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من اكثر من خمسة عـشر عاما عجـافا  ونحن نسمع بـالتغيير واإلصالح
ونـرى حكـومـة تـسـتـنـسخ أخـرى من نـفس األحـزاب إلطـالـة بـقـائـها  عـلى
كــرسي احلــكم والــشــعب  يــتــحـمـل األلم واألذى وهــو يــرى إن أصـابــعه
الي واإلداري والـتراجع  في تكـتوي في مـوقد الـتغـييـر نـتيـجة الـفسـاد ا
احلياة االقتـصادية والـسياسـية واالجتمـاعية وانـعدام اخلدمـات والتكالب
كـاسب واالستـئثـار بالـسلطـة وإلغـاء األخر.وكم نـتعجب ـناصب وا على ا
قراطيـة التي صدعوا رؤوسـنا بها والتي عندما يتـبجحون ويـتغنون بـالد
زورة! التي جعلت الناس تكفر بها  بعد كل عملـية انتخابية وصناديقها ا
تديـرها وتـشرف عـلـيهـا اغلب هـذه األحزاب اجلـاثـمة عـلى صدور الـناس
قاطعة الكبـيرة لها من قبل الشعب والتي ال السنوات العجاف. وبعـد ا ;
ــئـة وهم يــضــحـكــون عــلى عــقــول الــعــراقــيـ تــصل الى نــســبــة 80 بــا
باالنـتـخابـات  آيـة انـتخـابـات و أمريـكـا ودول اجلوار تـتـبـجح بتـعـي من
تـشــاء عــلى رأس سـلــطــة الـعــراق! ورغم ذلك نــراهم يـطــبــلـون ويــزمـرون
نـجـزات خـرافيـة الوجـود لـها عـلى الـواقع إال في مـخـيلـتـهم..فـما يـتـمـناه
ـعـانـاة هـو الـعـيش بـسـعـادة وكـرامـة وتـوفـيـر لـقـمة الـنـاس بـعد كـل هذه ا
العـيش والدواء والـتعـليم والـسكن وان يـنعـموا بـنعـمة األمن واألمـان التي
عـانــوا مـنـهــا كـثـيــرا. هـذه األحـزاب والــكـتل أقــامت الـدنــيـا ولم تـقــعـدهـا
بالتـهريج والتـطبيل قـبل وبعد االنـتخابـات األخيرة بـان احلكومة سـتشكل
هـنـي ومن ذوي االخـتـصاصـات واخلـبرة وبـعـيدة عن احملـاصـصة من ا
ـفـسـديـن واذا بهـا تـعـيـد نـفس احلـزبـيـة والـطـائـفـيـة ومـحـاربـة الـفسـاد وا
التـوافقـات واحملـاصصـة بشـكل مـغلف عـلى انهـا تـضم كل ألوان الـطيف
ناصب ـال وا العراقي.! واذا يـتقـاتل احزاب وأشـخاص على الـسلـطة وا
ــزاد عــلـنـي ) حتت مـرأى الــتي تـبــاع وتــشــتــرى في أشــبه مـايــكــون ( 
ومسـمع اجلمـيع بحـيث أصبح لـكل منـصب سعـر يقـابله يـتم دفعه لـلكـتلة
نـصـب أو ذاك وعلـيـه فان االصـالح يـتطـلب الـتي لـهـا احلـصة فـي هـذا ا
ــفـســدين ورفض احملــاصـصــة احلـزبــيـة والــطـائــفـيـة تـغــيـيــر الـفــسـاد وا
واقتالعها مـن جذورها. فحـذار ثم حذار من االلتـفاف على حـقوق الناس
ومـطــالـبـهم... الن ذلـك سـيـدخــلـنــا مـرحـلــة وحـقـبــة جـديــدة من الـصـراع
الـسـيــاسي والـطــائـفي واالثـني بــأشـخـاص وتــوافـقـات
مخـتـلـفة عـن سابـقـتـها و لـكن تـلـتـقي معـهـا بـنفس
األهداف وهو مزيدا من  احلقد والضغينة وإراقة
الـدمــاء واالنـقــسـامــات واخــتالق االزمـات. حتت
شــــعـــــارات اإلصالح الـــــتي تـــــبــــقـى أقــــوال بال

أفعال?!!

# ما نكول سمسم اال نلهم يا رئيس الوزراء  !.
هدي في أحد اجتماعات مجلس الوزراء اطلق رئيس الوزراء عادل عبد ا
واطن و تمليكها لهم مبادرة سكنية كبيرة  تخص توزيع االراضي ب ا
ـواطــنـون   لم مـجــانــا في جـمــيع احملــافـظــات . الــشـارع  الــعـراقـي  و ا
بادرة  ,بعد ان مسكوا بأيديهم سندات يتفاعلوا مطـلقا و ابدا مع هذه  ا
قـطع  اراضـي وزعت عـلــيـهم  بــيـد رئــيس  وزراء  اســبق  مـنــحـهــا  لـهم
مجانـا ايضا  ,ليتـب  فـيما بـعد انـها كذبـة و خدعة اصـيبـوا  بها  خالل
فترة  االنتخابات  ,فلسان حال الـعراقي االن يقول : ( مـا نكول سمسم

اال نلهم يا رئيس الوزراء ) .      
 # احلرب على الدفاع و الداخلية .

حرب تخوضها الكتل  السياسيـة حاليا بشأن تسمية  مرشحي  وزارتي
 الدفـاع  و الداخـلية   ,ففي  اجلـلسـة االخيـرة التي  أُجـلت ألسبـوع قبل
انـعـقـادهـا و كــان مـزمع  الـتـصـويت فــيـهـا  عـلى اكـمـال  تــشـكـيـلـة  عـبـد
ـهـدي  الـوزارية   ,حتـدثت  مـصـادر عن اتـفـاق ائـتالف الـبـنـاء مع عـبـد ا
هدي على تمرير فالح  الـفياض  للداخليـة  و سليم  اجلبوري للدفاع  , ا
االمـر  الــذي رفـضـه  ائـتالف  االصالح  ,مـطــالــبــا  بـتــقــد  سـيــفــيـات
تبقيـة  قبل  انعقاد  اجللـسة  للتأكد من رشح  للحـقائب  الثمانيـة  ا ا
ـساءلة  و العـدالة  او الفساد  ,و هو ما من خلو ملـفاتهم من اجراءات  ا
ـقبل  .. الـسؤال  الـذي يقال  : في  كل  دورة اجل  اجللسـة  للـثالثاء  ا
ـانيـة  جـديـدة  تـكون وزارتـا  الـداخـلـية  و الـدفـاع  عـقـبة حكـومـيـة  و بـر
كاداء  و موضع  حـرب  ب الكـتل السـياسيـة  لتـسميـة مرشحـيها   ,هل

ـــاذا  ?..              النهما اعلى الوزارات  ميزانية  مالية  ام  
#إعالميو احلرة_عراق ! .

احلمـلـة اإلعالمـيـة الـتي جنح بصـنـاعـتـها و تـسـويـقـها (34) إعالمي كـما
يشـاع في قـنـاة (احلرة_عراق) لـلـرأي اإلعالمي الـعـام  بعـد قـرار إنـهاء
ـركـزية في واشـنـطن  لم يـنجح عقـودهم و تـسـريحـهم من إدارة الـقـناة ا
بصـناعـة و تمـرير مـثلـها مـئات اإلعالمـي احملـترفـ في وسائل إعالمـية
وقـنـوات فـضـائـيـة مـهـنـيـة عــديـدة واجـهت مـصـائـر أشـد قـسـوة بـاالغالق
النـهـائي نتـيـجة قـرارات و تدخالت سـيـاسيـة  او ضـربتـهـا موجـة األزمة
ـوجـعـة فـسـرحت الـعـشـرات من الـعـامـلـ فـيـها ـالـيـة ا ا
اجــبـــارا و اضــطــرارا .. مـــا أريــد قــولـه  عــشــرات
هنية اإلذاعات و الصحف  أنتهت مسيرة حياتها ا
لألسبـاب أعاله  غيـر أنا لم نـتفاعـل مع اعالميـيها
و نشـكل قضـية رأي عـام حولـهم  كـتفـاعلـنا الـيوم

هني في احلرة _عراق . مع اإلعالمي ا

هاشتاكات -سياسية
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تـلـقى مـاني رضـائي راد عـروضـا من
أربع جامـعات أمـريكـية لـلدراسـة بها
فـــتــرك عـــمــله الـــذي يــحـــقق له دخال
كبـيرا بشـركة تابـعة لـشركة سـيمنس
ــاضي وتـــقــدم فـي طــهـــران الــعـــام ا
كنـهما الـبقاء خلطبـة حبـيبته لـكي 
مـــعـــا أثـــنـــاء دراســتـه في الـــواليــات

تحدة. ا
وعــادة مـــا يـــســتـــغـــرق اســتـــخــراج
تـأشـيـرة الـدراسـة األمـريـكـيـة بـضـعة
أشهـر لكـنه ال يزال يـنتـظر بـعد مرور
 16شـــهـــرا. وكــان لـــبـــقــائـه في هــذا
الــوضع الـغــامض عــاطال عن الــعـمل
أثـره عـلى الـعالقـة بيـنـهـمـا فـانـفصل

احلبيبان.
قــال رضــائي راد الــذي فــاز بــفــرص
إلجــراء دراســات عــلــيــا في هــنــدسـة
الكهرباء ”بدأت انزلق إلى االكتئاب.

وشعرت بالفراغ والعبثية.“
وفي نــهــايـة األمــر تــخــلى عن حــلـمه
األمــــريـــكـي وحــــصل عــــلـى فــــرصـــة

للدراسة في جامعة أوروبية.
ويدرس آالف اإليـرانيـ في الواليات
ــتــحـدة كـل عـام إذ تــمــثل الــدراسـة ا
واحــدة من بـوابــات قــلـيــلـة الــعـدد ال
تــزال مــفــتـوحــة مــنـذ قــطع الــبــلـدان
الـعالقـات الــدبـلـومـاسـيـة عـام 1980
بعـد قـيام الـثورة اإلسـالميـة قبل ذلك

بعام.
والطلبة اإليرانيون معفيون من حظر
الـــســـفـــر الــذي فـــرضه في الـــبـــدايــة
الرئيس األمـريكي دونالـد ترامب عام
 2017 ويــطـبق إلى حــد كــبـيــر عـلى
مــواطـــني إيــران ولـــيــبـــيــا وكـــوريــا
الشمالية والصومال وسوريا واليمن
بـــاإلضــــافــــة إلى عــــدد مـــحــــدود من

مواطني فنزويال.
وتــوضح بــيــانــات مــعـهــد الــتــعــلـيم
الـدولي الذي يـتـابع الـطلـبـة األجانب
ــــتـــــحــــدة أن عــــدد في الـــــواليــــات ا
اإليرانـيـ الذين يـدرسـون في البالد
بــلغ أعـلى مــسـتـويــاته مـنــذ عـشـرات
الـسنـ إذ وصل إلى  12800طالب.
غـيــر أن ثـمــة مـؤشـرات عــلى أنه بـدأ

يتراجع.
فقد أظـهرت بـيانات وزارة اخلـارجية
أن عـدد تـأشـيـرات الـطـلـبـة من الـفـئـة

ــمــنــوحــة لإليــرانــيــ في (إف- (1ا
الـفـتـرة مــارس آذار-أكـتـوبـر تـشـرين
األول انـخـفض بـواقع  355تـأشـيـرة
اضي ـقـابلـة من العـام ا عن الفـترة ا

ئة. بنسبة هبوط تبلغ  23في ا
ـقابل انـخـفض عدد تـأشـيرات وفي ا
الــطــلــبـة األجــانب عــمــومــا بـنــســبـة
ثل تـغيرا ئـة وهو مـا  خمـسة في ا

عاديا في هذه النسبة.
أمــا عــدد الــتــأشــيــرات الــذي يـشــمل
الطلبة اإليراني ومن يعولونهم فقد
انـخـفض خالل الـسـنـوات الـدراسـيـة
الـثـالث األخـيــرة. وفي الـوقت نــفـسه
قالـت عدة جـامـعات أوروبـيـة إن عدد
الــطــلـبــة اإليــرانـيــ الــدارسـ بــهـا

ارتفع.
وقد توصلت رويترز إلى أكثر من 20
حـالـة تـأخــر فـيـهـا إصـدار تـأشـيـرات
. وردا على أمريكية للطـلبة اإليراني
هــذا الـتــأخــيـر قــال مـســؤول بـوزارة
اخلــارجـيــة األمــريـكــيــة إن األمن هـو

العامل الرئيسي.
وانسحب ترامب هذا العام من اتفاق
دولي هدفه تـقـييـد البـرنامج الـنووي
اإليـــراني وأعــاد فـــرض الــعـــقــوبــات
مــؤذنـا بـنــهـايــة فـتـرة وفــاق مـشـوب
بــالـــقـــلـق بـــ واشــنـــطـن وطـــهــران

واجهة. رحلة جديدة من ا و
واسـتـنـدت إدارة تـرامب في احملـكـمة
الـعــلـيـا هــذا الـعــام إلى إعـفـاءات من
ـمـنـوح حـظــر الـسـفــر مـثل اإلعـفــاء ا
لــلــطــلــبــة اإليــرانــيــ في الــرد عــلى
اتهامات بأن سيـاستها تمثل ”حظرا
ـا طـالب به ـسـلـم “أشـبه  عـلى ا
تـــرامـب خالل حـــمـــلـــة الــدعـــايـــة في

انتخابات الرئاسة عام .2016
وجـــادل مـــحـــامـــو احلـــكـــومـــة أمــام
احملـكـمة الـعـلـيا بـأن سـيـاسـة ترامب
”ال تـفـرض حـظــرا شـامال بل تـسـمح
بـــدخــول بــعض الــفـــئــات من رعــايــا
الــدول الـــتي يـــشـــمـــلــهـــا احلـــظــر.“
وسـمـحت احملـكـمـة الـعـلـيـا بـأغـلـبـيـة
خمسة أصوات مـقابل أربعة أصوات

بتنفيذ احلظر في يونيو حزيران.
وال تــنــشــر وزارة اخلــارجــيــة أعــداد
طلبـات التأشـيرات األمر الـذي يجعل
من الـصـعب تـقـديـر مـدى االنـخـفاض
مـنوحة في عدد تأشـيرات الـدراسة ا

لإليراني بسبب الرفض أو التأخير
تـقدم وحجم االنـخفاض في عـدد ا

بطلبات للحصول عليها.
ولــلــجــامــعــات األمـــريــكــيــة ســمــعــة
الـصفـوة في إيـران وتـرحب بالـطـلـبة
اإليـرانيـ وكـثـيرون مـنـهم يـدرسون
في تـخـصــصـات هـنـدسـيـة ويـسـدون
ــــهــــارات بــــعــــد ذلك الــــنــــقـص في ا
ــتـــحــدة ــطـــلــوبـــة في الــواليـــات ا ا

وغيرها.
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ـثل هــؤالء ثـقال يــعـادل وفي إيــران 
دون الـقوى الـديـنـية ذات الـنـفـوذ و
جسرا إلى الـغرب يسـهم في التقارب
مــســتــقــبال. وقــبل االتــفــاق الــنـووي
ــبـرم عـام  2015كـان سـتـة الـدولي ا
من أعــضـاء حـكــومـة الـرئــيس حـسن
روحاني في  2014يحـمـلـون درجات
عـلــمـيــة أمـريـكــيـة.وقـال  12إيـرانـيـا
فـازوا بـأماكن فـي جامـعـات أمـريـكـية
لرويـترز إن طـلبـات تأشـيراتـهم ظلت
”قـيــد اإلجــراءات اإلداريـة “لـفــتـرات
طــويــلــة فــيـمــا يــشــيــر إلى فــحـوص
موسعـة.وقال مسـؤول بجامـعة والية
أوكالهــومــا إن حــوالي  15إيــرانــيـا
يأمـلون الـدراسة بـاجلامعـة في فصل
اخلريف احلالي تأخرت تأشيراتهم.
وقالت ريـجينـا هنـري منسـقة شؤون
ـكـتب الطـلـبـة األجانب في الـهجـرة 
وافقة اجلامعة إنـها كتبت رسـائل با
. عـلى وصـولـهم مـتـأخـرين أسـبـوع
لـكن هـذه الـفـرصـة لم تـكن كـافـية ألي
منـهم. وفي الـعـادة كانت تـكـتب ما ال
يـزيــد عـلى خــمس من هــذه الـرسـائل

في كل فصل دراسي.
وأضافت ”هذه أول مرة اضـطر فـيها
لــكـتــابـة هــذا الـعــدد الـكــبـيـر وكــلـهم

إيرانيون.“
وقـالت إن بـعض رؤسـاء األقـسـام في
ـوافقة اجلامـعة بدأوا يـترددون في ا
ــتــقــدمــ اإليــرانــيـ عــلـى قــبــول ا
لــلـدراســات الـعــلـيــا حـتى إذا كــانـوا
يــفــضـــلــونــهم عــلى غــيــرهم بــســبب
مشاكل التأشيرات التي يواجهونها.
وســــئل مـــســــؤول بـــإدارة الـــشـــؤون
الـقـنـصـلـيـة في وزارة اخلـارجـيـة عن
الـتأخـيـرات فقـال مـشتـرطـا عدم نـشر
اسمـه إن األمن القـومي هـو األولـوية

الـــقــصـــوى عــنــد الـــبت في طـــلــبــات
الـتـأشـيرات. تـوضح بـيـانـات سـابـقة
ــمـنــوحـة لــتــأشـيــرات الــفـئــة (إف) ا
لـلــطـلـبــة ومن يـعـولــونـهم أن إصـدار
هـــذه الــتــأشــيــرات لـإليــرانــيــ بــدأ
ــنــتــهــيــة في يــتـــراجع في الــســنــة ا
سـبتـمـبـر أيـلول  2015بـعـد ارتفـاعه
عــدة ســنــوات عــلى الــتــوالي. وبــعـد
ـئــة في ذلك تــراجع بــلغ واحـدا فـي ا
ـئة و16 العـام بـلغ الـهـبوط  17في ا
ـئـة عـلـى الـتـرتـيب في الـعـامـ في ا
.ولـسـنـوات ظـلت واشـنـطن الـتـالـيــ
. تفرض قيودا على الـطلبة اإليراني
فــقـــد مـــنع قـــانـــون وقـــعه الـــرئـــيس
الــســـابق بــاراك أوبـــامــا عــام 2012
إصـدار تــأشـيـرات لإليــرانـيـ الـذين
ـا تـؤهـلـهم يـدرسـون في مــجـاالت ر
لـلعـمل في قـطـاع الطـاقـة اإليراني أو
العلوم النووية أو الهندسة النووية.

غيـر أن الـسنـة الـتي تلت صـدور هذا
القانـون شهـدت زيادة بنـسبة  17في
ـئـة في عـدد الـطـلـبـة اإليـرانيـ في ا
ـتـحـدة حـسب مـا تـظـهره الـواليـات ا

بيانات معهد التعليم الدولي.
ــوقــعـة وال تــزال الــدول األوروبــيــة ا
عــلى االتــفــاق الــنــووي مــلــتــزمــة به
وحتـاول إنـشـاء آلـيـة مـالـيـة حلـمـايـة
الــتـجـارة مـع طـهــران من الـعــقـوبـات
األمريـكيـة.واخملاوف األمـنيـة ال تمثل
مشكلـة للطلبـة اإليراني في أوروبا.
فقـد حصل رضـائي راد عـلى تأشـيرة
مـن إســبـــانـــيــا فـي أربــعـــة أســـابــيع
فـــــحـــــسـب لـــــلـــــدراســــــة في إحـــــدى

اجلامعات في برشلونة.
وقـد قبـلت اجلـامعـات الـهولـنـدية 82
طــالــبـا إيــرانــيـا إضــافــيـا في 2017
حـــسب بــيـــانــات مـــؤســســة نـــوفــيك
الــتـعـلــيـمـيــة غـيــر الـربـحــيـة. وقـالت

جــامـعـة لــودفـيج مــاكـســمـيــلـيـان في
ميونيخ إنها قبلت  20 طالبا إيرانيا

إضافيا هذا العام.
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وقـالت جـامـعـة أوبـسـاال في الـسـويد
إن عــدد الــطــلــبــة اإليــرانــيــ الــذين
تــقــدمــوا لــهــا في  2018 زاد بـواقع
 135إيــرانـيــا مــقـارنــة بــعـام .2016
وقالـت جامـعتـا هـومبـولت في بـرل
انـيا وابرهـارد كـارل في توبـنـجن بـأ

أيضا إن األعداد زادت.
وال يـزال الـبـعض يــنـتـظـر مـكـانـا في
اجلامعات األمريكـية. فقد قال إيراني
من ســكــان طـهــران اســمه عــبـاس إن
جامـعة أمـريـكيـة قبـلته وتـقدم بـطلب
لــلـــحــصـــول عـــلى تـــأشــيـــرة دخــول
اضـي لكنه تـحدة الـعام ا الواليـات ا
كان ال يزال ينتظـر عندما حانت فترة

تسجيل الطلبة وانتهت هذا العام.

ماني رضائي زاد طالب ايراني 
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 عـــنـــدمـــا بــدأت مـــواعـــدة الـــرجــال
حـذرتني أمـي من أنه "ال يـوجد شيء

اسمه مشروب مجاني".
وراحت أمـي تــفــكــر أصـــعب وقــالت:
"ســيـعــتـقـد الــرجـال أنـك مـديـنــة لـهم

بشيء ما".
أعــــلم أن والــــدتي لم تــــكن تــــقـــصـــد
تخويفي لـكن حديثها جـعلني أشعر
بـــالــقــلـق في كل مـــرة ألــتــقي فـــيــهــا
شـخصـا جـديـدا. لـقد اسـتـغـرق األمر
وقـــتـــا لـــلـــتـــخـــلص من اإلحـــســـاس
بـــااللـــتــزام الـــذي شـــعـــرت به جتــاه
الــرجـال الــذين دفــعـوا تــكــالـيف أول
كأس في أول لـقاء بـينـنا وهي نـحو
 5دوالرات لــكن مــنـذ ذلـك احلـ لم

أنظر إلى الوراء على اإلطالق.
ـواعـدة ونـظــرا ألنـنـي امـرأة بــدأت ا

مــنـذ  14عــامًــا قــضــيت كــثـيــرا من
الـوقت في الـتـفـكيـر والـنـقـاش بـشأن
ـناسب طـرق العـثـور عـلى الـشـريك ا
لي وكــــــذلـك مــــــا هي الــــــصــــــفـــــات
والـتــصـرفــات الـتي يـجـب أن تـبـحث
عــنــهـا في مــقــابـلــة شــخص مـا ألول

مرة.
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واعدته في إن العثـور على شـخص 
احلـــاضــــر بـــات أســـهـل من أي وقت
مـضـى وذلك من خالل الـتــطـبــيـقـات
ومــجـتــمـعــات اإلنـتــرنت الــتي تـضم
أشـــخــاصــا مـن جــمــيـع االجتــاهــات

والهويات واخللفيات.
لـكن الـسـؤال بـشـأن من الـذي يـتـع
عـلـيه دفع الـفـاتـورة في الـلـقـاء األول
دائـمـا مـا يـثـيـر حـديـثـا شـيـقـا بـيـني
وبــ نـفــسي. وتــعـودت عــلى تــبـني

ـــــرأة جتب ــــنـــــطق الـــــقـــــائل إن ا ا
مــعـامــلــتـهــا مــثل الــرجل ويـجب أن
ندفع نحن النساء مـقابل ما نتناوله
ونشـارك في دفع فـاتورة أي لـقاء مع
رجل. وللـتـأكد من أن األمـر ال يـسبب
أي مشـاكل عـلى اإلطالق كنت دائـما
أقــتـرح زيــارة أمـاكن رخــيـصــة مـثل
طـاعم واحلـانات واحلـدائق. وعلى ا
مــدار خـمس ســنـوات اكــتــسـبت من
ـعلـمـ خبـرات وأفـكار األصدقـاء وا
جــعــلــتـنـي أسـأل نــفــسي دئــمــا هـذا
الــــســـــؤال. تــــعـــــرفت عـــــلى بـــــعض
الكـاتبات مـثل غلـوريا جان واتـكنز
ستفيد التي جعلني أفكر فيمن هو ا

األكبر من تركيبة اجملتمع هذه.
ويـستـفـيـد النـاس بـدرجـات مخـتـلـفة
وفقا لتركيبة اجملتمع احلالية لذلك
فــبـنـاء عــلى إمـكــانـيــة كل شـخص ال

يـنـبـغي أن نـتـوقع أن يـدفع الـطـرفان
مبالغ متساوية.

توسط أقل فالنساء يـتقاض في ا
ــــرأة الــــكــــنــــديـــة من الــــرجــــال. وا
تتقاضى نحو  69سنتا كنـديا بينما

يتقاض الرجل دوالرا في العمل.
ـعـيـشـة وهـذا ال يـعـني أن تــكـالـيف ا
اخلـاصـة بـنـا نـحن الـنـسـاء أرخص
كن أن تكون ففي كثير من احلاالت 

أكثر تكلفة من الرجل.
رأة ظـهر ا إن للـتطـلعات احملـيطـة 
وسلوكـها كلفـة مادية وشـخصية. إن
ــرأة اخلـارجي أسـيـر لـعـدة مـظـهـر ا
مــعــايـيــر عــالـيــة بــدرجـة ال تــصـدق
وموضـوع روتيـني للـسخـرية في كل
مــكـان بــدايــة من صـنــاعــة الـتــرفـيه

وحتى البيت األبيض.
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يـتـوقـع مـنـا اجلـمـيـع أن نـكـون أكـثـر
هــدوءا ويـــقـــظـــة وفــهـــمـــا ومـــرونــة
واستيـعابـا من الرجـال في كل مجال
مـن مــجـــاالت حــيـــاتــنـــا في األســرة
والـعـمل والـعالقـات والـصـداقات. إن
ـعـايــيـر أمـر مـكـلف من تـلـبــيـة تـلك ا

ادية والعاطفية. الناحيت ا
ــكن حــصـر من وفــضال عن ذلك ال 
الــذي سـيـدفـع الـفــاتـورة في مــسـألـة
ـراة. فـلـديـنا جـمـيـعًا الـرجل مـقابل ا
جتارب مـختـلفـة اعتمـادا إلى عوامل
مــثل اجلــنس والــوضع االجــتــمـاعي
ــواطــنــة واالقــتـــصــادي والــعــرق وا

وعوامل أخرى.
ـسـاواة وفي الـنــهـايـة ال تـتــطـابق ا
ـساواة بـنفس الـقـدر مع الـعدالـة. فـا
تعـني أن يحـصل اجلـميع عـلى نفس
زوج األحذية تمامـا أما العدالة فهي

أن يحصل اجلميع على احلذاء الذي
يـناسـبـهم. وفي الـعالقـات النـاجـحة
يــســعى الــنــاس دائــمـا إلـى حتـقــيق
العدالة.آن مع صديقها زاك منذ أكثر
من عامعنـدما ذهبت في أول لقاء مع
رجل قــــضى غــــالــــبـــيــــة الــــوقت في
الــتــبـــاهي بـــســيــاراتـه الــريـــاضــيــة
وأسـفـاره الـكـثـيـرة صـدمـني عـنـدمـا
أراد مني مشاركته في دفع الفاتورة.
هذا أمر غريب ففي الغالب أن هؤالء
الـرجـال األغـنـيـاء هم الـذين يـقـولـون
ألصـــدقــائي ولـي: "أنــا نـــســوي لــذا

سنشارك في دفع الفاتورة."
ــرأة وســـواء يـــؤمن الـــرجـــال بـــأن ا
تـتـقــاضى أجـرا أقل من الـرجل أم ال
وأيــضـــا ســواء وافق الـــرجــال أو لم
ـرأة تتـلـقى راتـبا يـوافقـوا عـلى أن ا
أقل من الــرجل فــإنـهـم يـســتـفــيـدون

استفادة مباشرة من هذا األمر.
وهــــــذا ال يــــــعــــــني أن الــــــرجــــــال ال
يـجـتـهـدون فـي الـعـمل أو أنه يـتـعـ
علـيـهم دفع الفـاتـورة دائمـا فـعنـدما
ـواقف أتــأكــد فـيــهــا من أنـني أمــرّ 
أتقاضى راتـبا أعـلى من الرجل الذي
سـاعدته في أواعده أكـون سعـيـدة 

دفع الفاتورة أو دفعها بالكامل.
وإذا شـــعــــرت أن رجال يـــربـط دفـــعه
فـاتــورة أول لـقـاء بـأنــني "مـديـنـة" له
بـــطـــريـــقــــة مـــا ســـأصــــر عـــلى دفع
الـفــاتـورة كـامــلـة وإنـهــاء أي فـرصـة
ـزيــد من الـتــواصل. هـذا الــنـوع من
الـتفـكـير الـبـدائي يـظهـر غـياب األفق

واالحترام والتوافق.
لـقــد واعـدت رجـاال ونـســاءً عـلى حـد
سواء ومن الـطريف أنه في أي وقت
واعـدت فــيه امـرأة أو شـخــصـا لـديه

مـيول جـنـسيـة مـختـلـفة يـنتـهي بـنا
األمـــــر إلى الـــــتـــــنـــــافـس عـــــلى دفع

الفاتورة.
أرافق شــريــكي زاك ألكــثــر مـن عـام
حـتـى اآلن. شـعـرت بــإحـســاس جـيـد
جتــاهه عـــنــدمــا أخــبــرني أنه يــحب
احلـيـوانـات وتـبـادلت مـعه وجـهـات
النـظر حـول حقـوق العـمال. لـقد دفع
فـــاتــورة لــقــائـــنــا األول ودفــعت أنــا

فاتورة لقائنا الثاني.
واآلن نـتـقاسم سـويـا الـنـفـقـات على
ـكــنـنــا حتــمـلـه عـنــدمـا أســاس مــا 
نـخرج سـويـا أو يـزور مـنـا اآلخر في
ستقبل ا يتغير هذا في ا منزله. ر
لكننـا وجدنا توازنًـا يناسب كال منا.
هــدفـنــا األهم هـو الــتــأكـد من أن كال
مـنـا يشـعـر بـاالحـتـرام وأنه ال تـوجد

بيننا إهانة أو استغالل.
ـواعــدة األولى فـرصـة إن جـلــسـات ا
صـــــغـــــيـــــرة إلدراك أن الـــــنـــــاس في
اجملتـمع لـديهم مـوارد مـختـلفـة فإذا
أردنــا أن نـــبـــنـي عالقـــة مـــنـــاســـبــة
وشـراكة جـيـدة فإن مـواجـهـة اخللل
في قـــدرة كل مــنـــا جــزء مـــهم في كل

عالقة.
إن مبدأ من الذي سيدفع فاتورة أول
مـــوعــد ال يــحـــدد شــكل الـــعالقــة في

ستقبل. ا
ــــــكن ومع تــــــطــــــور الـــــعـالقـــــات 
ـعــنـيـ بـتـلك الـعالقـة لألشـخـاص ا
الــعـمل سـويــا لـلـعــثـور عــلى الـشـكل
ناسب لعالقتهـما. بغض النظر عن ا
التـوقعات الـتي قد تـكون لديـنا حول
من يجب أو ال يـجب دفع فاتورة أول
مـــوعـــد فــــمن األفـــضـل أن يـــتـــوفـــر

التفاهم أوال.
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في سـلـسـلـة بـغـداد تراث وتـاريخ كـانت
لـنــا مـحـاضــرة عن أغـطــيـة الـرأس لـدى
البـغـدادي الـذكـور  وليس االنـاث الذي
سيـكـون لهـا مـوضوع آخـر وعـلى الرغم
من كـثرة أغـطـية الـرأس الـتي يعـتم بـها
البغـداديون في النـصف االول من القرن
الـعـشـرين وحـدنـا ان ( الـچـراويـة)  كـان
الـغطـاء األكـثـر انتـشـارا واألوسع قـبوال
لدى ابناء بـغداد في تلك الـعقود اذ على
الرغـم من ردة الفـعل ضـد الفـرمـان الذي
صـــدر في الـــقـــرن الـــتــــاسع عـــشـــر من
السلـطان العـثماني الـذي أوجب اعتمار
الـطـربـوش وتـرك الـعـمـامه وعـلى الـرغم
لك الذي اعتم من التوجيه الصادر من ا
ـوظــفـ اعــتـمـار الــسـداره وطـلـب من ا
الــسـداره الــفــيـصــلــيه وعـلـى الـرغم من
ــلك فــيــصل االول لــلــسـداره اعــتــمــار ا

واعـــتـــمـــار أول رئـــيس الـــوزراء عـــبـــد
الرحمن النقيب للعمامه وعلى الرغم من
ارتــداء سـاســون حــسـقــيل لــلـطــربـوش
الــــتـــركي وعـــدم تـــركه عـــلـى الـــرغم من
ــيـل يــهــود بــغــداد  الى ــلك  تـــوجــيه ا
الــطـربـوش الــعـثـمــاني أو عـلى تــعـبـيـر
الوزيـر بعدم صـدور قانـون يلـغي فرمان
الــسـلـطــان الـعـثــمـاني فــأن (الـچـراويه)
الـبـغـداديه كـانت الـسـيـده والـتـاج الـذي
يــرتــفع فــوق رأس الــبــغــداديــ وعــلى
الــرغم من كــثـرة أنــواع أغــطـيــة الـرأس
الــتـي يــعـــتــمـــرهــا الـــبــغـــداديــون فــأن
ـفــضـلـه ولـهـا (الــچـراويه) كــانت لـهــا ا
األفـضــلـيه واألولــويه لـدى الـبــغـداديـ
ـسـتـخدمه عـلى جـمـيع أغطـيـة الـراس ا
من أهل بـــــغــــداد. واذا كــــان الــــبــــعض
يــتــطــرف فــيــرجع الــچـراويـه الى عــهـد

ـلك السـومـري ومـا زال تـمـثاله گـوديه ا
بـغـطـاء الـرأس الـذي يـشـبه (الـچـراويه)
فــأنـنـا نــرى ان (الـچــراويه) من أغــطـيـة
الــرأس الــتـي ظــهــرت نـــهــايــة الـــعــهــد
لكي العثمـاني وأنتشـرت بداية العـهد ا
في بغـداد اذ لم نعثـر علـيها في الـعهود
الـــســـابـــقه الـــعــــبـــاسي وااليـــلـــخـــاني
واجلـالئــــري  واصــــحــــاب اخلــــروفــــ
االســود واالبـــيض والــصـــفــوي وحــتى
نـهـايــة الـعـهـد الـعــثـمـاني اذ لم يـرد في
ــصـــطــلــحــات االلــفــاظ والــكـــلــمــات وا
ــــؤلــــفـــــات اشــــارة الى والــــرســـــوم وا
الــچــراويه وحــتى في الــصــور عن تــلك
الفـترات واذا كـان كلـمة (چـراويه) تعود
الى اســمـ فــارســيـ هــمـا (جــهـار أو
چـوار) وتــعـنـي أربـعه و(ويه) ألــلـفه اي
انـهـا من أربع لـلـفـات واالصل هي كـذلك
وان كـان الـبـعض يـرجـعهـا الى شـخص
مشهـور كلص أو شقـاوه وان اسمه عبد
الـــكـــر  حتــريـــفه الى( چـــرو) وقــال
البـعض انها تـعود الى عـشيـرة الكرويه
وهـذا بعـيـد ألن هـذه العـشـيـره سكـنـاها
فـي شــمـــال ديــالـى ولم تــســـكن بـــغــداد
والـبــعض يـعــود بـهـا الى كــلـمـة(چـري)
للعسكر ولباسهم باعتبار قيافتهم ولكن
في جمـيع االحـوال فأن الـچراويه تـعني
الــيـشــمـاغ الــذي يـلف بــطـريـقــة خـاصه

وتـكون عـلى أنـواع عـديـده منـهـا الـقدام
الــتي تـكـون لــفـتــهـا عـريــضه من األمـام
والـعـرقـچــ الـتي تـتـدارك عـرق الـرأس
عنـد احلـراره تكـون طويـلـة وكانت تـشد
عــلى الـــرأس بــقــوه ويـــســتــخـــدم لــهــا
يشماغـان ومهما قـام صاحبهـا بحركات
فــأنــهــا ال يــنـفــرط عــقــدهــا والــچـراويه
الــعـصــفـوريه لــفـتـهــا رفـيــعه من االمـام

والعرقچ قصير وغير بارز.
Íœ«bGÐ Âd

 وقـــيل ان اسم عــصـــفــوريـه يــرجع الى
شـخـص من أهل الـفــضل اســمه قـدوري
بن عـــصــفــور وچــراويه أبــو جــاسم لــر
ـثل فـي شـجــاعـته الــذي كـان مــضــرب ا
وكـرمـه بـبـغــداد عـلى الـرغـم من ان الـلـر
الـــوارده فـي اســـمه تـــعـــود الى الـــكـــرد
الفيلي وجبـال اللر ب العراق وايران
وهذه لبس الشقاوات ببغداد وهي تنزل
من فــرق اجلـبــ مع عــرقـچــ مـزركش
ـات وهي خـاصه بـأهل وچـراويـة الـكر
ـات في الـكـرخ والـچراويه مـحـلة الـكـر
الـشــبالويه وهي رداء أهل مــحـلــة الـبـو
شـــبل في رصـــافـــة بـــغـــداد وچـــراويـــة
ـهـديه في ـهـداويه نـسـبـة الى مـحـلة ا ا
رصـافة بـغـداد وكان هـنـالك (الـسي لفه)
وهي چــراوبـة يــعـتم بـهــا الـشــبـاب أمـا
الـيشـمـاغ أو الغـتـره الـتي تسـتـخدم مع

العرقچـ في الچراويه فـهو على أنواع
كثيره. لـقد شهدت بغـداد في تلك الفترة
منـها ( أبـو اللـفه) عقـال قد عـلى شكل
حبل من اخليـوط و( أبو الـهلبه) الـعقال
اذا كان له زغب طـويل ويقـال (إمچفف )
يقـال لـلبـغـدادي الذي وضع كـوفـيه على
رأسه و(إمرصرص) الـعقال اذا رص في
الرأس واذا كـان العـقـال خيـوطه سوداء
طاهره يسـمى (برم) و( البرنـيطه) غطاء
لـلـرأس له ظـله صـغـيـره أمامـيه حتـجب
الـشـمس عن الـعـيـون والـكـلـمه ايـطـالـيه
تعـني القـلنسـوه و(بيـريه) غطـاء للرأس
يستخدمه الـعسكريون والـكلمه فرنسيه
و( چــفـــيه) ضــريــبـــــــــيه كــوفــيــة رأس
لألطفال من األبـريسم لها خـطوط ملونه
ـشـهـوره واحلـدريه من ألـبـسـة الـرأس ا
البس وقـد تـسـمى من وجـودهـا حتت ا
الـــعـــرقـــچـــ الــتـي تـــمـــتص لـــلـــعــرق
و(الــــدكـــسن) الـــعـــقــــال اذا وصع عـــلى
احلاجب أو على مشارفها وربع الريف
عــقـال رفــيع جـدا صــغـيــر احلـجم وربع
وبــلي عــقــال رفــيع جــدا والــســداره من
أكـســبـة الـرأس وهي عـلـى أنـواع مـنـهـا
يـلــبـسـهــا األفـنـديه عــادة تـكـون سـوداء
الـــلــون من قـــمــاش( الــچـــوخ) والــنــوع
الثـاني الـسداره الـعسـكـريه تخـتلف عن
االولى في تــقـوسـهــا وحـجـمــهـا أصـغـر

والــسـيـدين كــشـيـده طــربـوشـهــا أحـمـر
ملفوف عليه قطعة خضراء وهي خاصة
للـسـاده من نسب الـرسـول والشـفقه من
أغـطـيـة الــرأس االجـنـبـيه والـطـاگـيه أي
الطـاقيه مـنهـا ما يـسمى طـاقيـة االخفاء
والـعـصـفـوريه احلـدريه اذا أوقـفت عـلى
الرأس اي عاليـه نوع ما وهي من انواع
الـچـراًويـات تـلـبس عـلى مـقـدمـة الـرأس
والـعـگـال أي الـعـقـال الـذي  يـلبـس فوق
الــكـوفـيـه والـيـشــمـاغ وهــو عـلى انـواع
كثيره منها االبـيض وأبو الهلبه والبرم
والـبــگـال اي الـبـقــال وربع الـريف وربع
وبــــلي والـــطـــمس والــــفـــتالري والـــلف
طـسس والوبـر  والعـمامه گـصب وا وا
لــرأس رجـال الــدين والــغـتــره الـكــوفـيه
الــبــيـضــاء والـفــشك الــعـگــال الـظــاهـره
خيوطه من خالل فـجوة اخليـوط السود
الـــتي تــغـــــلــفه والــفــيــصــلــيه نــوع من
ـلـك فـيـصل الـســداره نـــــــــــســبـة الى ا
االول والـفـينه االسم الـثـاني لـلـطـربوش
والـــگـــــــــــــاووريه من الـــبـــســـة الــرأس
لألطفـال والـكشـــــــــــيـده وهي السـيديه
نـقوش والكـليته من الفـارسيه وتعـني ا
وهي كـــيــــــس يـــدخل به الـــرأس حـــتى
الــرـــــــــقــبه مــفــتــوح لــلــوجه والالطــيه
قــلـنــسـوه صــغـيــره تـلــطـأ أي تـلــتـصق

بالرأس.
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