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الوزيرة ريا احلسن

يـصــلــون ويـصــومـون ويــذهــبـون لــلـحج كـل عـام  لــيـطــهــروا انـفــسـهم 
وينـتـظـرون اخمللص  النـهم غـيـر قادرين عـلى ضـبط سـلوكـهم وجـشـعهم

وانانيتهم  وهم نادمون بالقول ولكنهم لم ولن يشبعوا . 
ـال حــرام  وان الـله حـرم الــسـرقـة في كل االديـان انـهم يـعــلـمـون بـان ا
والشرائع . وهـو مال الـدولة وهم امـناء على خـزينـة الدولـة من اجل عامة
الــنــاس ولــكــنــهم ضــعــاف الــنـــفــوس واخلــلق . . والــدنــاءة تــشــربت في

اجسادهم  .
ـغا وهم يعلمون انهـا ليست لقطة في شارع او فالة . يتسابقون على ا
انهـا امـوال دولـة  وامـوال ارامل وفـقـراء ومـساكـ . ونـاشـئـ يـرغـبون
عامل دارس انقطعت  وأضحت ا الذهاب الى مدرسة يتعلمون بـها  وا
رضى  شـافي خالـية اال من ا معطـلة  واالراضي الـزراعيـة خاويـة . وا

وليس لهم من مع غير الباري عز وجل . 
والطـرق غـير مـعـبدة ومـيـاه الـشرب آسـنـة والطـاقـة الكـهـربائـيـة متـوقـفة .
والنـفايـات تمأل الـشوارع واحلـارات . والسـجون مـكتظـة باالبـرباء . وهم
يتباكون على عـملية سياسـية فاسدة واليبـكون على طفل جائع او مريض

محروم من الدواء  . 
انهم يـخشـون على الـعمـليـة السـياسـية من االنـهيـار  وهم يعـلمـون جيدا
انـهـا عـمــلـيـة غش واحــتـيـال  فـلــيس هـنـالك من ادارة او ســيـاسـة النـهم

يجهلونها . 
ولـيس هـنـالك من امـن اال من يـحـرسـهم  من غــضـبـة الـشـعب . ولم جنـد

احدا منهم قد استقال   النعدام احلياء والغيرة . 
وجلـهم اليخـرجون من الـوظيـفة اال بـالركالت    ويـتم تدويـرهم سنـة بعد
ظاهر والشواهد مرت امام عيني وانا اشاهد اخرى كالنفايات كل هذه ا
رئيـسة وزراء بريـطانـيا وهي تـقدم اسـتقـالتـها  وتـبكي عـلى وطنـها الذي

حتبه  . 
وبـالـرغم مـن انـهـا التــعـنـيـنـي من قـريب او بــعـيـد  اال انـنـي تـسـاءلت من
سـيــبــكي عـلـى وطـني وهــو في هــذه احلــالـة الــتي يــرثى لــهـا . . وكم من

اني من يحب وطنه حقا اال من رحم ربي .  السياسي والبر
لك  وهم بـاعوه لالجنبي النهم في هذا الوطن الذي يجهـلونه هو كل ما

قمة العمالة واخليانة . 
ـانهم وفوق هـذا كله يـدعـون الورع والـتدين  وجـبـاههم مـكويـة الثـبات ا

ال احلرام .  وحتمل ايديهم خوا ثمينة من ا
ومعهم رجال دين منافقون يعظون ويفـتون ويحللون ويحرمون  نحن نعلم
ان اصالح الدولـة بايـدي هـؤالء صعب الـتـحقـيق ولكن ان يـتـمادون اكـثر
واكـثـر في الـنـهب والـسـرقـة واكل الـبـاطل والـتـزوير  وهـم يـتحـدثـون عن
الـفـسـاد  وقـد وصل الـفـسـاد الى الـشـارع والـبـيت  فـاضـعف  الـتـآلف
والتـآزر بـ ابـناء الـشـعب الـواحـد . ومزق نـسـيج احملـبـة والوطـنـيـة التي

كانت سائدة في اجملتمع . 
شـؤوم ان مايفعلـونه من فساد وتخريب قـد فاق التصور . قبل قدومهم ا
وهو كثـير وكـثيـر جدا علـى شعب مثل الـشعب الـعراقي الـذي كنـا نباهي
به في الـثـقـافـة والــفن والـوطـنـــــيـة وحب اخلــيـر واالصـالـة والـكـرم  انـنـا
النطالب السياسي بالبكاء على وطن اضاعوه  ولكننا نطالبهم بالرحيل

فقط . 
ونطالب الشعب من الكسبة واحملروم والفقراء بعودة الوعي والصحوة
من خدر التـدين الزائف والنـهوض باجملـتمع على اسس احـترام االنسان
 كل انسـان كقـيمـة عـليـا . ونبـحث عن عقـول نيـرة لـلتـحشـيد والـتوعـية .

وترك اليأس والتردد . 
ا بالعـمل اجلاد ونبذ التفرقة فالشعوب التنهض بالـدعوات واالمنيات وا

والوقوف بوجه الفاسدين كل الفاسدين من اال طائفة او دين
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ـباني الـتي تـصل إلى ألـبـرتـا وعـوجلت ا
الـتي تـؤويـهـا. وكُـثـفت إجـراءات الـرقـابة
ـحـاذاة ـنـاطق  والـتـفـتـيـش في إحـدى ا
احلدود مع إقـليم سـاسكـاتشـوان وأطلق
عـلـيـهـا مـنـطـقـة مـكـافـحـة الـفـئـران وعُـ
ـكـافــحـة اآلفـات والـتـأكـد من خـلـو فـريق 

نطقة من الفئران. ا
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سـاعدة ودشنت احلـكومـة حمـلة تـوعيـة 
الــســـكــان في الــتـــمــيـــيــز بــ الـــفــئــران
الـنـرويـجـيـة والـقـوارض الـتي تـسـتـوطن
ــنــطـقــة ونــشـرت آالف الالفــتــات الـتي ا
تضـمـنت شعـارات حمـاسـية حلث الـناس
على قتل الفئران مثل "اقتل الفئران حيث
ـنـازل وجــدتـهـا فــهي تـهــدد الـصـحــة وا

والصناعة". 
ــزارعــ عـلى وكــان بــعــضـهــا يــشــجع ا
احلــفـــاظ عـــلى نـــظـــافـــة مــزارعـــهم لـــئال

يعرضوا جيرانهم للخطر.
اضي كان وفي اخلمسينيات من القرن ا
عدد البالغات عن وجود فئران في منطقة
مــكــافــحــة الـفــئــران يــتــجـاوز 500 بالغ
ســــنـــويــــا ووصـل عــــدد الــــبالغــــات في
السـبعيـنيـات إلى نحو 50 حالة سـنويا
وفي عام 2003 أعلن الـقضـاء تمـاما على

نطقة. الفئران في ا
والـيوم يـفـتش مـسؤولـو مـكافـحـة اآلفات
ــنـــطــقـــة بــانـــتــظــام عن الــفـــئــران فـي ا
ويتعـاملون مع حـاالت تفشي الـفئران بال
ـالصــقــة ــزارع ا هـــوادة ويــعـــايــنـــون ا
للـحدود مـرت سـنويـا. ويقـول ميريل إن
األدوات احلــديــثــة مــثل مــخــازن الــغالل
عـدنية تـمنع الـفئـران من الوصول إلى ا

طعامها.
ــزارعــ عــلى وضع وحتث احلــكـــومــة ا

طُعـوم للـوقـاية من الـفئـران يضـاف إليـها
ــضــاد لــتــجـلـط الـدم. عــقــار وارفــارين ا
ويــقـول مــيـريل إن وارفــارين أقل تـأثــيـرا
عــلى احلــيــاة الــبــريــة مــقــارنــة بــســائــر
الــســمـوم ألنه يــســتـقــر في جــسم الــفـأر
لفـترة أقـصر ومن ثم لن تـتنـاول الطـيور
الـضــاريـة الـتي تـلــتـهم الـفـئــران الـكـمـيـة

الكافية من السم التي قد تؤثر عليها.
وفي اليـوم الذي الـتقـيت فيه مـيريل كان
قـد تـلقـى بالغـا من رجل ذكـر أنه اصـطاد
فأرا غرب منطقة مكافحة الفئران بعد أن
عـثـر علـيه في مـرآب يـتـقـاسـمه مع جاره
ــــــرآب عن طــــــريق ودخل الــــــفـــــأر إلـى ا

سيارته. 
ويــقـــول مـــيـــريل إن هـــذا األمــر مـــعـــتــاد
ويــحــدث كل شـهــرين تــقــريـبــا ويــنـصح
بـوضع مـصيـدة إضـافـية لـلـتـأكـد من عدم
وجــود فــأر آخــر فــقــد ال تــأتي الــفــئــران
فـــرادى. وفي بـــعض األحــيـــان يــضـــطــر
مـيـريـل إلى الـتـفـتـيـش عن آثـار الـفـئـران
حــتى لــو كـان فـي مـكب الــنــفـايــات كــمـا

حدث في عام 2012.
ويـــقــول مــيــريل: "عـــثــرنــا عــلى 21 فـأرا
موزع على مـزارع مختلـفة داخل مدينة
مديسـ هات وحولـها وكنـا متأكدين أن
هذه الـفئـران تكـاثرت في مـكان مـا لكـننا
لـم جنــده. وزرنـــا مــكـب الــنـــفـــايــات ست
مرات. وفي الـنهـايـة تمـكن فريق مـكافـحة
ــوبـوء ــكـان ا اآلفــات من الـعــثــور عـلى ا
بالفئـران ليال." وسرعان ما انـتشر اخلبر
وتــصـــدر عــنـــاوين الــصـــحف احملـــلــيــة
وتـســاءلت الـصــحف األجـنـبــيـة عن مـدى
صـدق مـزاعم جنـاح مــقـاطـعـة ألـبـرتـا في
القضاء تماما على الفئران. وبعد شهرين
تـمكـن عمـال مـكـافحـة اآلفـات من الـقـضاء

على الفئران وإتالف عشها.
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ويقول ميريل إن عدد الفئران التي عثروا
عــلــيــهــا كـان 300 عــلى األقل ويــقـال إن
مـصــدر هـذه الـفــئـران كـان الــعـشب الـذي
تــرك في آالت نُــقـلـت إلى ألــبـرتــا لــغـرض

زارع. إعادة تدوير نفايات ا
يـعـمل مـيـريل في مـجـال مـكـافـحـة اآلفـات
مـــــنـــــذ عــــام 1970 ويـــــقـــــول إن بـــــعض
الـتغـيـرات جعـلت وظـيفـته أكـثر سـهـولة
زارع ونـشاط ـبـاني في ا منـهـا حتديث ا
مـكــافـحـة الـفــئـران في سـاســكـاتـشـيـوان

حيث انخفضت معدالت ظهور الفئران.
وبيـنما ال تـتعـدى تكلـفة برنـامج مكـافحة
الـفـئـران 500,000 دوالر كـنـدي ســنـويـا
فإن مـجلـس أبحـاث ألبـرتا قـدر اخلسـائر
ترتبـة على انتـشار الفئـران سنويا في ا
عــام 2004 بــنـــحــو 42.5 مــلـــيــون دوالر

كندي سنويا.
ــبـالغ قــدرت عـلـى أسـاس دراسـة وهـذه ا
أمريـكية افـترضت أن كل فـأر يسـتهلك أو
ـواد الـتي يـتـلف حـبـوبـا أو غـيـرهـا من ا
تـقـدر قيـمـتـهـا بـنـحو  15دوالرا أمـريـكـيا
ســـنــويــا وتـــشــمل اخلــســـائــر احلــرائق

الــنـــاجتــة عن قـــرض األسالك واألغــذيــة
لوثة واخلسائر ذات الصلة باألمراض. ا
ويـقـول الري روي الـذي شـارك في كـتـابـة
الـتـقــريـر: "ال شك أن الـبــرنـامج وفـر عـلى
احلـكــومـة ماليــ الـدوالرات الــتي كـانت

ستهدر في مكافحة الفئران سنويا".
تتضمن أغلب مشروعات مكافحة الفئران
القضاء على جميع الفئران التي انتشرت
وتـكـاثـرت في اجلـزر بـدال من مـنـعهـا من
الـوصـول إلـيــهـا. وتـخـتـلف أيـضـا دوافع
ـشروعـات عن الدافع وراء مـشروع هذه ا
ألبرتا الذي كان اقتصاديا إلى حد كبير.
ويـقــول تـوني مــارتن الـذي قــاد مـشـروع
القضاء عـلى الفئران في جـزيرة جورجيا
اجلــنـــوبــيـــة الــواقـــعـــة جــنـــوب احملــيط
األطلـسي: "تـعتـمد الـكـثيـر من مشـروعات
القضاء على الفئران على تقدير اخلسائر
زايـا لكن في معظم احلاالت في مقابل ا
شـروعـات إلى احلفـاظ على تهـدف هـذه ا
ــكـان احلــيــاة الـبــريـة الــتي تــسـتــوطن ا

وليس بدافع اقتصادي".
وأُلـقيت في جـورجـيـا اجلنـوبـية الـطـعوم
سـمـمة من الـطـائرات فـي إطار مـشروع ا
لـلــقــضــاء عــلى الــفـئــران امــتــد لــثــمـاني
سنـوات وبلـغت تـكلـفته 10 ملـيون جـنيه
ـشـروع عـلى إسـتـرلـيـنـي. واعـتـمـد هـذا ا
أموال التبرعات. ويرى مارتن أن مشروع
ألبـرتا حـقق إجنـازا منـقطع الـنظـير ألنه
ـــنــطـــقــة جنـح في احلـــفــاظ عـــلى هـــذه ا

الشاسعة خالية تماما من الفئران.
ويـشـيد مـارتن بـحـمـاسة الـسـكـان ويرى
ـشـروعـات. وقد أنـها أهـم عوامل جنـاح ا
ة الناس وتؤدي إلى عارضة عز تثبط ا
ـشــروعــات. ويـشــيــر مـارتن إلى تــوقف ا
جــزيـرة لـورد هــاو بـأســتـرالـيــا حـيث لم
تبـدأ مشـروعات الـقضـاء على الـفئران إال
ــعــارضــة مــؤخــرا بــعــد 20 عــامـــا من ا
وكذلك احلال في نـيوزيـلندا الـتي أعلنت
عن مــــشـــروع طـــمــــوح لـــلــــتـــخــــلص من
القوارض القادمة من اخلارج بحلول عام
من أجل حـمـايــة الـتـنـوع احلـيـوي 2050
على أراضيهـا لكن الفكـرة القت معارضة
كــبـيـرة. ويــقـول مــيـريل إن دعم الــسـكـان
شروع. ويضيف: "يبلِغ ضروري لنجاح ا
الـــنــــاس عن الـــفــــئـــران فـــور دخــــولـــهـــا
حـدائـقهم" لـكن ال يـزال هـنـاك الـقـليل من
عارض حلـظر تربية الـفئران وينادي ا
بعـض مربي الـثعـابـ بتـجمـيـد الفـئران.
أمــا عـن ســائـــر الـــســكـــان فـــهم ســـعــداء
بـالـتـخـلـص من الـفـئـران. ويـقـول مـيـريل:
"يـــرى مــحــبــو احلــيـــوانــات أنــنــا نــزعج
الفئران وأظن أن هـذا حقيقي لـكن لدينا
أسـبـاب تـبـرر ذلـك فـنـحن نـحب الـفـئـران
الــتي تــســتــوطن أراضـيــنــا مــثل فــئـران
ـسك وفـئران الـغـابـات فـإذا اسـتـطاعت ا
هذه الفئران أن تعيش في الطبيعة بعيدا
عن البشر فلن نقترب منها. أما إذا كانت
تأكل طـعامـنا ونـفايـاتنـا وتغـزو منـازلنا

فنحن ال نريدها". 

وال تــوجـد مــديــنـة في الــعـالـم تـخــلـو من
الفـئران باسـتثـناء مـقاطعـة ألبـرتا التي
تــضم مــديــنــتي كــالــغــاري وإدمــونــتـون
ويـبلغ عـدد سـكـانـها  4.3 مـليـون نـسـمة.
كـان الوحـيد وتعـد مقـاطـعة ألـبرتـا هي ا
في الـعالـم الذي يـضم هـذا الـعدد الـكـبـير
ـدن وال يـعاني من الـسـكـان في الـريف وا

من مشكلة تكاثر الفئران.
يـقــول مـيـريل: "بــدأنـا خـطـوات مــكـافـحـة
الـــفـــئـــران قــــبل أن تـــصـل إلى حـــدودنـــا
الــشــرقــيـة فـي عـام  1950وعــزمــنـا عــلى
طـــردهـــا. ثم أخـــذنــا نـــفــتـش في جـــمــيع
ــحــاذاة احلــدود عـن الــفــئــران ـــزارع  ا
وقتلنـاها كلـها بالسم. وال نـسمح بدخول

أي منها على اإلطالق".
ولـعبت اخلـصـائص اجلـغـرافـية دورا في
قاطـعة إذ ال تـتحمل إبعاد الـفئـران عن ا
الـفــئـران الـبــرد الـقـارس فـي الـشـمـال وال
تعيش في اجلبال الـوعرة في الغرب أما
في احلــدود اجلــنـوبــيــة فـتــكــثـر اجلــبـال
ـــا يــعــوق انـــتــشــار ويــنــدر الـــســكــان 

الفئران.
وال يــبـــقى إال احلـــدود الـــغـــربـــيــة الـــتي
اتخذت فيها إجراءات صارمة للوقاية من
الـفـئران. وقـد وصـلت الـفـئـران إلى إقـليم
ساسكاتشوان في العـشرينيات من القرن
ـاضي. ويـقـول مـيـريل إن احلـكـومـة في ا
إقــلــيم ســاســكــاتــشـوان اجملــاور لم تــكن
حــيـنـذاك مــسـتـعـدة لــغـزو الـفــئـران لـكن
عنـدما وصـلت إلى حدود ألـبرتـا (بعـدها
بثالث عـاما) كانت لـدينا وزارة لـلصحة

والزراعة بالفعل.
وفي عــام 1950 أُدرجت الــفـــئــران ضــمن
اآلفات وأصـبح القـضاء عـليـها إجـباريا.
واسـتُـخـدم الـسـم لـلـقـضـاء عـلى الـفـئـران

wð—Uſu  ≠ U³KO
يقول فـيل ميريل رئـيس برنامج مـكافحة
الـفئـران في مـقاطـعـة ألبـرتـا بكـنـدا: "لوال
الـفـئران لـكـنت عـاطال عن الـعـمل. ال أنـكر
أنني ال أحب الـفئـران وال أكرهـها لـكنني
أقدرهـا. فهذه الـكائـنات الصـغيـرة ماهرة

في التكيف مع مختلف البيئات".
وتتـميز الـفئران الـنرويـجية الـتي تعرف
بــاسم الـفــئـران الــبـنــيـة بـأنــهـا ســريـعـة
الـــتـــنـــاسل وتـــضع أعـــدادا كـــبـــيـــرة من
ـرة الــواحـدة. وتـأكل هـذه الـصــغـار في ا
الـفـئـران كل شيء تـقـريـبـا من الـنـفـايـات
ــتـعـفن واحلـبـوب ـنـزلــيـة إلى الـلـحم ا ا
وتـعـيش حـيث يـعـيش الـبـشر. فـضال عن
ـعــدن وتـسـبح أنـهــا قـادرة عـلـى مـضغ ا
ـسـافـات طـويـلـة وتـتـحمـل الـسقـوط من
ارتفاعات تصل إلى 50 قدم وقد تتسرب

رحاض. إلى منزلك من ا
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ويــقـــال إن مــوطـــنــهـــا األصــلي شـــمــالي
الــصــ ومــنـه انــتــشــرت إلى كل قــارات
الــعــالم بــاســتــثــنــاء الــقــارة الــقــطــبــيـة
اجلنوبية. وفي الـوقت الذي تتضاءل فيه
أعداد الكثير من احلـيوانات فإن الفئران
دن. وتعد تتكاثـر وتنتشر وخـاصة في ا
الـفئـران من األنـواع الـغازيـة األكـثـر قدرة
ـجرد عـلى االنتـشـار خارج مـواطـنهـا. و
ما تـغزو مـنـطقـة ما فـإنهـا تؤذي احلـياة
متـلكات وتلـوث األطعمة البرية وتـتلف ا

وتنقل األمراض.
تـحدة 19 ملـيار دوالر وتنـفق الواليـات ا
سنـويا عـلى مـكافـحة الـفئـران أي سدس
مـا تـنـفـقه سـنـويـا تـقـريـبـا عـلى مـكـافـحة
الكـائنات الـغازيـة. وفي مومـباي تـتسبب

ركبات. الفئران في معظم حرائق ا

راحل  االعدادية ـدراس االبتدائية ثم طالبا في ا حينما كنا تالميذ في ا
كنا نتجـنب رؤية معلمـنا  أو مدرسنا في الـشارع أو السوق أو أي مكان
ـدرسـة النه حـتمـا سـيسـالـنـا في اليـوم الـتالي عن آخر خـارج الـبيث أو ا
ا يـعاقبـنا بأشد الـعقوبـات أن لم يقتنع كان ور سبب وجودنا في ذلـك ا
بسـبب حضـورنا هـنـاك وقد يـرسل في طلب أولـياء أمـورنـا ليـبلـغهم بـهذا

األمر. 
درس  نوعاً من انواع علم أو ا وبالتأكيد لم يكن هذا التصرف من قبل ا
ـا هـو حرص شـديد اليـقل أهـميـة عن حرص  التـسلط أو الـدكـتاتـورية إ
األب على ابـنه وهدفه األسـاس هو حث الـتلـميـذ أو الطالـب على حتـضير
ـعلم أو ـدرسيـة وكـان أولـيـاء األمـور يـشـكـرون هـذا ا دروسه وواحـبـاته ا
ــوقف ويـشـجــعـونه عــلى مـعــاقـبــة أبـنـائــهم في حـال ـدرس عــلى هـذا ا ا
درسة وخارجها فكان ذلك تقصيرهم في واجباتهم وسلوكـياتهم داخل ا
ــدرسـ حـصـانـة ــعـلـمـ وا ـدرســة والـبـيت مـنح ا تـعـاونـا رائــعـا بـ ا
ـا أدى إلى انـتـاج عـقول تسـاعـدهم عـلى أداء واجـبـهم على أكـمل وجه 
وكــفـــاءات راقـــيــة فـي كل مــجـــاالت احلـــيــاة لـم تــعـــتــمـــد عـــلى الــدروس
اخلـصــوصــيـة أو الــواســطـة أو الــتــهـديــد . امـا الــيــوم وقـد وصــلت بــنـا
احلضـارة والـتقـدم التـكـنلـوجي إلى مـالم يكن يـخـطر بـبـالنـا وبدال من أن
نستـفيد مـنها فـي تطويـر مؤسسـاتنا الـتربويـة والتـعلمـية ونرتـقي بها إلى

تقدمة.  مستوى دول العالم ا
صرنا نالحظ االنـهيار  الـتام لـهذه العـمليـة في كل بالدنا الـعربيـة بسبب
دخول الدروس اخلـصوصـية الـتي صارت مـصدرا لالثـراء والتـملك على
ـدرس يقـصر ـعلم وا حسـاب التالمـيذ والـطلـبة وعـوائـلهم  حـيث صار ا
ــدرسـة   اال من رحم ربي مـن أجل أجـبـار مـتـعــمـدا في واجــبـاته في ا
التـلمـيذ والـطالب عـلى الـلجـوء للـدروس اخلصـوصيـة و اما فـيمـا يخص
ـعلم صديـقاً لتالمذته درس وا التكنـولوجيـا وتطورها فـإننا الـيوم  جند ا
ـا يـسـهـر مـعهم ـتـعددة  ور وطالبه عـلى مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي ا
حتى الـصبـاح وهو يـالعبـهم البـوبجي أو أيـة لـعبـة إلكـترونـية أخـرى وقد
يتلـقى الكـثير مـن الكلـمات غـير الالئقـة من طلـبته نتـيجـة انفعـاالت اللـعبة
ـدرس إلى عدم  محـاسبة تالمـيذه وطلبـته خوفا من علم وا ا اضطـر ا
ـايدور بـينهم عدم التـحاقـهم معه في الـدروس اخلصوصـية أو فـضحهم 

خالل مواقع التواصل أو األلعاب االلكترونية. 
ا ـنـاصب  ـا وصـلت الـيه  سلـطـة الـعـشائـر واالحـزاب وا هذا إضـافـة 
تـسلط عـشائريـا أو حزبيا أو من أدى إلى ذهاب بعض أوليـاء األمور ا
عني درس ا عـلم وا ـدير أو ا درسة لـيُنذر ا ؤثـرة إلى ا ناصب ا ذوي ا
الذي عـاقب ابـنه أو رسـبه في مـادة مـعيـنـة فـيهـدده بـالـفصل الـعـشـائري
ــدارس ـــا جــعل جـــمـــيع إدارات ا ــا الـــقـــتل أن لم يـــنــجح ولـــده   ور
وكوادرها  تتصرف بال احتمام تمـاماً  جتاه تالميذها وطالبها خوفا من
تلك الـعواقب الـوخيـمـة وبالـتالي أدى كل ذلك إلى االنـهـيار الـتام لـلعـملـية
ا أدى إلى وصول مستويات من التربوية والتعليمية فـي بالدنا العربية 
الطـلبـة إلى اجلـامعـات الـعربـية  ال جتـيـد حتى الـقـراءة والكـتابـة واغـلبـها
تـتـوجه إلى الـدراسـات اإلنـسـانــيـة اال مـا نـدر  فال جنـد الـيـوم بـ طـلـبـة
تـخـصصـ في الـدراسات الدراسـات الـعلـيـا مـثال اال القـلـيل جدا مـن ا
العـلـمـيـة الـصرفـة الـتي تـخـدم البالد الـعـربـيـة وشـعبـهـا حـيث جنـد اغلب
أصـحـاب هــذه الـشــهـادات قـد تــخـصص في الــتـجــارة والـتـاريخ واالدب
واللـغـة والعـلـوم االجـتمـاعـية الـتي رغم أهـمـيتـهـا فهي ال تـؤدي إلى تـطور

الدول ومجتمعاتها. 
لذا يـتـطلب هـذا األمـر إعادة الـنظـر في كل الـعـملـية الـتـربويـة والـتعـلـيمـية

ـدارس ومـنع الــدروس اخلـصـوصــيـة وزيــادة عـدد ا
ا يـغنيهم عن درس  علـم وا وزيادة رواتب ا
قـصرين مـنهم الدروس اخلـصوصـية ومـتابـعـة ا
مع اصـــدار تــشـــريــعـــات حتــمـــيــهم مـن ســطــوة

تنفذين. العشائر وا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6363 Thuresday 30/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد   6363  اخلميس 25 من رمضان  1440 هـ 30 من آيار (مايو) 2019 م

وصل ا

rO¼«dÐ« r¼œ«

وانئ عتاد أو فأر الشوارع أو فأر هانوفر أو فأر ا Ÿ—«uý∫  نرويجي يشار إليه أحيانا باسم الفأر ا

 U¹UHM « r UHðË W UEM « Â«bF½≈ V «u¹ dŁUJðË —UA²½≈

øÊUM³  WM dŽ Â√ ‚«dF « WMM³

بيروت ثم التحقت بجامعة جورج
ــتــحــدة واشــنــطـن في الــواليــات ا
األمــيــركـــيــة وحــصــلت في شــبــاط
1990 عــلى درجـة مــاجــســتــيـر في
إدارة األعـــــمـــــال تـــــخـــــصـص في

التمويل واالستثمار.
ب آذار 1991 وحتى تشرين األول
1992 عـــيّــــنت مـــســــاعـــدة مـــديـــر
ــــتـــوسط مـــجـــمــــوعـــة الــــبـــحـــر ا
لــلـمــســتــثــمـرين (MGSG). دائـرة
ؤسسي ثم التـخطيط والـتطويـر ا
ـالـيـة عـمــلت مـسـتــشـارة لـوزيــر ا
ـالية ومنـسّقة تـنفـيذ اإلصالحات ا
ـمـتـدة ـال في الـفـتـرة ا في وزارة ا
من 1995 إلى 1999 كـــذلـك عــمـــلت
ــسـاعــدة الــفــنــيـة عــلى مــشــروع ا
ـائي/ ـتـحـدة اإل لـبـرنـامج األ ا
الـــبــنك الــدولي/ صـــنــدوق الــنــقــد
الـــدولي حــول "تـــعــزيـــز اإليــرادات

االلكـتروني بـنهش حلـمهـا حية او
مـــيــــتـــة ونــــشـــروا االف الــــصـــور
والتـلفـيقات عن سـيرتـها وحيـاتها
و(غـرامــيـاتـهـا !!!) بل  االتـعس من
ذلك مـا ال نـسـتـطـيع ذكـره. في هذا
اجلـانب اعـتـقد ان االخـتالف كـبـير

ب البلدين ثقافيا وحضاريا.
وانـــا فـي لــبـــنـــان تـــابــعـت وزيــرة
الداخلـية السيدة ريـا احلسن  منذ
تعـيينـها فـقد كان ذلك  مـفاجأة من
العيـار الثقـيل لم تكن متوقّـعة بعد
شـاورات لتكون أول 9 أشهر من ا
امــرأة عــربــيـة ولــبــنـانــيــة تــتـولى

حقيبة الداخلية. 
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ويـوم تـسـلـمـت مـنـصـبـهـا الوزاري
أعلنت ريا احلسن خطة عملها:

- تــــعـــزيـــز الـــتـــعــــاون لـــتـــضـــمن
استـمراريـة التنـسيق واالسـتقرار

األمني للبلد. 
- تـغــيـيــر واقع الـســجـون وصـون

حقوق السجناء وكراماتهم
الحقة اجلرائم خاصة - التشدد 

تعلقة بالتعنيف األسري. تلك ا
- لـن تـــكــون مـــتـــهـــاونــة أبـــداً مع
ــنــفـلت وإطالق مـســألــة الـسالح ا

النار.
سـتـوى البـيـئي التـعاون - عـلى ا
مع وزارتـي الـبـيـئـة والـعـدل لـوقف
أي نــــوع مـن أنــــواع الـــــتــــلـــــويث

والتعدي على البيئة. 
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الـــســـيـــدة ريــا احلـــسن 52 عـــامــا
مــوالــيـد 1967 مــتــزوجــة ولــهــا 3

بنات.
في يـــونــيـــو/حــزيـــران عــام 1987
حصلت على بكالوريوس في إدارة
األعمال من اجلـامعة األمـيركية في
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في  العديد من األمور يوجد تشابه
في اوضاع العراق ولبنان فكالهما
يعتمد نـظام احملاصصة في احلكم
ـنـاصب احلــكـومـيـة بـ وتــوزيع ا
االحزاب والكتل والطوائف الدينية
وكالهمـا يعـاني من تـفشي الـفساد

الي واالداري. ا
هـذا الـتـشـابه جـعل بـعـض الـكـتاب
يـقولـون بلـبنـنة الـنظام فـي العراق
اي انه اصبح مثل النظام اللبناني
وقــال الـــبـــعض عــرقـــنـــة الــنـــظــام
اللبـناني اي اسبح مـثل النظام في

العراق.
واقـرب مـثال لـلتـشـابه االنـتخـابات
الـنــيـابــيـة في كال الــبـلــدين  الـعـام
اضي 2018 (لبنان 5-6 والعراق ا
5-12) وتاخر تـشكيل احلـكومة في
الـبـلدين عـدة اشـهر لـكن الـلبـنـان
اسـتطـاعوا تـشكـيل حكـومتهـم بعد
ـماحـكات الـسيـاسية 9 أشـهر من ا
ضادة وتبادل الشروط والشروط ا
قــبل أن يــحــسم اجلــدل بــتــشــكــيل
حــــكـــومــــة كـل األحـــزاب والــــكــــتل
الـنـيابـية حـسب نـظـام احملاصـصة

عمول به في العراق ولبنان. ا
اما في العراق فقد شكل العراقيون

حكـومتـهم على مـرحلتـ  وتنـتظر
ـرحـلـة الـثـالـثـة لـتـعـي  4 وزراء ا
لـــــوزارات مـــــهــــمـــــة هي الـــــدفــــاع

والداخلية والعدل والتربية.
×× مفاجأة من العيار الثقيل

يـــخــتـــلف الــعـــراق عن لــبـــنــان في
رؤيـــــته لــــلـــــمــــرأة فـــــفي حــــ ان
احلـكومـة اللـبنـانيـة اجلديـدة تضم
 4نـســاء فـان احلــكـومــة الـعــراقـيـة

التضم حتى االن اي امرأة 
غـيــر ان مـا يـســتـرعي االنــتـبـاه ان
ـرأة مــنـصب وزيـر لـبـنــان اعـطى ا
الـداخـلــيـة الـذي مــازال شـاغـرا في
حكـومة الـعراق بـعد مرور  9اشهر
على تشكـيلها رغم اخملـاطر االمنية
ـنـطـقة ـتـوقـعة في ا والـعـسـكـرية ا
والعـراق خاصـة وظل الصـراع ب
ـنصب على االحزاب والـكتل على ا
اشــــده في حــــ تـــــربــــعت امــــرأة
لبنانـية على كرسي وزيـر الداخلية
بـدون اي مــشـاكل هي الـسـيـدة ريـا

احلسن.
ــراقــبــون تــعــيــ ســيــدة ويـــرى ا
وزيـرة لــلـداخـلــيـة في الــعـراق امـر
مـــســـتـــحـــيل ولـــو  جـــدال لـــقـــام
الكـثيرون من الـسياسـي والذباب
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 لبنان

الية". واإلدارة ا
وبــ عـامي 1999 و2000 عـــمـــلت
مسـاعدة مسـؤول االئتـمان في بنك
ـصرفية بيـبلوس/قسـم اخلدمات ا

للشركات والقسم التجاري.
ومنذ سـبتمـبر/أيلول 2000 وحتى
تــــشــــرين الــــثــــاني 2000 عــــيّــــنت
مـسـؤولــة أولى لالئـتـمــان الـعـلـيـا
توسط قسم اخلدمات بنك البحر ا

صرفية للشركات. ا
ـمـتـدة من وأصـبــحت في الـفـتـرة ا
عام  2000إلى عام  2003مستشارة
لـوزيـر االقـتـصـاد والـتـجـارة بـاسل
فـــلــيـــحــان الــذي قـــتل عــام ?2005
وأيـــضـــا كـــانت مـــديـــرة مـــشـــروع
ــائي ـــتــحــدة اإل بــرنــامج األ ا
ـؤسـسـيـة لــلـسـيـاسـة ـسـاعــدة ا "ا

االقتصادية والتجارة".
ومن يـــولــيـــو/تـــمــوز 2003 حــتى
فبـراير/شـباط 2005 عيّـنت عضواً
في مـــــكـــــتب تـــــنـــــســـــيق اإلصالح
ـراقـبـة تـنـفـيذ ـكـلف  احلـكـومي ا
بــرنـامـج "بـاريس "3 ثم عــضـو في
مـكــتب رئــيس الــوزراء وأصــبـحت
مـســؤولـة عن مــشـاريع عــديـدة في
ـا في ذلك دعم رئـاسـة احلـكـومة 
رئــــيس احلـــــكــــومــــة فـي عــــدد من
ـســاعـدة الـتــقـنـيـة الـســيـاسـات وا

وبناء القدرات.
ومن أبـريل/نـيـسـان 2005 ولـغـايـة
تـــــــشـــــــرين األول 2005 عـــــــيّـــــــنت
اخـتــصـاصـيـة بــرنـامج لـلــحـوكـمـة
االقـتـصاديـة واسـتـهداف الـفـقر في
ـــتـــحـــدة مـــكـــتب بــــرنـــامج األ ا

ائي. اإل
كــمـا رأست اجلــهــود بــاإلنــابـة عن
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احلكـومة الـلبنـانيـة من أجل إنشاء
صــنــدوق إنــعــاش لــبــنــان الــتــابع
ائي في تحدة اإل لبرنامج األ ا
بـدايـة أزمـة صـيف 2006 وأشرفت
عــــلـى مــــشــــروع الــــبــــنـك الــــدولي
لتصميم وتنـفيذ إصالحات القطاع

االجتماعي.
وشــــاركت في إنــــشــــاء صــــنــــدوق
ـانــحــ تـابع ائــتــمـاني مــتــعــدد ا
لــلــبــنك الـــدولي من أجل إعــــــــادة
إعــــمـــــار مــــخـــــيم نــــهـــــر الــــبــــارد
الـفـــــــلـسطـيـني وأدارت مـشـروعا
ـــولـــهــا ـــشــاريـع الـــتي  ضــمـن ا

االحتاد األوروبي.
وبــ عـامي 2005 و2009 عـــمـــلت
في مـــكــتـب رئــيس الـــوزراء فــؤاد
الـســنـيــورة وكــانت مـســؤولـة عن
ـطـروحة ـشـاريـع ا مـجـمـوعـة من ا
في رئــاسـة مــجــلس الــوزراء. كــمـا
عـــمــــلت عـــلـى تـــطـــويــــر بـــرنـــامج
احلكـومة االقـتصـادي واالجتـماعي
فـي مــــــؤتـــــــمــــــري بـــــــاريس  2و3
لــلــمـســاعــدات الــدولــيــة لــلــبــنـان.
وعـيّنت وزيـرة للـمـاليـة في حكـومة
الـرئـيس سـعـد احلـريـري في واليـة
الرئيس ميشال سـليمان في الفترة
مـتدة من 9 تشـرين الثاني 2009 ا

حتى 13 حزيران 2011.
وفي 8 نـيـسان 2015 عـيّـنت مـديرا
عاما للمنطـقة االقتصادية اخلاصة

في طرابلس.
×××

اال توجد في العراق من حتمل مثل
ــــؤهالت لــــتــــعــــ وزيــــرة هــــذه ا
لــلـداخــلـيــة ام انه حـلم مــسـتــحـيل

التحقيق?

ريا احلسن تستعرض حرس الشرف

وزيرة الداخلية اللبنانية في استعراض ثان


