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يعانـون من قلة الـنوم واألرق. ومكـافحة
األمـراض العـصـبـية ويـؤكـد اخلـبراء ان
أحـد أهم مـحـفـزات اإلصـابـة بـاألمـراض
العصبـية اخملتلـفة هو نقص مـستويات
الفوسفوكريات في الدماغ والكريات
ــــواد الـــــتي تـــــســــاهـم في زيــــادة من ا
ـــادة في الـــدمـــاغ مـــســـتـــويـــات هـــذه ا
وبـالـتالي مـكـافـحـة األمراض الـعـصـبـية

وإبطاء تقدمها. 
وهــذه األمـــراض الــعـــصــبـــيــة تـــشــمل:
ـــر الــصـــرع مـــشــاكـل احلــبل الـــزهـــا
ـو الــشـوكـي والـدمــاغ. كــمـا يــرون ان 
الـــعــــضالت واخلاليـــا حـــيث يـــســـاعـــد
الــكـــريــاتـــ عــلـى حتـــــــــفـــيــز إنـــتــاج
جزيئـــــــات خاصة تساعد اخلاليا على
حــــرق الـــــســـــعـــــرات احلــــراريـــــة ورفع
مسـتويـات اسـتهالك الـطاقـة في اجلسم
ــــارســــة الـــتــــمــــارين خــــاصـــة خـالل 

الرياضية. 
ـو عــضالت كــمــا يــحــفــز الــكــريــاتــ 
جــديــدة وقــويـــة في اجلــسم وبــالــتــالي
زيادة الكتلة العـضلية في اجلسم بشكل

عام.
تـضـم مـتـاجـر الــتـطـبـيـقــات الـعـديـد من
كن أن انظـمة الـتـغذيـة النـباتـية الـتي 
تساعـدك في إدارة نظـامك الغـذائي كما
تـوفر بـعـضهـا وصـفـات صحـيـة نبـاتـية
ــكــنـك حتــضـــيــرهــا بـــنــفـــسك وقــدم
تـبعي اخلبـراء اربـعة تـطبـيقـات مـهمـة 
النـظام الـغـذائي النـباتي من أجل حـياة
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يعتبر التطبيق من أهم التطبيقات التي
يـســتـخـدمـهـا مـتـبــعـو الـنـظـام الـغـذائي
الــنــبــاتي حــيث يــســتــخـدمـه أكـثــر من
مـلـيــوني شـخص لـتـخــطـيط وجـبـاتـهم

وتــنـاول طــعــام صـحي.وإذا
كــنـت تــريــد أن تـــنــجح في
أسـلـوب حـيـاتك الـنبـاتي
ـطـبخ فـهــذا يـبـدأ مـن ا
حيث يعـد تعـلم الطبخ
بـاسـتـخـدام مـكـونـات
جـــديـــدة وجتـــربـــة
األطـعمـة الـنـبـاتـية
اجلـــديـــدة جـــزءًا
من تـــبـــني هــذا
الـنـمط اجلـديد

للحياة.
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مــــــــصــــــــدرًا
تعلـيميًا ألي
شــــــــــــــخـص

يــريــد اتــبــاع الــنــظـام
الـــغـــذائي الـــنــبـــاتي حـــيث يــســـمح لك
بكـتـــــــابـة أي طـــــــــعام غـير نـباتي ثم
يـــعــــرض قـــائــــــــــــمــــة بـــالــــبـــــــــــدائل

النباتية.
ـنتجـات النبـاتية ئات من ا ويتضـمن ا
كنك شراؤها وآلة واد اخلام التي  وا
حـاسبـة لـلـبروتـ تـسـاعدك عـلى قـياس
ـكـونـات الـتي تـعـطي كـمـيـة الـبـروت ا

نفسها مثل األغذية غير النباتية.
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ـطـاعم الـتي يـوفـيــر مـيـزة الـبـحـث عن ا
ـكـنك فـلـترة تـقدم وصـفـات تـنـاسبك و
عـملـيـات البـحث اخلـاصـة بك إلى أماكن
نباتـية بالـكامل أو أماكن تـوفر خيارات
نـباتـيـة أو حسب نـوع الـنظـام الـغذائي

النباتي الذي تفضله.
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يساعد في الـوصول الفـوري إلى العديد
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من الــــوصـــفـــات
الـنـبـاتـية حـيث
ـــتـــلك قـــاعـــدة
بـــيــانـــات تــضم
أكـثــر من 8000
وصـفة نـبـاتـية
ـــكــــنك كــــمــــا 
الـــوصــــول إلى
أكـــــثـــــر من 10
وصـــــــــــفــــــــــات
جديـدة يومـيًا;
أي أكـــــثـــــر من
3000 وصفة
جــــــديــــــدة كل
عام لذلك فهو
يـعـتـبـر كـتـاب
طــبخ رقــمــيــا

عمالقا.
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الـكـريـاتــ هـو عـبـارة عن مـادة تـتـكـون
بــــشـــكل أســــاسي من ثـالثـــة أحـــمـــاض
أمـيــنــيــة مــخــتــلــفــة وهــذه األحــمـاض
ــئـة من حتـديــداً تـكــون مـا يــقـارب 1 بـا

حجم الدم الكلي في اجلسم. 
ومن اجلـديـر بــالـذكـر أن الـكـريـاتـ هـو
مـادة يــنـتـجـهــا اجلـسم بـشــكل طـبـيـعي
ويـــتـم تـــخـــزين مـــعـــظـــمه في عـــضالت
اجلسم كما يتم تخزين نسبة قليلة منه
في الــدمـاغ بـيــنـمــا يـتم تــصـريف جـزء
بــســيط مــنه في الــعــمــلـيــات احلــيــويـة
الـيـومـيـة في اجلـسم خـاصـة تـلك الـتي

تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة.
 ويـــتم اســـتـــخـــدام الـــكـــريـــاتـــ عــادة
واالســـتــــفـــادة مـــنه بـــشـــكل خـــاص في
األنشطـة احلركية والـرياضيـة ويساعد
الـكريـات عـلى زيـادة الكـتـلة الـعـضلـية
عـبـر مـكــافـحـة مـرض بـاركـنـسـون حـيث
يـحـصل مـرض بــاركـنـسـون عـنـدمـا يـقل
مـنسـوب الـناقل الـعـصبي الـرئـيسي في
) وقــــد وجـــدت الـــدمــــاغ (الــــدوبـــامــــ
الدراسات أن الكريات يساعد على رفع
مـستـويـات الـدوبامـ في الـدمـاغ ومنع

انخفاضها.
لـــذا فـــإن قـــيــام مـــرضـى بـــاركـــنـــســون
ــمـارســة تـمــارين رفع األثــقـال بــشـكل
تـدريجي قـد يـساعـد في مـكافـحـة مرض

باركنسون لديهم. 
وينصح اخلبـراء ان يتم تخـفيف التعب
واإلرهـاق حيث يـسـاعـد الكـريـاتـ على
تــخـفــيف الــتــعب واإلرهـاق بــشــكل عـام
خالل الــيـوم والــتــقـلــيل من أي شــعـور
بــالــدوار أو الـدوخــة كــمــا أن مــكـمالت
الـكريـاتـ تـسـاعد عـلى رفع مـسـتـويات
الطـاقـة في اجلسم ال سـيـما لـدى الذين
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ـكن لـلـمـجـتـمـعـات واالفـراد الـنـهوض الـكـهـربـاء عـصب احلـيـاة بل ال 
باعباء احلياة والتطور اال عبر اتقان عمل منظومة الكهرباء واالستفادة
ـكنـنة من طاقـتهـا بالـشكل األمـثل  فكل شيء اصـبح باالعـتمـاد على ا
عـتاد غدا كهـربائيـا بحتا حتى ابسط مـقومات العـمل اليومي الـيدوي ا
ـكن ان تـصنف .. من هنـا سـتسـقط احلـسابـات غـير الـكـهربـائـية وال 
ضـمن مـفـردات عـالـم مـتـعـولم من االلف الى الــيـاء  اال الـلـهم اذا كـنـا
ـنـظــومـة احلـيــاتـيـة او مـا كــان يـعـرف بـالــبـدائـيـة نـتـحــدث عن خـارج ا
نـقرضـة عن األرض .. فـافغـانـستـان والصـومـال وافقـر بـلدان الـعالم ا
تمـتلـك الكـهربـاء ويـعيش مـواطـنوهـا حتت ظل رحـمة الـطاقـة الـتي تنـير
ظالمات الـليل وحتـرك نهـارات وملـفات احلـياة .. من هـنا نسـتوعب ان
كن ان تتعطل باي دولـة مهما فقرت او غنت الكهرباء هي احليـاة وال 
 نفطيـة كانت او مورفيـنية ... سيـاحية او قطـنية حضـرية او صحراية
ـن أراد ان يـطـلـق عـلى نــفـسه مــواطن كـر .. ال بـديل عن الــكـهــربـاء 
ة ..هذا ما يجعلنا نضع الف عالمة استغراب متحضر في عصر العو
واسـتهـجـان لـلـوضع الـكهـربـائي بـلـدنـا .. فـالعـراق بـلـد الـنـفط ومالي
الـبـرامـيل الــتي تـصـدر يـومـيــا عـبـر مـئـات الـســفن وعـشـرات االنـابـيب
متدة عبر خارطة الوطن تـنقل خيراته وامالك أوالده واجياله الالحقة ا
الى شـتى بــقـاع الــعـالم الـصــنـاعي واالســتـعـمــاري فـيــمـا الـعــراقـيـون
يعيشون مـنذ ثالثون عام بال كهـرباء .. في بدايات التـغيير منذ 2003
كـنــا نـســتـوعب عــدم حـصــولـنــا عـلـى الـطــاقـة  الســبـاب كــنـا نــعـزوهـا
للدكتـاتورية واحلـصار وغير ذلـك  ثم بعد ذلك وحتى 2008 كنا نبرر
ونــتــعــامل مـع الــوضع بــنــاء عــلى الــوضـع اإلرهــابــيــة والــتــفــجــيــرات
ـيـزانيـة االنفـجـارية كـنا ومقـتضـيـاته واجنـداته ثم بـعدهـا مع تـباشـير ا
ستـشري وحـداثة الـتجـربة وضرورة ني الـنفس ونعـزيهـا بالـفسـاد ا

اإلصالح .. 
وجميـعهـا لم تعـد مبررا وهـا قد مـر عقـد ونصف من الـزمن دون فائدة
..وفقراء العراق يعيشون حتت خط الفقر الكهربائي دون مواطني دول

العالم حتى االفقر واالنأى منهم .. 
فما الذي يحـدث يا ترى .. وماذا سـيحدث لوال وجود احملـطات االهلية

التي غطت مساحة كبيرة –برغم حتفظنا ومالحظاتنا على عملها  –
ــصـاعب احلــيـاة ســيـمـا بــفـصل وسـهــلت وسـاهــمت بـتــحـمل الــنـاس 
ـسـؤولـ الـصـيف وحـره الـذي ال يـطـاق .. سـمــعـنـا تـصـريـحـا الحـد ا

اضية – الصين نشر على مـواقع التواصل و تداوله خالل األيام ا
ـعـزل عن حـقـيـقـيــة الـتـصـريح او فـبـركـته  –اال ان مـضـمـونه واقـعي
ـســؤول : بـإمــكـان الــصـ ان تــعـيـد ولـيس مــسـتــغـرب .. فــقـد ذكــر ا
عامل وتزود الـعراقي بالطاقة نظومة الكهـربائية العراقيـة وتشتغل ا ا
الالزمة بـوقت قـصـير ال يـتـعـدى سنـة واحـدة وبسـعـر زهـيد ال يـتـجاوز
لـيـار دوالر اصـبح رقم من الـزهد ثالثة مـلـيـارات دوالر .. قطـعـا فـان ا

ليارات العراقية خالل سنوات وعقود خلت ..  في نظر من ابتلعوا ا
ـكن لـعـاقل ان يـتـجـاوزهـا في حتت مـسـمـيـات وعـنـاوين واجـنـدات ال 
قراءته للـواقع الكهـربائي الـعراقي ..  فهل هـناك قرار دولي او إقـليمي
نـظومة الـكهـربائيـة حتى ايـجاد نظـام سياسي بضرورة عـدم اصالح ا
ـكن له ان يـتمـتع بـالقـدرة الـكهـربـائيـة شـريطـة ان يـكن جزء من بديل 
سـيطـر وان ال يكتـفي منه بـبيع الـنفط وثـروات العراق ي ا النظـام العـا

بــابــخس االثــمــان .. بل يــكــون جــزء من تــطــبــيق
ـشـهـد الشـرق اوسـطـي اجلديـد بـكل وتـرسـيم ا
عـــواهـــنه الـــتي جتـــعل مـن الـــغـــربي نـــفـــطـــيــا
متحضرا فيـما تبقي الشـرقي خامدا نائما ال
دافع الغربية بكل يصحو اال على وقع دوي ا

اجنداتها اإلرهـــــابية واحلربية .

مشروب الطاقة
ينطوي على محاذير
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نـفذت مالكـات مـديريـة بـيئـة الـنجف
حملـة رصد ومـتابعـة للواقع الـبيئي
ائية  ضمن للمشاريع واجملمعات ا
احملاور الواقعة على نهر الفرات في
قضاء الكوفة  ونـاحية احليدرية في

النجف. وقـال عادل محـمد اجلبوري
مــديـر بــيـئـة الــنـجـف لـ (الـزمـان) ان
(مالكــات مـديـريــتـة من شـعــبـة االثـر
البـيئي والبـيئـة احلضريـة  باشرت
بــعـمــلـيـات رصــد ومـتــابـعــة لـلـواقع
الــبــيــئي لـــلــمــشـــاريع واجملــمــعــات

ـــائـــيـــة وبـــاســـتـــخـــدام الـــزوارق ا
الـسريـعة الـتـابعـة للـشـرطة الـنهـرية

ورفقنا عناصر من الشرطة). 
واشــار اجلــبـــوري الى ان (عــمــلــيــة
ـتابـعـة تـخـلـلتـهـا عـمـلـية الـرصـد وا
مسح مـعلـوماتي بـاستـخدام اجـهزة

الـ gps لـنـقـاط الــسـحب لـلـمـشـاريع
ديـرية ـائيـة الـتابـعـة  واجملـمعـات ا
ــشـاريع مــاء الـنــجف). مــؤكـداً ان (ا
واحملـددات الــبـيــئـيـة تــنص عـلى ان
ـشــاريع واجملـمـعـات ـســافـة بـ ا ا
ـلـوثـة  يجب ـائـية والـتـصـاريف ا ا
ـسـافـة ال تـقل عن  ثالثـة ان تـكـون 
كـيــلـومـتــرات في حـالـة كــون نـقـطـة
الــســحب اسـفـل نـقــطــة لـلــتــصـريف

كيلومتر). 
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مــضـيـفــاً (في حـالــة نـقـطــة الـسـحب
اعــلـى من نــقــطـــة الــتــصــريف  وان
ـسح شمـلت محـاور طويـلة عمـليـة ا
عـلى نـهر الـفـرات في قـضـاء الـكـوفة
ونـاحـيـة احلـيـدريـة الى الـشـمـال من

محافظة النجف).
واكـد الــنـائـب االول حملـافظ الــنـجف
هــــاشم الــــكــــرعـــاوي خـالل تـــرؤسه
االجتـمـاع الدوري اخلـاص بـالقـطاع
ـــــلف الـــــتـــــربـــــوي االســــــــــــــراع 
واعيد تعيينات التربية واطالقها با

احملددة .  
مــشــيـــراً الى (ضــرورة الــنــظــر بــكل
ـقدمـة من االعـتـراضـات والـطـعـون ا
ـتــقـدمـ وتـدقـيـقـهــا ومـنـاقـشـتـهـا ا
كن من اجل انصاف باسرع وقت 
ــتــقـدمــ في هــذه الــشــريــحــة من ا
عـموم مـحـافـظة الـنـجف واقـضيـتـها

ونـواحــيـهــا).  وقـال مـن لـ (الـزمـان)
امس ( من خـالل مــنــبـــركم األعالمي
اوجه مــديــريـة الــتــربـيــة واالشـراف
ـدرس الـتـربـوي بـتـزويـدي بـعـدد ا
ـــدارس  مـع الـــيــة ـــعـــلـــمـــ وا وا
تـــوزيـــعـــهم اضــــافـــة الى تـــزويـــدي
بــــخـــــارطـــــة تــــوزيـع احملــــاضـــــرين
اضية وحسب اجملاني للسنوات ا

دارس واالختصاصات).  ا
مضـيفـاً  (كـما اوضح لـكم على بـيان
احلــاجـــة الــفــعـــلــيـــة لــكـل مــدرســة
وحـسب االخـتـصـاصـات مع اعـتـماد
خطة فعـلية مدروسـة للعام الدراسي
2020-2019 وذلك من اجل خلق
عام دراسي مـثالـي غيـر معـتمـد على
الـعـشوائـيـة واحملـسـوبيـة). مـطـالـباً
(بتـزويـده بسـجل االثـاث االمتـحاني
لكل مدير مـركز امتحـاني  مع نسبة

وسم).  التجهيز لهذا ا
ــرحــلــة الفــتـــاً الى (أن الــعــمـل في ا
الـقــادمـة سـيــكـون مـركـزاً عــلى بـنـاء
مؤسسة قائـمة بذاتها ال تـعتمد على
ــا تـــعــتـــمـــد عــلى األشـــخـــاص وإ
إدارات مؤسـساتـيـة لهـا منـهج ثابت
وسـيـاقـات اداريـة وعـلـمـيـة  تـرتـقي
بــــهــــا وتــــقـــــدم أفــــضل اخلــــدمــــات
لـــلــمـــواطــنـــ دون االعــتــمـــاد عــلى

الذوات واالشخاص).
واقـــام مــــتــــحـف تـــراث الــــنــــجف -
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دارس كثـر احلديث عن مـخـرجاتـنا الـعلـميـة من الـطلـبة من اجلـامعـات وا
والـثـانـويــات وتـركـز الـسـؤال والــبـحث عن االسـبــاب الـتي قـادت الى هـذه
النـتـائج التي يـراهـا البـعض كـارثيـة ويـرى االخر بـانـها نـتـائج مـوضوعـية
قـراطيـة مبكـرة بدون حـصانة جملتمع يـنهـار بسـبب الفـساد النـاجت عن د

ثقافية ورقابة شعبية حقيقية.
 لـقد تـعـددت االسـبـاب  لـتـؤثـر عـلى مـجاالت احلـيـاة كـافـة وفي مـقـدمـتـها
الـتـربـيـة والـتـعـلــيم الـعـالي ولـعل من اهم اركــان جـودة الـتـعـلـيم اسـتـقالل
انـظـمـته وجـودتـهـا وابـتعـادهـا عـن جدل الـديـن والسـيـاسـة وان يـطـلب من
ـعـرفـة النـهـائـيـة بـقـدر ماتـلـقـاه فـعال في جـامـعته الـطالب فـي اختـبـارات ا
ومدرسته ولـيس في حاضـنات الـدروس اخلصوصـية وهـنا نـتوقف طويال
عـلم واستـاذ اجلامعـة وضرورة  تـفوقه الـعلـمي وتطوره عند مـواصفـات ا
سـتمـر واكتـمـال شخـصيـته ونضـوج افكـاره االنـسانـية عـامة والـتريـوية ا
ية فقد  كاد هنة والقواعد االكاد والنفسية خاصة وتمسكه باخالقيـات ا
ــعـلم رســوال يــسـتــحق الــتـبــجـيل كـمــا يــقـول احــد الـشــعــراء ان يـكــون ا
واصـفات عـاليـة وليس مجـرد الشـهادة  وفعال واالحترام ويـتم اختـياره 
علم اكفاء نحن جيل السبعينيات واالجيال التي سبقتنا فقد كنا نتاجا 
ـعـرفـية والـسـلـوكـيـة التي ـهـنـتهم  وتـركـوا فـيـنـا بصـمـاتـهم ا ومـخلـصـ 
رسمـت لنـا خـارطـة طريـق في احليـاة تـسـتـكمل طـمـوح االسـر وتـطلـعـاتـنا
درسة ستـقبل زاهـر  لالبنـاء والبـنات وحـدث ذلك جليل بـاكمـله حركـته ا
ـثـالي واالســتـاذ اجلـامـعي الـذي يـتـمـتـع  بـكـاريـزمـا وهـيـبـة لـهـا ـعـلم ا وا
سطوتـها وقوتـها في صبـاغة  جـيل  مقتـدر في مواجهـة احلياة والـتنافس
ـيــة لـكــنـنــا الـيـوم في اخـتــصـاصه مـع اقـرانه في ارقى اجلــامـعــات الـعــا
علم واالستاذ غير ولالسف الشديد نحد انحدارا كارثيـا في مواصفات ا
القـادر مـعـرفـيا ان يـعـطي هـذا اجليـل مايـسـتـحقه مـن تعـلـيم  واخالقـيات
وتقالـيد لـتسـلقه سـلم الشـهادات العـليـا بدون اسـتحقـاق واالنكى من ذلك
راهقـة  للبعض في التعامل مع نحرف  وا واالكثر خطورة هو  السـلوك ا
الطلبة ومع االدارات الـعليا وسوء اسـتخدام وسائل الـتواصل االجتماعي
وتـوظـيـفــيـهـا لالسـقــاطـات الـذاتـيـة وتــزويـر احلـقـائق لـغــايـات وطـمـوحـات
شخصية تغلف  بشعارات االصالح والتغيير دون النظر  للنتائج السلبية
في تشويه سمعة اجلامـعات و تشويش وتشويه انطـباعات الطلبة وحتويل
ريضة التي فشل اصحابها من الحقة هذه التخرصات ا جهود التطوير 
عـنى ان يكـون االنسـان  معـلما اصالح انفـسهم وادراك الـقيـمة الـكبـرى 
توازن واستاذا في اجلامعة يشغل الناس بعـلمه وافكاره النيرة وخطابه ا

ونقده البناء  عبر سياقات ادبية معروفة....
احلق نـقــول ان  الـتـعـويـل عـلى اعـتــمـاد لـوائح مــهـنـيــة واخالقـيــة لـتـقـو
انحـراف بعض االشـخاص مـحاولـة فاشـلة   سـتقـودنا للـفوضـى وضياع
ن تمادى ـا يتـطلب االمـر  اخر مـاتبقـى من تقـاليد جـامعـية ومـجتـمعـية ا
وجتاوز اخلطـوط احلمـر  اخالقيـا وعلمـيا وكـرر االساءة والتـشهـير وعدم
االكتـراث للـقانـون والتـعلـيـمات واالعـراف التـربويـة واالجتـماعـية نـقول ان
هذه اخلاليا  السـرطانية يـجب استئـصالها وتـطهير مـدارسنا وجامـعاتنا
منها حمـاية لطلـبتنا عامـة وطالباتنـا خاصة وسمـعة جامعاتـنا التي تلوثت
بخـطابـات الـكراهـية  ونـعـيق  هذه الـغربـان   الـبشـرية الـتي ال نـعرف لـها
قضـيـة و يسـرها مـنـظر اخلـراب واليـبهـجهـا ان تـرى النـاس تـعمل وتـبدع
وتعطي جملتـمعهـا وال تنتـظر   الثمن سـوى مرضاة الـله والضمـير وشتان
مـابـ هـذا وذاك...ويـتـطـلب االمـر  من الـقـيـادات الـعـلـيـا جـراة وشـجـاعـة
ـاهــر في اسـتـئــصـال الـورم اخلـبــيث قـبل اســتـفـحـاله الـطـبــيب اجلـراح ا

وتدميـر خاليا  اجلـسم بكامـله وعدم انـتظار مـعجزة
ه اال ن الضمير له وال وسيلة لتقو يقظة الضمير 
الـردع بـالـقـانـون  حلـمـايــة مـجـتـمـعـنـا  اجلـامـعي
ورمـوزه الـتي مـنـحت  عـصـارة افـكـارهـا وزهرة
شــبـابــهــا لــوطـنــهــا ومــجـتــمــعــهــا وال يـصح اال

الصحيح.

ولـــد راســـبــوتـــ بـــ (تـــوبــولـــسك
صادر في ) وذهـبت بعض ا وتيوم
مــعــنـى  كــلــمــة راســبــوتــ (شــوكــة
ـعـنى الذي الـطعـام) وانـا امـيل الى ا
ذكــرته شــقــيـقــته مــاري وقــد انــتـقل
راسبوت من بطرسبرغ الى موسكو
ــصـادر وتـذكــر بـعض ا سـنـة 1905  
بإنه كان يتناول السم منذ عام 1919
ولم يــؤثـر عــلــيه حــيـنــمــا اعـطي سم
سانـيد يوسـبوف فـإضطـروا للـقضاء
ويــؤكـد عــلـيه بــإســلـحــتـهـم الـنــاريـة
الـــكــــاتب كـــولن ولــــسن بـــإن حـــيـــاة
راسـبـوتـ لم تــكن (تـاريـخـا) بل هي

(نزاع التاريخ)!
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الـــطــــريق من مـــوســــكـــو الى ســـانت
بطـرسـرغ يـبلغ 900 كم  كان الـقـطار
يــقــودنـا بــســرعــة وجـمــال االشــجـار
ـتـد ـسـاحـات اخلــضـراء شـريط  وا
من الـبدايـة الى الـنـهايـة واسـتـغرقت
الـرحـلة  4سـاعـات فـقط فـكـان عـلـيـنا
قــضـــاء ســاعــتــ قــبـل الــتــوجه الى
الفندق  يشارع نفسكي الذي يتصف
بـاحليـويـة واحلـريـة واالسـتـمرار 24
ـتـاز ايـضا  بـوحـدة ارتـفاع سـاعة 
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ـبــاني 5 طــوابق  ســيــمــا ان هــذه ا
دينة التاريخية واالثرية والتراثية ا
هي الـعــاصـمـة الـثــقـافـيـة لــلـروسـيـا
االحتــاديــة فــيـمــنع بــنــاء نــاطــحـات
بـاني الشاهقة ونحن السحاب او ا
نـــتـــجه الى مـــحالت بـــيع االحـــجــار
ـــة والـــكــهـــرب كـــنـــا نــقـــطع الـــكـــر
ائية الشوارع ونطل عـلى القنـوات ا
ـديــنـة كــان مـحالت اجلـمــيـلــة في ا
الكهرب غالية جدا على الرغم من ان
بـضــاعـتـهم اصــلـيـة ومع الــبـضـاعـة
تستلم شهادة  لكن االسعار مرتفعة
جدا  فال تـوجد سلـعة اقل من 3000
روبل اي مـا يــعـادل 50 دوالر.الـيـوم
في الــبــرنــامج ســتــكــون لــنــا رحــلـة
نــهــريــة من الــســاعـة 12 لـيـال حـتى
الرابعة صبـاحا وكلمـة ليال مجازية
ألنـنا في الـلـيـالي البـيـضـاء والظالم
فــيــهــا نــادر جــدا وصــادف ســقـوط
بعض االمطـار الكثـيفة ولـكن لدقائق
ـدينة معدودة غـريبـة ومثيـرة هذه ا
ـؤثــرين وامــاكـنــهـا بــإشـخــاصـهــا ا
اجلـــمــيــلــة واطـاللــتــهــا عـــلى بــحــر

نافذ النهرية والبحرية  . وا
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القـادة في روسيا فـمنـها جـاء بوت
تري ميدفيدف. ود
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جريجـوريا راسبـوت كان ال بد من
ـديـنـة الـعـودة الــيه لـعالقـته بــهـذه ا
ــكن قــبـل انــتــقــاله الـى مــوســكــو 
مـــعـــرفـــة ســـبب كـــراهــيـــة الـــنـــظــام
الـشـيوعي الـسـوفـيـتي لـهـذا الـكاهن
ثير للجـدل خاصة وان راسبوت ا
مـات مـقـتـوال بــفـتـرة قـلـيـلـة جـدا من
وكــانت احلـمـلـة قـيـام ثــورة اكـتـوبـر
االعالمـية عـلى الـقيـصـر وتضـخـميم
عـيوبـه وسلـبـيـاته تـعـد من واجـبات
تلك الثورة لذلك بـدأت تظهر عناوين
لذات عاشق ا دمر عن راسبوت (ا
تأمر) وحتى السم (الراسبوتينية) ا
ــــعـــنى فــــإن بـــعـض الـــروس اكــــد ا
(الــفـجــور واخلالعــة) وهــذا حتــلـيل
سـاذج فال يـعـقل ان احـد يـعـد نفـسه
رجـل دين وكــــاهن يــــســـمـي نـــفــــسه
ـــعــنـى اخلالعـــة والــفـــجـــور لــكن
شـــقـــيــقـــته الـــتي تـــقـــيم في ســـانت
بطرسبرغ وهو كان يقيم معها تقول
(إن معنى اسم راسبوت هو مفترق
ـديـنـة الـتي فـيـهـا الـطـرق) لـوجـود ا

—UDF « ÍbLŠ ≠ ⁄d³ÝdDÐ X½UÝ

ــديـنـة في تـتــلـخص اشـكــالـيـة هـذه ا
تـاريـخـهـا الـسـيـاسي والـذي انـعـكس
ـــــتــــــــــــــغـــــيـــــر عـــــلـى أســـــمـــــهـــــا ا
بـإسـتــــــــــمـرار فـهي كـانت عـاصـمـة
روسيـا من 1918- 1712 بـعـد ان أمر
الـقـيـصر (بـطـرس األول) بـبـنـاء قـلـعة
جـد فيـها ذكـرى القـديسـ (بطرس
وبـولص) وهــــــــــــي قـلـعـة تـقع عـلى
نـهر (نـيـفا) ولـهـا أطاللـة جمـيــــــــــلة
اطــــــــلق علـيها على الـبحر الـبلـطيق
ثم في البداية (سانـــــــــت بطرسبرغ)
تـغيـرت الى اسـم (بتـروغـراد) لـلـفـترة

 ثم اطلق عليها اسم1914-1924
(ليـــــــــنـيغـرد) من سـنة 1924-1991
نـسـبـة الى قـائـد الـثـورة  الـشـيـوعـيـة
ـديـنـة الى ما وتـعـرضت هذه ا لـينـ
يــــشـــــبه االبـــــادة اجلــــمـــــاعــــيـــــة في
ــيـة الــثــانــيــة بــعـد احلـــــــــرب الــعــا
دة  900 ـانيـا النـازيـة لهـا  حصـار ا
يــــــوم ذهب مــــــلـــــيـــــون ونـــــصـف من
مواطنـيها ضـحايا اجلـوع. ولكن بعد
انهيار االحتـاد السوفـيتي عادت هذه
ديـنـة الى اسـمهـا الـقد  –اجلـديد ا

(سانت بطرسبرغ)
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ـرشد السيـاحي بإن من حسن يكرر ا
حظنا ان نـكون في سانت بـطرسبوغ
بـــالـــوقت الـــذي يـــســـمى ( الـــلــيـــالي
ــتــد اســبــوعــ الــبــيـــضــاء) وهــو 
اعتبارا من 6\1 الى 6\15 ويقصد ان
ـديــنـة ال تــغـيب فــيـهــا الـشـمس وال ا
يــدوم الـلــيل اكــثــر من ثالث ســاعـات
ويتوقع ان تصل فتـرة الظالم احيانا

الى 20 دقيقة فقط!
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روسـيــا وكـذلك ســانت بـطــرسـبـرغ ال
ـكن ان نتـحـدث عـنـهـما من دون ان
نتصفح التاريخ السياسي والدموي
فكر وفيلسوف دينة قاد ا فمن هذه ا
ثـورة اكــتـوبــر ( تـروتــسـكي ) فــرقـته
العسكرية ألسقاط القيصر (نيكوالس
الـثـاني) الـذي أمـر بـقـمع االنـتـفـاضـة
في الــبـلــد وكـان هــو يـقـيـم بـالــقـصـر
الـشــتـوي وكـانـت سـانت بـطــرسـبـرغ
عـاصـمـة روسـيــا بـيـنـمـا كـان لـيـنـ
منفيا الى فلـندا وبعد الثورة اصبح
تـروتــسـكي وزيــرا لـلــحـربــيـة  ولـكن
سـرعان مـا حـدث خالف بـ سـتـال
وتـــروتـــســــكي وهـــرب  االخـــيـــر الى

ـــنـــصب االول ـــكـــســـيك  وتـــولى ا ا
ســـتــالـــ  وهــنــاك تـــبــرز اشـــكــايــة
تاحف تاريخية على الرغم من كثرة ا
والـعـارض ووجــود عـشـرات االف من
الـــصـــور والــلـــوحـــات الــتـي تــمـــجــد
وتسجل ثورة اكتـوبر وقادتها والذي
يــعـــد تــروتــســكي احـــد اهم قــادتــهــا
وبــالــتـأكــيــد كــانت صــوره مــوجـودة
وبـــــوضـــــوح في تـــــلـك الـــــلـــــوحــــات
واللقطات الفوتوغرافية لكننا لم جند
لـه ذكــر فـي هــذه االعـــمـــال الـــفـــنـــيــة
والـتوثـيـقـيـة! وهذا يـدل بـإن سـتـال
ومـاكــنـته االعالمــيـة لم تـتــخـلص من
تــروتــســـكي جــســديــا فـــقط بل حــتى
تاريخيا ومعنويا وقد قرأت مرة بإن
ستال أمـر بإزالة كل أثر لـتروتسكي
من هــذه االعـمــال اخلــالـدة  وهــذا مـا
يطلق عليه (تغـيير معالم التاريخ) أو
(اعادة كـتـابـة التـاريخ)  وتـروتـسكي
جنــــا اكـــثــــر من مـــرة مـن مـــحـــاوالت
االغتـيـال حـتى جنح ستـالـ بتـدبـير
مـحــاولـة اغـتــيـاله بـاداة الــفـاس عـام

1940  بعد ان اغتال ايضا ابنه
وهـكـذا الـثـورة تــأكل ابـنـاءهـا! وتـعـد
ــديـنـة قــادرة عـلى والدة اعـظم هـذه ا

الـشـيالن التـابع الى الـهـيـئه الـعـامة
لالثــار والـتــراث اصـبـوحــة ثـقــافـيـة
لـعمـيـد كلـيـة الـطب بجـامـعة الـكـوفة
مـحـمـد ســعـيـد عـبـد الـزهـرة  ضـمن
نـشــاطـات شـارع اخلـورنـق الـثـقـافي
والـــذي يــقـــام كل يــوم ســـبت. وبــ
تـحف حمزه عـباس اخلالدي مدير ا
لـ (الزمان) الـتي حضرت االصـبوحة
الثـقافـية ان احملـاضرة عن دور كـلية
ــؤســـســات طـب الــكـــوفــة في رفـــد ا
الصحـية بـاطباء كـفوئ  من خالل
نهج الـتكامـلي الذي اتبع في كـلية ا

الطب). 
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واضـــاف اخلـــالـــدي كـــمـــا تـــنـــاولت
ـــؤســـســـات ـــشـــاكل في ا (بـــعـض ا
الــطــبــيــة واحلــلــول لــهــا  وحــضــر
االصـــــبـــــوحـــــة  عــــدد كـــــبـــــيـــــر من
ــثـقــفـ والــوجـهـاء ـيـ وا األكــاد

تحف) .  وزائري ا
وقـال اخلـالــدي (حـيث  االسـتـمـاع
ـــــداخـالت  مـن بـــــعض لـــــبـــــعـض ا
احلـضـور وكـانت مـحـاضـره مـفـيده
ــتــحف ومــوفــقــة. مــؤكــدآ يــســعى ا
لـلـتـعــاون مع اجلـامـعـة ومـوسـسـات
الدولـة االخـرى للـتـبادل الـثـقافي في

كافة جوانبه). 
ــتـــحف وفـي اخلــتـــام قـــدم مـــديـــر ا
شـهـادة تـقـديـريـة لـلـمـحـاضر وكـذلك »ŸUL²ł∫ نائب رئيس مجلس محافظة النجف يترأس اجتماعاً خدمياً

ط احلياة اليومية في روسيا نزاع ب 


