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الثقة السياسية

الشّخاطة

زمان جديد

ديمومة األزمة في العراق، تستدعي استعراض أسباب فقدان »الثقة السياسية« 
بني النخبة واملحتجني، حيث التصعيد اإلعالمي السيما املوّجه من الخارج، يوّسع 
دولتهم،  انفسهم ومع  املتظاهرين  السيكولوجية« بني  »الثقة  ويعّقد حتى  الهّوة، 

بسبب تراكمات املحنة التي بدت مفتوحة على كافة االحتماالت.
وقد  السياسة،  علوم  ادبيات  في  جديدة،  ليست  مفردة  السياسية«،  »الثقة 
اشارت لها األمم املتحدة في مؤتمرها حول »بناء الثقة في الحكومة« في فيينا 
العام 6002، معتبرة انها نتاج »التوافق في اآلراء بني أفراد املجتمع والنخب 
السياسية حول األولويات في البرامج، ونمط اإلدارة الحكومية، والتفاعل اإليجابي 

بني املؤسسات االجتماعية واالقتصادية«. 
فيما يتعّلق بالعراق، فان املتصّور ان بنية املجتمع العراقي، الدينية واالجتماعية، 
»الثقة  بناء  عملية  من  يجعل  ما  واملجتمع،  النخب  بني  املنسجمة  الوشائج  تتيح 

السياسية« ممّهدة، لكن الذي يحدث هو النقيض، اليوم، ألسباب شتى، بينها، 
في  املوطن  مشاركة  وأسلوب  االجتماعي،  املال  ورأس  الثروة،  توزيع  أسلوب 

السلطة، التي ترسخت منذ ٣٠٠٢ عبر 
ديباجات املحاصصة السياسية والطائفية، فضال عن الفساد، واضمحالل الدور 

املؤسسي للدولة، واستشعار الفرد بانها غير قادرة على استيعاب طموحاته.
ال يمكن تجاوز االزمة، اال من خالل استرداد »الثقة السياسية« أوال، بني جوانب 
العالقة، كمدخل السترجاع »الثقة النفسية« و«االجتماعية«، عبر إرساء منظومة 
وتدعيم  واألحزاب،  الدولة  ومؤسسات  االفراد  بني  الخالق،  التجاوب  من  جديدة 

.erutluC gnitsurT ثقافة الثقة
يستطيع املواطن »الواثق« بالدولة، ان يتعامل حضاريا مع أي اختالف، وحتى 

في الحاالت التي يتظاهر، او يحتج فيها، 
والواجهات  الدولة  من  االنتقام  ال  البناء  نحو  إيجابيا،  سيكون  اعتراضه  فان 

السياسية بالتخريب والحرق، الن مثل هذا الفرد
مركز  الى  توصله  ان  يمكن  الديمقراطي،  بنظامها  دولته  ان  يدرك جيدا  املتيّقن، 
ويجاري  املؤسسات،  يديم  ان  ذلك-،  وفق  عليه-  وان  ما،  يوما  والسلطة،  القرار 

آليات املعارضة السلمية.
الجمعيات  في  التشارك  الى  اندفاعه  قْدر  للتظاهر،  يتحّمس  اليقيني،  املواطن 
االجتماعية  األقليات  واحترامه  والقومية،  الطائفية  االفرازات  ونبذه  الخيرية، 
والسياسية، وتفاعله بإيجابية مع كافة أنماط الفعاليات املجتمعية وتسامحه معها، 

حتى وان تباين معها في األساليب واالهداف. 
يدرك  السياسية« حني  »الثقة  الى  تعود  ببساطة  املسالة  ذلك؟  يمكن  كيف  لكن 
وحني  لها،  وتستجيب  املجتمعية،  الحاجات  تلمس  الحكومة  برامج  ان  الفرد، 
يؤمن الفرد بذلك، يتسامح معها حتى في حالة عدم قدرتها على تلبية بعض تلك 
الضرورات، ألنه يدرك جيدا انها تسعى الى ذلك، واّن ظروفا مرّكبة، حالت دون 

التنفيذ.
على العكس من ذلك، فحني ينتبه الفرد الى ان الحكومة منفصمة عن الواقع وال 

تدرك التطلعات، فانه يعرض عن
للقوانني والبرامج الحكومية، بعدما يصل الى  التأييد، بل ويحاول عدم االمتثال 
التي  السياسية  الطبقة  ان  معتبرا  العامة،  للسياسات  السلبي  التقييم  من  حالة 

تمسك بالقرار، غير قادرة على توجيه املسارات الى األهداف املرغوب فيها.
ال يتأّتى السخط الشعبي من انعدام الخدمات وتردي الواقع الصحي واالجتماعي، 

والبطالة، فحسب، فثمة ظروف قاهرة
الشعور  ذلك  من  أوال  يولد  لكنه  املوارد،  ونقص  الحروب،  مثل  ذلك  في  تتسّبب 

الجماعي من ان األحزاب والطبقة السياسية 
واالقتصادية غير قادرة على اإلدارة او انها مشغولة في تعزيز مصالحها، وتتجاوز 
مشاعر البغضاء الى ابعد من ذلك فتصّوب أهدافها الى مؤسسات الحكم والنظام، 

ما يجعل من الشرعية السياسية، في حالة من االرتياب، تقطع الجسور بني 
النخبة الحاكمة والشعب، ويترنح االصطفاء السياسي.

االستقرار،  في  املبدأ  هي  السياسية«  »الثقة  ان  في  الحقيقة،  من  مفر  ال    
س على لبنات العالقة بني الوعود والتنفيذ،  والتي تؤسَّ
قبل  املواطنني  لحاجات  القرار  صاحب  باستجابة 

اصحاب الوظائف السياسية والحزبية الرفيعة.
 

عدنان أبوزيد

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

عن  الصدر  مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم  ماقاله 
سوف  إنه  في  الصغيرة،  الكبريت  علبة  أي  “الشّخاطة” 
ذلك  املجّمد  املهدي  جيش  إعادة  قرر  حال  في  يستخدمها 
الجيش الذي تشّكل في العراق إبان االحتالل األمريكي للرد 
على تهديدات اآلخرين، هو توصيف دقيق مستنبط من العامية 
العراقية وقريب جدًا من قراءة مجمل الوضع العراقي، وليس 

خاّصًا بجيش املهدي أو تيار الصدر .
جميع القرارات التوافقية واالرضائية والتفاهمية بني االحزاب 
سبعة  خالل  في  الجنوب  الى  الشمال  من  العراقية  والقوى 
عشر عامًا ، تقوم على مبدأ تجميد الخالفات واملسائل املثيرة 
لالنقسام  وترحيل الصعوبات ،من دون حل، من  فترة نحو 
أخرى ، ومن عهدة حكومة الى حكومة ، من أجل هدف واحد 
 ، السياسية  للعملية  الدافئة  املياه  في  الجميع  يعيش  أن  وهو 
الجميع  يوهم  التي  األكذوبة  من  أدق  وصف  اليشبهها  التي 

أنفسهم بتصديقها .
أي قضية أو بناء أو عنوان في البلد واقف على وهم ، واألوهام 
متعددة املصادر واملشارب ، هناك َمن يوهم نفسه باالستناد 
إلى الغرب وهناك موهوم بإسناد رأسه الى كتف الشرق ، لكن 

ال استقراَر داخليًا ألي طرف .
الجميع يعيش هذا القلق املزمن الكامن في مصطلحات العملية 
السياسية التي تفضي لحماية الذوات الشخصية واالعتبارية 
مرايا  في  صوره  أطياف  وجدنا  الذي  الحتمي  التداعي  من 
الثورة العراقية التي انطلقت منذ مطلع تشرين االول املاضي .
الشّخاطة ليست بيد تيار أو حزب أو جهة أو حتى دولة معينة، 
وإّنما بأيدي الجميع وقد يستخدمونها في أية لحظة يشعرون 

فيها أنهم وصلوا الى خط البقاء لألقوى .
الّشخاطة توحي باملستقبل املظلم حقًا .

باريس-)أ ف ب( - اختتمت العارضة 
البريطانية ناومي كامبل أول عرض 
كينيث  النيجيري  للمصمم  أزياء 
في  املوضة  أسبوع  ضمن  إيزي 
مثيرة  االثنني،  أطلق  الذي  باريس 
بالفستان  الحاضرين  إعجاب 

"الخيالي" الذي ارتدته.
العمر  من  البالغ  املصمم  وأشاد 
إلى  بسرعة  ارتقى  الذي  عاما   29
لألزياء،  العاملية  العروض  مصافي 
الدائمة  البريطانية  بالعارضة 
"منذ  دعمته  إنها  وقال  الشباب 

اليوم األول".
وناومي  كينيث  من  كل  وقد حصل 
على تصفيق حار من خبراء األزياء 

في نهاية العرض.
في  للصحافيني  إيزي  وقال 
العرض  انتهاء  بعد  الكواليس 
املوضة  أسبوع  افتتاح  ليلة  في 
جعلت  حلمي.  "أعيش  باريس  في 
كانت  يتحقق.  الحلم  هذا  ناومي 
األول.  اليوم  منذ  الرحلة  من  جزءا 
أعتبرها  وأنا  جدا  داعمة  انها 

عرابتي الجنية".
بعد  له  اسما  املصمم  صنع  وقد 
في  التقليدية  األقمشة  استخدامه 
غرب إفريقيا مثل قماش آسو أوكي 
في  يوروبا،  شعوب  نسجتها  التي 

مجموعته الحالية.
أنه  برس  فرانس  لوكالة  وأوضح 
استوحى مجموعته من ذكرياته عن 
اآلحاد  أيام  الكنيسة  إلى  الذهاب 
في الغوس مع والدته والجميع في 

أفضل حلة.
في  املوضة  أسبوع  في  ويشارك 
املصممني  من  كبير  عدد  باريس 
ثيبي  أبرزهم  ومن  السود  األفارقة 
في  "إل  بجائزة  فاز  الذي  ماغوغو 
إم إتش" ألفضل مصمم شاب للعام 

وإيمان أييسي.

ناومي كامبل حتقق حلم مصمم أفريقي في باريس

برلني -الزمان 
تناول  من  األملانية  فرويندين  مجلة  حذرت 
تسبب  قد  والتي  النوم،  قبل  األطعمة  بعض 
أثناء  انه  وقال   ، الوزن  في  كبيرة  زيادة 
األيض،  عملية  وتتباطأ  الجسم  يهدأ  الليل 
وكلما تقدم املرء في العمر أصبح األمر أكثر 
وضوحًا، فبمجرد بلوغ سن األربعني يصبح 
عليه  كان  مما  أصعب  الدهون  من  التخلص 

الحال قبل بضع سنوات.
:تعتبر  البطاطس  :رقائق  االطعمة  وهذه   ،
رقائق البطاطس من األطعمة الغنية بالدهون 
والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك من 
املهم تجنبها في املساء عند محاولة الحفاظ 

على الوزن أو حتى إنقاص الوزن.
اآليس  تناول  عدم  األفضل  :من  كريم  اآليس 
نسبة  على  احتوائه  بسبب  النوم  قبل  كريم 
كبيرة  وكمية  الحرارية  السعرات  من  عالية 

من السكر، التي يصعب حرقها في املساء.
من  عالية  نسبة  على  :تحتوي  الشوكوالتة 
وهي  الحرارية،  والسعرات  والدهون  السكر 

عناصر يتم تحويلها في الجسم إلى دهون.
على  البعض  :يعتمد  اململحة  املخبوزات 
املخبوزات اململحة كبديل لألطعمة الحلوة أو 
الدهنية، لكن في الواقع هذه األطعمة ال تفيد 
نسبة  من  تزيد  أنها  كما  شيء،  في  الجسم 

السكر واألنسولني في الدم.
فيما  أشار املعهد االتحادي االملاني  لتقييم 
نظام  اتباع  األفضل  من  أنه  إلى  املخاطر 

كافية  بكمية  الجسم  إلمداد  محدد  غذائي 
الحليب ومنتجات  اليود. ويتعني تناول  من 
تناول  إلى ضرورة  باإلضافة  يوميًا،  األلبان 
في  مرتني  أو  واحدة  مرة  البحرية  األسماك 
ملح  استعمال  دائمًا  يجب  كما  األسبوع، 
األطعمة  وتناول  باليود  املعالج  الطعام 
يتم  ما  وعادة  عليه،  تشتمل  التي  الجاهزة 

اإلشارة إلى ذلك على عبوات التغليف.
وأضحت الجميعة األملانية للتغذية أن اليود 
يعتبر من العناصر النزرة الضرورية لوظيفة 

على  ويتعني  األيض،  وعملية  الدرقية  الغدة 
 200 إلى   180 من  تناول  واملراهقني  البالغني 
الكمية  وتبلغ  يوميًا،  اليود  من  ميكروغرام 
الالزمة من اليود لألطفال ما بني 100 إلى 200 
لتقييم  االتحادي  املعهد  وأشار  ميكروغرام. 
باليود  الجسم  إمداد  تحسن  إلى  املخاطر 
من خالل استعمال امللح املعالج باليود منذ 
منتصف الثمانينيات من القرن املنصرم، إال 
أن البيانات الحالية تشير إلى أن هذه القيم 

ال تزال غير مثالية.

األلبان واألسماك أفضل مصدر لليود
شروط لتناول أربعة أغذية بعد سن األربعني 

انتقد   - ب(  ف  انجليس-)أ  لوس 
"هانترز"  مسلسل  أوشفيتز  متحف 
قائال  "أمازون"  إنتاج  من  الجديد 
خاطئة  مشاهد  على  يحتوي  إنه 
من  خشيته  عن  ومعبرا  تاريخيا 
أن يشجع ذلك النظريات التي تنكر 
األحداث التي حصلت في املعسكر.

وكتب املتحف الذي يتخذ في بولندا 
مقرا له على "تويتر"، "كان أوشفيتز 
في  املوثقة  واملعاناة  باأللم  مليئا 
لعبة  اختراع  الناجني.  روايات 
شطرنج بشرية وهمية في املسلسل 
إنها  خطيرة.  حماقة  مجرد  ليس 
أيضا دعوة إلى ناكري األحداث في 
من  الضحايا  نكرم  نحن  املستقبل. 

خالل الحفاظ على دقة الحقائق".

من  بصورة  املنشور  أرفق  وقد 
تظهر  "هانترز"  مسلسل  في  مشهد 
رقعة  على  أوشفيتز  من  أسرى 

شطرنج عمالقة.
على  املسلسل  هذا  عرض  وبدأ 
ملوقع  التابعة  الفيديو  منصة 
بطولة  من  وهو  الجمعة،  "أمازون" 
فيل  ديفيد  وإخراج  باتشينو  آل 
الذي دافع االثنني عن املشاهد التي 
انتقدها متحف أوشفيتز، الفتا إلى 

أن العمل خيالي.
وقال املخرج في رسالة وجهها إلى 
"هانترز" قد  إن  وكالة فرانس برس 
يكون "مستوحى من أحداث حقيقية 
أنه  ندعي  وال  وثائقيا  ليس  لكنه 

كذلك".

متحف أوشفيتز ينتقد مسلسل ألمازون

بلوغاستيل-داوالس )فرنسا- )أ ف ب( - باريس -الزمان 
من  أكثر  منذ  محفور  غامض  نقش  لغز  بدأ 
250 عامًا على صخرة في منقة بريتانييه )غرب 
العام  انطلقت  مسابقة  بفضل  يتكشف  فرنسا( 
إعالن  بعد  كبيرة  حماسة  وأثارت  املاضي 
نتائجها اإلثنني. وقال دومينيك كاب رئيس بلدية 
لوكالة  بريست  من  بالقرب  بلوغاستيل-داوالس 
وقد  كبيرة".  بخطوة  قمنا  "اليوم  برس  فرانس 
كشف خالل مؤتمر صحافي أسماء الفائزين في 

املسابقة التي تهدف إلى ترجمة هذه الكتابات.
اختارتهما  اللتني  الفرضيتني  شرح  إطار  وفي 
"لدينا  املسؤول  قال  املسابقة،  تحكيم  لجنة 
النهاية  في  ولكن  للغاية،  مختلفان  مساران 
بّحار  عن  تتحّدث  مشابهة  خلفية  إلى  نتوّصل 
حفر  منه  مقّرب  وشخص  البحر  في  قضى 
الصخرة  وتتواجد  له".  تكريمًا  الصخرة  هذه 
على شاطئ ال يمكن الوصول إليه إال في حالة 
الجزر، وقد حفر عليها من جهة واحدة بحروف 
من  الرسومات  بعض  مع  معظمها،  في  كبيرة 
إلى  باإلضافة  شراعي،  ملركب  رسم  ضمنها 
و1787.   1786 العامني  إلى  يعودان  تاريخني 
النص  إن  باملسابقة  الفائزان  الفريقان  ويقول 
أيار/ في  إطالقها  منذ  املحلية.  باللغة  مكتوب 
مايو املاضي، أثارت املسابقة حماسة الصحافة 
ُِتب أكثر من 200 مقال عن  املحّلية واألجنبية، وك
الصخرة والقرية بلغات عديدة. وشارك نحو 600 
جائزة  مع  ترافقت  التي  املسابقة  في  شخص 
نقدية قيمتها ألفا يورو. أّما لجنة التحكيم املؤلفة 

أصل  من  فرضيتني  اختارت  فقد  مؤّرخني  من 
الثاني/نوفمبر  تشرين   30 في  قّدمت  فكرة   61
املشاركني  بعض  بروز  مع  لفرنسيني،  معظمها 
وروسيا  وتايلند  املتحدة  والواليات  البرازيل  من 
الفرضية  العربية.  واإلمارات  إيطاليا  وإسبانيا 
األولى، التي طرحها نويل رينيه توديتش، األستاذ 
الدراسات  في  واملتخصص  اإلنكليزية  اللغة  في 
بريس،  لو  سيرج  الجندي  عن  تتحّدث  السلتية، 

الذي قضى في البحر جراء عاصفة، فيما قام 
على  النص  بحفر  آخر  جندي  هالوتو  غريغوار 
شرفه. ويؤكد توديتش أن اقتراحه "دقيق بنسبة 
80%". أّما الفرضية الثانية، فطرحها الفرنسيان 
وكاتب،  صحافي  مراسل  وهو  فليغو  روجيه 
ومؤلف قصص  الكاريكاتير  رسام  روبيه  وآالن 
مصّورة، وتتحّدث عن شخص يعّبر عن غضبه 

تجاه املسؤولني عن وفاة صديقه.

 أكثر من مليون زائر ملعرض دا فينتشي في اللوفر
تفكيك نقش غامض

محفور على صخرة قدمية في فرنسا
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ياباني  توفي   - طوكيو-)أ ف ب( 
عميد  لقب  حاز  عاما   112 يبلغ 
وقت  في  في  البشرية  سن 
ما  وفق  الشهر،  هذا  من  سابق 
الثالثاء.  محلي  مسؤول  أعلن 
واتانابه  شيتيستو  توفي  وقد 
آذار/ من  الخامس  في  املولود 
في  نيغاتا  في   1907 مارس 
في  األحد  اليابان  غرب  شمال 
دار الرعاية حيث يعيش، على ما 

أوضح املصدر نفسه. وتأتي هذه 
أسبوعني  من  أقل  بعد  األخبار 
موسوعة  واتانابه  دخول  من 
وقال  القياسية.  لألرقام  غينيس 
أوالد  لخمسة  أب  وهو  الياياني 
عند تسلمه شهادة املوسوعة إن 
»االبتسامة  هو  املديد  عمره  سر 
لديه  أن  إلى  مشيرا  الدائمة«، 
السكاكر والحلويات  ضعفا على 
على صحته  يؤثر  لم  ذلك  أن  إال 

إيساكو  وأصبح  يبدو.  ما  على 
توموي البالغ 110 سنوات أكبر 
لوكالة  وفقا  اليابان  في  رجل 
صاحب  وكان  برس«.  »جيجي 
ماسازو  الياباني  السابق  اللقب 
املاضي عن  الشهر  نوناكا توفي 
وتعتبر  يوما.  و266  عاما   112
عميدة  تاناكا  كانيه  اليايانية 
سن البشرية بني الجنسني وهي 
الشهر املاضي ببلوغها  احتفلت 

اليابان  في  ويسجل  عاما.   117
من  هو  متوقع  عمر  متوسط 
البالد  وتضم  العالم  في  األعلى 
أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا 
سن املئة فيما يصل عدد السكان 
مليون   126 نحو  إلى  اإلجمالي 
تراجعا  البالد  وتشهد  نسمة. 
السكاني.  نموها  في  كبيرا 
في  املطلق  القياسي  العمر  أما 
عاما   116 فهو  الرجال  صفوف 

الياباني  باسم  مسجال  وكان 
توفي  الذي  كيمورا  جيرويمون 
احتفاله  بعيد   2013 العام 

ببلوغه 116 عاما.
بأن  »غينيس«  موسوعة  وتفيد 
عمر  ألطول  القياسي  الرقم 
مسجل  رسميا  اثباته  يمكن 
باسم الفرنسية جان كاملان التي 
 122 عن   1997 العام  توفيت 

عاما و164 يوما.

وفاة عميد البشرية بني الذكور عن 112 عامًا

محكمة  حكمت   - ب(  ف  بكني-)أ 
السويدي  الناشر  على  صينية 
مينهاي  غوي  األصل  الصيني 
بعدما  10 سنوات  ملدة  بالسجن 
سرّية  معلومات  بنشر  دانته 
في  للقانون،  خالفًا  الخارج  في 
دبلوماسية  توّترات  تثير  قضية 
وستوكهولم.  بكني  بني  شديدة 
وقالت املحكمة ومقّرها في مدينة 
أصدرها  إّنها  )شرق(  نينغبو 
حكمها بحّق غوي )55 عامًا( يوم 
املدان  أّن  إلى  مشيرة  اإلثنني، 
جنسيته   2018 في  استعاد 
يّتضح  أن  دون  من  الصينية، 
تخّلى  قد  كان  إذا  ما  الحال  في 
نظرًا  السويدية  جنسيته  عن 

بازدواجية  تعترف  ال  بكني  ألّن 
يريد  من  كل  وتجبر  الجنسية 
الصينية  جنسيته  استعادة 
بالتخّلي عن جنسيته األجنبية. 
هونغ  في  نشر  الذي  وغوي 
كونغ كتبًا تسرد فضائح الطبقة 
أثره  ُفقد  الصني،  في  السياسية 
حيث  تايالند  في   2015 في 
يظهر  أن  قبل  عطلة  يقضي  كان 
من  و«يقّر«  صيني  سجن  في 
الرسمي  التلفزيون  شاشة  على 
نفسه  سّلم  بأّنه  الصيني 
في  توّرطه  بسبب  للسلطات 
في  نينغبو  وقع  مرروي  حادث 
2003 وأسفر عن مصرع طالبة.  
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 الصني:السجن لناشر سويدي 

األميركي  املمثل  أّكد   - ب(  ف  شيكاغو-)أ 
التهم  من  بريء  أنه  إلثنني  سموليت  جوسي 
املوّجهة إليه واملرتبطة باعتداء زعم أنه وقع 
2019 في شيكاغو،  العام  ضحيته في مطلع 

وتشتبه السلطات املحّلية بأنه ادعاء كاذب.
وقالت محامية املمثل األميركي تينا غلنديان، 
بعد مثوله أمام محكمة في شيكاغو في شمال 
الواليات املتحدة »من الواضح أنه مستاء من 

جره مجددا إلى في هذه القضية«.
وتابعت »لكننا مستعدون« للمحاكمة.

»إمباير«  سلسلة  نجم  إلى  التهم  ووّجهت 
في  املاضي  شباط/فبراير   11 في  السابق 
في  املزعوم  لدوره  األميركية  كوك  مقاطعة 

االعتداء.
 37( جنسيا  املثلي  األسود  املمثل  وزعم 
أنه   2019 الثاني/يناير  كانون  في  عامًا( 
من  املدينة  شوارع  أحد  في  للهجوم  تعّرض 
قبل اثنني من أنصار الرئيس دونالد ترامب، 
الشتائم  وتوجيه  بإهانته  قاما  أنهما  وادعى 
العنصرية له وأنه كان ضحية رهاب املثليني.

لكن  البالد،  في  تنديد  موجة  القضية  أثارت 
دفع  سموليت  أن  إلى  خلصت  التحقيقات 
عليه  االعتداء  أجل  من  نيجيريني  لشقيقني 
لدفع مسيرته  محاولة  في  الحادثة  الستغالل 
املهنية والحصول على أجر أعلى في املسلسل 
التلفزيوني. في املقابل، يصّر املمثل على أنه 

تعّرض لالعتداء.

ممثل أمريكي يصّر 
على براءته بعد اتهامه 

باختالق اعتداء عليه


