
ـــاطات  ـــة والنش ـــن المدرس بي
المتعلقـــة بهـــا والرياضـــات 
المختلفـــة، وهـــو األمـــر 
الـــذى قـــد يســـتلزم مـــن 
األم فـــى لحظـــة مـــا أن 
تفكـــر فـــى جعـــل طفلهـــا 
يتخلـــى عـــن بعـــض تلـــك 
األمـــور. قـــد تشـــعر األم 
أحيانـــا أنـــه مـــن األفضـــل 
ــا  ــا دائمـ ــون طفلهـ أن يكـ
ــدال  ــا بـ ــر مـ ــغا بأمـ منشـ
ـــت  ـــه وق ـــن أن يكـــون لدي م
فـــراغ يفعـــل فيـــه أمـــورا قـــد 
تضـــره كمـــا تظـــن األم. كمـــا 
أن األم تشـــعر أن طفلهـــا 

ـــم  ـــر إذا ل ـــه الكثي ـــد يفوت ق
بنفـــس  مشـــغوال  يكـــن 
ـــا  ـــغل به ـــى ينش ـــور الت األم
ـــه.  ـــن حول ـــال م ـــة األطف بقي
ومـــع كل تلـــك النيـــات 
ـــكل  ـــد تش ـــألم فق ـــة ل الطيب
الضغـــوط علـــى طفلهـــا، 
الطفـــل  يشـــعر  وقـــد 
باإلرهـــاق مـــن الناحيـــة 
والجســـمانية.  المعنويـــة 
وبالطبـــع فـــإن الرياضـــة 
مهمـــة للطفـــل مـــن الناحيـــة 
ناحيـــة  ومـــن  الصحيـــة 
ـــة  ـــه االجتماعي ـــة مهارات تنمي
تعليمـــه  ناحيـــة  ومـــن 
ـــور  ـــن األم ـــددا م ـــام وع النظ

ــرى. ــة األخـ اإليجابيـ
األمـــور  بيـــن  مـــن 
ـــك  ـــد تجعل ـــى ق ـــة الت األولي
طفلـــك  أن  تشـــعرين 
ــوق  ــو فـ ــا هـ ــل مـ يتحمـ
تبـــدأ  أن  هـــو  طاقتـــه 
ــى  ــية فـ ــه المدرسـ درجاتـ
ــع  ــع الوضـ ــاض، مـ االنخفـ
فـــي االعتبـــار أن الدراســـة 
يجـــب أن تأتـــي  فـــى 

عنـــد  األولـــى  المرتبـــة 
ذلـــك  وبعـــد  الطفـــل، 
تأتـــى الهوايـــات، وإذا كان 
ـــت  ـــه الوق ـــس لدي ـــك لي طفل
الكافـــي إلنجـــاز الواجبـــات 
ـــب أن  ـــه يج ـــية فإن المدرس
يتخلـــى عـــن إحـــدى هواياتـــه 
درجاتـــه  ترتفـــع  حتـــى 
ــرى.  ــرة أخـ ــية مـ المدرسـ
بالطبـــع ال تريـــد أي أم أن 
تـــرى طفلهـــا حزينـــا أو تبـــدو 
ـــد  ـــق، وق ـــح القل ـــه مام علي
أظهـــرت بعـــض األبحـــاث أن 
ــال  ــد األطفـ ــاب عنـ االكتئـ
قـــد يكـــون لـــه عاقـــة 
بجدولـــه المزدحـــم دائمـــا، 
ولذلـــك فمـــن األفضـــل أن 
ــاط  ــل بنشـ ــغل الطفـ ينشـ
واحـــد فقـــط أو رياضـــة 
ــا  واحـــدة وأن يتميـــز فيهـ
بـــدال مـــن أن ينشـــغل 
ـــى  ـــور . عل ـــن األم ـــدد م بع
ــات  ــم أن عامـ األم أن تعلـ
االكتئـــاب عنـــد طفلهـــا 
قـــد تكـــون متمثلـــة فـــي 
ــب  ــيئ وتجنـ ــزاج السـ المـ

أصدقائـــه والبقـــاء هادئـــا 
تعتبـــر  الوقـــت.  طـــوال 
ــة  ــام العائليـ ــات الطعـ وجبـ
للتواصـــل  رائعـــا  وقتـــا 
ـــا  ـــل خاله ـــدث الطف وليتح
ـــك  ـــه. إذا كان طفل ـــن يوم ع
ــة  ــات العائليـ يفـــوت الوجبـ
ــن  ــه تمريـ ــا ألن لديـ مثـ
تمريـــن  أى  أو  ســـباحة 
ـــام  ـــاول الطع ـــو يتن ـــر وه آخ
ـــإن  ـــرا ف ـــزل كثي ـــارج المن خ
ـــود  ـــي وج ـــور تعن ـــك األم تل
خطـــأ مـــا ألنهـــم يفوتـــون 
ـــز  ـــي ممي ـــت عائل ـــاء وق قض

ــرة. ــع األسـ مـ
ـــا  ـــك يوم ـــي طفل ـــد يأت ق
ــد  ــه يريـ ــول إنـ ــا ويقـ مـ
أن يتوقـــف عـــن ممارســـة 
ــة  ــاط أو رياضـــة معينـ نشـ
ــة  ــي البدايـ ــا فـ كان مقبـ
عليهـــا وفـــي تلـــك الحالـــة 
فـــي  ســـتبدئين  فإنـــك 
التســـاؤل بالطبـــع عـــن 
يجـــب  التـــى  الطريقـــة 
مـــن  التصـــرف  عليـــك 
خالهـــا وكيفيـــة التعامـــل 

ــك  ــى تلـ ــل فـ ــع الطفـ مـ
قـــد  وأحيانـــا  الحالـــة. 
ــل أن  ــن األفضـ ــون مـ يكـ
تنتظـــري لرؤيـــة مـــا إذا 
كانـــت شـــكوى الطفـــل 
ـــوم  ـــروره بي ـــبب م ـــي بس ه
ســـيئ ألن مزاجـــه ســـيئ 
فـــي هـــذا اليـــوم، ولكـــن 
مختلفـــا  األمـــر  كان  إذا 
فيجـــب عليـــك أن تبدئـــي 
ـــة،  ـــر بجدي ـــر لألم ـــى النظ ف
وعليـــك فـــى تلـــك الحالـــة 
ــاذا  ــك لمـ ــألي طفلـ أن تسـ
يريـــد أن يتخلـــى عـــن 
أو هـــذا  الرياضـــة  تلـــك 
تبدئـــي  وأن  النشـــاط 
فـــي التفكيـــر فـــي بعـــض 

الحلـــول العمليـــة.
ـــزء  ـــم ج ـــاء ه إن األصدق
أســـاس  مـــن حيـــاة طفلـــك، 
ـــي  ـــب أن تضمن ـــك يج ولذل
ــل  ــدى الطفـ ــون لـ أن يكـ
ـــم  ـــه معه ـــت كاف يقضي وق
بعـــد االنتهـــاء مـــن اليـــوم 
الدراســـي، مـــع الوضـــع 
ــل  ــار أن الطفـ ــي االعتبـ فـ
ـــغال  ـــر االنش ـــح كثي إذا أصب
وقـــت  لديـــه  وليـــس 
ألصدقائـــه فهـــذا ال يعتبـــر 
بالطبـــع.  إيجابيـــا  أمـــرا 
ال تســـتخدم  أبـــدا مـــع 
طفلـــك نظـــام الرشـــاوى أو 
المكافـــآت لتجبريـــه علـــى 
ــا  ــاطا مـ ــتكمل نشـ أن يسـ
ـــه  ـــدم إرادت ـــن ع ـــم م بالرغ
مـــع  طاقتـــه،  فـــوق  أو 
ــار أن  ــي االعتبـ ــع فـ الوضـ
ـــل  ـــه الطف ـــاط يمارس أي نش
ــه  ــون هدفـ ــب أن يكـ يجـ
ــارات ــاء المهـ ــة وبنـ المتعـ

ـــكاب  ـــة ارت ـــة بتهم ـــة موقوف ـــابة أميركي ـــفت ش كش
ـــة  ـــن 20 جريم ـــر م ـــت أكث ـــا ارتكب ـــل أنه ـــة قت جريم

ـــدة. ـــات المتح ـــق الوالي ـــف مناط ـــي مختل ـــل ف قت
ــا  ــا(، التهامهـ ــور )1٩ عامـ ــدا بربـ ــت ميرانـ وأوقفـ
ـــاح  ـــطة س ـــر بواس ـــن العم ـــي الــــ42 م ـــل ف ـــل رج بقت

أبيـــض، فـــي شـــهر تشـــرين الثانـــي الماضـــي.
وقالـــت الشـــابة لصحيفـــة )ديـــل آيتـــم( الصـــادرة 
ــت  ــة ليسـ ــذه الجريمـ ــلفانيا أن هـ ــة بنسـ ــي واليـ فـ
ـــا  ـــم نفذته ـــلة جرائ ـــي سلس ـــرة ف ـــة األخي ـــوى الحلق س
فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن البـــاد، وال ســـيما فـــي 

واليـــة أالســـكا.
ـــم  ـــدد للجرائ ـــدد المح ـــول الع ـــؤال ح ـــى س وردا عل

ـــد(. ـــن الع ـــت ع ـــة الــــ22 توقف ـــد الجريم ـــت )بع قال
ـــات  ـــي الوالي ـــرطة ف ـــات الش ـــذه التصريح ـــت ه ودفع
ـــي  ـــر ف ـــة النظ ـــى مراجع ـــدا إل ـــا ميران ـــت فيه ـــي أقام الت
ـــة  ـــا، لمعرف ـــف مرتكبوه ـــم يكش ـــي ل ـــل الت ـــم القت جرائ

ـــا. ـــة به ـــابة عاق ـــذه الش ـــا إذا كان له م
وروت ميرانـــدا أنهـــا تعرضـــت فـــي طفولتهـــا العتـــداء 
ـــي  ـــل وه ـــات القت ـــذ عملي ـــدأت تنفي ـــا ب ـــي، وأنه جنس
ـــض  ـــي بتحري ـــكل انتقام ـــرة بش ـــة عش ـــن الثالث ـــي س ف
ــي  ــيطانية( فـ ــة شـ ــي )جماعـ ــو فـ ــل عضـ ــن رجـ مـ

ـــكا. أالس

حـذرت دراسـة ألمانيـة حديثـة مـن 
السـتعمال  المحـددة  المـدة  تخطـي 
العدسـات الاصقة يوميـا، إذ تبين أن ذلك 
قـد يسـبب اإلصابـة بالتهابـات، وقد يؤدي 

إلـى ضعـف البصـر.
 وينصـح األطباء باسـتخدام العدسـات 
الاصقـة لمـدة ال تتخطـى عشـر سـاعات 
خـال اليـوم الواحـد، فمخاطـر بقـاء تلـك 
العدسـات لمـدة طويلـة متعـددة منها ألم 
والتهابـات  وتـورم  وجفـاف  العيـن،  فـي 

جرثوميـة فـي القرنيـة.
 هـذا باإلضافـة إلى أن ترك العدسـات 
تدفـق  يمنـع  طويلـة  مـدة  الاصقـة 
األوكسـجين إلـى القرنيـة، مـا يـؤدي إلى 

تورمهـا ويؤثـر الحقـا علـى النظـر.
العدسـة مكانـا  البيئـة تحـت   وتعـد 
إنهـا رطبـة  البكتيريـا، إذ  مثاليـا لتكاثـر 
خلـع  الضـروري  مـن  لذلـك  ومعزولـة، 
نظـرا  النـوم  قبـل  الاصقـة  العدسـات 
لجفافهـا بفعـل اسـتخدامها لمـدة طويلـة، 
مـن  قطـرات  بواسـطة  العيـون  وترطيـب 
الدمـوع االصطناعية. كما شـددت الدراسـة 
علـى ضـرورة غسـل اليديـن جيـدا قبـل 
اإلمسـاك بالعدسـات الاصقـة لمنـع نقـل 

إليهـا. البكتيريـا 

المرأة والطفل

االعتداء الجنسي في هل يتحمل طفلك أعباء ثقيلة ويشارك فى نشاطات فوق طاقته؟
الصغر يولد رد فعل 

انتقامي في الكبر

األزمات االقتصادية تهدد أطفال العالم بسوء التغذية احذري سيدتي 
العدسات الالصقة
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--- 1 --- 
الـزواج  طقـوس  أبسـط 
وأقلهـا تعقيـدا هـى تلـك التى 
تمارسـها قبيلـة نيجريتـو فـى 
الهـادى  المحيـط  جنـوب 
يذهـب  الجزيـرة  تلـك  ففـى 
الخطيبـان إلـى عمـدة القريـة 
ويدقهمـا  برأسـيهما  فيمسـك 

الـزواج يتـم  وبهـذا  ببعـض 
--- 2 ---

قبيلـة جوبيـس  امـا فـى 
العـروس  فتجبـر  األفريقيـة 
ليلـة  لسـانها  ثقـب  علـى 
الزفـاف حتـى ال تكـون ثرثارة 
بعـد   .. زوجهـا  منهـا  ويمـل 
ثقب اللسـان يتـم وضع خاتم 
منـه  يتدلـى  فيـه  الخطبـة 
الـزوج  يمسـك  خيـط طويـل 
بطرفـه فإذا ما ثرثـرت الزوجة 
وأزعجـت زوجها يكفيه بشـدة 
واحـدة مـن هـذا الخيـط أن 
وكثـرة  لثرثرتهـا  حـدا  يضـع 

كامهـا
--- 3 ---

تاهيتـي  جزيـرة  وفـي 
تضـع المـرأة وردة خلف االذن 
تبحـث  كانـت  إذا  اليسـرى 
الزهـرة  وتضـع  حبيـب  عـن 
خلـف األذن اليمنـى إذا كانت 

زوج. عـن  تبحـث 
--- 4 ---

ويحظـر على العـروس فى 
بأرجلهـا  تطـأ  أن  أندونيسـيا 
خاصـة  زفافهـا  يـوم  األرض 
عندمـا تنتقـل من بيـت أهلها 
إلـى بيـت زوجهـا لـذا يجبـر 
والدهـا علـى حملها مـن بيته 
إلـى بيت عريسـها على كتفيه 

مهمـا طـال الطريـق.
--- 5 ---

فـى األقاليـم الريفيـة من 
جزيـرة جريـن النـد  يذهـب 
إلـى  الزفـاف  ليلـة  العريـس 
منـزل عروسـه ويجرهـا مـن 

شـعرها إلـى أن يوصلهـا إلـى 
اإلحتفـال  مـكان 

.--- 6 ---
بونـدا  مدينـة  وفـى 
يورجـاس فـي جنـوب الهنـد 
عريسـها  العـروس  تختبـر 
قـاس  إمتحـان  فـى  بوضعـه 
إلـى  تصحبـه  فهـى  وصعـب 
الغابـة وتشـعل النـار وتكـوى 
ظهـره العـاري، فـإذا تـأوه أو 
ترفضـه وال  الكـى  مـن  تألـم 
تقبلـه عريسـا لهـا وعـدا ذلـك 
القبيلـة  بنـات  أمـام  تفضحـه 
تعتبـره  العكـس  كان  وإذا   ،
والجديـر  المفضـل  الحبيـب 

. والـزواج  بالحـب 
--- 7 ---

امـا مقاطعـة التبـت فلهـا 
الـزواج  فـى  غريبـة  طقـوس 
والخطبـة فعنـد إختيـار الزوج 
للزوجـة .. يقـوم بعـض أقارب 
العـروس بوضعهـا فـي أعلـى 

شـجرة ويقيمون جميعا تحت 
بالعصـى  مسـلحين  الشـجرة 
األشـخاص  أحـد  رغـب  فـإذا 
فـى إختيـار هـذه الفتـاه عليه 
إليهـا  الوصـول  يحـاول  أن 
واألهـل يحاولـون ان يمنعونه 
بضربـه بالعصـى فإذا اسـتطاع 
واإلمسـاك  الشـجرة  تسـلق 
يحملهـا  أن  فعليـه  بيديهـا 
ويفـر بهـا وهـم يضربونه حتى 
يغـادر المـكان ويكـون بذلـك 
قـد ظفـر بالفتـاة وحـاز علـى 

ثقـة أهلهـا
. --- 8 ---

عـادات  غرائـب  ومـن 
فـى  الصينييـن  عنـد  الـزواج 
يتـم  أن  المناطـق  بعـض 
عقـد الخطبـة بـدون أن يرى 
العروسـان بعضهمـا .. فـإذا تم 
اإلتفـاق يقـوم أهـل العروسـة 
فـى  يضعونهـا  ثـم  بتزيينهـا 
محفـة خاصـة ويغلـق عليهـا 

إلـى  يحملونهـا  ثـم  البـاب 
بعـض  ومعهـا  البلـدة  خـارج 
أهلهـا ، الذيـن يقابلـون الزوج 
المفتـاح  ويعطونـه  هنـاك 
فيقـوم بفتـح المحفـة ويراهـا 
إلـى  أخذهـا  أعجبتـه  فـإذا 
منزلـه وإال ردهـا إلـى قومها .

--- 9 ---
ومـن عـادات اهالى جزيرة 
أن  الباسـفيك  فـي  هـاوان 
يقدمـوا صداق المـرأة الجميلة 
بعـدد كبير من الفئـران وتقل 
هـذه الكميـة حسـب جمـال 

العروسـة .
--- 10 ---

تقاليـد  مـن  فـان  اخيـرا 
الـزواج فـي جزيـرة جـاوا ان 
تصبغ العروس أسـنانها باللون 
األسـود وتغسـل قدمى زوجها 
أثنـاء حفـات الـزواج كدليـل 
لخدمتـه  إسـتعدادها  علـى 

طيلـة حياتـه

من  العديد  وجود  مع 
المختلفة،  الغذائية  األنظمة 
فمن الصعب اختيار األفضل 
اتباع  أن  فنجد  منها. 
منخفض  الغذائي  النظام 
يمكن  الحرارية  السعرات 
لذلك  المتاعب.  يسبب  أن 
الطعام  تناول  المهم  فمن 
السعرات  لتوفير  يكفي  بما 
إليها.  التي نحتاج  الحرارية 
أن  األطباء  معظم  ويؤكد 
إذا  يحدث  الوزن  فقدان 
الغذاء الصحي  قمنا بتناول 
منخفض السعرات الحرارية 
وممارسة الرياضة بانتظام .

قبل  التفاح  تناول  1ـ 
كل وجبة:

إذا كنت تريدين إنقاص 
وزنك، قومي بتناول تفاحة 
هذا  ألن  وجبة  كل  قبل 
فالتفاحة  بالشبع.  يشعرك 
الحجم  متوسطة  الواحدة 
سعر   100 على  تحتوي 
حراري تقريبا، لذلك فتناول 
واحدة لن يؤثر على نظامك 
ال  التفاح  أن  كما  الغذائي. 
أو  الدهون  على  يحتوي 
الكوليسترول،  أو  الصوديوم 
)ج(  بفيتامين  غني  وهو 

واأللياف الغذائية.
2ـ عدم شرب السعرات 

الحرارية:
المشروبات  تحتوي 
على سعرات حرارية كثيرة، 
السعرات  لهذه  ويمكن 
الحرارية أن تضيف لنظامك 
الغذائي أكثر مما تحتاجينه. 
والشاي  العصير  فتناول 
مدار  على  والصودا  والقهوة 
يضيف  أن  يمكن  اليوم 
أكثر من ألف سعر حراري 
الغذائي. فإذا كنت  لنظامك 

تريدين بديا للماء، فقومي 
الغازية  المشروبات  بتناول 
الخالية  الطاقة  ومشروبات 
تجنب  مع  السكر،  من 
القهوة والشاي قدر اإلمكان.
من  الكثير  شرب  3ـ 

الماء:
تناول  عليك  يجب 
الكثير من الماء يوميا، ليس 
على  يحتوي  ال  ألنه  فقط 
أي سعرات حرارية، ولكنه 
الشعور  على  يساعدك  أيضا 
يجب  الواقع،  ففي  بالشبع. 

شرب من ثمانية إلى عشرة 
يوميا.  الماء  من  أكواب 
ونجد أن شرب الكثير من 
يزيد  يوم  كل  البارد  الماء 
التمثيل الغذائي في الجسم 
مزيد  على حرق  ويساعدك 

من السعرات الحرارية.
4ـ تجنب الكربوهيدرات 

البيضاء:
تريدين  كنت  إذا 
يجب  اآلن،  وزنك  إنقاص 
اإلفراط  تجنب  عليك 
الكربوهيدرات  تناول  في 
البيضاء. فالكثير منها تمت 
معالجتها لدرجة أنها فقدت 
الكثير من قيمتها الغذائية. 
والمكرونة  واألرز  فالخبز 
من  المصنوعة  والبسكويت 
إلى  تؤدي  األبيض  الدقيق 

عند  السمنة  مخاطر  زيادة 
كبيرة.  بكميات  تناولها 
تناول  الصحي  من  لذلك 
الكربوهيدرات البسيطة بدال 
من تلك األطعمة المصنوعة 
األبيض.  الدقيق  من 
الكربوهيدرات  وتشمل 
الخضراوات  البسيطة 
الكاملة  والحبوب  والفواكه 
تساعدك  فهي  والبقوليات، 
لفترة  بالشبع  الشعور  على 

أطول.
البروتينات  تناول  5ـ 

الخالية من الدهون:
من المهم أال نقلل من 
البروتينات  اختيار  أهمية 
عندما  الدهون  من  الخالية 
نريد فقدان الوزن. ومصادر 
البروتين الخالي من الدهون 
واألسماك  اللحوم  هي 
ومنتجات  والفاصوليا 
مهم  جزء  وهي  األلبان، 
لفقدان الوزن ألنها تساعدك 
لفترة  بالشبع  الشعور  على 
يبقى  البروتين  ألن  أطول 
في المعدة لفترة أطول من 
معظم الفواكه والخضراوات.

من  المزيد  تناول  6ـ 
الخضراوات:

األطباء  معظم  ينصح 
من  الكثير  بتناول 
النشوية.  غير  الخضراوات 

غير  الطازجة  فالخضراوات 
المجهزة تحتوي على نسبة 
الكوليسترول  منخفضة من 
وبالتالي،  والدهون.  والملح 
في  منخفضة  فهي 
بشكل  الحرارية  السعرات 
العديد  لك  وتتيح  طبيعي، 
كنت  إذا  الخيارات  من 
تناول  وتريدين  جائعة 
أن  ونجد  خفيفة.  وجبة 
أفضل  الطازجة  الخضراوات 
المعلبة،  أو  المجمدة  من 
على  تحتوي  ألنها  نظرا 
األلياف  من  عالية  نسبة 
مثل  الغذائية  والعناصر 
وفيتامين  )أ(  فيتامين 
وحمض  والبوتاسيوم  )ج( 

الفوليك.
الرياضة  ممارسة  7ـ 

عدة مرات أسبوعيا
واآلن وبعد أن أصبحت 
استهاكك  في  تتحكمين 
فقد  الغذاء،  من  اليومي 
حان الوقت لتعزيز برنامجك 
طريق  عن  الوزن  لفقدان 
التمارين  بعض  إضافة 

الرياضية.
األبحاث  وتوصي 
البالغين  على  يجب  بأنه 
األصحاء ممارسة الرياضة ما 
ال يقل عن 150 دقيقة كل 
تريدين  كنت  فإذا  أسبوع. 
عليك  يجب  وزنك،  انقاص 
ممارسة الرياضة لمدة 300 
دقيقة كل أسبوع، أي 30 
اليوم على مدار  دقيقة في 
ستة أيام من أيام األسبوع. 
تمارسين  مرة  كل  ففي 
ستقومين  الرياضة،  فيها 
بحرق المزيد من السعرات 
الحرارية مما يساعدك على 
فقدان الوزن بصورة أسرع. 

الــزواج مرحلــة ضروريــة فــي حيــاة 
المــرأة، وهــي مرحلــة جميلــة، لكــن الــزواج 
ــة وشــهور عســل،  ــام جميل ليــس مجــرد أي
فهنــاك العديــد مــن األعبــاء االقتصاديــة 
ــزواج،  ــى ال ــب عل ــي تترت ــة الت واالجتماعي
ــى  ــب عل ــي تترت ــارات الت ــم االعتب ــن أه وم

ــزواج: ال
أحــد  إن  المشــاعر،  فــي  التناقــض  ـ 
األمــور التــي ال تقــال لــك فــي الــزواج هــو أن 
مثــل هــذا الشــعور أمــر طبيعــي، ستعيشــين 
ــي  ــا ف ــة أم ــات المدهش ــن األوق ــا م مزيج
أوقــات أخــرى فقــد تغضبيــن مــن زوجــك، 
وقــد تفضليــن الهــروب، ولكنــك ســتتذكرين 

ــت. ــع الوق ــر م أن الحــب ال يتغي
تكــون  قــد  تتحملينهــا:  عــادات ال  ـ 
ــل  ــة التحمــل مث ــادات صعب ــزوج ع ــدى ال ل
الشــخير أثنــاء النــوم، ولكــن عليــك أن 
تبقــي فــي رأســك فكــرة أنــك ربمــا تفعليــن 
ــا  ــيئا حفاظ ــك ش ــول ل ــه ال يق ــا، ولكن أيض
علــى مشــاعرك، ولكــن عليكمــا التأقلــم مــع 
الوضــع وســيصبح الوضــع أســهل بعــد وقــت 

ــر. ــتعتادان األم ــل وس قلي
ــرأة  ــى الم ــزواج: عل ــع ال ــول بواق ـ القب
ــع  ــا بواق ــى حــد ســواء أن يقب والرجــل عل

الــزواج ويفهمــاه قبــل المبــادرة إلــى اتخــاذ 
خطــوة مصيريــة كاالقتــران، إن الرجــل أحيانا 
ــات  ــن المتطلب ــر م ــى الكثي ــاج إل ــد يحت ق
ــا  ــرأة أن تفهمه ــتطيع الم ــد ال تس ــي ق الت
كلهــا، لذلــك فعليكمــا أنتمــا االثنيــن أن 

ــر. ــا اآلخ ــل أحدكم يتقب
الرومانســية ليســت دائمــة: مــن الطبيعــي 
أن تحلــم المــرأة بشــخص يفعــل كل شــيء 
رومانســي لهــا ويفاجئهــا دائمــا، ولكــن عليها 
أال تتوقــع ذلــك دائمــا بعــد الــزواج، فالكثيــر 

مــن األمــور تتغيــر لكثــرة المســؤوليات.
ـ األطفــال: علــى الطرفيــن أن يعرفــا فــي 
ــال وأن  ــاران إنجــاب األطف ــات يخت أي األوق
ــع  ــي م ــك أن تتناقش ــك وعلي ــتعدا لذل يس
ــور قبــل  ــي هــذه األم زوجــك المســتقبلي ف
ــاعديه  ــي، س ــص الزوج ــى القف ــول إل الدخ

ــم مســؤولياته. ــت أيضــا ليفه أن

المرأة والطفل

 اغرب عشرة مراسيم زواج في العالم 

ما يجب ان تعرفيه سيدتي أسرع الطرق المضمونة النقاص وزنك
الزواج ليس شهر عسل متواصل 
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فقـــد الحـــظ المدونـــون 
شـــبكات  ومســـتخدمو 
االجتماعـــي  التواصـــل 
متابعـــي  مـــن  وغيرهـــم 
 The(( المسلســـل الدينـــي
ـــي  ـــل المغرب Bible، أن الممث
الـــذي  مهـــدي  مهامـــن 
يـــؤدي دور الشـــيطان فـــي 
ــاول  ــذي يتنـ ــل الـ المسلسـ
الســـيد  حيـــاة  قصـــة 
)المســـيح (، يشـــبه فـــي 
الشـــكل الرئيـــس األميركـــي 

بـــاراك أوبامـــا.
الواقعـــة  وبنـــاء علـــى 
ـــم  ـــو فيل ـــرر منتج ـــابقة، ق الس
) The son of god( أو )ابـــن 
الـــرب (  المقتبســـة قصتـــه 
ـــك المسلســـل حـــذف  ـــن ذل م
التـــي  المشـــاهد  جميـــع 
الشـــيطان  فيهـــا  يظهـــر 

ـــر  ـــذي أثي ـــدل ال ـــا للج تفادي
المسلســـل   عـــرض  بعـــد 
ـــوء  ـــليط الض ـــي تس ـــة ف ورغب
علـــى شـــخصية المســـيح 

فقـــط.
التـــي  دونـــي،  رونـــا 
تتشـــارك وزوجهـــا فـــي إنتـــاج 
المسلســـل، علقـــت علـــى قـــرار 

ــيطان  ــاهد الشـ ــذف مشـ حـ
قائلـــة: )عندمـــا قـــال أحـــد 
شـــكل  إن  األشـــخاص 
ــل  ــي المسلسـ ــيطان فـ الشـ

بـــاراك  رئيســـنا  يشـــبه 
ـــى  ـــام عل ـــز اإلع ـــا، رك أوبام
فأصبـــح  الجزئيـــة،  تلـــك 
ـــي  ـــوم التال ـــي الي ـــع ف الجمي
ـــدث  ـــل يتح ـــرض المسلس لع
عـــن الشـــيطان وتجاهلـــوا 

المســـيح(.
ـــي  ـــا    : )ف ـــت رون وأضاف
ــد  ــرب أريـ ــن الـ ــا ابـ فيلمنـ
التركيـــز  كل  يكـــون  أن 
علـــى شـــخصية المســـيح 
وأن يكـــون اســـمه علـــى 
لســـان كل مشـــاهد للفيلـــم 
لـــذا قررنـــا االســـتغناء عـــن 

شـــخصية الشـــيطان(.
وأعربـــت داونـــي عـــن 
يكـــون  بـــأن  ســـعادتها 
الجديـــد  المســـيح  فيلـــم 
ـــه  ـــكان في ـــرب( ال م ـــن ال )اب

للشـــيطان.

قـال بحـث نشـر مؤخـرا ان مـن يتعرضـون 
لمواقـف اجتماعيـة ناجمـة عـن قصـر قامتهم هم 
وعقـدة  العظمـة  بجنـون  لإصابـة  اكثـر عرضـة 

النقـص وغيـاب الثقـة بالنفـس.
األبحـاث  دوريـة  فـي  نشـرت  دراسـة  وفـي 
النفسـية، أثبـت علمـاء ان جعـل االنسـان يشـعر 
بأنـه قصيـر القامة افتراضيا ينقل له شـعورا سـيئا 
يريـدون  االخريـن  أن  نفسـه وخوفـا مـن  عـن 

إيذاءه.
ويقـول علمـاء إن البحـث يظهـر كيـف أن 
عـدم تقديـر الشـخص لنفسـه يمكـن ان يـؤدي 
الـى تفكيـر يتسـم بجنـون العظمـة وانـه يمكـن 
اسـتخدام البحـث فـي تطويـر عاجـات نفسـية 

أكثـر فعاليـة لهـذه المشـكلة الخطيـرة.
أوكسفورد  جامعة  من  فريمان  دانييل  وقال 
الذي قاد الدراسة »طول القامة مرتبط بنجاح كبير 
في العمل والعاقات.. طول القامة يفسر على أنه 
سلطة نحن نشعر بالطول حين نشعر أننا أقوى.«

ـــك  ـــار زوج ـــي   اذا ث ـــا ابنت ي
ــدوء واذا  ــه بهـ ــى ثورتـ فاحتضنـ

ـــر واذا  ـــأه بالصب ـــأ داوى خط أخط
ضاقـــت عليـــه الدنيـــا فليســـعه 

ـــدرك ص
ـــا  ـــال له ـــا ق ـــوم زفافه ـــي ي ف
ـــل ان  ـــا قب ـــو يودعه ـــا وه والده
ـــش   ـــى ع ـــا ال ـــزل ابويه ـــادر من تغ

ـــة : الزوجي
ابنتى الحبيبة :

ـــن  ـــى يدي ـــن ال ـــوم تنتقلي الي
ـــة  ـــذه الليل ـــى ه ـــن .. وف غريبتي
ــى  ــب فـ ــقف غريـ ــيظلك سـ سـ

بيـــت رجـــل غريـــب
ــأقف  ــة سـ ــذه الليلـ فـــى هـ
ــى  ــف فـ ــريرك النظيـ ــد سـ عنـ
ـــن عطـــر  ـــا م ـــى فأجـــده خالي بيت
ـــوق وســـادتك البيضـــاء ـــارة ف الطه
وقـــد تنهمـــر الدمـــوع مـــن 
ـــى  ـــى حيات ـــرة ف ـــى ألول م عين
فاليـــوم يغيـــب عـــن عينـــى 
وجـــه ابنتـــى ليشـــرق فـــى 

ــد بيـــت جديـ
شـــعورى  ينتقـــل  اليـــوم 

ـــل  ـــى أه ـــى ال ـــل أحاسيس وتنتق
ــم  ــلمونى ابنتهـ ــوم سـ ــك يـ أمـ

ــوع ــون الدمـ ــم يذرفـ وهـ
ـــرح  ـــوع الف ـــا دم ـــت أظنه كن
ـــاكان  ـــم أعـــرف اال اليـــوم ان م ول
ـــى  ـــس ماينتابن ـــو نف ـــم ه ينتابه
هـــذه  مايعذبنـــى  وأن  االن 
ــاكان يعذبهـــم  ــاعة هـــو مـ السـ
انـــذاك, وأن انقبـــاض قلبـــى 
ـــلمك  ـــة وأناأس ـــذه اللحظ ـــى ه ف
كان  غريـــب  لرجـــل  بيـــدى 
يداهمهـــم أيضـــا, وصدقينـــى 
يابنيتـــى أنـــه لـــو كان لـــى 
ـــعور األب  ـــك ش ـــت أم ـــوم تزوج ي
ـــعادها  ـــى اس ـــرى ف ـــت عم ألفني
كمـــا أحـــب أن يفنـــى زوجـــك 
ــعادك  ــبيل اسـ ــى سـ ــره فـ عمـ
ـــى  ـــدم عل ـــة أن ـــذه اللحظ ـــى ه ,ف
كل لحظـــة مضـــت ضايقـــت 
فيهـــا أمـــك فاليـــوم أجـــاوز  

الحاضـــر وأجابـــه المســـتقبل 
ـــن   ـــى تقولي ـــة أمام ـــك واقف وأتمثل
) زوجـــى يضايقنـــى ياأبـــى (  
فمـــاذا أفعـــل ؟أســـأل اللـــه ان 

الينتقـــم منـــى بـــك.
صغيرتـــى : الرجـــل يفاخـــر 
دائمـــا بـــأن زوجتـــه تحبـــه 
فأحرصـــى علـــى اظهـــار حبـــك 
أمـــام أهلـــه وأكرمـــى أهلـــه 
ــه  ــر بأنـ ــب أن يفاخـ ــه يحـ ألنـ
انتقـــى زوجـــة تحـــب أهلـــه 

وتكرمهـــم
زوجـــك  ثـــار  اذا  بنيتـــى 
ــدوء واذا  ــه بهـ ــى ثورتـ فاحتضنـ
ـــر واذا  ـــأه بالصب ـــأ داوى خط أخط
ضاقـــت عليـــه الدنيـــا فليســـعه 
صـــدرك , واعلمـــى بأنـــك تـــاج 
علـــى رأســـه مرصعـــا بالياقـــوت 

ــه ــوك يدمـــى رأسـ أو بالشـ
حبيبتـــى احرصـــي علـــى 

ان تكونـــى لـــه أرضـــا مطيعـــة 
ــاءة  ــماءا معطـ ــك سـ ــن لـ ليكـ
وعينـــه  ســـمعه  واحفظـــى 
ــة  ــع منزلـ ــي ارفـ ــك فـ ليحفظـ
ـــى ان  ـــي عل ـــه , واحرص ـــن قلب م
اليشـــم منـــك اال طيبـــا واليســـمع 
ـــه  ـــع عين ـــنا وال تق ـــك اال حس من
منـــك اال علـــى جميـــا , وتذكـــرى 
ـــك  ـــن أجل ـــت م ـــم تعب ـــى ك بنيت
وقمـــت بتربيتـــك علـــى اروع 
القيـــم فكونـــى مثـــاال طيبـــا يـــرى 
ـــن  ـــا وحس ـــل اخاقن ـــك  جمي في
ـــرا  ـــا واخي ـــق ايمانن ـــا وعم تربيتن
ــك  ــب لـ ــه ان يكتـ ــاأل اللـ أسـ

الســـعادة.
ــا  ــد أبيهـ ــى يـ ــت علـ أنحنـ
ـــه   ـــت ل ـــرارة وهمس ـــا بح وقبلته

مـــن بيـــن دموعهـــا   :
كـــم أحبـــك ياأبـــى .. وكـــم 
أتمنـــى ان يكـــون زوجـــي مثلـــك.

منوعات

حكـم قاضـي ألمانـي 
فرانكفـورت  مدينـة  فـي 
ألمانيـة  سـيدة  علـى 
بالسـجن 3 سـنوات وذلك 
آثـار  تركـت  أن  بعـد 
علـى  والضـرب  التعذيـب 
جسـد  أجـزاء  مختلـف 

المسـكين. زوجهـا 
قـال  العـام  النائـب 
أن  نـاس  )ميشـائيل  إن 
مـن  البالغـة  هايكـة( 
وتعمـل  عامـا   28 العمـر 
الديكـورات  تصاميـم  فـي 
المنـازل،  فـي  الداخليـة 
زوجهـا  بشـرة  حولـت 
إلـى )ورق حائـط( مبقـع 
باألحمـر واألزرق والبنـي.
امـرأة(  )أعنـف 
الصحافـة  وصفتهـا  كمـا 

طولهـا  ويبلـغ  األلمانيـة 
لكـن  سـم   178 نحـو 
وزنهـا يزيد عن التسـعين 
تعـذب  كانـت  حيـث   ,
زوجهـا بالمكـواة والدوش 
أن  دون  شـتاء،  البـارد، 
تمنحـه فرصـة الدفاع عن 

. النفـس 
البالـغ  الـزوج  وقـال 
القاضـي  أمـام  عامـا   41
أن زوجتـه كانـت تحـرق 
بشـرته بالمكـواة، وتعذبـه 
الحـار  الصمـغ  بمسـدس 
علـى  السـجائر  وتطفـئ 

يديـه. 
علـى  تجبـره  وكانـت 
الـدش  تحـت  الوقـوف 
البـارد فـي الشـتاء )كلمـا 
امـرأة  إلـى  عينـه  زاغـت 

خـرى(.
وهذا ليس كل شـيء، 
فقـد كانـت تحبسـه فـي 
الغرفـة إذا كـذب عليهـا، 
تضربـه بحزامهـا الجلـدي 

علـى ظهـره 20 مـرة كلما 
تأخر في المسـاء، وتشعل 
شـعر جسـمه  فـي  النـار 
أحيانـا. وكان عليـه ان ال 
يسـتخدم كلمة )أنـا( ابدا 

وإنما دائمـا كلمة »نحن« 
وألنـه أخطأ فـي ذلك مرة 
فقـد توجـب عليه أن ينام 
طـوال الليـل علـى األرض 

قـرب السـرير كالكلب.
أن  ذكـره  الجديـر 
العنيفـة  المـرأة  محامـي 
بعـد  القضيـة  اسـتأنف 
علـى  بالحكـم  طعـن  أن 
موكلتـه وقال أنها ليسـت 
ميالة للعنـف، لكنها عانت 
مـن )إحباط جنسـي( من 
لتعذيبـه. دفعهـا  زوجهـا 

المحامـي  واعتبـر 
إجـراءات العقـاب والضرب 
الـزوج  ضـد  والحبـس 
الزوجـة  مـن  محـاوالت 
رغـم  بزوجهـا  لاحتفـاظ 

شـيء. كل 

دراسة  اكدت   
أن  حديثة  اميركية 
على  فائدة  للتسوق 
الصحة النفسية، حيث 
التغلب  في  يساعد 
االكتئاب  مشاعر  على 
التي يشعر بها اإلنسان 
العمل  ضغوط  بسبب 

والحياة.
الدراسة  وأوضحت 
أغراض  أنه عند شراء 

بالسعادة  اإلنسان  يشعر  جديدة 
ثاث مرات أكثر من الشخص الذي 

ال يتسوق.
والحظ الباحثون بأنه من النادر 
أثناء  بالحزن  أن يشعر أي شخص 

التسوق.
اإلحصاءات  بعض  وأشارت 
السابقة أن حوالي نصف األميركيين 
يذهبون إلى التسوق، حتى تتحسن 

حالتهم النفسية.
في  نشرت  دراسة  وأوضحت 

أن  والتسويق،  النفس  علم  مجلة 
العاج من خال التسوق يمكن أن 
يؤثر على تحسن المزاج، مشيرة إلى 
أن 28% من األشخاص المتبضعين، 
يذهبون إلى التسوق بهدف التبضع 
من   %62 يتسوق  فيما  ذاته، 
إلى  الوصول  في  رغبة  األشخاص، 

الشعور بالمتعة.
ان  الحديثة  الدراسة  واعتبرت 
من  اكثر  ايجابية  اثار  له  التسوق 
يعالج  انه  كما  االكتئاب  مضادات 

بسرعة حاالت الحزن العابر.  

متذرعة باحباطه الجنسي.. 
اعنف امرأة تجلد زوجها وتحرق جسده بالمكواة

 قصار القامة االقرب لالصابة لتشابهه مع باراك أوباما.. حذف مشاهد الشيطان من فيلم »ابن الرب«
بجنون العظمة وقعت في الحب

كم احبك يا ابي واتمنى ان يكون زوجي مثلك قبل ان تـزف الى عريسها قالت له باكية:

التسوق مضاد لالكتئاب
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اتحاد الكرة العراقي
يسعى لتأمين دخول مشجعي أسود الرافدين لإلمارات

ــدم  ــرة القـ ــاد العراقـــي لكـ بعـــث االتحـ
خطابـــا رســـميا لـــوزارة الخارجيـــة العراقيـــة 
للمباشـــرة بالتنســـيق مـــع نظيرتهـــا االماراتيـــة 
لتاميـــن دخـــول الجماهيـــر العراقيـــة لألراضـــي 
ـــاء  ـــال اللق ـــا خ ـــؤازرة منتخبه ـــة وم االماراتي
ـــن  ـــس م ـــي الخام ـــن ف ـــام الصي ـــم ام الحاس

ـــل.  ـــهر المقب الش
وقـــال ناجـــح حمـــود رئيـــس االتحـــاد 
ــل  ــاد ارسـ ــي، ان االتحـ ــان صحفـ ــي بيـ فـ
خطابـــا رســـميا لـــوزارة الخارجيـــة يدعوهـــا 
للتنســـيق والحصـــول علـــى الموافقـــات 
ــة  ــي بغيـ ــب االماراتـ ــن الجانـ ــة مـ االصوليـ
ـــى  ـــول ال ـــة بالدخ ـــر العراقي ـــماح للجماهي الس
ـــارات لتشـــجيع المنتخـــب الوطنـــي  ـــة االم دول
فـــي مباراتـــه المرتقبـــة امـــام منتخـــب الصيـــن 

ـــات  ـــن التصفي ـــرة م ـــة االخي ـــار الجول ـــي اط ف
ـــى  ـــار ال ـــات، وأش ـــة للنهائي ـــيوية المؤهل االس
ان اتحـــاد الكـــرة قـــرر االســـتعداد مبكـــرا مـــن 
خـــال فتـــح قنواتـــه منـــذ االن مـــع وزارة 

الخارجيـــة لتهيئـــة كافـــة االمـــور تمهيـــدا 
لتســـهيل مهمـــة نقـــل الجماهيـــر العراقيـــة 
بشـــكل انســـيابي الـــى االمـــارات وتشـــجيع 

المنتخـــب الوطنـــي.  
ـــة  ـــه الصعب ـــاوز مبارات ـــراق تج ـــل الع ويأم
ـــي  ـــي ف ـــز الثان ـــان المرك ـــن لضم ـــع الصي م
المجموعـــة الثالثـــة المؤهلـــة الـــى نهائيـــات 
فـــي  للتواجـــد  يؤهلـــه  والـــذي  آســـيا 
ــام  ــتراليا العـ ــيوية فـــي أسـ ــات السـ النهائيـ
المقبـــل ، حيـــث يحتـــل الفريـــق العراقـــي 
المركـــز الثالـــث فـــي مجموعتـــه برصيـــد 6 
ـــدارة  ـــي الص ـــعودية ف ـــف الس ـــا تق ـــاط بينم نق
برصيـــد 13 نقطـــة والصيـــن فـــي المركـــز 

الثانـــي برصيـــد 8 نقـــاط.

شـركة  فـرع  اكـد 
)أديـداس( للمابـس الرياضية 
تصميـم  أن  كولومبيـا  فـي 
سـيرتديه  الـذي  القميـص 
لكـرة  الكولومبـي  المنتخـب 
القـدم فـي مونديـال البرازيل 
2014 حصـري ، وأنهـا تحقـق 
بينـه وبيـن زي  الشـبه  فـي 

العراقيـة. األنديـة  أحـد 
وجـاء إعان الشـركة على 
تداولهـا  يتـم  صـور  خلفيـة 
االجتماعيـة  الشـبكات  علـى 
دهـوك  فريـق  مـن  لاعبيـن 
العراقـي وهم يرتـدون قميصا 
قميصهـا  مـن  نسـخة  يبـدو 
المصمـم للمنتخـب الاتينـي 

فـي  تسـبب  الـذي  األمـر   ،
ضيـق وسـائل اإلعـام. وقالت 
الشـركة فـي بيـان نشـر فـي 
بوجوتـا »أديـداس تؤكـد أنها 
لنـادي  تنتـج  أو  ترعـى  ال 
دهـوك العراقي، نقـدر عاقتنا 
لكـرة  الكولومبـي  باالتحـاد 
القـدم ونحقـق ، علـى وجـه 

السـرعة ، فـي أوجـه الشـبه 
البيـان  الزييـن« وتابـع  بيـن 
المنتخـب  قميـص  »تصميـم 
لاتحـاد  حصـري  الكولومبـي 
القـدم،  لكـرة  الكولومبـي 
تتعلـق  رمـوز  مـن  واسـتلهم 
بالثقافـة الكولومبيـة. مجموعة 
هـذا  فـي  تحقـق  أديـداس 
الوضـع علـى وجـه السـرعة ، 
وسـنتخذ اإلجراءات الضرورية 
التجاريـة  عاماتنـا  لحمايـة 
علـى  المسـجلة  وتصميماتنـا 
المسـتوى المحلـي والدولي«.
قميـص  ويتضمـن 
فـي  الكولومبـي  المنتخـب 
 2014 البرازيـل  مونديـال 
رسـوما ترمزللباد مثـل قبعة 
»فويلتيـاو«، التي يسـتخدمها 
السـاحل  علـى  المزارعـون 
نسـر  وجناحـي  الكاريبـي، 
الـذي  األمريكـي  )كنـدور( 
األنديـز. جبـال  فـي  يعيـش 

ــن  ــهرين كامليـ ــل شـ قبـ
المحـــدد  الموعـــد  علـــى 
ـــاراة  ـــت مب ـــة ، أصبح للمواجه
ــبانيا  ــك أسـ ــي كأس ملـ نهائـ
ـــلونة  ـــد وبرش ـــال مدري ـــن ري بي
ــن  ــا للفريقيـ ــا حقيقيـ صداعـ
فـــي ظـــل تقـــارب توقيتهـــا 
المربـــع  مباريـــات  مـــع 
أبطـــال  لـــدوري  الذهبـــي 

ــا. أوروبـ
ورغـــم ســـعادة الفريقيـــن 
بالطبـــع لتأهلهمـــا إلـــى النهائـــي 
ـــا  ـــدم أي منهم ـــع ق ـــا يض مم
ـــد  ـــج جدي ـــاب تتوي ـــى أعت عل
ــاراة مصـــدر  ، أصبحـــت المبـ
ــن  ــكل مـ ــديد لـ ــاج شـ إزعـ
النادييـــن وســـط هـــذا الكـــم 
ــارات  ــن االستفسـ ــل مـ الهائـ
ــة،  ــذه المواجهـ ــة بهـ المتعلقـ
ــذه  ــة هـ ــي مقدمـ ــي فـ ويأتـ
تحديـــد  االستفســـارات 
ــب  ــي والملعـ ــد النهائـ الموعـ
ـــاراة  ـــه المب ـــتقام علي ـــذي س ال
استفســـار  وهـــو  بالضبـــط 
ياحـــق المبـــاراة النهائيـــة 
بشـــكل  أســـبانيا  لـــكأس 
معتـــاد ألن المســـؤولين عـــن 
تحديـــد هـــذا األمـــر لـــم 

يعـــوا الـــدرس حتـــى اآلن 
ـــد  ـــى تحدي ـــوا عل ـــم يحرص فل
ـــة  ـــب إلقام ـــت وملع ـــد ثاب موع
ـــم  ـــة الموس ـــل بداي ـــي قب النهائ
ـــكلة  ـــس المش ـــرار نف ـــم تك رغ
ـــنوات  ـــي الس ـــم ف ـــكل دائ بش
ــا زال الموعـــد  الماضيـــة، ومـ
ـــى اآلن  ـــاراة حت ـــدد للمب المح
ـــا  ـــل كم ـــان المقب ـــو 1٩نيس ه
أصبـــح اســـتاد »ميســـتايا« 
فـــي بلنســـية هـــو المرشـــح 
األقـــوى الســـتضافة المبـــاراة 

كمـــا حـــدث مـــن قبـــل.
ورغـــم تحديـــد موعـــد 
المبـــاراة فـــي وقـــت مبكـــر 
ــل  ــن قبـ ــم مـ ــذا الموسـ هـ
االتحـــاد األســـباني للعبـــة 
الســـبت  يـــوم  يبـــدو   ،
ــدا  ــان موعـ ــق 1٩نيسـ الموافـ
مـــن  ألي  مناســـب  غيـــر 
ـــل  ـــي ظ ـــال ف ـــلونة والري برش
االحتمـــاالت الكبيـــرة لبلـــوغ 
ــي  ــع الذهبـ ــن المربـ الفريقيـ
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 
ـــة  ـــات جول ـــام فعالي ـــذي تق وال
ـــي 22 و23  ـــه يوم ـــاب في الذه
ثـــم مباراتـــي جولـــة اإليـــاب 

ــبوع. ــا بأسـ بعدهـ

الرياضة

موعد ومكان إقامة كالسيكو 
الكأس األسباني.. صداع في 

رأس برشلونة والريال!

زي منتخب كولومبيا وفريق نادي دهوك العراقي.. واحد!

البطـــل  ســـطر 
ـــي  النرويجـــي المخضـــرم أول
ــمه  ــن اسـ ــار بيورندالـ إينـ
ــي  ــور فـ ــن نـ ــرف مـ بأحـ
ـــتوية  ـــاد الش ـــخ األولمبي تاري
عقـــب إحـــرازه الميداليـــة 
الذهبيـــة الســـابعة فـــي 
مســـيرته األولمبيـــة وهـــو 

ــن. ــن األربعيـ ــي سـ فـ
إحـــراز  يكـــن  لـــم 
المخضـــرم  النرويجـــي 
أولـــي إينـــار بيورندالـــن 

ــي  ــة فـ ــة الذهبيـ للميداليـ
ــافة  ــرعة لمسـ ــباق السـ سـ
ـــابقة  ـــي مس ـــر ف 10 آالف مت
دورة  ضمـــن  البياثلـــون 
األلعـــاب األولمبيـــة الشـــتوية 
)سوتشـــي 2014(، حدثـــا 
ـــن  ـــل يمك ـــط، ب ـــا فق مهم
القـــول إنـــه كان إنجـــازا 
صاحبـــه  خلـــد  فريـــدا 
ــي  ــور فـ ــن نـ ــرف مـ بأحـ
تاريـــخ األلعـــاب األولمبيـــة 
الشـــتوية، ليـــس فقـــط 

ــي  ــابق النرويجـ ألن المتسـ
ــن  ــن مـ ــطوري تمكـ األسـ
الفـــوز بالميداليـــة األولمبيـــة 
الثانيـــة عشـــرة فـــي مســـيرته 
ــك  ــادل بذلـ ــة فعـ الرياضيـ
ـــجل  ـــي المس ـــم القياس الرق
باســـم مواطنـــه بيـــورن 
ــاز  ــل ألن إنجـ ــي بـ دايهلـ
بيورندالـــن هـــذا حققـــه 
ـــن،  ـــن األربعي ـــي س ـــو ف وه
ـــزة  ـــه مســـيرة متمي ـــوج ب فت
مـــن العطـــاء اســـتمرت 
ــا، إذ  ــن 16 عامـ ــر مـ ألكثـ
أن باكـــورة إنجازاتـــه كان 
ـــاد  ـــي أولمبي ـــا ف ـــد حققه ق
ناغانـــو الشـــتوية عـــام 1٩٩8، 
عندمـــا تـــوج بميداليتيـــن 
وكان  وفضيـــة  ذهبيـــة 
ــاوز  ــذاك ال يتجـ ــره آنـ عمـ

ــا. 24 عامـ

العامـــة  النيابـــة  طالبـــت 
الوطنيـــة  للمحكمـــة  التابعـــة 
ــو روث،  ــي بابلـ ــبانية القاضـ اإلسـ
ـــة  ـــكاب جريم ـــة ارت ـــه تهم بتوجي
ضريبيـــة لنـــادي برشـــلونة فـــي 
ــم  ــع المهاجـ ــده مـ ــة تعاقـ صفقـ
البرازيلـــي نيمـــار دا ســـيلفا مـــن 

ناديـــه المحلـــي ســـانتوس.
ـــيه  ـــام خوس ـــب الع ـــدم النائ وق
بيرالـــس الطلـــب امـــام القاضـــي 
الـــذي يباشـــر التحقيقـــات مـــع 
ـــابق،  ـــلونة الس ـــادي برش ـــس ن رئي
ســـاندرو روســـيل، لقيامـــه بالموافقـــة 
علـــى صفقـــة نيمـــار، واشـــار 
بيرالـــس فـــي وثيقـــة طلبـــه 
إلـــى ان احـــد دالئـــل الجريمـــة 
ــود  ــي وجـ ــل فـ ــة تتمثـ الضريبيـ
ــى  ــة، إلـ ــة بالصفقـ ــود وهميـ عقـ
جانـــب إجـــراء بعـــض العمليـــات 

ــى  ــال علـ ــدف لاحتيـ ــي تهـ التـ
ــة. ــة العامـ الماليـ

ـــرب  ـــة الته ـــة قيم ـــدر النياب وتق
ــذه  ــاب هـ ــذي شـ ــي الـ الضريبـ
الصفقـــة بتســـعة ماييـــن و100,8 
برشـــلونة  وكان  يـــورو،  ألـــف 
قـــد أعلـــن فـــي أب الماضـــي 
ــورو  ــون يـ ــع 57,1 مليـ ــه دفـ أنـ
لصفقـــة  إجماليـــة  كقيمـــة 
الاعـــب البرازيلـــي، لكـــن تبيـــن 
أن الصفقـــة تشـــمل عمـــوالت 
ـــل  ـــرى، تجع ـــات أخ ـــب ونفق وروات
ــى  ــل إلـ ــة تصـ ــا الحقيقيـ قيمتهـ

حوالـــي 132,2 مليـــون يـــورو.
روســـيل  أن  إلـــى  يشـــار 
ــوى  ــة دعـ ــى خلفيـ ــتقال علـ اسـ
بالنـــادي  عضـــو  بهـــا  تقـــدم 
ـــي للكشـــف عـــن مخالفـــات  الكتالون

ــار. ــة نيمـ ــي صفقـ فـ

النيابة تتهم برشلونة بإرتكاب جريمة ضريبية في صفقة نيمار

بيورندالن أسطورة البياثلون 
يدخل التاريخ من بوابة سوتشي
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اربيـــل  تســـتعد 
ــرة  ــط دائـ ــوف وسـ للوقـ
التالـــق وهـــي تمســـك 
صولجـــان  بيدهـــا 
ـــون  ـــة لتك ـــياحة العربي الس
ـــا  ـــة ب ـــة المتوهج العاصم
منـــازع لهـــذا الجانـــب 

الحيـــوي.
ومـــن بيـــن الكـــم 
ــطة  ــن االنشـ ــر مـ الكبيـ
والفعاليـــات تشـــهد فـــي 
)آذار( المقبـــل ملتقـــى 
للصحافييـــن العـــرب , كمـــا 
ــابع  ــي السـ ــهد فـ ستشـ
عشـــر   وحتـــى التاســـع 
عـــروض  منـــه  عشـــر 
أوركســـترا مـــن إالقليـــم 
بقيـــة  ومـــن  خاصـــة 
العـــراق،  محافظـــات 
باإلضافـــة إلـــى عـــروض 
ـــاركة  ـــة بمش ـــه عالمي بالي
ــن دول  ــة مـ ــود فنيـ وفـ
العالـــم المختلفـــة. كمـــا 
أعلـــن أن وفـــد مـــن 
كوردســـتان  إقليـــم 

ـــات  ـــي الفعالي ـــارك ف سيش
لمهرجـــان  الختاميـــة 
بغـــداد عاصمـــة الثقافـــة 
 ،2013 لعـــام  العربيـــة 
باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة 
ـــون  ـــة للفن ـــة القومي الفرق
ــم  ــي اإلقليـ ــعبية فـ الشـ
مـــن  كبيـــر  وعـــدد 
المصوريـــن وفنانـــي الخـــط 
ـــان  ـــي مهرج ـــة ف والزخرف
الفيحـــاء،  البصـــرة 
معتبـــرا هـــذه المشـــاركة 
تجســـيدا للتفاعـــل بيـــن 
العراقيـــة. المحافظـــات 

و ســـتحتفل اربيـــل 
ـــن  ـــر م ـــادي عش ـــي الح ف
اذار بإقامـــة أكبـــر مهرجـــان 
ــان  ــم )مهرجـ ــا باسـ فيهـ
ونـــوروز(،  الحريـــة 
سيســـتمر  والـــذي 
ــه،  ــرين منـ ــى العشـ حتـ
العديـــد  وســـيتضمن 
ــة  ــات الفنيـ ــن الفعاليـ مـ
والثقافيـــة واالجتماعيـــة 
بمشـــاركة  والفنيـــة 

دول  مـــن  العديـــد 
ــد  ــة التاكيـ ــم، بغيـ العالـ
ـــل  ـــة أن أربي ـــى حقيق عل
امســـت جســـرا المتـــداد 
ـــى  ـــة عل ـــات المتنوع الثقاف

مســـتوى العالـــم.
ــرون  ــيكون العشـ وسـ
ـــوم  ـــو الي ـــارس ه ـــن م م
الختامـــي لهـــذا المهرجـــان 
ـــة  ـــودت محافظ ـــذي تع ال

أربيـــل علـــى إقامتـــه 
ـــهر  ـــذا الش ـــي ه ـــنويا ف س
ـــر  ـــوم األخي ـــيكرس الي وس
ــة  ــان الحريـ ــن مهرجـ مـ
ــة  ــوروز لعـــروض فنيـ ونـ
باإلضافـــة  وموســـيقية 
ـــة  ـــاب الناري ـــاق األلع إلط
وإيقـــاد شـــعلة نـــوروز 
كتقليـــد كـــوردي قديـــم 
ثـــورة  انتصـــار  يخلـــد 

نـــوروز )اليـــوم الجديـــد( 
ضـــد  

ـــتضيف  ـــك تس ـــى ذل ال
الثالـــث  فـــي  أربيـــل 
اذار  مـــن  والعشـــرين 
ـــة ســـهل  ـــي منطق ايضـــا ف
»مهرجـــان  كندينـــاوة 
الشـــعبي  التـــراث 
بمشـــاركة  الكـــوردي« 
العديـــد مـــن الجمعيـــات 

الثقافيـــة  والمراكـــز 
ــل،  ــي أربيـ ــة فـ والتراثيـ
ــم  ــه أهـ ــتعرض فيـ وتسـ
ـــراث،  ـــة والت ـــح الثقاف مام
ـــاء  ـــروض لألزي ـــه ع وتتخلل
ـــة  ـــواع األكات الكوردي وأن
الصيـــد  وفعاليـــات 
الفروســـية  ومســـابقات 
ـــتعراض  ـــى اس ـــة إل باإلضاف
القديمـــة  التقاليـــد 
لألعـــراس والعديـــد مـــن 

التراثيـــة. األنشـــطة 
رياضيـــا  أمـــا 
ذاتـــه،  اإلطـــار  وفـــي 
فتســـتضيف أربيـــل فـــي 
نهايـــة شـــهر اذار بطولـــة 
ـــم  ـــدو باس ـــة للتايكون دولي
ــة  ــل الدوليـ ــة أربيـ بطولـ
)بمشـــاركة 10 – 15 دولـــة 
تقـــدم فيهـــا فعاليـــات 
وعروضـــا  للتايكونـــدو 
كوريـــا  مـــن  مبهـــرة 

الجنوبيـــة(.
حكومـــة  أن  يذكـــر 
كوردســـتان  إقليـــم 

العـــراق خصصـــت أكثـــر 
مـــن 20 مليـــون دوالر 
ـــات.   ـــذه الفعالي ـــة ه لتغطي
ــرين  ــي )تشـ ــا فـ أمـ
ـــل  ـــتضيف أربي األول( فتس
ــا لمجلـــس وزراء  اجتماعـ
ـــبقه  ـــرب يس ـــياحة الع الس
للمكاتـــب  اجتمـــاع 
لـــوزارات  التنفيذيـــة 
العربيـــة  الســـياحة 
ــام  ــن العـ ــور األميـ بحضـ
لجامعـــة الـــدول العربيـــة 
ــاعديه  والمنظمـــة  ومسـ
للســـياحة  العربيـــة 
الســـياحة  ومنظمـــة 
العالميـــة لاطـــاع علـــى 
ــي  ــياحي فـ ــع السـ الواقـ
أربيـــل، وللتأكيـــد علـــى 
بتتويجهـــا  أربيـــل  أن 
لهـــذا اللقـــب حققـــت 
ـــمتها  ـــي رس ـــداف الت االه
منظمـــة الســـياحة العربيـــة 
ـــن  ـــياحة بي ـــجيع الس لتش
ـــى كل  ـــة عل ـــدول العربي ال

المســـتويات.

األميركية  اإلعام  وسائل  تشهدها  كبيرة  ضجة 
الشيطان،  عابدات  احدى  عن  الماضي  االسبوع  منذ 
عمرها 1٩ سنة، وقصتها قصيرة جدا، وملخصها دموي 
بامتياز، فقد استدرجت عبر موقع على اإلنترنت 23 
المعاشرة سفكت دم  وبدل  بمعاشرتها،  أغرتهم  رجا 
بعد اآلخر، وأتت عليهم جميعا. اسمها  الواحد منهم 
واعترفت   ، بنسلفانيا  والية  من  وهي  بربور،  ميرندا 

بمقابلة عبر الهاتف أجرتها معها صحيفة )ديلي آيتم( 
المحلية بالوالية، بجميع من قتلتهم ذبحا وخنقا، قائلة 
إنهم من واليات أالسكا وتكساس وكارولينا الشمالية 
وهو  الماضي،  ايلول  في  قضى  وآخرهم  وكاليفورنيا، 
اتصلت  لذلك  بشأنه،  ضميرها  أنبها  الذي  الوحيد 
السجن  هاتف  عبر  المقابلة  معها  لتجري  بالصحيفة 
مرة  ألول  اعترفت  عنه  حديثها  وأثناء  فيه،  النزيلة 

بقتل اآلخرين في فعل ممارسة لطقس شيطاني.
قالت ميرندا للصحيفة عن آخر ضحاياها، واسمه 
تروي الفيرارا، إن ضميرها يعذبها ألنها قتلته )وحان 
الوقت للتخلص من ذلك، ال يعنيني ما إذا كان الناس 
تأنيب  من  التخلص  فقط  أريد  ال.  أم  سيصدقونني 
الضمير( طبقا لما ذكرت عن الجريمة التي اعتقلوها 
بسببها في نوفمبر الماضي، واتضح أنها نفذتها بمساعدة 

زوجها إيليت بربور، األكبر منها سنا بثاثة أعوام.

ــاب  ــاء والكتـ ــاد االدبـ ــن اتحـ عـ
ـــن  ـــع م ـــدد الراب ـــدر الع ـــريان ص الس
ـــفروثا«  ـــة »س ـــة الدوري ـــه االدبي مجلت
والعربيـــة  الســـريانية  باللغـــات 
ــدد  ــدر العـ ــث تصـ ــة، حيـ والكرديـ
موضـــوع رســـالة االتحـــاد الموجهـــة 
والجمعيـــات  المنظمـــات  الـــى 
والـــوزارات حـــول قـــرار اعتمـــاد 
ـــق ذات  ـــي المناط ـــريانية ف ـــة الس اللغ

الغالبيـــة المســـيحية.
كمـــا تضمـــن العـــدد مجموعـــة 
ــاث واالدب  ــاالت واالبحـ ــن المقـ مـ
ــد  ــار وقصائـ ــى االخبـ ــة الـ باالضافـ

ــعرية. شـ

اربيل وسط دائرة التألق..
عــاصـــمة السيـاحـــة الـعــــربـيــــــة تـسـتـــعــد لـكـــــــــرنـفـــاالت احـتـفـــالـيــة مـنـــوعــــــــة

صدور عدد جديد 
من مجلة »سفروثا«

23 رجال ضحايا الحدى عبدة الشيطان


