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الـعـاصـمة صـنـعـاء. وأدت احلـرب في
الـيــمن الـى مـقــتل نــحــو عــشـرة آالف
شـــخـص وتـــســـبــــبت بــــأســـوأ أزمـــة
إنـســانــيــة في الــعــالم بــحـسب األ

تحدة. ا
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مــدنــيـا وفي ســوريــا قــتل  14
عـلى االقل واصـيـب الـعـشـرات
اجلـــمـــعــة فـي غـــارات جـــويــة
استهـدفت بلدة تـسيـطر علـيها
ــــعــــارضــــة  وفق فــــصــــائل ا
ـــرصـــد الــــســـوري حلـــقـــوق ا
االنسـان. واسـتهـدفت الـغارات
بــلـدة اورم الــكــبــرى الــواقــعـة
غرب محافظة حلب من دون ان
ـرصـد من حتـديـد ما يـتـمكـن ا
اذا كـانت الـضـربـات قـد شـنـها
الطيران السوري ام الروسي.
رصـد رامـي عـبد وقـال مـديـر ا
الرحمن لفرانس برس "أسفرت
سلسلة غـارات جوية على هذه
الــبـلــدة عـن مـقــتل  14مــدنــيـا
بينهم ثالثـة اطفال اضافة الى

عشرات اجلرحى".

تحدة وآخرين في الطريقة مع األ ا
الـفــضــلى لــلــمــضي قــدمــاً في إجـراء
حتقيق" بحـسب ما أضافت الـسفيرة
البـريـطانـيـة. وأبدت مـنـظمـة "هـيومن
رايــتس ووتش" احلــقــوقــيــة أســفــهـا
لعـدم طلب مـجـلس األمن فتح حتـقيق
مسـتـقل.وقالت أكـشـايا كـومـار نائـبة
مدير "هيـومن رايتس ووتش" لشؤون
ـتـحــدة إن "احلـقـيــقـة احملـزنـة األ ا
هي أن الـسـعـوديـ مُـنـحـوا الـفـرصة
ألن يــجـــروا الــتــحـــقــيـق بــأنــفـــســهم

والنتائج مضحكة".
واجــتــمع اجملــلس بــطــلب من خــمس
دول جميعـها أعضاء غـير دائم هي
بولـيـفـيـا وهـولـندا والـبـيـرو وبـولـندا
والسـويـد. والكـويت الـتي هي أيـضا
عــــضـــو غــــيــــر دائـم تـــنــــضــــوي في
ــتـمــردين الــتـحــالف الــذي يــحــارب ا
احلــــوثــــيــــ في الــــيــــمـن بــــقــــيـــادة
ـتـحدة السـعـودية. وتـدعم الـواليات ا
وفرنـسـا وبـريطـانـيـا ثالث من الدول
اخلميس الدائمة الـعضوية التحالف
الـســعـودي فـي حـمــلـتـه الـعــسـكــريـة
لــكـــنــهــا أعـــربت عن قـــلــقــهـــا حــيــال
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االمـريــكــيـة في بــيــان امس ان (تـلك
ـركـبـة الـتي أطـلــقت عـلـيـهـا نـاسـا ا
اسم - باركر سوالر بروب  –تتمكن
من حتـمل احلـرارة الـرهـيـبـة أثـنـاء
دخـــولـــهـــا في الـــهـــالـــة احملـــيـــطـــة
ــركــبـة بــالــشــمس) واضــاف ان (ا
الـــتي انـــطــــلـــقت مـن قـــاعـــدة كـــيب
كـــنـــافـــيـــرال فـي واليـــة فـــلـــوريـــدا
تـســتــهــدف فــحص ودراســة اجلـزء
اخلــــــارجـي مـن الــــــغـالف اجلــــــوي
ـعـروفـة بـاسم مـنـطـقـة لـلـشـمس وا
الريـاح الشـمسـية) ,واوضح البـيان
ـركـبـة لن تــكـون مـأهـولـة بـأي ان (ا
بـشـر كـمـا أنـهــا سـتـتـحـمل درجـات
حـــــرارة تـــــصـل إلى 1370 درجـــــة
ــقــرر أن مــئــويــة) وتـــابع ان من (ا
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تـــعـــرضت مـــديــــنـــتي ســـيـــســـتـــان
وبلوشـستـان االيرانيـت الى زلزال
بــقــوة 4.9 درجــات عــلـى مــقــيــاس
ريختـر. وقال مـدير عـام مكتب إدارة
الطـوار في سيـسـتان عـبدالـرحمن
شــهـــنـــوازي في تـــصـــريح امس ان
(الزلزال وقع عند السـاعة الثامنة و
33 دقيقـة بالـتوقـيت احمللي اليران
وضرب مـنطـقة تـبعد 79 كيـلومـترا
عن مـديـنـة زاهـدان مـركـز سـيـسـتان
وبلـوشـسـتـان). فـيمـا أطـلـقت وكـالة
الــفــضــاء األمـــريــكــيــة (نــاســا) أول
مركـبة فـضائيـة تقـترب من الـشمس
بـدرجـة لم يـصل إلـيـهـا أي مـركـبات
فــضــائــيــة أخـــرى.وقــالت الــوكــالــة
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واضــاف ان "احلـــصـــيـــلــة مـــرشـــحــة
لالرتفاع (...) الن هـناك اناسـا عالق

حتت االنقاض".
وتزامـنت هـذه الـضـربـات اجلـوية مع
تعـرض محـافـظة ادلب اجملـاورة التي
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جهـود كـبـيـرة تـلك الـتي يبـذلـهـا أسـاتـذة اجلامـعـة في اإلشـراف عـلى طـلـبتـهم في
تابعـة في تصويب اجسـتير والـدكتوراه  تـعب يستـنزف سنوات مـن ا مرحلـتي ا
ـسارات الـبحـثيـة واإلرتقـاء بـالغـة العـلمـية وإعـادة صـياغـة الركـيك من العـبارات ا
والـتحـول بـنـمط الـتـفـكـيـر وتـنـمـية الـذهن الـنـاقـد  كل ذلك من أجـل الوصـول الى
مُخرج يتسم بأعلى مستوى من اجلودة  حتى وكأن االستاذ في أحيان معينة قد
كـتـب هـذه الـرســالـة او تـلك األطــروحـة بـنــفـسه  وألنه أســهم في بـنـائــهـا وبـعض
ـا أخـره هـذا الـعـمل عن اجناز أفـكارهـا  سُـمح له أن يـسـتل مـنـها بـحـثـا  فـلـطا
أبحـاثه  ذلك ان نكران الـذات حمله عـلى أن يضع مسـتقبل طـالبه أولويـة قصوى
شـاريع تتحقق تطلعاته العلمية ب مشـاغله العديدة  معلال النفس بأن في هذه ا
ُضـني لم يعـد معه اسـتالل بحث وتـتكـامل استـراتيـجيـاته البـحثـية . هـذا العـمل ا
كن مـعه االعتراف بهذا اجلهد من دون ان بكـاف جملازاته  ولكن ال سبيل آخر 
ينـال من قيمة االستاذ ومكانته  وأي فـعل غير االستالل قد يوجه أصابع االتهام

تقدمة. راتب العلمية ا له بالتعكز على اجنازات طلبته لبلوغ ا
وزارة الـتــعــلـيم الــعـالي اســتــشـعــرت ذلك  ورأت ان تـثــبـيـت اسم االسـتــاذ عـلى
ـكتـبـة غـير كـاف إلنـصاف الـرسـالة او االطـروحـة وانـزوائهـا في ركن من أركـان ا
االستاذ الـذي يعد شريـكا في االفكـار على أقل تقديـر  ذلك ان من الطلبـة ليسوا
ـقــابل ال انـفي وجــود طـلــبـة مـتــفـوقـ ـشــرف  بـا سـوى أدوات  لـتــنـفــيـذ رؤى ا
شرف هم بالوصف الذي ذكرته  ولكني ويحمـلون فكرا نيرا  كما ليس جميع ا
أحتدث في االطـار العام  وب طيـات هذا االطار استثـناءات وشواذ  ونلحظ في
شرف هـمل او الـذين جرى قبولـهم خطأ  مـا أوقع ا الواقع كثـيرا من الطـلبة ا
في حرج بـالغ  ذلك ان فـشل الطـالب تـطول بـعض اضراره االسـتـاذ وفي مقـدمة
ذلك سمـعته العلمـية  وفي الوقت نفـسه جند من األساتذة من تـرك طالبه يهيمون
عـلى وجوهـهم  يـتخـبطـون في مـشاريـعهم الـبـحثـية  يـستـنـجدون بـهذا وذاك من
ـرون به  ويـقودنـا هـذا جلـهود أسـاتـذة آخرين  ـأزق الذي   األسـاتـذة لعـبـور ا
ولـم يكـلفوا ـشرفـ زورا وبهـتانـا  فيـستلـمون مـشاريـع جاهزة  لـكنـها ( جتـير) 
ـناقشـات بالعـموميات  ناقـشة  فيـتحدثـون اثناء ا أنـفسهـم حتى بقـراءتها قـبل ا
ومـنـهم من يـخـتـلق حـوادث لـم تـقع . بـيـنـمـا يـهـز الـعـارفون بـاحلـقـيـقـة رؤوسـهم 

ويسخرون في دواخلهم بضمنهم الطالب نفسه .
ـتحـدث عن هؤالء  بل عـن اولئك الـذين ال ينـطبق عـليـهم أي وصف سوى لست 
الـقـول انـهم مـعلـمـون حـقـا وحامـلـو رسـالـة الـعلم الـنـبـيـلة  ومـن منـطـلق الـعـرفان
بـجـمـيـلـهم وتـوثـيـقـا ألفـكــارهم واعـتـرافـا بـجـهـودهم قـررت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
شـرف مع اسم الطالب عند نـشر الرسالة او السمـاح ( بتثبيـت اسم التدريسي ا
األطروحة عـلى شكل كتاب )  الفكـرة رائعة جدا  ولكن قبـل ذلك علينا ان نسأل
ـرتـبة الـعلـمـية جتـعل اسمـه اوال قبل الـطالب  كـيف سيـثـبت اسم التـدريـسي  فا
ا قلته سـابقا عن جهود لكن  الكـتاب هو حصـيلة جهد الـطالب باألصل بالـرغم 
شرفـ  وبالتالي سيحـسب الكتاب للـمشرف والطالب سيـكون شريكا  وبذلك ا
سنجـد عشرات الكتب لهـؤالء األساتذة وكأنهم مـؤلفوها  بينـما نحرم الطالب من
فرحـته بإجنازه  وقد يـحول ذلك ايضـا من دون ان يفكر االسـتاذ بتـأليف كتاب 
فالسـمعة والشهرة حتققت من ورود اسمه مع طلبته في كتبهم  فضال عن حتقق
ـيّـز ب الـتـدريـسي الذي ألف درجـات تـقيـيم األداء في جـامـعاتـهم  وهـنـا كيف 
ـفــرده وذاك الـذي ثـبّت اسـمه مع طـالـبه ? سـيــجـعـلـنـا هـذا الـقـرار قـبـالـة كـتـابـا 
ـؤلفـات لتـدريسيـ قد ال يـستـحقون ذلك  ويـحرم الـطلـبة من اجنازات عـشرات ا
لهم في كل جزئـية منـها معانـاة وسهر ليـال   لذلك أقتـرح لتحقـيق االنصاف ب
الـطـرفـ ان تسـبق اسم الـتدريـسي كـلـمة ( بـإشـراف ) على
يز الكـتاب كما هو احلال في الرسالة او األطروحة  لكي 
القـراء والبـاحـثون بـ االثنـ  فضـال عن تمـييـز الوزارة
ب التأليف واالشراف  فالفرق ب اجلهدين شاسع وال

ساواة بينهما . كن بحال ا

¼−Âu∫  الدخان يتصاعد من مدينة غزنة االفغانية بعد هجوم طالبان عليها

{ كــابـول) ,أ ف ب) - تـؤكــد كل من
احلـكومـة االفـغانـيـة وحـركة طـالـبان
أنها تسيطـر على غزنة لكن الوضع
مــا زال مــلــتــبــســا الـســبت فـي هـذه
ديـنة الـتي تضم  280ألف نسـمة ا
ثلوهـا مرارا من خطر بعدما حـذر 

تعرضها لهجمات.
وقــالت الــنـائــبــة عن غــزنــة شـاه غل
رضايي لوكـالة فرانس بـرس السبت
ان "حكومة كابول تؤكد أنها تسيطر
عـلى الــوضع لـكن االتــصـاالت الـتي
ـيدانـي ـسؤولـ ا أجريـنـاها مع ا
ـــعــارك مـــســـتــمـــرة في تــفـــيـــد أن ا

دينة". ضواحي ا
W¹ôË WL UŽ

وأضـافت هـذه الـنـائـبـة التـي لم تـعد
قــادرة عـــلى االتـــصـــال بـــدائـــرتـــهــا
"لألسف قـطـعـت طـالـبـان االتـصـاالت
بـعــد ظـهـر اجلــمـعـة ولم يــعـد هـنـاك

دينة أيضا". كهرباء في ا
ـرة الثـانـية فـي أقل من ثالثة وهي ا
أشــهـر الــتي يــنـجـح فـيــهـا مــقـاتــلـو
طـالــبـان في الـســيـطـرة ولــو لـفـتـرة
وجــيـزة عــلى عــاصـمــة واليـة بــعـد
سقوط فـرح في منتـصف أيار/مايو
قبل أن يستـعيدهـا اجليش األفغاني

بسرعة.
وأعــلـــنت وزارة الــدفــاع األفــغــانــيــة
مساء اجلمعة أن غزنة حتت سيطرة

أمـاكن آمـنة". وتـظـهـر صـور وضعت
عـــلى مــوقع تـــويــتــر جـــثث عــدد من

مقاتلي طالبان.
وقــال قـائـد الــشـرطــة احملـلـيــة فـريـد
أحــمـد مـرشــال إن مـقــاتـلي طــالـبـان
شنوا هـجومـهم مساء اخلـميس ب
الـســاعـة 23,00 ومــنـتــصف الــلـيل
ـهــاجـمـة احلــواجـز األمـنــيـة الـتي

دينة. تطوق ا
W¹uł  «—Uſ

وتـدخلت الـقـوات األميـركـية بـسـرعة
عــبــر شن غــارات جــويــة بــطــائــرات
ــروحـــيــات لــدعم بـــدون طــيــار أو 
الــقـوات الــبــريـة بــانــتـظــار وصـول
تعزيزات عسكرية. وتقع مدينة غزنة
على مـحور اسـتـراتيـجي ب كـابول
وقنـدهـار ويصـلهـا الـطريق الـدائري
دن الكبرى السريع الذي يربط ب ا

في البالد.
وقالت رضـايي إن "احلـكومـة أعـلنت
حــوالى الــســاعـة 22,30 من مــسـاء
أمس وصـــــول تــــعـــــزيــــزات بـــــريــــة

ومروحية لكننا قلقون وقلنا ذلك".
ــديــنــة حـذروا وأضــافت أن نــواب ا
الـــســـلـــطـــات مـــرارا فـي األســـابـــيع
األخــيـرة من ضــعف غـزنــة وطـلــبـوا

إرسال تعزيزات حلمايتها.
ـعـارك عـقـدنا وتـابـعت "حـتى قـبل ا
اجـــتــمــاعــات بــ الـــنــواب الــســتــة

وأعضـاء مجـلس الواليـة لدى رئيس
السلطة الـتنفيذية عـبد الله عبد الله
ووزيــر الــداخــلــيـة. قــلــنــا لــهم إنــنـا

نخشى سقوط غزنة".
وأكـدت أن "اجــتـمـاعـنــا األخـيـر عـقـد

عشية الهجوم" الذي بدأ األربعاء.
وغــزنـة واحــدة من الــواليـات األكــثـر
اضطـرابا في أفغـانسـتان مع وجود
قـاتـلي طـالبـان الذيـن نصـبوا كـبيـر 
في األسـابـيع األخـيـرة حـواجـز حول

ـطـري .وقال بـيان امس ان وسم ا ا
ـيـة ـاذج الــتـنـبـؤات الــعـا (بـعض 
قدار عدل  تلمح الى امطار فـوق ا
يــصل الى  1.5في جــنــوب وشــرق
العـراق خالل االشـهـر االولى موسم

قبل ).  االمطار ا
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فيمـا توقعت الـهيـئة العـامة لالنواء
اجلويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـــوزارة الـــنـــقل فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمــان) أمس ( أسـتــمـرار الــريـاح
شــمـــالـــيــة غـــربـــيــة خـالل الــنـــهــار
وســكــونـــهــا لــيـال  وبــقــاء درجــات
احلرارة على حـالها ويكـون الطقس
ـنـطـقـة الـوسـطى الـيـوم االحـد في ا
صـحـوا و درجـات احلــرارة مـقـاربـة

للـيوم الـسابق) ,وتابع الـبيـان (اما
في الشمـالية طقـس صحو ودرجات
احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم الــســابق
الريـاح شـمـاليـة غـربـية خـفـيـفة الى
مـعــتـدلـة الــسـرعــة وفي اجلـنــوبـيـة
سـيـكــون صـحـوا مع انــخـفـاض في
درجــات احلـــرارة وفي اجلــنـــوبــيــة
صـحــوا ودرجـات احلــرارة مـقــاربـة
لــلـــيــوم الــســـابق). وفي مـــهــرجــان
ـــنح نـــهـــر (ســـيـــجـــيـت) بـــاجملـــر 
شارك فرصة لالنتعاش الدانوب ا
في ظـل درجـــــات حـــــرارة شـــــديــــدة
االرتــفـــاع جتـــتــاح مـــعـــظم أنـــحــاء
أوروبـــا. وقـــال بـــيـــان امس ان (من
ـتـوقع أن يـحـضـر نـحو 500 ألف ا
وسيقى والفنون شخص مهرجان ا

تستغـرق الرحلة نحـو سبع سنوات
كـامـلـة قـاطـعـا مـسـافة 6.1 مـلـيون
كــيـــلــومــتـــر) واضــاف الـــبــيــان ان
(دراسة الـريـاح الـشـمـسـيـة سـيـمكن
الــعــلــمــاء من دراســة تــأثــيــراتــهــا
خاصة وأن هناك مخاوف عديدة من
تسبب تـلك الريـاح في تدمـير كوكب
األرض بالكامل بـسبب تسـببها في
ـغـنـاطـيـسـية). خلـل بنـواة األرض ا
وتوقـعت حتـديثـات خـرائط الـطقس
ـسـتـقـبلـيـة الـتـي تصـدرهـا مـواقع ا
ــيــة وحتــديــثــاتــهــا الــطــقس الــعـــا
ـســطـحـات ارتـفــاع درجـة حــرارة ا
ـائـيــة في احملـيـط الـهـنــدي وبـحـر ا
الــعـــرب وســواحل افـــريــقـــيــا خالل
أشهـر اخلـريف او مـانـسمـيـة بـداية
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تحدة (أ تحدة (الواليات ا { اال ا
ف ب) - دعــا مـــجـــلس األمن الـــدولي
اجلـمـعـة إلى إجـراء حتـقـيق "مـوثـوق
به" و"شفّاف" في شـأن مقتل  29طفال
عــلـى األقل في غـــارة جــويـــة شــنّـــهــا
التحالف الـذي تقوده السـعودية على

حافلة في اليمن.
وقـالت الـسـفـيـرة الـبـريـطـانـيـة كـارين
بـيـرس الـتي تـتـولى بالدهـا الـرئـاسـة
الدورية لـلمجـلس بعـد اجتمـاع مغلق
حـول الـيـمن إنـه "في حـال لم يـكن أي
حتـقيـق يـتم اجـراؤه مـوثوقـا بـه فإن
اجمللس سـيكـون بـشكل واضح راغـبا

في مراجعته".
s¹œdL²  …dDOÝ

وأعــــلن الــــتـــــحــــالف الــــذي تــــقــــوده
الــســعــوديــة في وقت ســابق أنه أمــر
بفتح حتـقيق في الغـارة اجلوية التي
ــهـــا اخلــمــيـس عــلى حـــافــلــة في شــنّ
محـافـظة صـعـدة اخلاضـعـة لسـيـطرة
تمردين احلوثي والتي أدّت أيضا ا

الى جرح 48 شخصا على األقل.
ولم يــــطــــلـب مــــجــــلس األمن إجــــراء
حتقيق مـستقل لـكنه "سيـتشاور اآلن
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¹dł`∫ مسعفون ينقلون طفال مصابا نتيجة غارة للتحالف السعودي في صعدة باليمن

ـقــام عـلى مــدى سـبــعـة أيــام عـلى ا
جـــزيـــرة يــحـــيـط بـــهــا الـــنـــهـــر في
الـــعـــاصـــمـــة بـــودابـــست. ومن أهم
ـشـاركـ فـيه من بـريـطـانـيـا فـرقـة ا
غني ليام جاالجر آركتيك مانكيز وا
ـغــنـيــة األمـريــكـيــة النـا دل ري), وا
ــهـــرجــان واضــاف ان (مـــنـــظــمـي ا
حـــذرت احلـــاضـــريـن من مـــخـــاطـــر
الـطـقس احلـار حـيث جـرى تـشـغـيل
مـقــطع مـصــور بـشـكـل مـتـكــرر عـلى
ـنـصـات الـرئـيــسـيـة يـحث الـنـاس ا
ـيـاه ومـا أن ـزيـد من ا عـلى شـرب ا
ـــوســيـــقى يـــغــادر الـــنــاس تــبـــدأ ا
الـشـاطئ ويــتـجـهــون إلى الـعـروض
تلئة وسيقية ومعهم مسدسات  ا

ياه للحفاظ على االنتعاش) با

اجليش الذي يقـوم بعملـيات تفتيش
من مـــنــزل إلى آخــر لــطــرد مــقــاتــلي
. طالبـان اخملتبـئ في بيـوت مدني
ـعلومات لكنه تـعذر التـأكد من هذه ا

من مصدر مستقل.
ونقلت قناة "تولو نيـوز" التلفزيونية
عـن مـــســؤول تـــأكـــيـــده أن "الـــوضع
ـديـنـة الـتي هـاد في ثالثـة أربــاع ا
يسمع فيها اطالق نـار متقطع غربا"
وأضــــاف ان "احملـالت الــــتــــجــــاريـــة

فتحت أبوبها مجددا السبت".
وأعـلـنت وزارة الـداخـلـيـة األفـغـانـيـة
عن مــؤتـمــر صـحــافي عـنــد الـســاعـة
 09,30 14,00ت غ مـؤكــدة أنـهـا لن

تدلي "بشيء" قبل ذلك.
من جــهـتـهــا تـصــدر حـركـة طــالـبـان
بيـانات تـؤكد فيـها انـتصـارها. وقال
الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد إن
"اجملـاهـدين أسـروا كـتـيـبـة بـأكـمـلـها
ــاضـيـة وصــادروا أسـلـحـة الـلــيـلـة ا
وذخائـر وأربع شـاحنـات" مـؤكدا ان
مقاتلي احلـركة "يحمون مـدينة غزنة
ـنــعـون تــقـدم الــعـدو" في إشـارة و

إلى القوات األفغانية.
كـمــا أعـلن ذبـيـح الـله مـجــاهـد قـبـيل
ظــهــر الــســبت أن مــقــاتــلـي احلــركـة
اسـتولـوا عـلى نقـاط تـفتـيش جـديدة

ا فيـها نقـطة "سجن غـزنة الذي 
حتـريـر كل سـجـنائـه واقتـيـادهم إلى

عـاصـمـتـهـا. وقـد تـفـاقم الـوضع إلى
درجــــة أن أي مــــرشح لـم يــــرغب في
الـتـسـجل لالنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة
الـــــتـي ســــــتـــــجـــــرى فـي تـــــشــــــرين

األول/اكتوبر.
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لـيس في مــا سـأقـوله  بـدعــة  او ان عـنـوان مـقـالـتـي هـو  صـرعـة في االثـارة 
لكنـها احلقيقة  التي كثيرا ما وقفتُ عـندها  سائال عن كيفية حدوثها  واعني
هنـا تطابق اآلراء مع اصـدقاء  اجدهـم مثل مرآة انـظر فيـها الى نفـسي  لكني
أراهم  امـامي  بـدالً عـني .. افـكـارهم تـسـيـر متـوازيـة مع رؤاي  وكـأن ذاتي 
نـصرم  التقيتُ صـديقاً اعزه كـثراً  لنبله منسـلخة من ذواتهم .. يـوم الثالثاء ا
ـة   حتـدثنـا  كـعادتـنـا في كل لـقاء  بـأمـور الـوطن واالنسـانـية ومـواقـفه الكـر
وهمـوم اجملـتـمع  واذا اجد نـفـسي امـام صـدى يلـف مشـاعـري .. الـكالم الذي
اسـمــعه  سـاكن في صــدري .. حـتى انــني عـنــدمـا كـان  يــتـحــدث  اشـعـر ان
مكـمالت احلديث تكاد تظهر على سطح شفـتاي ..لم اجد تفسيرا  وهنا  اطرح
سؤاالً هل هـذه احلالـة هي ما يُـطلق عـليـه توارد اخلـواطر  أو قـراءة اخلواطر 

كن أن حتدث بوعي وإرادة?. كن تفسيرها علمياً وهل  هل هي ظواهر 
ـا اشـرت الـيه  غـيـر ان  قـول األديب لن ادخل في دهـالـيـز الــنـظـرة الـعـلـمـيـة  
الفرنـسي" أندريه جيد" في روايته الشهيرة (السيـمفونية الريفية) ال زال مرتكزاً
في وجداني مـن عقود .. حيث قال : (ان من فقد بـعض حواسه  قد يكون أكثر
سـعادة من اآلخـرين ألنه لن يـدرك كل صـور الـقـبح في احلـيـاة  ولن يـسمح له
خيـاله بأن يتمثلهـا ويتعامل بها مع االخرين) وألنـني لم افقد حواسي بعد  فأن
ـفـهـومـه اجلـمـعي  واالنـســاني  جـعـلـنـي هـاشـا  بـاشـا  حـديث صـديــقي  
ـعـاش  هي عـنـوان نبـيل .. فـالـرؤيـة الـبيـضـاء الـتي نـشـتـرك بـهـا ازاء واقـعـنـا ا
فمـهوم احلب والعاطفة الذي طرحه الصديق  يـبدو ظاهريا من مسلمات احلياة
 كونه من ضـروراتها ولـيس من  كمـالياتـها   وبـدونهمـا  ال تدوم االنسـانية  ..
لكـنه ح  ابحـر بسفـينة افـكاره الى شواطئ عـدة  رأيته يؤكـد على انه باحلب
ـكـننـا حل كل مـشـاكـلـنـا... حب الـصـديق لـصـديـقه والـفرد ومـفـهـومه الـواسع 
ـؤسـسـته والـزمـيل لزمـيـله بـالـعـمل واجلار وظف  لـوطـنه والـوالء لـكل جزء بـه وا
ـشـاكل  وعنـوان الـعطـاء والطـيـبة واحلـنان جلاره ....انه كـلمـة الـسر حلل كل ا
والـصـدق والـروعـة فـعـنـدمـا حتب تـعـطي  تـصـدق  تـخـلص  تـضـحي  تـفـرح
لنـجاح غيرك ... ما احوجنا الى احلب  للتخلص من كثير من األمراض والعقد

التي نعاني ويعاني منها اجملتمع ليكون الطريق نحو البناء والتقدم .
ـاط جـديدة ثم تـتـوالى صـور تـوافق اآلراء  بـقـوله ان مـجـتـمـعـنـا يـحـتـاج الى أ
بالسـلوك  فتعاقب الطغاة واحلروب (وهي مـستمرة)جعلنا نفـقد البوصلة ونفقد
فـاهيم والصور وأدت الى معـها الفرح واالبـداع  كونهـا  شوهت الكثـير من ا
اط من الـسلوك العنـفي واحلنق وفقدان احلب والـعاطفة  فتـجد كل واحد منا أ
يل الى االختالف والعنف ... السـلوكيات البناءة زاج والـرأي وا متـقلبا  حاد ا
ـفاهيم نسـمعهـا يوميا تـعلمـناها وغرست فـينا صورة حتتاج الى اعـادة تعريف 
مشوهـة تبـعا ألجـندات وغـايات مخـتلـفة  كال حـسب زمانه ومـكانه نـتجت عـنها
عمل اخلير التفاني  تلك الـسلوكيات انفة الـذكر .. الوطنية  اإلخالص  الـوالء 
احلرام  الـدين االنسـانية الباطل الـشجـاعة احلالل  احلق  الصـدق  الشـر 
احلريـة .... كلها مفاهيم مهمة حتتاج الى اعادة صياغة وتعريف  بعيداً عن ما
 غرسه من دروس واهـمة في فترات ماضـية تستند بـعضها الى تاريخ اقل ما

يقال عنه ان جزءا كبيرا منه غير حقيقي !
ـهـنـدس صـالح مـاهـود سـلـمان  فـألى صـنـوي في الـرؤى احلـيـاتـيـة الـصـديق ا
اقول:  ينـبغي على االنسان ان ينمو كما ينمـو النبات وليس كما يعلو البناء ألن
ـا يتمـثل داخله من غذاء ومـاء وهواء وضوء ا يـنمو داخل نـفسه  و النـبات ا
ـا يـضاف إلـيه من خـارجه بـجـهود أمـا الـبنـاء فـإنه ال يـعـلو من تـلـقـاء نفـسه  إ
ـفـكر مـارسيـل بروست . وكل مـنا االخريـن  هكـذا قال ا
فكرين قادر عـلي ان يكون بروست او كغيـره من كبار ا
ا يـستـحق التـأمل والذهول ذلك أن احليـاة مضـمخـمة 
حـد الدهشة  وعلى رأس ذلك  مـا أشرت اليه صديقي

: احلب واالنسانية .
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اعلـنت بـعثـة احلج الـعراقـيـة عن عدد
ـوجـودين حــالـيـا في مـكـة احلـجـاج ا
كرمة . وذكر بيان امس ان (26700 ا
ـكـرمـة) ـكـة ا ـكـثـون حـالـيـا  حـاج 
واضـــاف (وســـيـــتـم تـــفـــويج الـــعـــدد
ــديـــنــة ــتـــبــقي مـن احلــجـــاج في ا ا

قبلة). نورة خالل االيام الثالثة ا ا
عـلى صــعـيــد اخـر دعــا رئـيس هــيـئـة
ـملـكة احلج والعـمرة خـالـد العـطيـة ا
الـعـربـيــة الـسـعـوديـة إلـى فـتح مـنـفـذ

. عتمرين العراقي عرعر أمام ا
ـتـحــدث بـاسم الـبــعـثـة حـسن وقـال ا
الـكـنـاني في بــيـان امس إن (الـعـطـيـة
نورة فيصل بن ـدينة ا التقى بأمير ا
سلـمان عـلى هـامش استـقبـال رؤساء
بــعـثــات احلـج اإلسالمــيــة). وأضـاف
الكـناني (أن الـطـرف نـاقشـا أوضاع
قدسة احلجاج العراقيـ في الديار ا

ـــقــــدمـــة لـــهم واألمـــور واخلـــدمـــات ا
ـوسم احلـج بـشـكل عـام). ـتـعـلــقـة  ا
وتابع أن (العطيـة تقدم بطلب رسمي
الى بن سلمان لغرض فتح منفذ عرعر
ا عتمرين العراقي  احلدودي أمام ا
في ذلك مـن تــوثـــيق لـــلـــتـــعـــاون بــ
البلدين ومن خدمـة جليلـة لهم تتمثل
بـخفـض كلـفـة الـسـفـر عـلـيـهم وإتـاحة
الفرصـة ألكبر عـدد منـهم ألداء مناسك
الــعـــمــرة وخـــاصــة ألولـــئك الــذين ال
يــحــالــفـــهم الــتــوفـــيق ألداء فــريــضــة

احلج).
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من جهـة اخـرى اعادت وزارة الـهـجرة
هـجـرين 105 الجئـ عراقـي من وا
تــركـــيــا واشــارت الـى اســتـــمــرارهــا
بــإعـــادة الــنـــازحـــ إلى مــنـــاطـــقــهم
احملــررة مــجـانــا. وقــالـت مـديــر قــسم
محـافـظـات إقـلـيم كـردسـتـان بـالوزارة
جــوان مـــحـــمــود فـي بــيـــان امس إنه

(بالتنسيق مع السـفارة العراقية لدى
أنـقــرة وفّـرت الــوزارة حـافالت نــقـلت
الالجــئـــ الــعـــراقــيـــ من األراضي
التـركية إلـى أرض الوطن وعـبر مـنفذ
إبـراهــيم اخلــلـيـل الـتــابع إلى قــضـاء
زاخو بدهوك بـعد استـكمال إجراءات

دخولهم البالد). 
وأكـدت مــحــمــود اسـتــمــرار (الـوزارة
بــإعـــادة الــنــازحـــ الــعــراقـــيــ من
اجلـمـهـوريـة الـتـركــيـة إلى مـنـاطـقـهم
احملررة مـجـانا) مـشـيرة الى ان (ذلك
يكون من خالل جلـانها الـتي شكلـتها
إلى جـانب تـوزيع الــسالت الـغـذائـيـة
ـــاء الــبـــارد كـــمـــتــاع الـــســريـــعـــة وا
للطريق). وكانت الوزارة قد خصصت
حافالت لـنـقل الـعـائالت الـنـازحة إلى
منـاطقـها إلى جـانب تـوفيـر شاحـنات
لنقـل أثاثهـا بالـتعـاون والتـنسيق مع
وزارة الــنـــقل وقـــيـــادة الـــعــمـــلـــيــات

شتركة. ا

U¹—uÝ ‰ULý W¹uł  «—Uſ w  ÎUO½b  ±¥ q²I

. دني احلصيلة الكبيرة للضحايا ا
وقـبل االجـتـمـاع شـدّدت هولـنـدا عـلى
ان التـحقـيق يـجب ان يكـون مسـتقال
واعتبرت قرار التـحالف بفتح حتقيق

في الهجوم غير كاف.
وقالت نـائـبـة الـسفـيـر الـهولـنـدي لـيز
غــريــغــوار-فــاهــارين لــلــصــحــافــيـ

"شاهدنـا صور األطفال الـذين ماتوا"
مــضــيــفـة "مــا هــو ضــروري فـي هـذه
الـلـحـظـة هـو أن يكـون هـنـاك حتـقـيق

مستقل وذو مصداقية".
ولم يحدّد اجمللس في الـبيان الذي 
االتفاق علـيه ووزّع على الـصحافة أن
الـتــحـقـيـق يـجب ان يــكـون مـســتـقالً
وهو مطـلب ايضـا لألم الـعام لأل
تحدة أنطونيو غوتيريش في بيانه ا

اخلميس الذي استنكر فيه الهجوم.
وأعـرب أعــضــاء اجملـلس عن "قــلــقـهم
الــكـــبــيـــر" ودعـــوا "إلجــراء حتـــقــيق

موثوق به وشفاف" وفق بيرس.
ومـنــذ عـام  2015تـقــود الــسـعــوديـة
حــمــلـة عــســكــريــة إلعــادة احلــكــومـة
ـعــتــرف بـهــا دولــيــا في الـيــمن الى ا
الــســـلـــطــة وإخـــراج احلـــوثـــيــ من

يسـيـطر عـلـيهـا اجلـهاديـون وفـصائل
معارضة لقصف عنيف اجلمعة شنته
قوات النظام وحلـفاؤها ما اسفر عن
مـقتـل تـسعـة مـدنـيـ عـلى االقل وفق

آخر حصيلة للمرصد.


