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بـــازاركـــوله (تـــركـــيــا)  (أ ف ب) - واصل
ـــهــــاجـــرين الـــتــــدفق  امس األحـــد آالف ا
بـاجتـاه احلـدود اليـونـانـيـة بعـدمـا أعـلنت
تــركـيــا فـتح حــدودهـا أمــامـهم فـي سـيـاق
سـعـيهـا إلى احلصـول عـلى دعم غربي في
ســوريــا حــيث تــتــواجه أنــقــرة مـع نــظـام
دمـشق.ووصل مـا ال يـقل عن ألـفي مـهـاجر
نـطقة احلدودية ب إضـافي األحد إلى ا
تــركـيـا والـيـونـان حــيث عـبـروا مـسـافـات
واســعــة بــغــيــة بــلــوغ مــعــبــر بــازاركــوله
ــعــروف بـكــاســتــانـيــيس من احلــدودي (ا
اجلـــهــة الـــيــونــانـــيــة) بـــحــسـب مــا قــال

صحافيون في فرانس برس.
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وكـانت تركـيا أكـدت اجلمـعة فـتح حدودها
الـــبــــريـــة والـــبــــحـــريـــة أمــــام الالجـــئـــ
ـــهــاجــرين فـي إعالن أثــار في أوروبــا وا
اخلـشــيـة من حـدوث أزمـة هـجـرة شـبـيـهـة
بــتـلـك الـتي شــهــدتـهــا الـقــارة عـام 2015.
وأعــــرب االحتــــاد األوروبـي الــــســــبت عن
"الـــقـــلق" مـــبــديـــاً االســـتـــعــداد لـــتـــقــد
مــسـاعـدات إضـافــيـة لـلــيـونـان وبــلـغـاريـا
احملـاذيـتـ لـتـركـيـا.وأشـارت أثـيـنـا األحد
إلـى منعـها فـي غضون  24سـاعة نـحو 10
آالف مـهــاجـر آتـ من تـركـيـا من الـدخـول
بـــــطــــــريــــــقـــــة "غــــــيـــــر شــــــرعـــــيــــــة" إلى
أراضــيــهــا.وأعــلــنت الــوكــالــة األوروبــيــة
ـــراقــبـــة وحــمـــايــة احلـــدود اخلــارجـــيــة
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ايـجه.وصبـاح األحد وصلت أربـعة قوارب
مــطــاطـيــة حتـمل نــحـو 220 مــهــاجـراً إلى
جـزيرة ليسبوس فيما وصل قارب خامس
إلـى جـزيــرة سـامــوس.وعـلـى نـقــيض يـوم
الــسـبت الـذي شـهـد وصـول 180 مــهـاجـراً
إلى اجلـزر اليـونانيـة برغم اضطـراب مياه
الـبـحر فـإنّ األحـوال اجلويـة بـدت مواتـية
األحـد.وأكـدت أنـقـرة األحـد أنّ أكـثر من 76
ألف مـهاجـر غادروا مـنذ اجلـمعة األراضي
الـتـركيـة عبـر محـافـظة اديـرن وهو رقم لم
يـكن باإلمكان التحقق منه فورا ولكن يبدو
يدانية شاهدات ا أنّه مـبالغ به في ضوء ا
لـفرانس بـرس.وقررت تـركيـا فتـح حدودها
في مـحاولة منها للحصول على دعم غربي
في ســوريـا حــيث حلـقت بــأنـقـرة خــسـائـر
كــبــيــرة خالل األســبــوع احلـالـي.وقـتل 33
جـنـديـا تـركـيـا اخلـمـيس فـي غـارات جـوية
دعوم نـسبتها أنقرة إلى النظام السوري ا
من مـوسـكو.وفي سـياق الـرد كثّـفت تركـيا
فـي األيـــام األخــــيـــرة ضــــربـــاتــــهــــا الـــتي
رصد اسـتهـدفت مواقع لـلنظـام.وبحـسب ا
الـسـوري حلـقوق اإلنـسـان قتل 26 جـنـديا
لـلـنظـام الـسـوري في غارات شـنـتهـا أنـقرة
ـقــاتـلـ الــســبت مــا يــرفع إلى 88 عــدد ا

ـــوالـــ لـــدمــشـق الـــذين قـــتــلـــوا في 48 ا
ســاعـة.والــسـبت تــوعـد الــرئـيس الــتـركي
رجـب طــيب إردوغـــان الـــنــظـــام الـــســوري
ب"دفـع ثـــمـن" هــــجـــمــــاتـه عـــلـى الــــقـــوات

ـدفعـي منـذ يو اجلـمعة  74عـنـصراً وفق ا
ـرصـد الذي أشـار أيضـاً إلى مـقتل عـشرة ا
عـناصر من حـزب الله اللبـناني. ولم يصدر
أي تـــعــلــيـق رســمي ســـوري.وتــشن قــوات
الـنـظـام الـسـوري بـدعم روسـي مـنـذ كـانون
األول/ديـسمبر هـجوماً واسعـاً ضد مناطق
تـسيطر عليها هيـئة حترير الشام (النصرة
) وفـصائل مـعارضـة أخرى وتـنتـشر سـابـقاً
فــيــهــا قـــوات تــركــيــة في مــحــافــظــة إدلب
وجـوارهـا. وتـمـكـنت الـقـوات الـسـوريـة من
إحــــراز تـــقـــدم كــــبـــيـــر عــــلى األرض خالل
ـــــاضــــيـــــة.ومــــنـــــذ بــــدايــــة األســــابـــــيع ا
شـبـاط/فبـراير تـصاعـد التـوتر بـ دمشق
نـطقة وانعـكس في مواجهات وأنـقرة في ا
عــلى األرض أسـفـرت عن ســقـوط قـتـلى من
.وأرســـلت أنـــقـــرة الـــتي كــررت الـــطـــرفــ
حتــذيـراتـهـا لـدمــشق تـعـزيــزات عـسـكـريـة
ضــخـمـة إلى إدلب لـتُـضـاف إلى 12 نـقـطـة
ـوجب اتفاق ـنطـقة  مـراقبـة تقـيمـها في ا
مـع موسكو يـعود إلى العام 2018. وباتت
ثـالث من هذه الـنـقاط عـلى األقل مـحـاصرة
من قـوات الـنـظام.واخلـمـيس مُـنيت تـركـيا
بــخـسـائــر فـادحـة إذ قـتل 34 جــنـديـاً عـلى
األقلّ في ضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات
الـنـظام بـتـنـفيـذهـا في إدلب.وإثر الـهـجوم
ـنـطــقـة ضـد أطــلـقت تــركـيـا هــجـومـاً فـي ا

اجليش السوري.
وقــال وزيـر الـدفـاع الـتــركي خـلـوصي أكـار
األحـــد إن "عــمــلـــيــة +درع الــربـــيع+ الــتي
أطـلـقت بـعـد الـهـجـوم الـشـنـيع في إدلب في

27 شباط/فبراير متواصلة بنجاح"
مــضــيــفـــاً أنه لــيس لــدى أنـــقــرة "نــيــة" في
ــواجـهــة مع مــوسـكــو الـداعــمـة الــدخـول 
لـدمــشق.ويـهـدد الــتـوتـر في إدلب بــتـوسـيع
الـفـجوة بـ أنـقرة ومـوسـكـو وألقى بـثـقله
عـلـى الـتــنـســيق الــذي تــطـوّر بــيـنــهــمـا في
ـلف السـوري برغم ـاضيـة في ا الـسنـوات ا

االختالفات.
ودفع الــهــجـوم فـي إدلب ومـحــيــطــهـا وفق
ـــتــحــدة بـ 948ألف شـــخص نــحــو األ ا
نــصــفــهم من األطــفــال إلى الــفــرار بــاجتـاه
مـنـاطق أكـثر أمـنـاً شـماالً وخـصـوصـاً قرب
احلـدود الــتـركـيـة حــيث تـنــتـشـر مــخـيـمـات
.وتخـشى تركـيا التي تـؤوي نحو الـنازح
6.3 مليون الجئ سوري أن يدفع هجوم
وجة جلوء جديدة ستـمر  قـوات النظام ا

إليها.

الـتركية.وبـينما تـشهد العالقـات ب أنقرة
ومـوسكـو تدهـوراً متـسارعـاً دعا إردوغان
ـــيــر بـــوتــ إلى نـــظــيـــره الــروسـي فالد
"االبـتعاد من طريق" تركيا في سوريا.وكان
الـــكــرمـــلــ أشــار إلـى احــتـــمــال الـــتــقــاء
الـــرئـــيــســـ اخلـــمـــيس أو اجلـــمــعـــة في
مــوســكــو في إعالن لم تــؤكــده احلــكــومـة
الــتــركـيــة.وســبق ألنـقــرة أن دعت الــقـوات
الـسـوريـة في عـدة منـاسـبـات إلى الـتراجع
مـن بــعض الــنــقــاط فـي إدلب قــبل نــهــايــة
ــهــلــة شــبــاط/فــبــرايــر. وانــقــضت هــذه ا
مـنــتـصف لـيل الـسـبت.ووسط دعم روسي
يـــشـنّ الـــنـــظـــام الـــســـوري مـــنـــذ كـــانـــون
األول/ديـسمبـر هجوماً السـتعادة مـحافظة
ــعــارضـة إدلب آخــر مــعــقـل لــلـفــصــائـل ا
واجلــهـــاديــة.واســفــرت االشــتــبــاكــات عن
نـشوب كـارثة إنـسانيـة جديـدة تضاف إلى
ـآسي الطـويـلـة لهـذا الـنـزاع الذي الئـحـة ا
أدى إلـى مقتـل نحو 380 ألـف شخص مـنذ
2011. ونــــزح نــــحــــو مــــلــــيــــون شــــخص
جـــراءالــهــجـــوم الــســـوري بــحــسب األ
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وأعـلن اجليش الـسوري امس األحد إغالق
اجملــال اجلــوي أمــام الـطــيــران في شــمـال
غــرب سـوريــا مـهــدداً بـإســقـاط أي طــائـرة
تــخــرقه مع إعـالن تـركــيــا إطالق عــمــلــيـة
عــســكـــريــة ضــد الــقــوات احلــكــومــيــة في

محافظة إدلب.
ويـأتي إعالن اجلـيش السـوري غداة مـقتل
26 عنصراً من اجليش السوري جراء

ــسـيــرة الـتــركـيـة اســتـهــداف الـطــائـرات ا
مواقع عسكرية عدة في ريفي إدلب وحلب
ــرصــد الــســوري حلــقــوق وفـق مــا أفــاد ا
اإلنــســان.وقــال اجلــيش فـي بـيــان نــقــلــته
وكـالة األنباء السوريـة الرسمية (سانا) إن
ـسلحة "الـقيادة الـعامة للـجيش والقوات ا
تـــعــلن عن إغـالق اجملــال اجلــوي لــرحالت
الــطــائــرات وأليــة طــائــرات مــســيــرة فـوق
ـنـطــقـة الـشـمـالـيـة الـغـربـيـة من سـوريـة ا
وبــخـاصـة فــوق مـحـافــظـة إدلب".وأكـد أنه
"ســيــتم الـتــعــامل مع أي طــيـران يــخــتـرق
مـجالنا اجلوي عـلى أنه طيران معادٍ يجب
إســــقـــاطـه ومـــنــــعه من حتــــقـــيـق أهـــدافه
الـعـدوانيـة".وبلـغت حصـيـلة قـتلى الـقوات
احلـكوميـة السوريـة جراء القـصف التركي
فـي طــائـــرات من دون طـــيـــار او الــقـــصف

"فــرونـتـكس" األحــد رفع مـسـتــوى الـتـأهب
إلى "األقـــصى" عــنــد احلــدود الــيــونــانــيــة
ــتــحــدة أحــصت الــتــركــيــة.وكــانت األ ا
مـساء السبت ما ال يقل عن 13 ألف مهاجر
عـنـد احلـدود بـ الـيـونـان وتـركـيـا الـبـالغ
طـولها نحو 200 كـلم.وأمضى بضعة آالف
من بينهم الليل البارد في بازاركوله بعدما
قــطــعت الـطــريق عــلــيـهم.وصــبــاح األحـد
واصـلت مجـموعات صـغيرة من الـسوري
واألفـغان والعراقي بينهم نساء وأطفال
السير في طوابير باجتاه احلدود حامل
أمــــتـــــعــــتــــهـم عــــلى ظـــــهــــورهم أو فــــوق
رؤوسـهم.وكـان عـناصـر من الـدرك الـتركي
يـضــعـون األقـنـعـة الـطـبــيـة يـشـيـرون لـهم
.والــسـبت ــضي قـدمــاً بــاأليــدي من أجل ا
فتح مهاجرون كوّات في السياج احلدودي
من اجلــهــة الــتـركــيــة بـهــدف الــعــبـور إلى
ـنـطقـة احملـظورة مع الـيـونان غـيـر أنّهم ا
عـــادوا أدراجــهم بــعـــدمــا أطــلـق عــنــاصــر
ـسيّل لـلـدموع الـشـرطة الـيـونانـيـة الغـاز ا
بـاجتاههم.واندلـعت صدامات طيـلة النهار
بـــــــعـــــــدمــــــا ردّ مـــــــهـــــــاجـــــــرون بـــــــرشق
احلـجارة.وأعلنت أثـينا األحد تـوقيف أكثر
من  130مــهــاجــرا مــنــذ الــسـبـت.وإذا كـان
ـهـاجرين يـسـعـون إلى عـبور الـعـديـد من ا
احلـدود البـريـة التي تـبدو مـغلـقة أمـامهم
ــسـارات الــبــحــريـة من جلــأ آخــرون إلى ا
أجل بـــلــوغ اجلــزر الــيــونــانــيــة في بــحــر
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شتـركة بدأت األمـيركـية اإلسرائـيليـة ا
عــمـلـهـا قـبل أســبـوع".وأعـطت اخلـطـة
األمـيـركـية لـلـسالم في الـشرق األوسط
الــتي أعــلـن عــنــهـا فـي أواخــر كــانـون
اضي الضوء األخضر الثاني/يناير ا
ــنـطــقـة إلســرائــيل لـضم غــور األردن ا
ئة االسـتراتيجـية التي تشكل 30 في ا
من مـــســاحــة الــضــفـــة الــغــربــيــة.و
اقـتـراح جلنـة مهـمـتهـا ترسـيم احلدود

نوي ضمها. الدقيقة لألراضي ا
…b¼UF  lO uð

وتـطرق نـتانـياهـو أيضـا إلى أولوياته
األخــرى ومن بـيــنـهـا تــوقـيع مــعـاهـدة
تحدة دفـاعية "تاريخية" مع الواليات ا
و"الـقضاء على التهديد اإليراني" دون
تــقــد مــزيــد من الــتــوضــيـح.ويــؤكـد
رئـيس الـوزراء اإلسرائـيـلي بـاستـمرار
نع اجلمهورية اإلسالمية من تـعهده 

تطوير سالح نووي.
وكـثّـفت اسـرائـيل فـي األعـوام األخـيرة
وتـيرة قصـفها في سوريـا واستهدفت

الــــقـــدس (أ ف ب) - تــــعـــهــــد رئـــيس
الـوزراء اإلسرائيلي بـنيام نـتانياهو
األحــد بــضم مــســاحــات شــاســعــة من
الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة "في غـضون
أســابــيع" إذا مـا أعــيـد انــتــخـابه  في
غـضـون أسابـيع في خـطوة تـهدف إلى
تـعزيز قاعـدته اليمينـية قبل يوم واحد
من االنتخابات التشريعية التي جتري

. اليوم  اإلثن
وقـال نتانياهو في مقـابلة أجرتها معه
اإلذاعــة اإلسـرائـيـلـيــة الـعـامـة إن ضم
غـور األردن وأجـزاء أخـرى مـن الـضـفة
الــغــربــيــة في رأس أولــويــاته مـن بـ
"أربع مــهـامــات كـبـرى فــوريـة" يــعـتـزم

القيام بها.
ـقــابــلـة وأضــاف رئــيس الــوزراء في ا
الــتي أذيـعت قـبل 24 ســاعـة عـلى فـتح
صــنـاديق االقــتـراع "سـيــحـدث ذلك في
غــضـون أسـابــيع أو شـهــرين كـأقـصى

حد".
وبـحسب نتانياهو فإن "جلنة اخلرائط

بــــشـــكـل أســـاسـي مـــواقع لــــلــــجـــيش
الــســوري وأهــدافــاً إيــرانــيــة وأخــرى
حلــزب الــلـه الــلــبــنــاني.وتُــكــرّر أنــهــا
ـــا تـــصـــفه ســـتــــواصل تـــصـــدّيـــهــــا 
ـحـاوالت إيران الـرامـية إلى تـرسيخ
وجـــودهـــا الــــعـــســـكـــري في ســـوريـــا
وإرســال أسـلــحـة مــتـطــورة إلى حـزب

الله.
وقـــال نـــتــــانـــيـــاهـــو األحـــد إن هـــدفه
"الـفوري" الـرابع إذا فاز بواليـة جديدة
رغم مـــواجــهــته تــهم فــســاد يــتــمــثل
بـــإجـــراء إصالح اقـــتـــصــادي كـــبـــيــر
ـرتـفعـة في ـعـيـشـة ا خلـفض تـكـلـفـة ا

إسرائيل.
وفـشل نـتـانـيـاهـو وخـصـمه الـرئـيسي
بـيني غـانتس في تـشكيل حـكومـة بعد
انـتـخابـات نيـسـان/أبريل وانـتخـابات
أيـلول/سـبتمـبر.وتـشير االسـتطالعات
إلى تـقارب النـتائج ب اخلـصم في
االنـتخـابات التي جتـري اإلثن لـلمرة

الثالثة في غضون عام.
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ستلزمات ان تنتقل من مـكان آلخر وتبدأ حركة العّمال الذين سينقلون األثاث وكل ا
للـبيت الـذي سيـكون سـكناًحـالة طـبيـعية جـداً; ولكن ان يـشكـو العـمال من أثقل شيء
عـلــيـهم لـم يـكن األخــشـاب وال اثــاث احلــديـد بل الــكـتـب واجملالت واجلـرائــد والـتي
ـاذا هـي بـهذا أصـبـحت مـثـار الـكالم بـيـنـهم وبـ الـسـائق عن جـدوى هـذه الـكـتب و
العـدد وهي غـير مـبـعثـرة أمـامهـم بل مرتـبـة في كراتـ َورقـية واخـرى من الـبالستك.
كـنت اتـوارى عـنـهم وهم يـتـكـلـمـون عـنـهـا هذه كـراتـ ثـقـيـلـة هل نـحـمـلـهـا كـلهـا إلى
السيارة? وأظـهر مسرعاً أمامـهم بجواب أي نحملـها كلها كنت اتـذكر كتاب /العقاد
ؤلفه البرتو مـانغويل حتى ال يتفاجأ كتبة في الـليل/  ساعات مع الكـتب / وكتاب /ا
; وطـلبي عـمال الـنـقل بـهـما ويـتـأخر اإلنـتـقـال لسـاعـات من صـدمتـهم بـهـذه الكـراتـ

تجدد لهم باحملافظة عليها وعلى أخواتها اجملالت واجلرائد.. ا
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عـنوان جـميل ومـلفت لـلنـظر كتـبه محـمد جـبير /13 شبـاط يعـرض فيه الكـاتب توثيق
قال السيـرة واإلعترافـات ويدخل اجلانب احلـياتي الُأسـري عند األديب والـكاتب; وا
يعرض كـذلك لكتـابات بعض األدباء عن زوجـاتهم الراحالت عن احلـياة ولكـنه يتناول
كـتـاب /دوسـتـوفـســكي في مـذكـرات زوجـته /وهي تـوّثـق سـيـرة زوجـهـا ويـعـتـبـر 'إنّ

ماقامت به زوجة دوستوفسكي هو عمل إبداعي رائع.'
كابـدات التي عشـناها ويـبقى السـؤال هل نحـتاج إلى كتـابات شريـكات حيـاتنـا عن ا
ولنقل األفـراح الضائعة.? ويـاتي اجلواب سريعاََ من بـعض او اغلب األدباء; بأنّ عالم
طـروح أو إنّ بعضهن التقـنيات لم يدع مـجاالً او فرصـة للبحـث عن ماهّية الـسؤال ا
ال يـتدخـلنَ في شؤون الـكتـابة والـكتـاب واجملالت إال اجلريـدة فهي عـندهن مـن حصة
سِـفرة االكل علـيها ورمـيهـا في سلّة الـقمـامة وأُخريـات قد يعـتبـرن ذلك يوماً مـزعجاً
ا سيحـصل للمكـتبة والكـتب مستقبالً وهـذا في نظرهن مع االوالد هو ح يفكـرن 

ورث ميّت أصالً.
وأخـيـراً قـد يصـلح الـعـنـوان حتـقـيـقـاً في جـريدة وحـتى لـو افـتـرضـنـا إنهّ جـرى; فـما
يـخشاه الـكاتب واألديب هـو أن يصـبح عدد التـحقـيق ثانيـة طعـماً لوجـبة غـداء حتتاج

قالة. لسِفرة االكل والضحية هو عنوان ا
Ÿ«d

ـصارعة فـذلك ما ال نطـيقه مع كبـر الّسن وليس صـراعاً على هو ليس في حـلبات ا
مـال من أجل اإلستـحواذ عـليه وال صـراع احلضـارات الذي حلّ علـينـا من متـغيرات
كتبة مقترن كتبة والكتب في بيوتنا مكان ا ة. لنـقترب اكثر ونشير إلى صراع ا العو
بـزمان شـرائهـا وهي حتتـضن الكـتب واجملالت وحالـة التـضخم وفـوضى ترتـيبـها
ـتغـيرات طـلبـات االوالد في السكـن معنـا فال يبـقى لنـا إالّ ان نبـحث عن مكان طـبقاً 
ـكتبـة ذرعاً بـها وربّـما تـكون ساللم الـبيت هي األقرب يـاوي الكـتب بعـد أن ضاقت ا
حلل اإلشـكال; هـو صـراع يومي يـتـبـعه عتـاب بـأنّ القـار هـو شـخص واحد فـلـماذا
ومن هـنا تـبدو أذن اإلكثـار مـنهـا قيـاساً إلى حـاجاتـنا من الـسـوق تشـمل اشخـاصاً.
معادلة غـير مكافئة من حقيقة ضائعة بأننا إمّة ال تقرأ; وقد جند حلوالً لهذا الصراع
ـراحل وبـعد أن يـعـشـقـها الـطـلـبـة سوف درسـيّـة في جـمـيع ا ـكـتـبـات ا يـوم تصـبح ا
كـتـبـة البـيـتيّـة وهي من صـنع أفـكارهم يـقـررون مسـتـقبالً بـأنّه المـسـتقـبل لـهم إالّ بـا

اجلميلة عنها حلياتهم.
‰ƒU ð

ـاذا ال تدخل كـتبـة والـكتب وأخـواتـها.  قـد يأتي ذلك من أجل تـخـفيف وطـأة حـديث ا
ـاضـيـة عـلى ذلك يـوم اجـبـرنا شـظف الـسـوق لـلـبيـع? ويرّد حـصـار الـعـقـود الـثالثـة ا
كـتبة الكتب الـقّيمة والثـمينة بطـبعات مشهورة العيش على بـيع الكتب; وفعال ودعت ا
ـكــتـبـة ألنـهّـا ــسـكـيـنــة خـرجت من رفـوف ا وهـذا كل مـا اسـتــطـعـنـا فــعـله والـكـتب ا
االضـعف في مــواجـهـة احلـصـار ولم يـتم اإلســتـثـمـار فـيـهـا كـمــا حـصل لـلـمـبـيـعـات
األخـرى وهي تـدخل األسـواق حلـاجـة اإلنـسـان اإلـى اإلنـارة بـعـد إنـقـطـاع الـكـهـرباء
ـاسّـة امّـا الـكتـب واجملالت فهي وربّمـا إزدهـرت الـشـموع وقـت احلصـار حلـاجـتـها ا
متكّـدسة ال أحد يقربهـا إال من تراوده نفسه في القراءة او مـجّرد شراء الكتاب. ومن
هنا يـحاول التساؤل اإلنزواء أمام عـالم الكتب وهي تصارع البـقاء; حتى إن مكتبات
هجرت الـكتب واجملالت وحتولّت إلى اقتصاد آخر أكثر اسـتهالكاً للفرد من مكتبة ال
ـعيـشـة جـراّء احلـصـار اجلـائـر بحقّ تـبيـع كتـابـاً واحـداً وال مـجـلـة نظـراً لـصـعـوبـة ا

الناس واحلياة.
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لــوس اجنــلــيس  (أ ف ب) - مـن تـوم
هــانـكـس إلى سـكــارلـيـت جـوهــانـسن
يـنقـسم أبرز مشـاهيـر هوليـوود بشأن
ـــوقـــراطي هـــويـــة أفـــضـل مـــرشح د
خلـــــوض الــــســــبـــــاق الــــرئـــــاسي في
ـة الــرئـيس ــتـحــدة وهـز الــواليـات ا
دونــــالــــد تـــرامـب.وأظـــهــــر بــــحث في
ســجـالت الــتــبــرعــات الــفــدرالــيــة أن
هــانـكـس قـدّم شــيـكــا لـنــائب الــرئـيس
األمـيـركي السـابق جـو بايـدن في ح
تــبــرعت جــوهــانــسـن لــلــســيــنــاتـورة
ـمثل الـتـقدمـية إلـيزابـيث وارن.وقدّم ا
ــنـتج تـيـد دانــسـون احلـد األقـصى وا
لـلـتـبـرعـات الـذي يـساوي 2800 دوالر
ــمــثـــلــة مــاري لـــوارن لــكن زوجـــته ا
ســتــيــنــبــرغن دعــمت جــو بــايــدن.أمـا
جـورج تـاكي الـذي اشـتـهـر خـصـوصـا
بـدوره في "سـتـار تـريك" فـلـم يسـتـطع
اتــخــاذ قــرار فـتــبــرع لــكل من بــايـدن
ورئـيـس بـلـديـة إنـديـانـا الـسـابق بـيت
بـــوتـــيـــدجـــيـــدج.ووفـــقـــا لـــلـــخـــبـــيــر
وقـراطي في لوس االسـتراتـيجي الـد
أجنــلـيس بــيل كـاريك فـإن الــسـنـوات
الـسـابـقـة لم تـكن تـشـهـد انـقـسـاما في
الــوالءات وتــبــرعــات مــتــعــددة بــهــذه
الــطــريـقــة كـمــا هــو احلـال في ســبـاق
الــرئـاسـة لـلـعـام 2020. وقــال لـوكـالـة
ـا كــان مــشـاهــيـر فــرانس بــرس "لـطــا
هــولـيـوود مــصـدرا مـهـمــا جـدا جلـمع
رشح للرئاسة. الـتبرعات حلمالت ا
ـرة كــان االمـر مـخــتـلــفـا بـعض هــذه ا
الــشيء".ويــعــزى ذلك جــزئــيــا إلى أنه
انـحـ التـبرع ألكـثر أصـبح بـإمكـان ا
من مـرشح كما أوضح كاريك.بالنسبة
إلى ســتــيـفن مــافـيــلــيـو وهــو خـبــيـر
ــوقـراطـي في واليـة اســتــراتــيــجي د
سـاكرامنتو عاصمـة والية كاليفورنيا
فـــإن الــنــجـــوم "يــشـــعــرون كــغـــيــرهم
بـاحليرة واالرتـباك بشـأن هوية أفضل
مـرشح للتغلب عـلى ترامب".ويتناقض
االرتـبـاك السـائد هـذا العـام بشـكل تام
مـع ما حـصـل في الـعام  2016عـنـدمـا
ـفـضـلة كـانت هـيالري كـلـيـنتـون هي ا
لـدى مشـاهير هـوليوود.وقـال مافيـليو
"كـــانـت هـــيالري مــــوجـــودة هـــنـــا في
هــولـيـوود طـوال الــوقت. ال أعـتـقـد أن
ـا فـعـلته ـكن أن يـقـوم  أي شـخص 
هـــيالري آخــر مــرة هــنـــا".لــكن بــعض
ـوقـراطـيـ الـبـارزين ـرشــحـ الـد ا
تــخــطــوا مــســارات جــمع الــتــبــرعـات
اخلـاصة في هـوليـوود.وجذبـت رسالة
ـرشح بيرني ساندرز مشاهير بينهم ا
ـمثـلون سوزان سـاراندون وديك فان ا

دايك وسـاره سيـلفرمـان ومغـني الهيب
هـوب بابلك انيمي. أما وارن فحصلت
ــغـنـي جــون لــيـجــنــد.لــكن عــلى دعـم ا
ســانـــدرز ووارن انــتــقــدا إلقــامــتــهــمــا
أمـســيـات خـاصـة ومـكـلـفـة جـدا تـخـدم
حـملتيهما بـدال من التركيز على الطرق
الـتقلـيدية جلـمع التبـرعات.وقال كاريك
إنـهمـا "لم يستـثمـرا وقتا في هـوليوود
ألنـــهـــمـــا لـــيـــســـا مـــهـــتـــمـــ بـــجـــمع
ــلـيــارديـر ـرشح ا الــتـبــرعـات".وركــز ا
ــول بـنـفـسه مــايـكل بـلــومـبـرغ الـذي 
حـملته فـي االنتخابـات الرئاسـية على
ــــســـــؤولــــ في حـــــشــــد الــــدعـم من ا
كــــالـــــيــــفــــورنــــيــــا أكـــــثــــر من جنــــوم
الــســيــنـمــا.وتــرك هــذا االمــر احلـفالت
ـــربــحــة في لــوس أجنـــلــيس فــرصــا ا
ألمــثـال بـايـدن وبــوتـيـدجــيـدج.وانـتـقل
بـايدن حلـشد دعم لنـفسه في هـوليوود
مـن خالل عـالقـــــاته الــــــتي أقـــــامـــــهـــــا
كــسـنـاتـور ونـائب رئــيس فـظـهـر عـلى
ـسرح في حـفل توزيع جـوائز خـشـبة ا
قرر أن أوسـكار في العام 2016 ومن ا
يــحـضــر األربـعــاء حـفال كــبـيــرا جلـمع
الـتبرعات تنظمه رئـيسة استوديوهات
"بــــارامــــاونـت" الــــســــابــــقــــة شــــيــــري
النـسـنغ.لـكـنه فشل في إثـارة احلـمـاسة
الــتي أحــدثــتــهــا كـلــيــنــتــون أو بـاراك
أوبــامـا.أمــا بـوتــيـدجــيـدج فـفــاز بـدعم
ن فيـهم شارون ـشاهـيـر  قـائـمة من ا
سـتـون وكـيـفن كـوسـتـنـر ومـايـكل جـيه
فـوكس.وجتـري عـمـلـيـة الـتـصـويت في
كـاليفورنـيا في الثالث من آذار/مارس
مــا يـعــني أنه يــنـبــغي أن يــكـون لــهـذا
االمــر تـــأثــيــر أكــبـــر عــلى الــنـــتــيــجــة
ــوقـراطي. اإلجــمــالـيــة لـلــســبـاق الــد
ونـتيـجة لذلك كـان التـركيز عـلى إقناع
ا كان على جمع نـاخبي الوالية أكبر 
األمــوال من جنــوم هــولــيـوود.وأوضح
مـافـيـلـيـو أن "كـالـيـفـورنـيـا مـهـمـة هـذه
رشحون اضي كان يأتي ا ـرة. في ا ا
إلى كـالـيفـورنـيا ويـجـمعـون الـتبـرعات
فـي هـولــيــوود ويــغـادرون إلـى واليـتي
نـيـو هامـبشـيـر وأيوا".وأضـاف "لكـنهم
اآلن يـــبــــقـــون هـــنـــا ويــــشـــاركـــون في
احلـمالت وهم يـقومـون بنـشاطـات تهم
الــنــاس".وأشـار كــاريك إلى أن مــديـري
اســــتـــوديـــوهــــات اإلنـــتــــاج األثـــريـــاء
ـمـثلـون الـنجـوم ووكالء الـبحث عن وا
ـواهب مع قـوائم زبـائنـهم الـضخـمة ا
سـيـصـبـحـون قـيّـمـ أكـثـر مع اقـتـراب
انــــــــــتـــــــــــخــــــــــابـــــــــــات تــــــــــشــــــــــريـن
الـثـاني/نـوفمـبـر.وتابـع "العـامل األكـثر
ـساهـمـات هـولـيـوود في جمع أهـمـيـة 

الـتـبـرعـات هـو دونـالـد تـرامب فـهـو ال
يـحظى بـأي شعـبية هـنا".كـما أن حمى
مـــنـــاهـــضــة تـــرامـب الــتـي اجــتـــاحت
هــولــيــوود مــنــذ انــتــخــابه فـي الــعـام
2016 خـفـفت أيـضا مـن تأثـيـر رسائل
ـشـاهـير في االنـتـخابـات الـتـمهـيـدية ا
افيـليو.وقال "ملّ وقراطـية وفقـا  الـد
ـــوضـــوع ألنـــهم ال الـــنـــاس من هـــذا ا
يـــشــــاهـــدون يـــومـــيــــا إال مـــعـــارضـــة
ـشاهير) لم تـرامب".وأضاف "وألنهم (ا
يـدعـموا مـرشحـا واحدا فـإن تأثـيرهم

أقل".
واتــهـم رئــيس أركــان الــبــيت األبــيض
بــــاإلنـــابـــة مــــيك مـــولــــفـــاني اإلعالم
األمـيـركي بـإثـارة الـذعـر حـول فـيروس
كـــورونــا أمالً بـــاإلطــاحــة بـــالــرئــيس
دونـالـد ترامب.وقـال مولـفاني "الـسبب
فـي إيالئـــهم الـــكــثـــيـــر من االهـــتـــمــام
لـلفيـروس اليوم هو اعـتقادهم أن هذا
ســـيــؤدي إلى إســقـــاط الــرئــيس".وفي
حـديــثه إلى مـجـمـوعـة من احملـافـظـ

رأى مــولـفــاني أنه يــجب عـلى الــنـاس
جتـاهل وسـائل اإلعالم من أجل تهـدئة
ـية األسـواق.واسـتمـرت األسـواق العـا
فـي الــــتــــراجـع في وقـت ضــــرب فــــيه
الــــفـــيـــروس أكــــثـــر من  50دولـــة.و
اإلبـالغ عن  82ألـف حـــالـــة مــــصـــابـــة
بـفيروس " ?"Covid-19و 2800حالة
ــرض في أواخــر وفــاة مـــنــذ ظــهــور ا
ـاضي. و اإلبـالغ عن جـمـيع الــعـام ا
احلـاالت بـاسـتـثـنـاء  3664حـالـة و57
.ويـــبــلغ عــدد حـــالــة وفــاة فـي الــصــ
ــصــابــ بـالــفــيـروس األمــريــكــيـ ا

60شخصا.
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وقـال مـولـفـاني "لـقـد اتـخـذنـا خـطوات
اســتــثـنــائـيــة مــنـذ أربــعــة أو خـمــسـة
أســــابـــيع" فـي إشـــارة إلى أمـــر إدارة
سافرين تـرامب بإغالق احلدود أمـام ا
األجــانب الــقـادمــ من الـصــ حـيث
نــشـأ الــفـيــروس. وتـمت تــغـطــيـة هـذه
اخلـطوة على نطـاق واسع عبر وسائل
اإلعـالم في ذلك الـوقت.كــمـا اعــتـبـر أن
الـصحـافة كانت مـنشـغلة بـعزل ترامب
- الـــذي بُــر في الــنــهـــايــة - بــســبب
اعــــتــــقــــادهــــا بــــأن "ذلـك ســــيــــســــقط
الـرئـيس".وأشـار مـولـفـاني إلى أن هذا
االعـتــقـاد نـفـسه في إزاحـة تـرامب قـد

عزز التغطية اإلعالمية للمرض.
وجـاءت تـعلـيـقـات مولـفـاني في الوقت
الــذي سـلـطت فـيه األضـواء عـلى إدارة
ـبــكـر مع تــرامب بــسـبب تــعـامــلـهــا ا
ــبـلغٍ مــجـهـول في وزارة األزمــة.وفـقًـا 

تـتحـول فيـها الـتكـهنـات إلى مبـالغات.
ومـع ذلك قد تكون عواقب التعامل مع
الــتـــفــشي كــتــهــديـــد ســيــاسي ولــيس

صحي مأساوية.
وال تــزال الــصـــ تــشــهــد الــغــالــبــيــة
ؤكـدة لكن تلك الـعظـمى من احلاالت ا
احلــاالت بـــدأت بــاالرتــفــاع في بــلــدان
أخــرى تــبــعــد آالف األمــيــال.وشــهـدت
إيــران وإيـطــالـيــا أعـدادًا مـتــزايـدة من
.وبـلغ عدد الـوفـيات الـرسمي ـصـاب ا
فـي إيــران جـــراء الــفـــيــروس 34 لـــكن
مـصادر في نظـام الرعاية الـصحية في
الـبالد أبـلـغت "بي بي سي" الفـارسـية

أن العدد قد يصل إلى 210.
علومات عن وقـد أنكرت إيران حجب ا
.وتوفي 17 ـصـابـ عـدد الـضـحـايا وا
شـخصاً في إيـطاليـا.وكان هنـاك أيضاً
13 حالة وفاة في كوريا اجلنوبية

و3 في اليابان.
نظمة وحذر مدير الطوار الصحية 
ــيــة من أن مــســتــوى الــصــحــة الــعــا

اخلطر بلغ ذروته.
وقـال الـدكتـور مايـك راين إنه "سيـكون
ـفـيـد" إعالن تـفـشي الـوبـاء من غــيـر ا
ــوافـــقــة عــلى أن كل ألن ذلـك يــعــني "ا
إنـسـان عـلى هـذا الـكـوكـب سـيـتـعرض
لـهــذا الـفـيـروس" بـيـنــمـا "الـبـيـانـات ال
تـشير إلى ذلك حتى اآلن" حـسبما قال

راين.

جـمـيع أنـحـاء الـبالد مـع وجود اآلالف
مـن األشــخــاص في احلــجــر الــصــحي
اإللـــزامي أو الـــطــوعي.وطـــلــبت وزارة
الـصحة في نـيويورك من 700 شخص
عــــزل أنـــفـــســــهم. وقـــال حــــاكم واليـــة
كــــالـــــيــــفــــورنــــيــــا إن 8400 شـــــخص
يـخضـعون للـمراقبـة من قبل السـلطات
و 33مــنـــهم جــاءت نــتــائـج فــحــصــهم

إيجابية.
Èd³  …QłUH

وعــــنـــدمـــا تـــكــــون إدارة تـــرامب حتت
الـــضــغـط فــإن غـــريــزتـــهــا األولى هي
مـهـاجـمـة وسـائل اإلعالم. ال يـنـبغي أن
يـشـكل ذلك مفـاجأة كـبرى بـالنـظر إلى
أن ثــقـــة اجلــمــهــور ودعم الــصــحــافــة
كــــكل.لــــذا مـع تـــراجـع ســـوق األســــهم
وتـــزايـــد اخملـــاوف بـــشـــأن الـــتـــأثـــيــر
االقــتـصـادي لـفـيـروس كـورونـا حتـول
ــشـتــبه بـهم مــيك مـولــفـانـي إلى لـوم ا
ـــعـــتـــادين. فـــاخلـــطـــر الــذي يـــواجه ا
مـولفـاني والرئـيس وبقـية اإلدارة هو
أنـه إذا انتـهى األمر بـالفـيروس إلى أن
يـصــبح مـشـكـلـة خـطـيـرة في الـواليـات
ــتــحــدة فــإن مــحــاوالتــهم احلــالــيــة ا
كن أن ثلها  لتجاهل اخملاطر التي 

تكون مدمرة بشكل بارز.
قـــد ال يـــكـــون فـــيـــروس كـــورونـــا هـــو
الـتهـديد الـضخم الـذي توقـعه البعض.
ــرة األولى الــتي لـن تــكــون هــذه هـي ا
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الـــصــــحـــة واخلـــدمـــات اإلنــــســـانـــيـــة
األمـريكية فإن مـوظفي احلكومة الذين
 نـــشـــرهـم لـــلـــمـــســـاعـــدة في ســـفـــر
ـــــواطــــنـــــ الـــــذين  إجـالؤهم من ا
ووهــان "لـم يــتــلــقــوا تــدريــبــاً مالئــمــاً
ولــيـسـوا مـجــهـزين لـلــعـمل في حـاالت
الـطــوار الـصـحـيـة الـعـامـة".ووصـلت
الـطائرة التي كانت مـستأجرة من قبل
وزارة اخلـارجـيـة إلى كـالـيـفـورنـيا في
29 يناير/كانون الثاني.وكان الفريق
الـذي يضم أكثر من عشرة من العامل
فـي الـوزارة عــلى اتـصــال مـبــاشـر مع
حـوالى 200 شـخص  إجالؤهم لكن
سُـمح لهم بـاالنتقال مـن منطـقة احلجر
الــصــحي ولـم يـحــصــلــوا عــلى نــفس
مـعـدات احلـمـايـة الـتي تـوفـرهـا مـراكز
الــســيــطــرة عــلى األمــراض والــوقــايـة

مــنـهــا لـلــعـمــال الـذين عــاجلـوا من 
إجـالؤهم "بــــزي واق كــــامل قــــفـــازات
وســتـرات واقــيـة من الــعـدوى".وقـدمت
الــشـكــوى من قــبل عـامـل كـبــيـر وفــقـاً
ـــبـــلـــغـــ عن اخملـــالـــفـــات. حملـــامـي ا
بـلـغ ويـسـعى احملـامي إلى حمـايـة ا
عن اخملــالـفـات الـفـيـدرالـيـة بـحـجـة أن
مـــوكـــلـه واجه انـــتـــقـــام رؤســـائه.وفي
شـهـادته قال وزيـر الـصحـة والـسالمة
والبيئة أليكس عازر إنه "ال علم له بأي
انـتهـاك لبـروتوكـوالت احلجـر الصحي
أو الــعـزل".ويــجـري تـتــبع احلـاالت في
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ـقت كل شيء حولة ويشعر انه في احلياة قـصص وحكايات جتعل االنـسان احيانا 
الينتـمي الى هذا الكوكب بصورة عامة وارض العراق الـذي يعيش عليها منذ ان جاء
ـرعـب بـصـورة خـاصـة . هـنـا أقـصـد األنـسـان الـعـراقي فـقط الـذي الى هـذا الـعـالم ا
ـواطن الفـقيـر الشـريف الذي يـعيش عـلى ارض الوطن اجلـريح  وأقصـد بالـتحـديد ا
اليـفكر حلـظة واحدة ان تـمتد يـده الى مالٍ حرام ألنـه يفكـر بالعـقاب والثـواب أو يفكر
ـة والـعــقـاب. عــلى الـرغم من ان بــلـدنــا لـديه كـمــيـات هــائـلـة مـن الـنـفط او في اجلــر
ـة لـكل من ـصـادر اآلخـرى الـتي لـو اسـتـخـدمت بـصـورة عـادلـة من اجل حـيـاة كر ا
يـعيش عـلى هـذه االرض لعـشنـا جـميـعـا حيـاة افـضل من حيـاة كل دول اخلـليج وكل
تـقدمة عـلى وجه االرض...ولكن هنـاك الف لكن جتعل احالمـنا تذوب قبل ان الدول ا

تخرج الى النور . 
ال نـعـرف سـبب الـعــذاب او اخلـراب الـذي حل بـنـا جـمـيــعـا نـحن الـطـبـقـة  –الـفـقـيـرة
ـسحوقة  –ان صح التعـبير. هل ان الله سبـحانه وتعالى غاضب عـلينا ام انه تبارك ا
وتـعـالى يريـد ان يعـذبنـا في االرض ويعـوضنـا باجلـنة  –اليـعلم هـذا اال الله سـبحانه
وتــعـالى . الـصــورة الـتي شـاهــدتـهـا هـذا الــيـوم عـلى وســائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي
جعلـتني مهـموم حزين اشـعر انـني نكرة لـيس لي وجود على هـذه االرض على الرغم
من انني لم اخن بـلدي يوما ولـم اسرق دوالرا واحدا من اموال الـنفط او الشعب ولم
اعـتـدي حـتى عـلى طـيرٍ صـغـيـر من طـيـور وطـني ولم اتـخلف عـن اخلدمـة الـعـسـكـرية
حلــظـة واحـدة حـيـنــمـا طـلـبــني الـقـانـون الــعـراقي لـلـدفــاع عن ارض الـعـراق في زمن
احلـروب البـعـيـدة ولم اقـتل انـسـانـاً ال من الـعـدو او الـصـديق ...ومع هـذا لم احـصل
حتى عـلى متر واحـد بأسـمي على ارض الـعراق . الـدوالرات التي كـان اهل العروس
يـضعـونـهـا حول رقـبـتهـا وهي تـبـتسم وتـشـعـر ان احلر الـشـديد يـكـاد ان يـخنـقـها –
حـسـب حـركـة يـدهـا بـ احلـ واآلخر  –جـعـلت  –فــمي فـاغـراً- من شــدة الـدهـشـة
ـرعب كـان قـد ذكـر اسم  –الـنـائب خـضـيـر واحلـيـرة في آنٍ واحـد. من نـشـر الـفـلم ا
اخلـزاعي  –واشـار الى ان الـعروس هـي بنـته . هـنا ال اريـد أن أحـسد الـعـروس على
هـديتها  –بالـعكس اتمنى لهـا حياة سعيدة  –لكـنني اريد قول شـيء واحد وهو (ايها
األغـنيـاء بالله عـليـكم رأفةً بنـا نحن الـفقـراء ..الحتاولوا أنت تـصوروا أمـوالكم - على
الـشاشـات - التي جـاءت بدون تعـب أو جهد ..حـصلـتم علـيهـا من نفط الـشعب ألنكم
حـصـلــتم عـلى مــنـصب مــرمـوق في الـدنــيـا لــكـنه غـيــر ذلك في آخـر
طاف ألنـكم حرمـتم الفـقراء من اشيـاء كثـيرة ..اتـقوا الله في ا
حـال الفـقـراء الذين يـحـلمـون بـشيء بـسيط تـضـحكـون عـند
سـماعه ايـهـا االغنـياء  –هل صـحيح ان الـيـد التي تـتـوضأ
التـسـرق  – مع الـتــقـديـر لــلـعـروس وهـديــتـهـا في الــعـمـلـة
الصعـبة. الـلهم الجتعـلنـا من الذين يسـرقون قـوت الشعب
..الـلـهـم الـرزق احلالل قـبل ان نـودع هــذه احلـيـاة. سالمـا

فقراء العراق واحملروم من ابسط األحالم.
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قـبـل ان يـعـلن مـحـمـد تـوفـيق عالوي بـايـام تـشـكـيـلـة حـكـومـته بـرزت مـواقف مـتـاخـرة
لـرفضه عـبر عنـها حتـالف القوى واالحتـاد الكـردستـاني ودولة القـانون.في الـبداية لم
تعلن هـذه اجلهات رفـضه الن عالوي كان في طـور النقـاشات مع الـكتل.وح تـيقنت
هـذه الــكـتل واالحــزاب بـانه ســار عــنـهــا بـعــيـدا اعــلـنت رفــضـهــا عـلــنـا,وفي لــقـاءات
صحـفية.كان موقف رفض عالوي واضحا,وقلت وقـتها كأي متابع ان رفض ما تطلبه
االحزاب سيـحشد جبهة رفض ضده.وفعال برز افق الرفض في اجلهات التي تسعى

االن وتطالب بتغييره.
ليس دفاعا عن عـالوي فالرجل ابن هذه السيـاسة العرجاء.لـكن علينا ان نقـر بحقيقة

واحدة ان هذه الطبقة السياسية ال تؤمن باية حقيقة سوى مصاحلها,ومكاسبها.
كن ان تقوم لها   هذه الطـبقة السياسية حولت احملاصـصة الى دين خاص بها.وال 

قائمة بدون طقوس هذه احملاصصة.
ـنـطق اقـطـاعي يـريـد ان يـحـصل عـلـى دفـتر اعـجب لـنـائب سـني وكـردي يـتـحـدثـان 

امتيازاته لذا يتحدث عن االستحقاق االنتخابي.
كـونات لم تستفد كونات وا يـتة التي تتحـدث عن حق ا وما اعجب له هـو هذه اللغة ا
ـكونات.وهـا هم يبحـثون عن تغـيير عالوي النه ثـلون هذه ا ـن يقولـون انهم  شـيئا 
ـطـلب احملـاصـصــة الـذي دمـر الـبـلـد.ولـعل مــا يـثـيـر اسـتـغـرابي هـو ان لم يــسـتـجب 
ـتــظــاهـريـن يـقــدمــون يـومــيــا شـهــداء وجــرحى ومع ذلك نــرى االحــزاب تـبــحث عن ا
مـكن ان يـعيش االنـسـان في ظل سلـوك سـياسي يـتـسم بقـسوة مـصاحلـها.هل مـن ا

كالوضع الذي يسمم حياتنا.
انـنا امـا رغبات تـغلب عـليهـا شهوة الـسلـطة واالستـحواذ على
حـساب الـشـهـداء والـوطن.انـهم يـبـحـثـون عن مـغـا حـزبـية
والـعــراق يـتــظــاهـر.كل هــذا يــعـني ان االرادة الــســيـاســيـة
ــتــظــاهــرين تــمـامــا.ومــهــمــا قــدم الـشــعب من تــتـجــاهل ا
تــضــحــيـات فــســتـظـل احملـاصــــــصــة ديـنــا الحــزاب هـذه

السلطة.
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