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حقوق مختَرع مهلة وطن

هل يوجد سقف زمني
ملا يحدث في العراق؟

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

هل يمكن قراءة سقف زمني للتظاهرات في بغداد وجنوب 
العراق ، بعد مضي ما يقرب من أربعة أشهر على اندالعها؟
هذا السؤال يكاد يكون في بال ماليني العراقيني الباحثني 

عن الخالص واالنتقال من ضفة إلى أخرى .
ان  يمكن  هل  هو   ، اإلجابة  سياق  في  آخر  سؤال  هناك 
تمتد االحتجاجات الى أربعة عشر شهرًا أو أربعة وعشرين 

شهرًا بداًل من أربعة أشهر؟
الجواب األولي اّن ما مضى ال يكاد يكون مقدمة  بسيطة ملا 
سيكون، واّن الزمن الذي مضى قصير جدًا ، واّن الطريق 

لتحقيق األهداف املعلنة طويل ومدّمى.
الجديد،  العام  مطلع  قتياًل حتى  الرقم ٠٧٦  إلى  نظرنا  لو 
من دون أن يهتز رمش للعالم الذي يراقب بدقة ما يحدث 
في العراق، وليس غافيًا أو نائمًا أو منشغاًل عنه كما يخّيل 
بحسب  الضحايا  من  كبير  الرقم  اّن  لوجدنا   ، لبعضهم 
الساعي  العراق  حالة  في  ولكن  اإلنسانية،  االعتبارات 
املسألة  فإّن   ، ثوب آخر  ارتداء  ثوب من أجل  للخروج من 
معقدة وستفضي إلى نتائج تاريخية من التغييرات التي ال 
عالقة لها باختيار رئيس حكومة انتقالية أو انتخابات مبكرة 
بتقاطع حدي مع مشروع  التضحيات يصطدم  رقم  ، ألن 
متجذر لن يتنازل أصحابه ولو تكتيكيًا عن نقطة أساسية 
العجلة  وما  األصل،  في  عراقي  غير  مشروع  وهو   ، فيه 
تلك  داخل  الدوران  في  مقنن  دور  العراقية سوى صاحبة 

العجلة ليس أكثر.
 لذلك نراهم في طبقة السلطة الرسمية حائرين ال يعرفون 
ليسوا أكثر من  العام  السلوك  ، وهم في  كيف يتصرفون 
سلطة تابعة تنتظر ردود أفعال اآلخرين لتسير في اتجاهها.
سقف  ألن   ، لألحداث  الزمنية  األجندة  بداية  في  نزال  ال 
املطالب هو صناعة تاريخ جديد في املنطقة ، والعالم يعرف 
 . النهاية  في  التاريخ  ذلك  يقدر على صناعة  الذي  َمن هو 
واملسألة ليست سائبة كما تبدو في بعض جوانب املشهد 

أحيانًا.

فرار ثمانني سجينًا عبر نفق وسبعة قتلى في انهيار جسر معلق
لو  بنجكو - ن نسيو سو ا
اعلنت   - ب(  ف  )اندونيسيا()أ 
نحو  أن  باراغواي  سلطات 
معظمهم  سجينا  ثمانني 
عصابة  اكبر  في  أعضاء 
واملخدرات  األسلحة  لتهريب 
من  األحد  فروا  البرازيل،  في 
نفق  عبر  البالد  سجون  أحد 
حراس  مع  بالتواطؤ  حفره  تم 
وقالت  يبدو.  ما  على  السجن 
الناطقة  إيلينا أندرادا  املفوضة 
الفرار  عملية  إن  الشرطة  باسم 
من سجن بيدرو خوان كاباييرو 
الواقع على الحدود مع البرازيل 
نفق"  عبر  األحد  صباح  "جرت 
أنهم  وأضافت  السجناء.  حفره 
من  سجينا  ثمانني  حوالى 
معظمهم  والبرازيل  باراغواي 

"بريمير  منظمة  في  أعضاء 
كوماندو ديال كابيتال".

عملية  أن  أندرادا  وأوضح 
تشويق،  بفيلم  أشبه  الفرار 
نفقا  "حفروا  أنهم  إلى  مشيرة 
يشبه تلك التي نراها في الفالم، 
انطالقا  داخلية  بإضاءة  مزودا 
للسجن". الصحية  املرافق  من 
وتابعت أن "25 مترا فقط تفصل 
بني النفق وأقرب موقع لحراس 
السجن". من جهتها، رأت وزيرة 
العدل سيسيليا بيريز أنه "عمل 
استغرق أسابيع. من املؤكد أن 
يفعل  ولم  يعرف  كان  الطاقم 
إقالة  السلطات  وأعلنت  شيئا". 
عشرات  وتوقيف  السجن  مدير 
من حراسه. وقالت وزيرة العدل 
بأن  كبيرة  شكوكا  "هناك  إن 

في  يعملون  )الذين  املوظفني 
منظومة  في  تورطوا  السجن( 
الفارين  أن  موضحة  فساد"، 
الذين أحصي منهم 76 حتى اآلن 
قد  وكانت  الخطورة".  "بالغو 
تحدثت قبل ذلك عن 92 سجينا 
املتحدثة باسم  فارا. وأوضحت 
رجال  الفارين  بني  أن  الشرطة 
بني  وقعت  مجزرة  في  شاركوا 
سجن  في  متناحرة  عصابات 
حزيران/  16 في  بيدرو  سان 
رؤوس  وقطعت   2019 يونيو 

عشرة سجناء خاللها.
خمس  على  عثر  أنه  وتابعت 
عدد  استقلها  شاحنات صغيرة 
من السجناء، محترقة في بونتا 
البرازيلي  الجانب  على  بورا 
وتفصل  الحدودية.  املنطقة  من 

خوان  بيدرو  مدينة  بني  جادة 
ومدينة  باراغواي  في  كاباييرو 
البرازيل  وعززت  بورا.   بونتا 
املنطقة  في  األمنية  غجراءاتها 
على  العثور  ملحاولة  الحدودية 
الفارين، حسبما أعلن انطونيو 
الدولة  كارلوس فيديرا سكرتير 
للعدل في ماتو غروسو دوسول.
في  الداخلية  وزير  وقال 
اسيفيدو  اوكليديس  باراغواي 
تقوم بتمشيط  إن قوات خاصة 

املنطقة بمساندة مروحيات.
الوطنية  الوكالة  أعلنت  فيما 
الكوارث  إلدارة  اإلندونيسية 
أشخاص  سبعة  مصرع  اإلثنني 
بعد  آخرين  ثالثة  وفقدان 
جزيرة  في  معلق  جسر  انهيار 

سومطرة.

علي السوداني

ب(  ف  )سويسرا(-)أ  دافوس 
املليارات  أصحاب  يمتلك   -
عددهم  البالغ  العالم  في 
تفوق  أموااًل  حاليًا   ،2153
 %60 من  أكثر  يملكه  ما 
ما  وفق  العالم،  شعوب  من 
غير  أوكسفام  منظمة  أكدت 
أن  إلى  مشيرة  الحكومية 
حساب  على  الثروات  تركز 
»في  يأتي  النساء خصوصًا، 

طليعة« أوجه التفاوت.
في  أوكسفام  مسؤول  وأكد 
الذي  باهار  أميتابه  الهند 
سيمّثل املنظمة هذا العام في 
االقتصادي  دافوس  منتدى 
»ال  أنه  بيان  في  السنوي 
الهّوة  )مشكلة(  حّل  يمكن 
من  والفقراء  األغنياء  بني 
متعّمدة  سياسات  دون 
ينبغي  التفاوت.  ملكافحة 
تتأكد  أن  الحكومات  على 
واألغنياء  الشركات  أن  من 
من  العادلة  يدفعون حصتهم 

الضرائب«.
تقرير  ُينشر  تقليديًا، 
حول  السنوي  أوكسفام 
في  الثروات  في  التفاوت 
املنتدى  افتتاح  قبيل  العالم 
في  السنوي  االقتصادي 
حيث  سويسرا  في  دافوس 
الدورة  الثالثاء  ُتعقد 
اللقاء  هذا  من  الخمسني 
االقتصادية  للنخبة  التقليدي 
والسياسية العاملية، بعد عام 
تحركات  شهد  الذي   2019
كبيرة  اجتماعية  احتجاجية 

األوسط  والشرق  تشيلي  في 
وتشدد  بفرنسا.  مرورًا 
أوكسفام  باسم  املتحدثة 
في  لوكلير  بولني  فرنسا  في 
البيان نفسه على أن »حاالت 
في  هي  الفاضحة  التفاوت 
والنزاعات  االنقسامات  قلب 
أنحاء  جميع  في  االجتماعية 
أمرًا  ليست  هي   )...( العالم 
حتميًا )إنما( نتيجة سياسات 
األكثر  مشاركة  تخّفض   )...(
ثراًء في جهود التضامن عبر 
تمويل  وُتضعف  الضريبة، 
وبحسب  العامة«.  الخدمات 
الحكومية  غير  املنظمة  أرقام 
على  منهجيتها  تستند  التي 
مجلة  تنشرها  معطيات 
»كريدي  ومصرف  »فوربز« 
عليها  يعترض  لكن  سويس« 
االقتصاديني،  الخبراء  بعض 
حاليًا  شخصًا   2153 يمتلك 
أموااًل أكثر من 6%4 مليارات 
في  فقرًا  األكثر  هم  نسمة 

العالم.
ثروة  أن  إلى  التقرير  ويشير 
العالم  في  ثراًء  األكثر  الـ%1 
»تمّثل أكثر من ضعف مجموع 
 6%9 يملكها  التي  الثروة« 
مليارات نسمة هم األقّل ثراًء، 

أي 92% من سكان العالم.
أن  لوكلير  بولني  وتوضح 
أوال  يطال  املساواة  »عدم 
النساء بسبب نظام اقتصادي 

ي  تمييز
بحقهن 

هّن  يحصر و

هشاشًة  األكثر  املهن  في 
قطاع  من  بدءًا  أجرًا،  واألقّل 

الرعاية«. 
حساب  عمليات  وبحسب 
فإّن  أوكسفام،  بها  قامت 
العالم  في  النساء  من   %42
على  الحصول  يمكنهّن  ال 
أعباء  »بسبب  أجر  لقاء  عمل 
كبيرة جدًا للرعاية ُتحّمل لهّن 
في اإلطار الخاص/العائلي«، 

مقابل 6% فقط من الرجال.
وتعتبر املنظمة أن بني أعمال 
والطبخ  املنزلية  التنظيف 
املياه  وجلب  الحطب  وجمع 
»تمثل  الجنوب  دول  في 
القيمة النقدية ألعمال الرعاية 
بها  تقوم  التي  املأجورة  غير 
ال15  سن  من  اعتبارا  نساء 
عشرة  عن  يقّل  ال  ما  عامًا، 
دوالر  مليار  و800  آالف 
سنويًا، أي أكبر بثالث مرات 
من قيمة القطاع الرقمي على 

الصعيد العاملي«.
من  سبعة  يمتلك  فرنسا،  في 
أموااًل  املليارات  أصحاب 
فقرا  األكثر  يملكه  ما  تفوق 
ثالثني  نسبة  يشكلون  الذين 
باملئة من السكان، فيما يملك 
بني  من  ثراًء  األكثر  الـ%10 
ثروات  نصف  الفرنسيني 

البالد، وفق املنظمة.

النساء األقل حظًا في الثروات
وأصحاب املليارات يتحكمون مبصائر دول النهب  في   ، وخّداعة  مبتكرة  طرائق  عّلَمهم  الذي  لكبيرهم  وقالوا 

وعدم   ، للغة  واآلمن  األمثل  واإلستعمال   ، والحيلة  والخيانة  والقتل 
والسكوت  واإلهانة  املهانة  وبْلِع   ، اللغوي  العنف  طّسة  في  الوقوع 
على هاونات الكالم الثقيل ، التي تقصف بها الرعية الثائرة العظيمة 
، أوكار العمالة والرذيلة وفقدان الغيرة والهوية ، وصفات وأسماء 

اخرى قد ال تصلح للنشر : 
وبعدها   ، املتظاهرين  نقمة  ستمتص  وبها   ، فورًا  استقالتك  قدِّم 
سندخلهم بمتاهة املماطلة والتسويف والكتلة األكبر والعمامة األصغر 
والدستور األعور ، ثم سنرعبهم بالقتل والخطف والتعذيب والتجويع 
والتهميش واملََلل والتيئيس ، ساعتها سيعودون الى بيوتهم قانطني ، 

وستبقى أنت على كرسّيك نابتًا مثل لصقة جونسون !!
الرئيس عادل  اللحظة – تمثيلية استقالة  إليه – حتى  انتهت  هذا ما 
، الذي كانت بدايته في محراب لينني ، ووسطه في مدرسة ميشيل 
تحولت حكايته وقصته  الذي   ، املهدي  عبودية  ومنتهاه في   ، عفلق 
األسطورية التي ال يشيلها عقٌل وال منطق ، إلى ابرة تخدير وتنويم 
، تشبه تمامًا مخدرات » الغياب وعودة املخّلص » في كل األديان 
وامِلَلل ، ففزَّْت شعوٌب وكَنسْتها من أمخاخها وقلوبها ، وظلت أقواٌم 
تلوكها وتبصقها وتتلذذ بها ، مثل » قات » ال يكلف الجيَب فلسًا 

أحمَر ، بل يأكل من ساحل العقل ويجعله في ضالٍل أبديٍّ مبني .
جمهورية الثوار األحرار بساحة التحرير وأخياتها بالرضاعة ، من 
واإلستثناء  والبطولة  والطهارة  والنبل  والعزة  الشرف  أثداء  نفس 
العجيب ، قد كشفت اللعبة وردت عليها بما يسمى اليوم وحتى يوم 
الكنسة الكبرى » مهلة وطن » وهذا التكتيك الحاسم من تأريخ ثورة 
تشرين املبجلة واملقدسة بدماء الشهداء ، سيستدعي حتمًا استعمال 
أدوات ومحركات ثورية مشروعة فعالة ، ملواصلة عملية كنس وتنظيف 
تكاد ال  التي   ، املنحطة  املجرمة  الشيطانية  الخلطة  ، من هذه  البالد 

تشبهها كلُّ مصائب األرض ، شرقًا وغربًا وشمااًل وجنوبًا !!
إنَّ حقوق مختَرع » مهلة وطن » سيكون 
وأهلها   ، قار  ذي  خزنة  في  محفوظًا 
األحرار األجاويد الشجعان ، وهم شجرة 
قبل  من  خالقة  مبدعة  كريمة  نبيلة  طيبة 

ومن بعد .

مكاتيب عراقية

لندن -الزمان 
الكيمياء  علماء  اكتشف 
عن  بريطانيا،  في  واألحياء 
يمنع  دواء  املصادفة،  طريق 
املسببة  الفيروسات  جميع 
التغلغل  من  البرد  ألمراض 

في خاليا الجسم.
وقال آيد تيت، من كلية لندن 
الدواء  »لهذا  االمبراطورية: 
الجانبية  اآلثار  من  عدد 
تأثيره،  طريقة  بسبب 
كان  إذا  تناوله  يمكن  لذلك 
الشخص مصابًا فعاًل بأحد 
وليس  فقط،  البرد  أمراض 
بمرض شبيه، فحينها تظهر 
هذه اآلثار الجانبية، بحسب 

الديلي ميل«.
وفريقه  أنه  تيت  وأوضح 
وجدوا الدواء عندما حاولوا 
بروتينات  جزيئات  اكتشاف 
ضعيفة داخل طفيلي املالريا. 

أخذ  التجارب،  هذه  وخالل 
عشوائية  عينات  الباحثون 
البروتينية،  السالسل  من 
بآالف  ربطها  وحاولوا 
باستخدام  الدواء  جزيئات 
إذ  الكمبيوتر،  محاكاة 
وفريقه  تيت  اصطدم 
التحمت  التي  بمادة-72 
أنزيمات  مع  ليس  بنشاط 
نظائرها  مع  بل  البالزمود، 
بروتينات  وتؤدي  البشرية. 
دور  و%%%-2   1-%%%
أنواع  لجميع  »املساعد« 
الفيروسات املسببة ألمراض 
نشاط  كبح  أن  أي  البرد، 
هذه البروتينات يمنع تطور 
الفيروسات.  وتكاثر  املرض 
املستخدمة  املادة  ودمرت 
البروتينات  هذه  جزيئات 
بسرعة كبيرة، دون أن تمس 

خاليا الجسم.

اكتشاف عالج ألمراض البرد بالصدفة 
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لندن -الزمان 
من  العديد   »food« موقع  قدم 
التي  للكزبرة  الصحية  الفوائد 
الخضراوات  أشهر  من  تعد 
من  عالية  نسبة  على  الحتوائها 
والفيتامينات  الغذائية  العناصر 
املناعي  الجهاز  صحة  تعزز  التي 
وتحد من خطر اإلصابة باألمراض 
الكزبرة  تحد  كما  وااللتهابات. 
بالتهابات  اإلصابة  خطر  من 
من  وتحد  والعضالت  املفاصل 
املفاصل  بالتهابات  اإلصابة  خطر 
إلى  باإلضافة  العظام،  وهشاشة 
صحة  تعزيز  على  تعمل  أنها 
من  وحمايتها  البشرة  ونضارة 
وتعالج  واالحمرار.  االلتهابات 
اإلصابة  خطر  من  وتحد  الجفاف 
كما  بالبشرة،  الداكنة  بالبقع 
بعالمات  اإلصابة  خطر  من  تحد 

الشيخوخة والتجاعيد
فإن  الدراسات  بعض  وبحسب 

بعض  على  تحتوي  الكزبرة 
العناصر التي تعمل على الحفاظ 
البشرة  وجمال  نضارة  على 
يحافظ  تناولها  حيث  والشعر؛ 
من  وحمايته  الكبد  صحة  على 
السرطانية  واألمراض  االلتهاب 

التي يتعرض لها الكبد.
الكزبرة  تناول  أن  إلى  وأشارت 
يساعد على خفض مستوى السكر 
صحة  على  ويحافظ  الدم  في 
السكر  مرضى  فينصح  الجسم، 

باإلكثار من تناول الكزبرة للحفاظ 
تخفض  كما  الجسم،  صحة  على 
الكوليسترول  مستوى  الكزبرة 
اإلصابة  خطر  من  وتحد  الدم  في 

بالسمنة وتراكم الدهون.
على  يعمل  الكزبرة  تناول  أن  كما 
العصبي  الجهاز  صحة  تعزيز 
ويحد من خطر اإلصابة بالزهايمر 
على  تحتوي  أنها  كما  والخرف، 
نسبة عالية من الفيتامينات التي 

تساعد على التركيز والنشاط.

جّدد شبابك بالكزبرة

نيويورك -الزمان
كشفت دراسة حديثة إخفاق موقع 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
املدارس  طالب  مساعدة  في 
باالكتئاب  املصابني  والجامعة 
دراسة  فكشفت  عليه.  بالتغلب 
ضيق  نطاق  على  أجريت  حديثة 
شملت 33 طالًبا نشروا منشورات 

عبر حسابهم على موقع التواصل 
ما  بشأن  »فيسبوك«  االجتماعي 
االكتئاب،  مشاعر  من  يعانونه 
أنه لم يتم النصح ألحد باالتصال 
العقلية  الصحة  بأخصائي 
وبدال  املساعدة،  على  للحصول 
رسائل  األصدقاء  أرسل  ذلك،  من 
الباحث  وقال  ومشجعة.  داعمة 

علم  أستاذ  كاش«  »سكوتي 
»أوهايو«:  جامعة  في  االجماع 
أشعر بالقلق ألن أصدقاء الطالب 
يساعدوهم  لم  بوك  فيس  على 
كانوا  منهم  العديد  وأن  خاصة 
مجال  في  املساعدة  إلى  بحاجة 
أعلنت  كما  العقلية.  الصحة 
أنها  األمريكية  »فيسبوك«  شركة 

وصفتها  أيقونة  تزيل  أن  قررت 
منصة  على  من  بـ«الحساسة« 
التواصل االجتماعي الخاصة بها 

»إنستغرام«.
التقني  »إنغادجيت«  موقع  ونقل 
باسم  املتحدث  عن  املتخصص 
الشركة  إن  قوله  »فيسبوك« 
 »IGTV« أيقونة  تزيل  أن  قررت 

على  من  الفيديو  مقاطع  لنشر 
الواجهة الرئيسية التي يشاهدها 

املستخدم.
وأرجع املسؤول هذا القرار، لعدم 
استخدام عدد كبير من األشخاص 
لحساسيتها  األيقونة،  تلك 
على  تعمل  أنها  حيث  الكبيرة، 
نشر مقاطع الفيديو مباشرة على 

إنستغرام من البث املباشر.
فيسبوك  باسم  املتحدث  وأوضح 
من  كبير  عدد  »يفضل  قائال 
الفيديو  مقاطع  بث  املستخدمني، 
بعد تنقيحها ومراجعتها، والقليل 
مقاطعه  تظهر  أن  يريد  من  فقط 
على البث املباشر لكل الناس، ملا 
قد يظهر في تلك املقاطع قد يكون 

حساسا ومؤثرا بالسلب عليهم«.
طرحت  قد  إنستغرام  وكانت 
يتيح  تحديثا  سابق  وقت  في 
املباشرة  الرسائل  تبادل  خاصية 
أن  بعد  وذلك  الويب،  نسخة  عبر 
ذاتها  للخاصية  اختبارا  أجرت 
العام  من  فبراير/شباط  في 
يكون  أن  املنتظر  ومن  املاضي. 

صندوق تبادل 
ت  ثا د ملحا ا
نسخة  على 
م  ا نستغر إ
مشابه  ويب 

التطبيق  في  املوجود  لذلك  تمامًا 
من حيث حرية الدردشة الزوجية 
الصور  ومشاركة  الجماعية  أو 

ل  ستقبا ا و
 ، ت ا ر شعا إل ا
الحال  هو  كما 
تطبيق  في 
الذكي.  الهاتف 
تخطط  إنها  املنصة  قالت  فيما 
من  أوسع  لحلقة  امليزة  لتوفير 

املستخدمني في وقت قريب.

فيسبوك ال يصمد أمام االكتئاب 

برلني -الزمان 
األملانية  »بريجيت«  مجلة  أوردت 
أن الشاي األبيض يعتبر من أندر 
أنه  إلى  مشيرة  الشاي،  أنواع 
حيث  جّمة؛  بفوائد صحية  يتمتع 
يعد كنزًا من املعادن والفيتامينات 

ويساعد على التمتع بالرشاقة.
وأوضحت املجلة املعنية بالصحة 
األبيض،  الشاي  أن  والجمال 
الصني،  إلى  أصوله  تعود  الذي 
لصحة  املهم   B1 بفيتامني  غني 
»كاتيشني«،  ومركب  األعصاب، 
الذي يمتاز بتأثير مضاد لألكسدة 

ومضاد للبكتيريا.
كما يزخر الشاي األبيض باملعادن 
والكالسيوم  والزنك  كالحديد 
األيض  تدعم  والتي  والصوديوم، 

وتساعد على النمو وبناء الدم.

الشاي األبيض 
يساعد على 

الرشاقة 


