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األجنبيـة التي حصلت علـيها وكالة
االســـتـــخـــبــــارات األمـــريـــكـــيـــة من
ـئة من مـاكـيـنـات كـريـبـتو  40في ا
مـجمـوع االتـصاالت. وسـمـحت هذه
راقبة تحدة  اكينات للـواليات ا ا
ـســؤولـ اإليــرانـيــ خالل أزمـة ا
الـــرهـــائـن في عـــام 1979. وأمـــدت
عـلومات اسـتخبـاراتية بريـطانيـا 
عن اجليش األرجنتيني خالل حرب
الــــفــــوكـالنــــد حــــسـب واشــــنــــطن
بــوست.ولــكن روســيــا والــصــ لم
ـــاكــيـــنــات تــثـــقــا أبـــدا في هــذه ا
ورفـضتـا اسـتعـمالـهـا.وقالت شـركة
كـريـبـتـو الـدولـيـة السـويـديـة الـتي
تـأسـست بـعـدمـا اشـتـرى مـسـتـثـمر
جــزءا مـن الــشــركــة األصــلــيــة عــام
2018إنهـا ال عالقة لـها بـاخملابرات
ــانــيـــة وال األمــريــكـــيــة وإنــهــا األ
ـــا جـــاء في مـــنـــزعـــجـــة كـــثـــيــرا 
الــــتـــــقــــريـــــر.وقــــالت احلـــــكــــومــــة
الـسـويسـريـة إنهـا عـلمت بـالـقضـية
في نوفمبر/ تشرين الثاني وعينت
قــاضـــيـــا مــتـــقــاعـــدا لـــلــتـــحـــقــيق
فـــيـــهـــا.صـــنـع اخملـــتـــرع الـــروسي

بـوريـس هـاغـلــ مـاكـيــنـة تـشــفـيـر
مـحمـولة عـندمـا هرب إلى الـواليات
ـــتـــحـــدة إثــــر االحـــتالل الـــنـــازي ا
لــلـنـرويج في األربــعـيـنـات. ووزعت
األجـهــزة الـصـغـيـرة عـلى  140ألف
جـــــنــــدي أمــــريـــــكي فـي ســــاحــــات
ية القتال.وبـعد انتهاء احلـرب العا
الثانية انتقل هاغل إلى سويسرا.
وأصـبـحت تـكـنـولـوجـيـته مـتـطـورة
ـــتـــحــدة إلى درجـــة أن الـــواليــات ا
خــشــيت من أنــهــا سـتــمــنــعــهـا من
الــــتــــجـــــسس عــــلى احلــــكــــومــــات
األخـرى.لـكن خــبـيـر فك الــشـيـفـرات
ولـيـام فـريدمـان أقـنع هـاغلـ بـعدم
بــيع مــاكــيــنــاتـه االكــثــر تــطـورا إال
لـلدول الـتي تـوافق علـيـها الـواليات
ة التي اكـينات الـقد تحـدة.أما ا ا
تـقـدر اخملابـرات األمـريكـيـة على فك
شــــيـــفـــراتــــهـــا فـــتــــبـــاع لـــبــــقـــيـــة
احلكومات.وفي السبعينات اشترت
ـانـيــا شـركـة ـتـحــدة وأ الـواليــات ا
كــريــبــتــو وسـيــطــرتــا عــلى جــمـيع
مــــراحـل اإلنــــتـــــاج والــــتـــــطــــويــــر

والتصميم والتكنولوجيا.

سـويـسـريـة.وكانـت شـركـة "كـريـبـتو
أيه جي" توفر أجهزة تشـفير للكثير
من دول الــعــالم مـن بــيــنــهــا إيـران
والـهـنـد وبـاكــسـتـان ودول أمـريـكـا

الالتينية. 
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وقــــــــــد ســـــــــمـح ذلـك لـــــــــوكـــــــــاالت
االســـتـــخـــبــــارات بـــالـــوصـــول إلى
معلـومات سرية مـنذ احلرب الباردة
إلى غــايـــة الــعــقــد األول من الــقــرن
احلالي.وقد اشـترت نحو  120دولة
هـــذه األجـــهـــزة بـــهـــدف تـــشـــفـــيـــر
اتـصـاالتــهـا.ولـكن تـقــاريـر أوردتـهـا
صــــحـــــيــــفـــــة واشــــنـــــطن بـــــوست
ــاني "زد تي إي" والــتـــلــفــزيـــون األ
والـقـنــاة الـسـويــسـريـة "أس أر أف"
تــقـــول إن اخملــابـــرات األمـــريــكـــيــة
ــانـيــة اســتـعــمــلت مــعـدات من واأل
الشركة لـفك تلك الشـيفرات.واطلعت
الــوســائل اإلعالمــيــة عــلى تــقــاريـر
ســـــــريـــــــة فـي أرشـــــــيف وكـــــــالـــــــة
االسـتخـبـارات األمريـكـية حتت اسم
"عـــمـــلـــيـــة الـــقـــرن".وتـــبـــ أنه في
الثـمانيـنات بلـغت نسبـة االتصاالت

ـــســـتـــقــبل اخملـــطط ان حتـــمل في ا
طـائرة أسـرع من الصـوت. كمـا أعلن
اجلـــــــيـش الــــــروسـي في كـــــــانــــــون
االول/ديــســمـــبــر بــدء تــشــغــيل أول
الــــصـــواريخ األســــرع من الـــصـــوت
(افــــنـــــغــــارد) وهي مـن االســــلــــحــــة
اجلــديـدة الــتي أشــاد بـهــا الــرئـيس
ــيــر بــوتــ بــاعــتــبــارهــا »ال فـالد

تهزم «و«ال ترصد«.
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فـي اوروبـا تـتـزايــد الـتـسـاؤالت ازاء
مخاطر انـسحاب واشنطن وتـخليها
تعاظم عن التزاماتـها مع تركيـزها ا
عــلى آســيـا واحملــيط الــهـاد وذلك
ــتـــحـــدة عــززت رغم ان الـــواليـــات ا
وجودها الـعسكـري في شرق اوروبا
في مواجهة مـوسكو كمـا في منطقة
اخللـيج في مواجـهة طهـران. كما ان
الدول االوروبية االعضاء في احللف
ـــانــيـــا جتــد االطــلـــسي وأولـــهــا ا
ـيـزانـية حتت نـفـسـها عـلى صـعـيد ا
ضـغط كبـيـر من دونالـد تـرامب الذي
يـطـالـبـهـا بـجـهـد أكـبـر لـبـلـوغ هـدف
ئة من نفقـات عسكـرية تساوي  2با

ناجتها االجمالي.
وبعد ترامب في  2018بدا أيضا ان
ـانويل ماكرون الرئيس الـفرنسي ا
يـشك بـدوره في االلـتـزام بـالـتـضامن
اجلــــمـــاعي داخـل احلـــلـف في حـــال
اعتـداء على أحـد اعضـائه كما أورد
ـعـهـد الـدولي. كــمـا صـدم شـركـاءه ا
حــ اعــتــبـــر احلــلف االطــلــسي في
حـــــالـــــة »مـــــوت دمـــــاغي«. والحظ
شـــيــبــمــان ان »اثــنــتــ من الــقـوى
النـووية الـثالث في احللف (ثـالثـتها
ـتـحـدة) أشــاعـتـا شـكـوكـا ـمـلــكـة ا ا
بـشـأن هـذه الـقـضـيـة احملـوريـة عـلى

صعيد االمن اجلماعي«.
كــــشــــفت تــــقــــاريــــر أن اخملــــابـــرات
انـية كـانت تتـجسس األمـريكـية واأل
لـعـقـود عـلى الـعـديـد من احلـكـومـات
وتـطـلع على اتـصـاالتـها الـسـرية من
خالل شـــــــــركــــــــة تـــــــــشــــــــفـــــــــيــــــــر

على تـصاعد نـفوذ الـص وسلـسلة
من االزمــات االقــلـيــمــيــة عــلى غـرار
لـيـبـيـا وأوكـرانـيـا.وفـي هـذا الـظرف
ــــيــــزانـــيــــتـــ يـــتــــنــــامى حــــجم ا
العسـكريتـ االكبر في العـالم لتبلغ
ميـزانيـة واشنطن  685ملـيار دوالر

والص  181مليار دوالر.
ـيـزانـيـتـان بـنـسـبة 6,6 وارتـفـعت ا
ئة في  2019 مقارنة ب 2018. با
ـيــزانــيــة الــعــســكــريـة وارتـفــعـت ا
االمـيـركـيـة لـوحـدها ب  53,4مـلـيار
بلغ دوالر في  2019ويساوي هذا ا
ـيا في مـيزانـية الـدولـة السـابعـة عا
هذا اجملـال بعد مـيزانـية السـعودية
(الثـالثة) وروسـيا (الـرابعة) والـهند
ـــتــحــدة ــمـــلــكــة ا (اخلــامـــســة) وا
(السادسة) لـكن قبل ميزانـية فرنسا
(الـثــامــنــة) والــيــابــان (الــتــاســعـة)

انيا (العاشرة). وأ
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وقـال شــيـبـمـان »في أوروبـا يـغـذي
رتبط بـروسيا الـنفقات مع القـلق ا
ـئـة مقـارنة ب زيـادة بنـسـبة  4,2با
«2018.كـما يـشكل الـتـنامي الـكبـير
لـلــقـدرات الـعـســكـريـة الـصــيـنـيـة –
صـواريخ بـالـسـتـيـة عـابـرة لـلـقارات
كنها ضرب أي هدف في الواليات
ـتـحـدة وطـائــرة مـقـاتـلـة مـتـطـورة ا
جي-20ايه وصـــواريـخ وطـــائـــرات
مــســيــرة  –مــصــدرا مـــهــمــا لــقــلق
واشــنـطن وشــركــائـهــا في مــنـطــقـة

. آسيا واحمليط الهاد
عهـد الذي مقـره لندن ان وأوضح ا
الــصــ بــدأت عــلى غــرار روســيــا
تطوير أسلحـة تفوق سرعة الصوت
ــــكــــنـــهــــا تــــخــــطي الــــدفــــاعـــات

ضادة. الصاروخية ا
نـاسـبة وخالل الـعـرض العـسـكـري 
الـذكـرى الـسـبعـ لـقـيام جـمـهـورية
ـقـراطـية في الـصـ الـشـعـبيـة الـد
االول من تــــشـــرين االول/اكـــتـــوبـــر
 2019اســتــعــرضت بــكــ مــنــصـة
الــــصــــواريخ دي اف- 17الــــتي من

{ مــــيــــونـــــيخ - أ ف ب : شــــهــــدت
ـيـة السـنة الـنـفقـات الـعسـكريـة الـعا
ـاضـية أكـبر ارتـفـاع لهـا مـنذ عـشر ا
نافسة سنوات على خلفية تصاعد ا
ــاني ومــا أطــلق عـــلــيه الــرئــيس األ
ــســتـوى »ديـنــامــيــة مــدمـرة «في ا
ي. وازدادت النفـقات العسكرية العا
ـئـة بـحـسب الـتـقـريـر بـنـسـبـة  4بــا
الـسنـوي لـلمـعهـد الـدولي للـدراسات
االسـتـراتـيـجـيـة الـذي نـشـر اجلـمـعة

قبيل افتتاح مؤتمر ميونيخ لألمن.
ـانـي فـرانك فـالـتـر وقــام الـرئـيس األ
شـتـايـنمـايـر في افـتتـاح هـذا احلدث
الـسـنـوي الـكـبــيـر اخملـصص لـبـحث
قــضــايـا الــدفــاع بـتــحــلـيـل الـوضع

الراهن في العالم.
وقال بأسف »سنـة بعـد سنـة نبـتعد
من هــدف الـتـعـاون الـدولي الـسـاعي
القــامــة عــالم ســلـمي ?«ووجه نــقـدا
لـألنــانــيــة الــقـــومــيــة الــتي يــرى أن
أمـيـركـا دونـالـد تـرامب تـشـيـعـها من
خالل رفض »فـكـرة اجملـتـمع الـدولي

نفسها«.
أما رئـيسة مـجلس النـواب األميركي
نـانــسي بــيـلــوسي فــقـد رأت أنه »ال
ــكـن لــلــعــالـم أن يــســمح بــحــدوث
سبـاق تسلح ?«وحتدثت عن »تآكل
مثير للقـلق ألطر الرقابة التي جعلت

العالم آمنا لعقود«.
من جــانــبه أوضـح جــون شــيــبــمـان
ـــديـــر الـــعــام لـــلـــمـــعـــهــد الـــدولي ا
للدراسات االستراتـيجية ان النفقات
الـــعــــســـكـــريـــة »ازدادت مع خـــروج
ـاليـة لسـنة االقـتصـادات من االزمة ا
 2008وحتت تــأثــيـــر أفق تــصــاعــد

التهديدات«.
ــعـاهـدة  وشـوشت نــهـايـة الــعـمل 
دى ـتـوسـطـة ا االسـلـحـة الـنـوويـة ا
2019 (من  500الى  5500كـم) في 
واحتـمال زوال مـعاهـدة نيـو ستارت
حــول االســلـحــة الــنــوويـة الــعــابـرة
ي لـلـقـارات في  2021الـنــظـام الـعـا
لفتـرة ما بعـد احلرب الباردة عالوة
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وأشار الـتقـرير أيـضا إلى أن قـطاعي
الصـنـاعة والـزراعـة يحـتالن مـركزين

بارزين في االقتصاد الهندي.
الية الهندية نيرماال وكانت وزيرة ا
ســيــتــارامــان قــد أعـلــنت فـي اآلونـة
األخيرة عن سلسلة مشروعات للبنية
التحتية في إطار خطة الستثمار مئة
تــريــلــيــون روبــيـة ( 1.39تــريــلــيـون
دوالر) في الــقــطــاع خالل الــســنـوات
ـقـبـلـة في مـسـعى لـتـعـزيـز اخلـمس ا
االقتصاد.جاء ذلك عقب تباطؤ النمو
ئة االقتـصادي في الـهند إلى  4.5با
في ربـع الـســنــة بـ يــولــيـو/ تــمـوز
اضي وسبـتمـبر/ أيـلول من الـعام ا
ا وهي أبـطــأ وتـيــرة مـنـذ  ?2013
زاد الــضـغــوط عــلى حـكــومــة رئـيس
الــوزراء نــاريــنــدرا مــودي لــتــســريع

اإلصالحات.
 UŽËdA  WK KÝ

ونــقـــلت الــصــحـف عن ســيــتــارامــان
قـولــهـا إنـهـا: "تـنـظــر ومـجـمـوعـة من
ـشـروعـات ـسـؤولـ فـي سـلـسـلـة ا ا
ــكن ـــكن إعــدادهــا بــحــيث  الــتي 
تــوجـيه الــتـمـويـل فـور جتـهــيـزه إلى

شروعات". راحل األولى لهــــذه ا ا
وكــــان نـــاريـــنـــدرا مـــودي قـــد تـــولى
الــســلــطــة في عــام  2014عـلـى وعـد
بـــتـــحـــســــ االقـــتـــصـــاد وتـــعـــزيـــز
االســتـثــمــار األجـنــبي لــكــنه يـواجه
مصـاعب في حتـقيق الـهـدف بـسبب
احلاجة لإلصالح الـهيكـلي.وقد اتخذ
مــودي الـذي فــاز بــواليـة ثــانــيـة في
ــــاضي مـــايــــو/ أيــــار مـن الـــعــــام ا
إجـراءات مــنــذ عـام  2014لـتــحـفــيـز
الـنـمـو وكـان من بـ تلـك اإلجراءات
خـفـض ضـريـبــة الـشـركــات وتـسـريع
خـصـخـصــة الـشـركـات الـتي تـديـرهـا
الدولة.وقد أعربت مـصادر اقتصادية
عن تـوقعـها وصـول مـعدل الـنـمو في
الهند إلى ما يتراوح ب  6و 6.5في
قرر أن قـبل ا ـالي ا ئة فـي العام ا ا
ـقـبل.يـذكر يـبـدأ في إبـريل/نـيـسـان ا

أنه فـي عـــام  2018ســــجل الــــنــــمـــو
السنوي لالقـتصاد الـهندي في الربع
الـثـاني من الــعـام أعـلى مـسـتـوى في
الـسنـوات األخـيـرة عـنـدما وصل إلى
ــئــة.وانــحــرفت حــافــلـة تــقل  8.2بــا
مدعوين إلى حفلـة زفاف عن مسارها
وسقطت في نـهر في والية راجـستان
في غـرب الهـنـد ما أسـفـر عن غرق24
راكبا منهم  10نساء عـلى ما أعلنت
الشرطة.وفـقد السائق الـسيطرة على
احلافـلة الـتي كـانت تقل  28شخـصا
فيما كان يعـبر جسرا على ما أوضح
مدير شرطـة مقاطعة بـوندي شريفاج
مينا. وقـال مينا لـوكالة فرانس برس
»كـانـت احلـافـلــة تـنـقل مــدعـوين إلى
حفلة زفاف من كوتا. وقد سقطت عن
اجلسر .«وقد أظهـرت صور بثت من
مـــكــان احلــادث الــســـكــان احملــلــيــ
وعمال اإلنقاذ وهم يـحاولون انتشال
جثث من الـنهـر بيـنمـا كانت احلـافلة
ياه. وتسجل الهند أكثر مقلوبة في ا
من  150ألـف حـــالــــة وفــــاة كـل عـــام
ناجمة عن حـوادث السيـر ويتم إلقاء
اللوم فيها خصوصا إلى عدم صيانة
ــركــبـــات بــشــكـل جــيــد والـــقــيــادة ا

تهورة. ا
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الظـلم بكل بـساطـة ناجم عن اتـخاذ قـرار بشـري خاطئ أو الـتعـدي على
ـــيل إلى الـــبــاطل بـل لــنـــقل أيــضـــا إنه وضع الـــشيء في غـــيــر احلق وا
موضعه وهـو اجلور وبـالتالي الـتصـرف في ملك الـغير ومـجاوزة احلد..
فهل فـعـلـنا ذلك ? نـحن مـعشـر الـكتّـاب الـذي جـارينـا الـشعـراء وتـسابـقـنا
معهم بحب الوطن .خائن تـابع أبن زنا عميل مروراَ إلى الذيل وصوال
إلى حتديثات اجلوكر وشتائم ما أنزل الله بها من سلطان  باتت مالزمة
لكل من يخـتلف معـنا فأمـا إن تكتب بـاخلط الذي أريده أنـا وإما أرجمك
باحدى الشـتائم أعاله أجعل عـظام والدتك تهـتز وهي في قبـرها هذا ما

يحدث لنا فأين خطؤنا?.
الـبـعـض مـنّـا لم يــشـارك "جـســديـا" في ثـورة تــشـرين لــيس ألنه ضـدهـا
ـان راسـخ والقـنـاعـة بـان لـكل شـخص ـعـركة واسـعـة أ ـان بـأن ا فـاأل
طقـوسه ومـشاركـته اخلاصـة قـناعـة راسخـة ورغم هـذا اتهـمـنا الـبعض
يولنـا لدولة يشـهد الله أن بعـضنا لم يزورهـا إلى اآلن عن إيران أتكلم

التي صرنا ذيولها.
أما من شارك في تشرين وعن الكـتّاب حصراَ أتكـلم فلم يسلم أيضا من
االتهامـات بات جـوكريـاً وأبنـاَ للسـفارات بل بـعضـهم فصل من وظـيفته
شـارك يـقف صحـفـيو الـعراق ـشارك واجلـوكـري ا وما بـ الـذيل غيـر ا
ــكـنـكم االكـتـفـاء بـأن أقالمـنـا مـعـكم الـشـبـان مـوضع الـتـائه احلـائـر اإل 

تنصركم من حيث ال تعلمون?.
قل عـــنّه مــا شـــئت مــرض خـــبث ســـوء حظ مــصـــلــحـــة أو أجــحــاف
ــعـاكس بــات الـسـيـف الـذي يـقــصم عـمــود الـكـاتـب ويـفـتت فـالــكـومـنت ا
ـعـلّق وبـالتـالي هي مـحـاولة مضـمـونه ويـجزئه بـحـسب أهـواء الـشخص ا
مريضة إلجبار الـكاتب على كتابـة ما يحفظ مصلـحة اجلماعة أو أحلجي

أو لنقل مصلحة احلزب بأكمله.
ـكن أن يسير اجملتمع احلقيقة التي يـتغاضى عنهـا الكثيرون هي أنه ال 
ـولـدات" الـعـيش بـترف علـى خطـى واحد وطـبـقـة ثـابـتة فـإذا أراد فـني "ا
بعيـدا عن ضجـيج مهـنته سـيجبـرنا عـلى البـقاء في ضـجيج الظالم وإذا
أراد ميـكانـيـكي السـيارات الـتـرفع عن حرفـته سـتتـعطل جـمـيع عجالتـنا
وإذا أمتنع اخلـباز عن أداء مهـامه سنعـجن أصابعـنا ونأكل الـندم كذلك
ـكن لهم أن يـسيروا عـلى نهج ثابـت فالتـمجيـد باحلجي الصحـفيون ال 
اء يفـكر بالغـرق فيه بيـنما الذي والتغاضي عن سـلبيـاته سيجعل بـائع ا

يسخر مواقعه خلدمة مصاحله غارق بالدوالرات أهذه هي العدالة ?
لم تكـن الكـتـابة يـومـا وظـيفـة يـسـقط فرضـهـا بـعد الـواحـدة ظـهرا بل هي
حرفـة ومـوهـبة صـقـلـتهـا مـرارة األيـام وجتارب الـسـنـ ولم تكـن الكـتـابة
وسيلـة لكسب الـنقود بـقدر ما هي وسـيلة لـتقارب الـشعوب ونفـض الغبار
ـتراكـمة ورغم هـذا ال زال البـعض يرى أن كـتابة عن أخطـاء اجملتمـعات ا
مـقــال وتـمـويــله بـكــارت أمـريـكـي ونـشـره عــلى مـوقع أمــريـكي ســيـخـدم

ستهدف األمريكي!.  مصاحله ويحطم ا
العراق يفتقر إلى ثـقافة النقد وأقولـها باصما بالعشـرين مستخدما حتى
أصابع أقـدامي " ال موضـوعيـة في النـقد أي نـقد حـتى لو تـوافرت عـند
نهجـية الصارمة فـكيف سنملـك نقد والناقـد العربي يحمل الناقد العـدة ا
في جـعــبـته ثــقـافــة نـقــد الـشــخص ولـيس نــقـد الــنص وثـقــافـة االنــحـيـاز

? والتقو
ثـقـافة نـقـد الـشـخص تـمـامـا مـا نـعـاني مـنـهـا اآلن خـذ مواقـع التـواصل
ــســتــخـدمــهــا أن يــبـدأ بــنــقـدك ــثـال وكــيف  االجــتـمــاعي عــلى ســبــيل ا
واالختالف معك أن لم يعـجبه النص هذا إن قـرأه في األساس ولم يكتف

بالعنوان.
ساعتـذر لكـورونا وللـص والعـالم فلم أكـتب عنهـم نحن هنـا في العراق
نكـتب فـقط عن فـيروسـات مـتـحركـة تـعيـش معـنـا وتقـتـلـنا كل يـوم وهـكذا
وبكل روح تأخذها نصدمها بوالدة قلم حر جديد وموكب احلياة يسير.
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الأريد ان أزرع اخلوف في نفـوس  أصحاب العـيون االصيلة الـتي تتناول
مـقــالي هـذا بــالـقـراءة والــتـشــخـيص بــقـدر مــا أريـد أن أبـ مــدى فـشل
احلركات واألحزاب السيـاسية التي تقـود عراق احلضارات واألمجاد في

عاصر. تراجعة من تاريخه ا تردية ا هذه السنوات العجاف ا
        عـبـر وسائـل الـتواصـل اإلجـتمـاعي قـرأت قـبل قـلـيل كـالمـا جمـيال
ناضجـا إلحدى سيـدات العـراق وهي طبيـبة في إحـد مستـشفيـات العراق
ـسـتـشـفى كـمـؤسـسـة صـحـيـة ـتـهـرئـة والـتي لم تـظل حتـمل من مـعـنى ا ا
وهي تـتحـدث عن كـثـرة عـدد الـوافدين من دول عالجـية اال إسـمـهـا  فـقط 
فـالعـراقيـون ذاهبـون وعائدون اجلوار وعلـى رأسهم ايران بـحكم الـعالقة 
من إيـران يـومـيـا وتـفــصـيـلـيـا والـعـكس أيــضـا صـحـيح بـخـصـوص وفـود
االيراني الى العراق خاصة  الى احملافظات التي حتوي مراقد ال البيت
الكرام  تـقول الطـبيبة إن االعـداد التي دخلـت للعراق والـتي يتم فـحصها
طـالبـة بحـجرها لـالحتمـال الكـبيـر بأصـباتـها بـفيـروس كورونا ومن ثم ا
ـجـرد اخـبـاره انه مـشـتـبه ـريض  أعـداد كـثـيـرة لـكن الـذي يـحـصـل إن ا
طالبة بحجره لغرض العالج يرفض وبشدة ويهدد بأصابته بالفايروس وا
صاب به وليس اجلهات الصحـية عشائريا وكـأن الفيروس هو عـار على ا
ـكن أن يـصاب بـهـا االنـسان حالـة مـرضـية  طـبـيـعـية كـأيـة حـالة أخـرى 
سـواء هـنـا في الـعـراق ام فـي اي مـكـان أخـرفي الـعـالم  ,هـذا األمـر كـمـا
تقـول الطـبيـبة  يـتكـرر يومـيـا ونحن لـيست لـدينـا االمكـانيـات لفـرض االمر
ريض سـوى ان نقنعـه فقط بأن حالـته  البد من عالجها أوال الواقع على ا
وثـانـيا لـصـالح اجملتـمع كـون الـفايـروس من أكـثـر الفـايـروسات لصـاحله 
انـتــقـاال بـ الــنـاس والن الــعـدوى به ســهـلـة وبــسـيــطـة أهـمــهـا الــعـطـاس
سـهم أو مـصافـحـتـهم لذلك سـيـكون والبـصـاق والتـقـرب من األخـرين أو 
عـالم للمصاب األمر خطرا جدا اذا لم تكن هـناك عمليـة حجر واضحة ا
ومن ثم عالجـهم ليـخـرجوا او الذين تـشك اجلـهات الـصـحيـة بـاصابـتـهم 
للمـجتـمع وهم في صحة وعـافيـة وبذلك نكـون قد تـخلصـنا من وبـاء فتاك
وهـنـا لـنـا وقـفـة لـنـتـحـدث ونـتـأسف ونـتـألم لـلـحـال الـذي وصل الـيه الـبـلـد
ا بالشـكل الذي تخـاف فيه اجلـهات احلكـومية مـن سطوة الـعشائـر وقد
ـثل قـيل وبـالــعـامـيـة ( اإلمــام الـذي اليـشّــور يـسـمـوه أبــو اخلـرّق) وهـذا ا
ــسـؤول واجلــهـات الــفـاعـلــة عـنــدمـا ال يــحـتــرمـهــا الـنـاس يُـضــرب عـلى ا
واليحـترمـون قراراتـها ووجـودها وأهـميـتهـا ومسـؤوليـتهـا كونـها ضـعيـفة
وغير قادرة عـلى ان تقود الـناس بقـوة القانون  ,والعراق وفي كل تاريخه
اال القـلـيل جـدا  ومنـذ فـجر الـسالالت وظـهـور الكـتـابـة وقيـام احلـضارات
راحل الـالحقة حتى عصـر ماقبل  ظهور على أرض وادي الرافدين الى ا
ــنـاذرة  قـادة الــعـرب انـذاك  ,الى ظـهـور االسالم وبـروز اإلسالم حـيث ا
العـراق كـأرض كانت مـهـدا لـلمـعـارضة وبـيـئة مالئـمـة لالفـكار الـتي تـبنت
مـعـارضـة األمـويــ بـكل  جـبـروتــهم وبـقـوة وجـرأة الى ظــهـور الـعـبـاسـ
األقوياء الذين هيمـنوا على اكثر من نصف الـكرة االرضية انذاك وصوال
ـملـكـة العـراقيـة وقادتـها األقـوياء بـالقـانون عـاصر وظـهور ا الى العـراق ا
رحوم الفريق الركن واألدراة اجليدة  الى العهد اجلمهوري مـنذ زعامة ا
عـبـد الــكـر قـاسـم حـتى عـام 2003م حـيث سـقـط الـعـراق بــيـد االجـانب
ـقـراطـية ودخل الـساقـطـون إداريـا وفـكريـا لـلـعـر اق ليـحـكـمـوه باسم الـد
ــقــراطــيــة ومــبــاد الــدين والــدين مــعــا وهـم بــعــيــدون عن ضــوابط الـــد
ـرالـعـراق بــهـكـذا حـالــة ضـعف عـلى لم  اإلسالمي احلـنـيـف كل الـبـعــد 
ـر الـيوم  ,فال قانـون والقـيادة حـكيـمـة وال ضوابط مسـتـوى القـادة كـما 
فـأغلـب ما تـسـير عـلـيـهـا الـنـاس وال الـتـزامـات تـهـدف الى احـقـاق احلق 
وأمـر الـنـاس بـيـد جـهـات خـارج مـوجـود ان لم يـكن كـله ضـعـف وتـراجع 
ـقدرات البلد ومن هنـا فأن هذا العصر حدود السلطات الـرسمية تلعب 
محـسـوب بـكل سـلبـيـاته عـلى الـذين يقـودون الـبـلد ولم
وعـليهم أن يعـطوا لتـلك القـيادة قـيمـتهـا وأهمـيتـها 
يــشــعــروا بــاخلــجل وان يــلــومــوا انــفــســهم عــلى
أفعالهم الشنيعة التي أوصلت البلد الى حالة من
التفكك واإلنهـيار سيسـجلها الـتاريخ فالتاريخ ال

ولن يرحم  أحدا ابدا . 
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كـان قـد تـخــطى اقـتـصـاد فـرنـسـا في
 2017ليـصبح سـادس أكبـر اقتـصاد

في العالم.
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World Population وذكــر تــقــريــر
 Reviewأن حـــجم الـــنـــاجت احملـــلي
اإلجـمـالي الـهـنـدي  10.51تـريـلـيـون

انيا. دوالر متجاوزة اليابان وأ
وقــد رصـد الــتـقـريــر عـمــلـيــة حتـريـر
االقـتـصـاد الـهنـدي مـنـذ تـسـعـيـنـيات

وأشــار الـتــقـريــر الــذي نـشــره مـوقع
فـانـنـشـيــال إكـسـبـريس إلى أن حـجم
االقتصـاد الهـندي بلغ  2.94تريـليون
ركز اخلامس ا يضعـها في ا دوالر 
عــلى مـســتـوى الــعـالم من حــيث قـوة
االقــتـصــاد.يـذكـر أن حــجم االقــتـصـاد
الـبـريطـاني  2.83تـريـليـون دوالر في
حــ أن حــجم االقــتـصــاد الــفــرنـسي
 2.71تريـلـيون دوالر.ووفـقـا لبـيـانات
من الـبنك الـدولي فـإن اقتـصـاد الهـند

اضي والـتي شمـلت تقـليص القـرن ا
الـســيـطـرة عــلى الـتـجـارة األجــنـبـيـة
واالسـتـثـمـار وخـصـخـصـة الـشـركات
مـلـوكة لـلدولـة مـشيـرا إلى أن هذه ا
ـو اإلجـراءات سـاعــدت في تـسـريع 
االقــتــصـــاد الــهـــنــدي.ويــعـــد قــطــاع
ـوا اخلـدمـات الـهـنـدي هـو األسـرع 
ـئـة ـثل  60في ا في الـعــالم حــيث 
من اقتصاد البالد ويستوعب  28في

ئة من العمالة بحسب التقرير. ا

{ جـــايــبــور- أ ف ب:بـــرزت الــهــنــد
كـخــامس أقـوى اقــتـصـاد فـي الـعـالم
متجاوزة بـريطانــــــــــيـا وفرنسا في
ركز عام  2019 وذلك بحسب تقرير 
بــــحـــــثي الـــــذي يـــــتــــــــــــــــخـــــذ من
العاصمة البريطانية لندن مركزا له.
وقـال الـتقـريـر إن الـهـنـد حتولت إلى
اقـتصـاديـات السـوق نـائيـة بـنفـسـها
عن الـسـيـاسـات األوتـوقـراطـية الـتي
كانت تنتهجها سابقا في االقتصاد.
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ـانـويل قـلـد الــرئـيس الـفـرنـسي إ
مــــــاكـــــرون الـــــكـــــاتـب والـــــروائي
ــعـلــوف وسـام الــلــبـنــاني أمــ ا
راسم االستحقـاق الوطني.وجرت ا
في قـصر اإللـيـزيه يوم  29فبـراير/
شـباط  2020وذلك تـقديـراً لـعـطائه
وجـــــهــــوده وإجنـــــازاتـه في عـــــالم
اآلداب.وفـيـمــا يـلي نـبـذة عن حـيـاة
مــعـلــوف وإنـتــاجـاته األدبــيـة الـتي
نـــشــــرت بــــأربــــعــــ لــــغــــة حـــول
العالم.أبصر أم معلوف النور في
حي بدارو في  25شباط  1949في
الـعــاصـمــة الـلــبــنـانــيـة وتــعـلم في
مـدارسـهـا حـاصال عـلى شـهـادة في
عـلم االجـتمـاع في جـامـعـة الـقديس
يـــوسـف الـــفــــرنــــكــــوفــــونـــيــــة في
بيروت.ويقول أم معلوف إن كون
الــشــخص مــســيــحـيــا فـي الــشـرق
ــرء أحــسـاســا بـأنه (يــخــلق لـدى ا
هامشي) رغم أن عـائلة مـعلوف كان
لــهـا بـاع طــويل في الــشـعـر واألدب

الـعربـيـ فأحـد أعـمامه تـرجم أعـمال
موليير إلى العربية أما فوزي معلوف
ـهـجـر ويـلـقب فـهـو مـن أبـرز شـعـراء ا
برامـبو العـربي.أما والـده فكان مـذيعا
وشـاعـرا وكـان يـقـدم بـرنـامـجـا إذاعـيا
ـوسـيـقى الـكالسـيــكـيـة الـغـربـيـة عـن ا
وكـان صـاحب صـحيـفـة وكـتب مـقاالت
انـية.عام 1971 قـراطية الـبر عن الد
تزوج أم مـعلوف من أنـدريه معلوف
التي كانت تعمل مـدرسة للصم والبكم
في بـيــروت وقـال عـنـهـا زوجـهـا إنـهـا
كــانت أول قـــارئــة لـــكــتــابـــاته وكــانت
ــا كـان قــاســيــة جـدا فـي تـقــيــيــمــهــا 
يـكتـبه.وأجنـبا ثالثـة أبـناء في بـيروت
قبـيل اندالع احلـرب األهلـية الـلبـنانـية
عام 1975.في سن الثـانيـة والعـشرين
بدأ العـمل في جريـدة النهـار اللبـنانية
ـلـكهـا غـسان تـويـني أحد الـتي كان 
أعــمـدة الـسـيـاسـة والــفـكـر في لـبـنـان
وبـدأ بـالــتـرحـال حـول الـعـالم الضـاءة
.وأجرى ية فزار  60 بلداً األخبار العـا
مقابلة مع رئيس وزراء الهند الراحلة

أنـديـرا غـانـدي كـمـا كـان شـاهـدا عـلى
اإلطــاحـة بـحـكـم إمـبـراطـور إثــيـوبـيـا
هـيال ســيالسي عــلى يــد مــانـفــســتـو
هـــايال مـــريـــام عــام  1974و ســـقــوط
سـايـغـون عـلى يـد الثـوار الـفـيـتـامـي
الشمـالي عام 1975.كما كـان شاهدا
عــلى عـراك وتــبـادل إطـالق لـلــنـار بـ
مجمـوعة من الفـلسطيـني ومـسلح
مـسـيحـيـ قـرب مكـان إقـامـته  وكانت
احلصـيلـة مقتل  20شخـصاً وبات مع
زوجته احلامل وابنه الصـغير في قبو

بنى حتى الصباح. ا
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وبــغــيــة تــفــادي االجنـرار إلـى احلـرب
اجملنونـة التي اجـتاحت البـلد ولكي ال
يــصـبـح طـرفـا فــيـهــا اسـتــقل الـروائي
ســفــيــنــة أقــلـــته إلى جــزيــرة قــبــرص
وبعـدها رحل إلى العـاصمـة الفرنـسية
بــاريس. وبـعـدهــا بـشـهــرين حلـقت به
زوجـــته وأطــفــاله الـــثالثــة. وعــمل في
الــبـدايــة في مـجــلـة جــون أفـريك وبـدأ
يــكــتب أول مــرة فـي حــيــاته بــالــلــغــة

الفرنسية وأصـبح الحقا رئيس حترير
اجمللة. خالل عامي  1979و 1982كان
مديـر طبعـة جريـدة النهـار األسبـوعية
الـتي كـانـت تـصـدر في بـاريس قـبل أن
يعود إلى جون افريك. وأصدر معلوف
كــتــابه األول بــالــفــرنــســيــة (احلـروب
الصليبيـة كما رآها العرب) عام 1983
وظل هـــذا الـــكــتـــاب الـــذي تـــرجم الى
معـظم الـلغـات األوروبيـة يلـقى الرواج
دة عشرين عاما ولم تـتراجع مبيعاته
دة. ويقـول معلوف إنه خالل كل تلك ا
كـان شـغـوفــا مـنـذ الــبـدايـة بـالــكـتـابـة
الــروائــيــة فـعـالقـتـه مع الــواقع الـذي
يـعـيـشه مضـطـربـة (أنـا شـخص حالم
دائـما وأحـاول الـهـروب باسـتـمرار من
الواقع). ويضيف (ال اشعر باالنسجام
مع الــعـصـر واجملــتـمع الــلـذين اعـيش
فيـهـمـا). وفي عام  1986صدرت أولى
رواياته (لـيون االفريـقي) التي تـتناول
الـســيـرة احلــقـيــقـة لـلــرحـالــة احلـسن
الـــوزان الـــذي فـــر من االنـــدلس بـــعـــد
ســقــوط غــرنـاطــة الى فــاس وجح الى

مــــــــكـــــــة وبـــــــعـــــــدهــــــــا حتـــــــول الى
ـسـيــحـيـة.وكـان عـمـله الـثـاني روايـة ا
(سـمــرقـنــد) عـام  1988الـتي تــنـاولت
سيـرة الشـاعر الـفارسي عـمر اخلـيام
صـاحـب ربـاعـيـات اخلــيـام. أمـا روايـة
(حــدائق الــنــور) عــام  1991فــهي عن
انوية في بالد حياة مؤسس الديـانة ا
فــارس مـــاني الـــذي عــاش في الـــقــرن
ــيـالديــكـــمــا ألّف مـــعــلــوف الــثـــالث ا
ـاضي الـقـريب روايـتـ تـسـتـعـيـدان ا
لــلـبــنــان ولـلــمــنـطــقــة هـمــا (صــخـرة
طانـيـوس) عام  1993التـي نال عـنـها
جــائــزة (كـــونــكــور) كـــبــرى اجلــوائــز
األدبــيـة الـفـرنـســيـة و(مـوانئ الـشـرق)
عـــام 1996.أمـــا كـــتـــابـه (الـــهـــويـــات
الـقــاتـلـة) فــصـدرت عـام  1998تـلــتـهـا
روايــــة (رحـــلــــة بــــالــــداســـار) 2000.
وصــدرت له روايـة مــعـاصــرة األجـواء
والـشـخصـيـات وتـتنـاول فـتـرة احلرب
األهــلـيــة (الـتّـائــهـون) وأصــدر أيـضـاً
كـــتــاب (الــبـــدايــات) عــام 2004 وهــو

سيرة ذاتية تستعيد تاريخ عائلته.
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