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ــســتـــقــبل وأن يــدعم أن يــتــطـــلع إلى ا
. واصــطــحب بـعض أهــداف احملـتــجـ
اآلبـاء أطـفــالـهم وقـال مـحـمــد كـيـمـيـمي
وهـو في العاشـرة من عمره ووضع علم
الـبالد على كتفيه أريـد مستقبال أفضل.
ودعـا أحد أبرز رجال الدين في اجلزائر
إلى الـتـحلي بـالـصبـر وقال مـحـمد عـبد
الـقادر حيدر في أحـد مساجد الـعاصمة
دعـونا نتفـاءل. حتتاج اجلزائـر لتخطي
أزمـتها. ونـادرا ما يـظهر بـوتفلـيقة (82
عـاما) علنـا منذ إصابته بـجلطة في عام
 2013ويقول احملتجون إنه لم يعد

الئــقـــا لــلـــحــكـم. وقــال رئـــيس الــوزراء
اجلـديد نـور الدين بـدوي يوم اخلـميس
إنه سـيـشـكل حكـومـة مـؤقتـة من خـبراء
وآخـريـن لـلــعـمل عــلى حتـقــيق تـغــيـيـر
عارضة على االنضمام سـياسي وحث ا
لــلـحــوار. قــال وزيـر ســابق عــلى صــلـة
ــقـربـ من بــوتـفـلــيـقـة لــرويـتـرز إن بـا
الــرئــيس قــد ال يــصـمــد نــظــرا لــتــزايـد
الــضــغــوط عــلــيه من كــافــة الــطــبــقـات

االجتماعية في اجلزائر. 
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وقـال الوزيـر الذي طـلب عدم ذكـر اسمه
لك إن الـلعبة انـتهت وإن بوتفـليقة ال 
خــيـارا سـوى الــتـنــحي اآلن. واجلـزائـر
مـنـتج كـبـيـر لـلـنـفط والـغـاز. ولم تـتـأثر
حــــــــتـى اآلن الــــــــصــــــــادرات بــــــــتــــــــلك
االضـطــرابـات. وقـال مــصـدر في شـركـة
سوناطراك اجلزائرية احلكومية للطاقة

لـرويـترز إن االحـتجـاجـات لم تؤثـر على
أكـبـر حـقل نـفطي وهـو حـاسي مـسـعود
وحــقل حـــاسي الــرمل لـــلــغــاز. ويــقــول
الــكــثــيــر من اجلــزائــريــ إن الــرئــيس
وشـخصيات أخرى من قدامى احملارب
في حــرب االســتـقالل ضــد فــرنـســا بـ
عامي  1954و 1962 أهـملـوهم لعـشرات
. وبـقي اجلـيش الـذي عـادة مـا الـسـنـ
يـــــلــــــعب دورا ســــــيـــــاســـــيــــــا من وراء
ـنـأى عن بـوتـفـلـيقـة وظل الـكـوالـيس 
توقع أن في ثـكناته خالل األزمة. ومن ا

ورفض اجلــــزائـــريـــون بــــســـرعـــة هـــذا
الــعـرض وطــالـبــوا الـرئــيس الــبـالغ من
الــعــمـر  82عــامــا بـالــتــنــحي وتــســلـيم
ن الــســـلــطـــة جلــيل شـــبــاب الـــقــادة 
سـيتمكـنون من إتاحة وظـائف والقضاء
عـــلـى الـــفــــســـاد. مــــتـــظــــاهـــرون خالل
احـتـجـاجـات مـنـاهـضـة لـبـوتـفـليـقـة في
الــعـــاصـــمــة اجلـــزائــر يـــوم اجلــمـــعــة.
تـصوير: زهـرة بنسمـرة - رويترز. وقال
طـبـيب يـدعى مـاجـد بن زيده ( 37عـامـا)
من يـــعــتـــقـــد أنـــنـــا تــعـــبـــنـــا مــخـــطئ.
احـتجاجاتنا مسـتمرة. وأغلقت الشرطة
ان. ـقر احلكـومة والـبر ـؤدية  الـطرق ا
وبـدأ بـوتـفـلـيـقة يـفـقـد حـلـفـاءه بـوتـيرة
اضية بعد مـتسارعة في األيام القلـيلة ا
عــودته مـن رحــلــة عالج في ســويــســرا.
وقــال قــيـــادي بــارز في احلــزب احلــاكم
خالل مـــقـــابــــلـــة مـــســـاء اخلـــمـــيس إن
بـوتـفـلـيـقـة أصـبح تـاريـخـا اآلن.  وتـعـد
الــتـصــريـحــات الــتي أدلى بــهـا حــسـ
خـلـدون لقـنـاة النـهـار الـتلـفـزيونـيـة ليل
اجلـمعـة ضربـة جديـدة لبـوتفـليـقة الذي
كان يأمل في تهدئة اجلزائري بالتعهد
بــاتــخــاذ خـطــوات لــتــغــيــيــر الــســاحـة
الـســيـاســيـة الــتي يـهــيـمن عــلـيــهـا هـو
ــقــربــون مــنه مــنــذ عــقــود. وأصــبح وا
خــلــدون وهــو مـــتــحــدث ســابق بــاسم
سـؤول في احلـزب احلاكم أحـد أهم ا
احلــــزب الـــــذي أعــــلـن انــــشـــــقـــــاقه عن
بـوتفـليـقة. وقـال إنه يتـع عـلى احلزب
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يــحــتــفظ اجلـــيش بــنــفــوذ قــوي في كل
الـســيـنـاريــوهـات احملــتـمـلــة. وجتـنـبت
اجلــزائـر إلى حــد بــعـيــد االضـطــرابـات
الــتـي صــاحــبـت انــتـــفــاضــات الـــربــيع
الـعربي في  2011الـتي أطـاحت بزعـماء
عـرب آخرين في الشرق األوسط. وتمكن
بـوتــفـلـيــقـة وحـلـفــاؤه من جتـنب وقـوع
اضـطــرابـات كـبـرى وقــتـهـا إذ كـان لـدى
احلــكـومــة مــا يــكـفي مـن الـســيــولـة من
عـائـدات الـنـفط الحـتـواء اإلحـبـاط حيث
مــكــنــتــهـــا من تــقــد قــروض بــفــائــدة
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ـتـظـاهـرين في شـارك مـئـات اآلالف من ا
وسط الـــعــاصـــمـــة اجلــزائـــر في أكـــبــر
االحـتــجـاجـات ضـد حـكـم الـرئـيس عـبـد
مـتد مـنذ  20عـاما الـعزيـز بوتـفلـيقـة ا
ـاضي. واحتـشد مـنـذ بدايـتهـا الـشهـر ا
احملــــتــــجـــــون في شــــوارع ومـــــيــــادين
الـعــاصـمـة بــعـد صالة اجلـمــعـة وحـمل
الــكـثــيـر مــنــهم الـعــلم اجلــزائـري. كــمـا
شـهدت مـدن أخرى مـظاهـرات من بيـنها
بــجـايــة ووهــران وبـاتــنـة وتــيـزي وزو.
وقــال الـطـالب يــزيـد عـمـاري ( 23عـامـا)
يـتـعـ على بـوتـفـليـقـة ورجـاله الـرحيل

كن في أقرب وقت 
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ـئات وقـدر صـحفـيون أعـداد احلـشود 
اآلالف لـكن لـم تـصـدر تـقـديـرات لـهـا من
الـشـرطـة. وتـراجـعت األعـداد إلى اآلالف
قــبـل حــلــول الـــظالم. وقــالت الـــشــرطــة
اجلـزائرية في بـيان إنهـا اعتقـلت أناسا
شــاركـــوا في أعــمــال تـــخــريب وســرقــة
ـمـتـلـكـات عـامـة وخـاصـة. ولم وتـدمـيـر 
تـرد أنـبـاء عـن اشـتـبـاكـات عـنـيـفـة. لـكن
الـسلـطات قالت إن  75مـحتـجا اعـتقـلوا
وأصــيب  11شــرطـيـا بــجـروح طـفــيـفـة.
وتـراجع بـوتــفـلـيـقـة عن قـراره الـتـرشح
لـــواليــــة جـــديـــدة يــــوم االثـــنــــ بـــعـــد
احـتجاجات شعبـية ضده. لكنه لم يعلن
تـنحـيه على الـفور إذ يـعتـزم البـقاء في
الـسـلـطـة حلـ صـيـاغـة دسـتـور جـديد.
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ادة مقومة للماء مُنحت فـانيا اسماعيل جائزة " االبتكارات البريطـانية" عن ابتكارها 
تدخل في صناعات األكواب اجلاهزة التي سيجعلها قابلة للتدوير.

وقـــالت اســـمــاعـــيل الـــتي كـــرّمــتـــهــا
ـتـحدة مـلـكـة ا مـؤسـسـة ابـتـكـارات ا
بتكرات" بـعد فوزها بجائزة "النساء ا
ــتـــحــدة لـــعــام 2019 ــمـــلــكـــة ا فـي ا
البـــتــكــارهــا طالءاً خــاصــاً بــاألكــواب
الــورقــيــة جلــعـلــهــا قــابــلـة لــلــتــدويـر
ولــلـتـخـلص من األكـواب الـبالسـتـكـيـة
رة واحـدة فقط.. وفي الـتي تـستخـدم 
حـال تـعمـيم هـذه التـقـنيـة سـتتـخلص
بـريـطـانيـا والحـقاً الـعـالم من معـضـلة
الـتـلـوث البـيـئي الذي تـسـببه نـفـايات
األكـواب البالسـتيكـية والتي يـتجاوز
ـتـحـدة لـوحـدها ـمـلـكـة ا عـددهـا فـي ا

ــسـاهـمـة في االخــتـراع وخـاصـة في ا
اجملال العلمي. وأنهت فانيا اسماعيل
) دراسـتــهـا اجلــامـعــيـة في ( 48عــامــاً
جـامعـة صالح الدين في مديـنة أربيل
عـاصمة إقليم كـردستان العراق حيث
نــشــأت وتـرعــرت. ودرست الـكــيـمــيـاء
هـناك وتـخرجـت بتـفوق عام  1992ثم
ـتحدة لتنضم إلى ملكة ا جلـأت إلى ا
عــائــلـتــهــا الـتـي هـاجــرت إلــيـهــا عـام
 1995وهـي فـي سـن  24عــــــــــامــــــــــاً.
وتــنـحــدر فـانــيـا من عــائـلـة مــتـعــلـمـة
مـــكـــونــة مـن أربع أخـــوات وخــمـــســة
إخــوة وكـان والــدهـا من أوائـل أبـنـاء
اإلقــــلـــيم الـــذيـن درســـوا الـــشـــريـــعـــة
ــــــصـــــر. اإلسـالمــــــيـــــة فـي األزهـــــر 
تقول(زواجي وإجنابي لثالثة أبناء لم
ـنعني من متابعة مسيرة طموحاتي

فـي الـكــيـمــيـاء وفي نــفس الـوقت لن
ـهامي يـشغـلني طـموحي عن قـيامي 
وواجـــــبـــــاتـي كــــأم ولـن أتـــــوقف عن
الـتـفكـير فـي حتويل أفـكاري إلى شيء
ــسـألــة بــبـســاطــة هي خـلق عــمــلي ا
تـــوازن بــ الـــواجــبـــات الــعـــائــلـــيــة
ـهــنـيـة). وفـانــيـا تـقـود والــواجـبـات ا

ادة التي ابتكرتها.  فريقا لتطوير ا
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ـرأة تـسـتــطـيع الـقـيـادة في وتــقـول: ا
كــــــــــافـــــــــة اجملـــــــــاالت إذا أرادت ذلك.
وابـتـكـرت فـانـيا الـرئـيـسـة التـنـفـيـذية
ـؤسِـسـة لـشـركـة بـريـطـانـيـة مـركـبا وا
جـــديـــداً وهـــو عـــبـــارة عن مـــحـــلــول
كـيميائي ينتج جزئيات صغيرة تدخل
فـي صـــنـــاعــة األكـــواب اجلـــاهـــزة في
درجـــة حــرارة الــغـــرفــة. وتُــدعى هــذه

الــتــكـنــولــوجـيــا " وهي جتــعل أكـواب
الــقـهـوة اجلـاهـزة مـقـاومـة لـلـمـاء دون
احلــاجـة إلى إدخـال مــادة الـبالسـتـيك
فـي صــنـاعــتــهــا. ويــقــول خــبــراء بـأن
كـميـات هائـلة من مـخلـفات الـبالستيك
توسط ونحو ألف تـتراكم في البحر ا
طـن مـنـهـا يــطـفـو عـلى ســطح الـبـحـر
مــعـظــمـهــا بـقــايـا زجــاجـات وحــقـائب
وأغـلفة وأكيـاس. كما عُثـر مؤخراً على
مـواد بالسـتـيـكـيـة في بـطـون األسـماك
والــــطـــيـــور والـــسالحف واحلـــيـــتـــان
واحملـار وبـلح الـبحـر الـذي ينـمـو على
سـواحـل شـمـال أوروبـا. وتـقـول فـانـيا
بــأن الــتـكــنــولـوجــيــا اجلـديــدة (سـول
جــيـل) الــتي ابــتــكــرتــهـا ســتــحــد من
الــتــلـوث وإنــهـا مــاضـيــة في تـطــويـر

مشروعها من أجل بيئة نظيفة.

 2.5مـلـيار قـطعـة في الـعام الـواحد و
 250مـــلـــيـــار قــطـــعـــة حـــول الــعـــالم.
ــؤسـســة مــبـلغ  50ألف ومــنــحــتـهــا ا
جـنيه استـرليني إلى جـانب حزمة من
الـبرامج واللـوازم بغية مسـاعدتها في

السير قدما في ابتكارها. 
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ــؤســســة مع جــمــيع كــمــا تــعــاقــدت ا
تـحـدة لنـشـر الدرع ـملـكـة ا مـدارس ا
الـــبــنــفــســجي الــذي يــرمــز إلجنــازات
ــرأة من أجل حتــفــيـز الــشــابـات في ا
بـــريــطــانــيــا عــلى اإلبــتــكــار واإلبــداع
وتـشجيعهن عـلى االقتداء بها من أجل

d¼UEð…∫ جزائريون في تظاهرات إحتجاجية ضد بوتفليقة

رور في قـضاء وقدرا. وقـال مصدر في ا
رور تـصريح  امس الـسبـت ان (حادث ا
الـذي اودى بــحـيــاة  جـعــفـر هــو قـضـاء
روري على وقـدر طبقـاً لتقـرير الكـشف ا
ـرور احلــادث) مــوضـحــا أن (تــقــريــر ا
أثـبت أن الـتقـصـير ال تـتـحـمله الـسـيارة
األخــرى الــتي اصــطــدمت بــهــا ســيــارة
رئــيس الــنــزاهــة) مــضــيــفـا أن (جــمــيع
الــدالئـل تــشــيـــر إلى أن ســائـق ســيــارة
الـفــقـيــد كـان يــسـيــر بـســرعـة شــديـدة).
وتـرشحت طلبات بالتحقيق في احلادث
خـشـيـة ان يـكـون مـدبـرا السـيـمـا رئـيس
الــنــزاهــة كــان قــد وعــد في وقت ســابق
بـالـكـشف عن مـلفـات فـسـاد مـهـمة خالل
الــشـــهــر اجلــاري كـــمــا احملت تـــقــاريــر
اعالمـيـة الى امـكـانيـة ان يـكـون احلادث

مدبرا.

اجـهـزة مـكـافـحـة الـفـسـاد). وأضـاف في
بـــيـــان (أعـــزي عــــلى وجه اخلـــصـــوص
زمالءه الـــقــــضـــاة في اجملــــلس األعـــلى
ــكـافــحـة الــفـســاد الــذي يـواجه اخــطـر
ـلـفــات الـتي كـان لـلــفـقـيـد الـراحل دور ا
اسـاسي في كــشـفـهـا ومـتـابــعـتـهـا كـمـا
اعــزي جـــمـــيع الـــعــامـــلـــ في الـــســلك
الـقـضـائي وذويه ومـحـبـيـه). بـدوره اكد
رئــيـس ائــتـالف دولــة الـــقــانـــون نــوري
ـالـكي أن الـراحل(كان واحـداً من ابـناء ا
الـعراق اخملـلـص اجلـادّين في محـاربة
الـفـسـاد والـفـاسـدين). واشـار  في بـيـان
الى ان رئــيس هـيــئـة الــنـزاهــة (قـد بـذل
جـهــداً مـتــمـيـزاً في هــذا اجملـال الـذي ال
تــقـل خــطــورتـه عن مــواجـــهــة االرهــاب
). في شأن متصل اكد تقرير واالرهابي
ــرور اخلـاص بـأن وفــاة جـعــفـر كـانت ا

والـتفـاني في أداء واجبه حـريصـاً على
ـــال الــــعـــام ومــــحـــاربـــة الـــدفـــاع عـن ا
الـفـاسديـن فمـضى الى ربه وهـو يـحمل
هـمَّ الـــــدفـــــاع عن الـــــعـــــراق وحـــــقـــــوق
).ووصـف زعـــيـم ائـــتالف الـــعــــراقــــيـــ
الـوطنيـة اياد عالوي  الفـقيد بأنه (رأس
الـرمح) فـي مـحـاربـة الـفـسـاد. وقـال  في
بـــــيـــــان إن (قـــــيم احلـــــرص واالخالص
شـرفة سـيـرة ا والـتـفاني الـتي طـرزت ا
لـلفـقـيد تـؤكد ان الـعـراق خسـر برحـيله
رأس الـــرمـح في مــــحــــاربـــة الــــفــــســـاد
ــفـــســديـن) . من جــهـــته أكـــد رئــيس وا
ـهــدي أن (الـعـراق الــوزراء عـادل عـبــد ا
فـقد قاضيـا نزيها ومـسؤوال نحن أحوج
رحلـة احلساسة مـانكون الـيه في هذه ا
ـايـتمـتع به من خـصـال حـميـدة وخـبرة
عــالــيــة أهـــلــته لــيـــكــون عــلى رأس أهم

الــعــراقي وألســرة الـفــقــيــد الــتــعـازي 
ونـبتـهل إلى مـقام الـله الـرحيم أن يـلهم
مـحبـيه الصـبر  و أن يـدفع عن رجاالت
عــراقـــنـــا احلــبـــيب الـــبالء و الـــســوء).
ووصــفت احملـكــمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا

الفقيد بأنه ( أحد أعمدة النزاهة). 
WOMÞË WOB ý

وقال رئيس احملكمة مدحت احملمود في
بــــيـــان إن احملـــكــــمـــة تـــنـــعـى جـــعـــفـــر
(الـشـخــصـيـة الـوطـنــيـة الـذي كـان احـد
اعـمدة الـنزاهـة في العـراق) مضـيفا أن
احملـكمة (تعزي عـائلة الفقـيد ومنتسبي
هـيئة الـنزاهـة والعراقـي جـميعـا بهذا
ـــصــاب االلـــيـم). كــمـــا نـــعى مـــكـــاتب ا
فتش العموم جعفر.وقال في بيان ا
 ان  الــفـــقـــيــد (كـــان مـــثـــاالً لــلـــنـــزاهــة
والـشـجـاعـة والشـهـامـة واخلُـلق الـرفيع
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نـعت االوسـاط الـسـيـاسـيـة والـقـانـونـية
والــقــضــائــيــة رئــيس هــيــئــة الــنــزاهــة
الـقاضي عزت توفيق جعفر  الذي وافته
ـنية إثر حادث مـؤسف . واعلنت هيئة ا
نـصـرم وفاة الـنـزاهة مـسـاء اخلـميـس ا
رئـيـســهـا اثـر حـادث مـروري في دهـوك.
ووصف  نــقــيـب احملــامــ الــعــراقــيــ
احملـــامي ضـــيـــاء الـــســـعـــدي  جـــعـــفـــر
ـثابر) في مـكافحة الـفساد. وقال في بـ(ا
بـيان  تـلقـته(الزمـان) امس السـبت (كان
فـقـيـدنـا مـثـاالً لـلـمـهـنـيـة ومـحـباً لـعـمـله
ومـثـابراً فـي مكـافـحـة الفـسـاد تـلك اآلفة
الـتـي تـعـشـش في مـؤسـســات الـدولـة) 
مـضـيـفا انـه(برحـيل هـذا الـرجل الـهـمام
فـقدنا شخـصاً مهمـا ورجال أساسياً في
مـكافحـة الفسـاد). وتابع (نبـعث للشعب
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عزت توفيق جعفر
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ـاني بـأفـضل من االستـاذ اجلـامـعي  وال الـدور الي يـقوم به ليس الـبـر
علـم بـضمنـهم أساتذة أكثر أهـمية مـن الوظائف الـتي يؤديـها عمـوم ا
انـي اجلامـعة  بل عـلى العـكس من هذا تـمامـا  اذ أسهم بـعض البـر
في بالدنـا خالل مـا مـضى من سـنـوات بـتـخـريب الـبالد وتـمزيـق وحدة
اجملتمع بجهلهم وقـصر نظرهم وفسادهم واستـماتتهم من اجل السلطة
علمون يجاهدون لـيل نهار في سبيل احلفاظ على ما تبقى  بينما ظل ا
ـانـيـون بـاحلـصـانـة  ويـسـتـقـبـلـون اسـتـقـبال  وبـاحملـصـلـة يتـمـتع الـبـر
ـؤسـســات احلـكـومـيــة ويـجـلـســون في مـقـدمـة األبـطـال في الــدوائـر وا
كاسب أضـعاف رواتبهم ـارسون نفـوذا يحقق لـهم من ا الصفوف  و
عـلم منكـسرا  يرجو ورواتب الفضـائي من حمـاياتهم   بـينمـا يقف ا
ـسـؤول او ذاك إلجنـاز مـعامـلـة او احلـصول عـلى حـقـوق وهـناك هذا ا
من ال يعـير له اعـتـبارا  وكـأنه لم يحـصل عـلى شهـادة علـمـية تـثبت انه
أفضل من الـذي أمامه مـوظفـا كان في دائـرة او شرطـيا في سـيطرة او
مسؤوال سياسـيا  وغدت الشـهادة والوعي والتـحضر وباال عـليه تمنعه
ـكن العيش فـيهـا بال مخالب  وظل من الدفاع عن نـفسه  في غـابة ال 
ؤخرة وال يـأتي بعده ـا جعله فـي ا يعيش عـلى الفـتات ماديـا ومعـنويا 
اال الـعـاطـلـون والـكـسـبـة  بـيـنـمـا كـان لـلـمـعـلم في األنـظـمـة الـسـيـاسـيـة
ـتخـلـفة  هـيـبته السـابـقة الـتي يـصـفهـا بـعض السـيـاسيـ احلـالـي بـا
كن ألحد القفز عليها او جتاهلها  بينما يُنظر للمعلم ومكانته التي ال 
في زمنـنـا بـوصفه مـوظـفـا عاديـا ولـيس صاحـب دور تاريـخي  انـظروا
الى جتارب سـنـغافـورا ومـاليـزيـا وتركـيـا وكوريـا اجلـنوبـية وغـيـرها من
اضي الـدول التـي كنـا في خـمـسـيـنـات وسـتـينـات وسـبـعـيـنـات الـقـرن ا
سـافات ليست بالقصيرة  بل منها من كان نتقدمها حضاريا وعلميا 
ـساعدة  وكـنا كرمـاء معهم  واألمـثلة على يتسـمر عند أبـوابنا طـالبا ا
ذلك كثيرة  فقـد أسهم العراقيـون بتأسيس جامعـات في أكثر من بلد 
ـعـروفـة في مـشـرق الـوطن الـعـربي ومـغـربه  ـعـلـميـنـا أدوراهم ا وكـان 
ومازالت الـكـفاءات الـعـراقيـة حتـتل الصـدارة بـ اخلبـرات الـعلـمـية في
دول متقـدمة كـبريطـانيـا وأمريكـا وغيـرها . وليس أمـامنـا اآلن اال تكرار
درسة بديهيـات استهـلكت لفـرط تردادها : ان ارتـقاء اال ينـطلق من ا
ـان او من اولئك الذين يـتدججـون بالسالح ولـيس بالعلم وليس من البر
عـرفة لـلحـصول عـلى الـسلـطة  ولـيس في بـالهم نـهوض الـبالد التي وا
ــتــراكم عن الــوعي مــضى عــلى كــبــوتــهــا عــقــود  او نــفـض الــغــبــار ا
عـلم على السياسي  االجتماعي  لن يحـدث ما نتطلع له مـا لم يتقدم ا
ـدرسـة والـكل يــعـرف ان بـغــداد لم تـتـألـق بـالـســيـوف والـدروع  بل بــا
ورموزهـا الـتي احتـلت الـصـدارة اجتـمـاعيـا وسـياسـيـا بيـنـما اسـتـعان
الـسيـاسي عـلى الـدوام بـكل وسـائل الـعـنف لـلمـحـافـظـة عـلى سـلـطانه 
ـعـلم سـلـطـة بـذاته ولـكم ان تـتـأمـلـوا الـتـاريخ بـعـيــده وقـريـبه . ومع ان ا
ويـترفع عـلى كل الـسـلطـات االخـرى  لكن يسـتـمدهـا من سـلـطة الـعـلم 
سلـطـة الـسـياسـيـ في بالدنـا فـرضت نـفـوذها وصـادرت سـلـطـته التي
عـرفـة ان يكـون لهـما الـسلـطة يفـترض ان تـتعـزز  بيـنـما نـريد لـلعـلم وا
ـعـلـم مـا يــرفع من شـأنه الـفــاعـلــة في الـواقع ويــتـحــقق ذلك بــإعـطــاء ا
ـنـحه احلـصـانـة الـكافـيـة الـتي حتـمـيـه من سـلـطات االجـتـمـاعي  ومـا 
اآلخرين بـشكل يـجـعل اجلمـيع يـنحـني له تقـديـرا واحتـراما  وهـذا ما
ـعـلـمـ عـلى اختالف ـعـنـيـة بـشؤون ا ـنـظـمات ا يـجب ان تعـمل عـلـيه ا
ـفـتـرقـات احلـاسـمـة الـتي تـمـر بـها ـا يفـعل أدوارهـا في ا درجـاتهـم  
الـبالد  وبــخـاصــة الـتــأثـيــرات الـســيـاســيـة الــتي أدت الى تـراجع أداء
نظـمات قـراراتها نظـومة الـتربويـة والتـعليـميـة  والبد ان يكـون لهـذه ا ا
نطـلقـة من حرصهـا على اجملـتمع والوطن بـوصفـها احلصن ستـقلـة ا ا
نـيع ازاء عـاديات الـزمن  فـغالـبا مـا يـحشـر الـسيـاسيـون انـوفهم في ا
قـرارات التـربـيـة والـتـعـلـيم  نـريـد لالسـتـاذ اجلـامعي
كـخـطــوة اولى ان يـتـمــتع بـاحلـصــانـة نـفـســهـا الـتي
ـكّـنه من وضع حـد ـاني  فـذلك  يـتـمـتع بـهـا الـبـر
ارسـه بـعض الـسـيـاسيـ بـحق لـلـتـخريـب الـذي 

هذا العظيم الذي اسمه العراق. 

تابع العراقيون  باهتمام بالغ انتخابات نقابة احملام العراقي  التي
جـرت مــؤخـرا   ومــا آلت الـيـه من نـتــائج   بـانــتـخــاب الـســيـد ضــيـاء
السـعـدي نـقيـبـا  وقـد دل ذلك على ان الـنـاخب  بـدأ يعي مـسـؤولـيته 
ـهــني في دون امالءات او انــتـمــاءات اثــنـيــة او عــشـائــريــة  فـالــعــمل ا
دنـي  صورة مـثـلى للـدافع الـوطني .. النـقـابات ومـؤسـسات اجملـتـمع ا
وكما دأبت السلطة القضائية العليا في البالد  في اآلونة االخيرة  في
واطن  من فاهيم القـانونية والقضائـية  وإجراءاتها  الى ا تبسيط ا
ـتـحــدث الـرسـمي لـلـمــحـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيــا الـسـيـد إيـاس خالل  ا
ـهمة  السامـوك الذي يـطلع علـينا  حـامال اخبـار القرارات الـقانـونية ا
ا هي بأيـسر الـكلـمات  مـا يوحي الـينـا  ان السـنة احلـالية  2019 ر
فـصل  والسيما سنة القـانون بامـتياز  فلم يـعد هناك سـر  في هذا ا
تحدث الرسمي للمحكمة بعد االنتخابات الشفافة للمحام  واطاللة ا
االحتادية  العـليا من خالل وسـائل االعالم .. وهنا  اقـول  انني لست
ضـلــيـعـا في الــقـانــون  لـكـني كــصـحــفي اتـابع مــا يـجـري عــلى سـطح
االحداث  بعين وأذنـ تكسوهمـا احليادية االيجـابية التي تتوافق مع
مـنطـق االشيـاء ... ومن ثـقب ابـرة  هـذه احلـقـيـقـة  انـتـبـهت لـعـدة امور
اصـادفهـا في يـومي .. ووفق هـذه الـرؤيـة اذكـر ان وظـيـفـتيّ الـقـضاء 
هن وأجـلها قـدرا وارفعـها مكـانة  واكـثرها واحملاماة  هـما من انـبل ا
خـطـورة  ألنـهمـا يـفـصالن فـي حـياة الـنـاس وأمـوالـهم واعـراضـهم من
مشكالت ومنازعات تعرض عليهما  لذلك اعتبرت مثل هات الوظيفت
من أشق الوظـائف وأصعـبهـا .. لكن بـهذا الـصدد  عـليـنا ان ال نـنسى
تناقضة ان الشعب  هو شريط حسـاس للغاية  يـلتقط بذكاء الصـور ا
التي يـراها  فـتنـطبع في نـفسـه  وتظل تـتفـاعل وتتـصارع بـبطء  لذلك
ينـبـغي االنـتـبـاه   فكـلـنـا حتت ضـوء احلـقيـقـة . وال ابـالغ بـالـكالم ح
اذكر ان عقل الـقاضي وعدالـته  واحملامي ودفاعه  هـما القـوة احملققة
ستمـر في العدالة البشرية كونة للتقـليد االيجابي ا تراكـمة ا نتظمة ا ا
 وافـهم ان عـقل احملــامي احلـاذق  والـقــاضي وعـدالـتـه عـدوّان لـلـوهم

واالنخداع والتعصب .
واخيرا اؤكد :

ال جتــادل بــعـــاطــفــتك .. جـــادل بــعــقــلـك مــدفــوعــا
ان ـان بالـعدل هـو ا بعـاطفـتك .. وال تنس ان اال

باحلرية.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

فانيا اسماعيل
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ندائية هذه الطقوس قرب نهر دجلة كما تتم الصالة والتعميد ندائيون بعيد اخلليقة البرونايا الذي يستمر خمسة أيام حيث تقيم العائالت ا يحتفل الصابئة ا
. اء اجلاري وتذبح الذبائح وتقدم للمحتاج في الصباح با

مــنــخــفــضــة. ويــنــسب جــزائــريــون من
اجلـيل األكبر سنا لبوتـفليقة الفضل في
إنـهــاء احلـرب األهـلـيـة بـ قـوات األمن
واإلسالمـيـ في الـتـسعـيـنـيـات وحتمل
الـكـثـيـر مـن اجلـزائـريـ حـكـمـا قـمـعـيـا
لـســنـوات طـويـلــة كـثـمن لـلــحـفـاظ عـلى
االسـتقرار. لكن اجلماهير فقدت صبرها
في ظـل تـدهــور األوضــاع االقـتــصــاديـة
وفـشل احلـزب احلـاكم في نـقل الـسـلـطة
جلـــيل جـــديــد عـــلى الـــرغم من تـــدهــور

احلالة الصحية للرئيس.


