
ــبـدع مــحـمــود ابـو ــمـثـل والـفــنـان ا ــتـواضع  ان مــا ذكـره ا في رأيي ا
الـعبـاس . من  ان كل مـا في (مـسـلـسل الـفـنـدق) وهـمـا و خـديـعة .. وانه
ا جاء والفنان عزيز خيـون من قال احلقيقية .. ان مـثل هذا  (التبرير) ر
بـسـبب االنـتـقــادات الـواسـعـة الـتي جــابـهت الـعـمل الـفــني الـذي تـشـعـبت
وتعقدت حلقاته  ولم تعد السيطرة عليه وايجاد مخرج له باألمر اله .

الحظة والنقد..  ان (قوة الوهم) ال جتاري قوة ا
 والعمل سواء كان (وهما) أم حقيقة .. ال يخلو من مثالب وهنات .

.../ اعتقـد ان كل عمل فني يـفتقـر لعنـصري (التـاريخ واخمليلـة)  سيكون
مـثلـ  على حـد سواء  النه عمال صـعبـا ..على الـكاتب واخملـرج وأداء ا
عـاكس   وانه سيحرم سيكون خـاليا من مـساحات فـنية مبـاحة للـفعل  ا

ناورة . الكاتب و اخملرج من فعل ا
 ان الـواقع لم يـكن يــومـا (وهـمـا) .. انه حـوادث وتــفـاعل ومـصـائب وفـ
ـثــله .. ونـحن ايــضـا وسـرور وانــشـراح .. والــواقع نــحن من يـعــيـشـه و
ـعنـيـ به  صـغـارا وكـبـارا ..  مـثـقـفـون واسـاتـذة وأمـيون شـهـوده ومن ا

وجهلة .
ـواطن الصـحفي) بـامتـياز  يـصبح وفي عصـر الفـيسـبوك  وهـو عصـر (ا
لكل واحـد احلق في التـعـليق والـتدقـيق  واجلـرد والنـقد ..الن الـواقع هو
الي النسخ / ولَم يعد مخطوطة منفردة او نسخا ملك اجلميع  ويطبع 

معدودة يتالعب بها الكاتب او اخملرج بالشكل الذي يزين به نفسه .  
ا تـتوقف وتـموت ـالكي عـالج حـاالت ر ـبدع حـامد ا الصـديق الكـاتب ا
وتنـتهي  .. لـكنـه عاجلـها ظـنا مـنه انهـا ظـواهر ثـابتـة .. واظن ان (احللـقة
االخـيــرة) الـتي خلــصت األحــداث ومـا حــولـهــا  وحـولــتـهــا الى (وهم) لم
تتـخلـص من أثم النص كـوحـدة  موضـوع .. ولم جتب عـلى اسئـلـة كثـيرة
جاءت في الـنص الذي كتـب على عجـل .. علمـا ان الوهم (حـالة فـلسـفية)
حتـرك الـذاكرة وتـنـعـــــشـهـا وتـفـتح ابـعـادا ال مـتـنـاهـية مـن الصـراع  مع

الذات .
ـســاحـة  الـزمـن الـطـويــلـة الـتي مع هـذا .. اظن ان اصل اخلــلل يـتــمـثل 
ا عـمل يذكر .. كذلك عرضه في شهر رمضان مثلون دو توقف عندها ا
شاهـد الصادمة التي  وهو بالنهـاية (دراما تلـفزيونية) تـخللتهـا  بعض ا
سـبـبت إحـراجا لـعـوائل كـثـيـرة .. فـهي لـيـست  عـمال سـيـنـمـائـيـا  يسـمح

شاهدة . للعائلة فرصة االختيار في ا
لـكن .. ومع كل مـاكـتب من نـقـد هـادف او خالفه ..
فـانه اليــقـلـل من قـيـــــــمـة اســمـاء كــبـيــرة ومـبــدعـة
وجنــوم في ســمـــاء  الــفن الــعـــراقي .. اجــتــهــدت
واخرجت لنا عمال صعبا و لم يكن سهال ابدا . .
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أنــهى اجـتــمـاع حــقـوقــيي الـبــحـر
ـــتــــوسط أعـــمــــاله وسط أجـــواء ا
مــفــعــمــة بــالــثــقــة واإلصـرار عــلى
مـواجـهـة الـتحـدّيـات الـكـبـرى التي
تعـيشـها شـعوبـها وكـان قد شارك
ـثــلـون عن الــبـلـد في االجـتــمـاع 
ـضـيف إيـطـاليـا من احلـقـوقـي ا
واحملام  وشـارك رئيس البـلدية
وأعضـاء اجمللس البـلدي وعدد من
عني بقضايا اللجوء والهجرة ا
إضـافـة إلى حقـوقـي من الـيـونان
وتـــركـــيــا وفـــرنـــســـا وإســبـــانـــيــا
ــانـيــا  وبـلــغـاريـا وبــريـطــانـيـا وأ
وســـــويـــــســـــرا وعــــدد مـن كـــــبــــار
احلقـوقي بـينهم أعـضاء اجمللس
الـــــدولي الحتـــــاد احلــــقـــــوقــــيــــ
ي مـن أبـرزهم ــقــراطي الــعـا الـد
بيل بوvينغ وفابيـو مارسيللي من
إيطـاليـا كمـا حضـر حقـوقيون من
كرد تـركيـا وكاتـالونـيا والـصحراء
الـغـربـية ولم يـتـمـكن من احلـضور

حقوقي من البرتغال وبلجيكا. 
ومـن الـــــعـــــالـم الـــــعـــــربي شـــــارك
ـغـرب وفـلـسـطـ حـقـوقـيـون من ا
وسـوريـا ولـبنـان والـعـراق  وغاب
ثل تونس وناقش عن االجتماع 
االجـــتــمــاع الــقــضـــايــا الــتي تــهم
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الـــثــــاني بـــاسم " إعـالن نـــابـــولي"
وبــــالــــقــــدر الـــذي تــــضــــامن فــــيه
احلـقــوقــيـون الــعـرب مـع زمالئـهم
وكــانـوا قــد شــاركــوا قــبل ذلك في
اجـــــتـــــمـــــاع حلـــــقـــــوقي أوروبـــــا
) فــإن احلـــقــوقـــيــ (كــمـــراقــبـــ
ــتــوســطـيــ ومــعــهم حــقــوقـيي ا
أوروبـا أعــلـنـوا عن تـضـامـنـهم مع
إعالن نــابــولي الــذي اســتــقــبــلـوه
بــالــتــصــفــيق وصــدر إضــافــة إلى
الــنــســخـــة الــعــربــيــة بــالــلــغــتــ

اإلنكليزية والفرنسية.
وفيما يلي إعالن نابولي :

ــــــوقــــــعـــــــون في أدنــــــاه نــــــحـن ا
ـشــاركـون فـي مـؤتــمـر حــقـوقي وا
ـــتـــوسط فـي نـــابـــولي الـــبـــحــــر ا
(إيــطــالــيـا)  19 أيــار (مــايـو) 201

نعلن عن : 
1- تـــضـــامــنـــا احلـــار مع حـــقــوق
الـشـعب العـربي الـفـلسـطـيني وفي
ــقــدمــة مـــنــهــا حــقـه في تــقــريــر ا

صير. ا
2- إدانـتنـا للـسيـاسة اإلسـرائيـلية
ـسـتـمـرة والـتي هي الــعـدوانـيـة ا
الـــتـــعـــبــيـــر احلـــقـــيـــقي لـــلـــنـــهج
الـصـهـيـوني الـعـنـصـري الـذي كان
عــلى الــدوام بــؤرة حــرب وتــوسع

نطقة. وإرهاب في ا
3- شـجبـنا الـشديـد للـخطـوة التي
اتـخذهـا الرئـيس األمـريكي دونـالد
ترامب باالعتراف بـالقدس عاصمة
لدولة " إسرائـيل"  واعتباره قراراً
بــاطالً والغـيــاً ومـخــالـفــاً لـقــواعـد

وحق شعوبها فـي احلرية والتقدم
والتنمية بعيداً عن سياسات إمالء
اإلرادة وفــرض الــهـــيــمــنــة ونــهب
الــــــثـــــروات مـن جـــــانـب الـــــقـــــوى
ــتـنــفّـذة في الــعـالم ــتـســيّـدة وا ا
ونــؤكـد حق الـشـعـوب في اخـتـيـار
أنـظـمـة احلـكـم اخلـاصـة بـهـا وفـقاً
ستقلة ولذلك خلياراتها احلرّة وا
نـستـنكـر العـقوبـات التي تـفرضـها
الـقـوى اإلمـبريـالـية عـلى الـشـعوب

ونعلن عن تضامننا معها.
ـــانــنـــا بــأهــمـــيــة وضــرورة 7- إ
حــمــايــة الــسـلـم واألمن الــدولــيـ
وبحل اخلالفـات بالـطرق الـسلـمية
وعــــدم الــــلــــجــــوء إلى الــــقــــوة أو
ا يـنـسجم الـوسـائل العـسـكريـة 
مع مـباد ومـقاصـد وميـثاق األ
ـتـحـدة وخـصـوصـاً مـبـاد عـدم ا
الـتــدخل فــيــمــا يــتــعــلق بــصـمــيم
الـســلـطـان الــداخـلي لــلـدول وذلك
وحــده مـا يـنـمّي عالقـات الـتـعـاون
ـــشــــتـــركـــة ـــصــــالح ا في إطــــار ا

تبادلة. نافع ا وا
—«d  —Ëb

وابدى االم العام السابق الحتاد
احملامـ العـرب احملامي عـمر زين
اســـتــــغـــرابـه لـــصــــدور  قـــرار عن
ي اني  في اليوم العا ان اال البر
لالنـتـصار عـلى الـنازيـة والـفاشـية
بـضــغط من اسـرائــيل بـعــدّ حـركـة
ـيـة حـركـة مـعـادية ـقـاطـعـة الـعـا ا
لـلـسامـيـة داعـيا لـلـتحـرك ضـد هذا
الــقــرار لــعــدم قــانــونــيــته ولــعــدم
انــسـانــيــته والـعــمل عــلى إبــطـاله
واسقـاطه بكل الـوسائل الـقانـونية
ـتـاحة. ـانـيـة واحلكـومـيـة ا والـبـر
وقـال زين في بـيـان تلـقـته(الـزمان)
امس انه(امـر يـثيـر االسـتـغراب ان
ي لالنتصار يصدر في الـيوم العـا
عـلى الـنــازيـة والـفــاشـيـة قـرار عن
ــاني الــبــونــدســتــاغ ــان اال الــبـــر
وبضغط من العـدو الصهيوني في
ية قاطـعة العا انيا بعـدّ حركة ا ا
- BDS- حـركـة مـعـادية لـلـسـامـية
ـانـية ونـرى ان عـقـــــــدة الـذنب اال
الـــــــنــــــاجتــــــــــــــة عن جـــــــرائـــــــم
الــــنــــــــــازيــــة ضــــد الـــيــــهــــــــــود
تـــعـــــــــــمـل لـــتـــغـــطـــيـــة جـــرائم)
ـــــــــــاذا لـــــــم تـــــــــر مــتـــســائال(
هــــــذه اجملــمـوعــات االعـتـــــــــقـال

االداري? 
ـاذا لم تــر هـذه اجملــمـوعــات عـدد
ــعـــتــقــلــ في الــســجــون الــذين ا
تــتــجــاوز مــدة حــبــســهم عــشـرات

 ? السن
ـاذا لم تــر هــذه اجملـمــوعــات قـتل
تمسك واطن الفلسطـيني ا ا
بـحق الــعـودة الى وطــنـهم يــومـيـاً

الــقـانــون الــدولي ولـقــرار مــجـلس
األمن الدولي رقم  478 الصادر في
20 آب (أغـــــســـــطس) 1980 وهــــو
واحـد من سـبـعـة قـرارات كـانت قـد
صـــدرت قـــبــلـه أدانت مـــحــاوالت "

إسرائيل" ضم القدس.
4- اســتـــنــكــارنــا لــقــرار الــرئــيس
األمـريـكي تـرامب اعـتـبـار اجلـوالن
الـســوريـة تــابـعــة إلسـرائــيل وهـو
قــرار بـــاطـل شـــكالً ومـــضـــمـــونــاً
ناهـيك عن انتهـاكه السافـر لقواعد
الـــقــانـــون الــدولي روحـــاً ونــصــاً
فــضالً عن مــخــالــفــته الــصــريــحـة
لـــقــرار مــجــلس األمن رقم 497 في
17 كـانــون األول (ديـسـمـبـر) 1981
والـذي دعــا بـاإلجـمـاع " إسـرائـيل"
إلى إلـغـاء ضم مـرتـفـعـات اجلوالن

بحكم "األمر الواقع". 
ـناسـبـة  فإنـنـا نـدعو إلى وبـهـذه ا
عــدم االعــتــراف بــفــرض قــوانـ "
اسـرائيل" وإدارتـها وواليـتهـا على
اجلـوالن الــسـوريــة ونـعــتـبــر أيـة
خــطـــوة تــعـــتــرف بـــذلك ال قــيـــمــة
قانونية لها ألنها مخالفة للقواعد
اآلمــرة في الـــقــانــون الـــدولي تــلك
الـتي ال تـعـتـرف بـضم األراضي أو
إحلـاقـهــا كـمـكـاسب حــربـيـة جـرّاء

االستيالء عليها بالقوة.
5- وقـوفــنــا إلى جـانـب الـشــعـوب
الــعـربــيـة الـتي عــانت من اإلرهـاب
الدولي خـصوصـاً من التـنظـيمات
ـــدعـــومـــة من قـــوى اإلرهـــابـــيـــة ا
خـــــارجـــــيـــــة مـــــثل
تــنــظـــيم الــقــاعــدة
وداعـش وجـــبـــهـــة
النـصرة وغـيرها
تــلك الــتي عــمــلت
عـــــلى تـــــفــــتـــــيت
الـبـلـدان الـعـربـية
وإثـارة الــنـعـرات
الـــــطـــــائـــــفـــــيــــة
والـــعـــنـــصـــريــة
فــيـهــا حـيث مـا
تــــزال ســــوريـــا
تــــتـــعـــرّض إلى
شــــــــــــــــــــــــــــتــى
احملاوالت التي
تريـد النيل من

وحدتها .
6- نــدعـو إلى
الــــعـــمل عـــلى
حمـايـة الدول
الــــوطــــنــــيــــة
وتــــــعــــــزيـــــز
ســـيـــادتـــهـــا
واسـتـقاللـها
عــــــــــــــــــــــلــى
أراضــــيـــهـــا بغداد
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مشاهد إنسانية رائعة تتـجلى بهذا الشهر  وفي أوقات أخرى كثيرة
 وجـميـعهـا تـدل على أن مـجتـمـعاتـنا رغم الـظـروف إال أنهـا ما زالت

مجتمعات مفعمة باحلياة وحب اخلير لألخرين . 
أن هـذه الطـاقات كـالبـئـر الذي ال يـنضب مـهمـا اسـتقـيت منه  ولـهذا
تـزداد الـدعـوات الـصـادقـة واحلـكـيـمـة إلى اسـتـغالل طـاقـات اجملتـمع

وجعله خلية نحل تعمل بكل قوتها وتعم الفائدة على اجلميع . 
عنـدمـا كـنـا صـغـاراً مـا زالت أتـذكـر معـلـمـيـنـا االجالء وهم يـحـثـونـنا
خلدمـة اجملتـمع  فيـوماً نـقوم بـتنــــــــظيف أحـد الشـوارع وبعـد فترة
ثمـرة في أرض خاليــــــة من الزرع أو نقوم نقوم  بـغرس األشجـار ا
بـطالء حـائط طويل  كل هـذه األعـمال وغـيـرها الـكـثيـر كـنا نـــــــــقوم
ـلك روح اجلماعة في عملنا بها وننهيهـا بوقت قياسي ألننا كـــــــنا 
 وهكـذا كانت تـلغى الـفروقـات االجتــــمـاعيـة والطـبقيـة وتنـصـــــــهر
لــهـدف ســام بــسـيط وواضـح. تـقــوم اآلن الــهـنــد بـحــمالت مــلــيـونــيـة
لـتــــــــــغــيــيــر الــواقع فــلــقـد قــامــوا في بــدايــة الــعــام بـأكــبــر حــمــلـة
تشــــــــجير في تـاريخ البـــــشرية في مدة ال تـتجاوز أربعة أيــــــــام
فـقط  أمـا الــصـ فـلـقــد قـدمت لـنــا درسـا رائـعـاً في عــمل اجملـتـمع
الـتـطـوعي  فـالصـ كـمـا هـو معـلـوم لـديـها أطـول سـكـة قـطارات في
العالم فال يـوجد مكان إال وقـد وصلته الـسكة وما قـامت احلــــــكومة
به بكل بساطة أنـها وفرت مهندســـــــي طـرق وأوصلت قضبان سكة
احلـديـد لـلــقــــــــطـارات  وقـالـتــهـا صـراحـة وعالنـيــة أوصـلـوا سـكـة
احلديد إلى مدنكم فعمل اجلميع مع مهندسي الطرق طواعية وانتهت
مهـمـتـهم بـتكـلـفـة قـليـلـة وبـوقت سـريع اعـتمـادا عـلى جـهـــــــود أفراد

اجملتمع . 
مـجـتـمــعـاتـنـا ال تــقل عن أي مـجـتـمـع أخـر  لـكـنـنــا نـحـتـاج إلى روح
ـبـادرة والـتنـظـيم  فـأن وفـرنا هـذين األمـرين أنـا مـتأكـد أنـنـا سوف ا

نقدم للعالم بأسره جتربة رائعة ليس لها مثيل يذكر.

احلــقــوقـيــ في مــخــتــلف أنــحـاء
الـعـالم والسـيّـمــا تـلك الـتي تـهـدّد
الــــــســـــــلم واألمـن الـــــــدولــــــيــــــ

وخـــصــــوصـــاً مـــســــألـــة اإلرهـــاب
واإلرهــاب الـــدولي ونـــزع الــسالح
توسط وتصفية النووي عن دول ا
الــقــواعــد الــعــســكــريــة وتــســويـة
ا فيه النزاعات على النفط والغاز 
مـصـالح الـشـعـوب وعالقـات الدول
الـــقــائــمــة عـــلى أســاس االحــتــرام
شـتـركـات اإلنسـانـية  ـتـبـادل وا ا
كما ناقش االجتماع مسائل تتعلق
ـتـوسط وضـرورة بـبـيـئـة الـبـحـر ا
احلفاظ على بيئة نظيفة بعيداً عن
التلـوّث واالستخدامـات التي تضر
بــاجلــنس الــبــشــري في احلــاضــر
ـــتــقــبـل وتــوقف احلـــقــوقــيــون وا
ـتـوسـطـيـون  لـيـنـاقـشـوا مـسـألة ا
الالجــئـ والـهـجـرة حـيث أصـبح
البـحر مقـبرة للـموت حسب تـعبير
رئـيس الـبـلـديـة وذلك انـطالقـاً من
ـان الـراسخ بـحـقـوق اإلنـسـان اإل
وحق الشعوب في تقـرير مصيرها
دون أي افــتـئـات عـلــيـهـا أو تـدخل
بــشـــؤونـــهــا الـــداخــلـــيـــة وكــانت
اجملـموعـة العـربيـة قد بـلورت نداء
وافق عــلـيه اجملــتــمـعــون واعـتــبـر
وثـيقـة من وثـائق اجـتمـاع نـابولي
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{ طــوكـــيـــو (أ ف ب) - صــرح
الـــرئــــيس األمــــيــــركي دونــــالـــد
تـرامب امس االثـنـ أن الـزعيم
الــكــوري الـشــمــالي كــيم جــونغ
أون رجل "ذكـي جــــــدا" ويــــــدرك
الضرورة بالنسـبة إليه للتخلي
عن األســلـحــة الــنـوويــة بــهـدف

التمكن من تطوير بلده.
وصـــرّح تــرامـب بــعـــد قـــمــة مع
رئيس الوزراء اليـاباني شينزو
آبي في طـوكـيـو أن كـيم "يـعرف
ــكن أن أنه بــالــنـــووي وحــده 
حتـصل أشـيـاء سـيئـة. إنه رجل
ذكي جــــداً يــــدرك ذلك جــــيـــداً"
مــضـيــفـاً أن كــوريــا الـشــمـالــيـة
لــديــهــا "إمــكــانــات اقــتــصــاديـة

هائلة".
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وأكــــد رئــــيس وزراء الــــيــــابـــان
شـيـنـزو آبي االثـنـ أنه حـصل
على "الدعم الكامل" من الرئيس
األمــيـركي دونـالـد تـرامب لـلـقـاء
الـزعـيم الــكـوري الـشــمـالي كـيم

جونغ أون.
وصرّح آبي بعـد قمة عـقدها مع
ترامب في طـوكيـو "أشعـر أنني
بحاجة للقاء ثنائي مع الرئيس
كــــيم مـن دون حتــــديــــد شـــروط
مـــســبـــقـــة وأنه من الـــضــروري
تـبادل مـعه وجهـات نـظرنـا بكل

صــراحــة (...) الــرئـــيس تــرامب
(...) قــال لـي إنه ســيــقـدم دعــمه

الكامل لذلك".
و دت كــوريــا الــشــمــالــيــة امس
االثـن بـشتـيـمة عـلى انتـقادات
ـــــســـــتـــــشـــــار األمن الـــــقـــــومي
األمـيـركي جـون بـولــتـون فـيـمـا
حتدث الرئيس األميركي دونالد
تــرامب عن "االحــتـرام الــكــبــيـر"

ب واشنطن وبيونغ يانغ.
وقــــال مــــتــــحــــدث بــــاسم وزارة
اخلارجية الكورية الشمالية في
مـــوضـــوع بـــولـــتـــون إن "خـــطــأ
بـشـريـا من هـذا الـنـوع يـجب ان
ـــكن" يـــرحـل في اســـرع وقت 
واصـــفــا إيـــاه من جــهـــة أخــرى

بأنه "مهووس باحلرب".
وقـــد شــــهـــدت شــــبه اجلــــزيـــرة
الـــكـــوريـــة ابــــتـــداء من الـــعـــام
ــاضي فـتـرة هــدوء مـلـحـوظـة ا
أتـــاحت عــقـــد اجــتــمـــاعــ بــ
تــــــرامب والــــــزعـــــيـم الـــــكـــــوري

الشمالي كيم جونغ أون.
ـتـعـلقـة بـنزع ـفـاوضات ا لـكن ا
الـسالح الـنــووي مـتـعــثـرة مـنـذ
فشل القمـة الثانيـة ب الرجل

في شــبـاط/فـبـرايـر في هـانـوي.
ومنذ ذلك احل مارست كوريا
الـشــمـالـيــة الـضــغـوط من خالل
اطـالق صــــاروخـــ قــــصــــيـــري

دى. ا
ورأى بولتون الـسبت أن هات
التجربت تشكالن "من دون أي
شـك" انـتـهـاكـا لـقـرارات مـجـلس
األمـن الــــــدولـي وأدتــــــا إلى رد

. قاس من بيونغ يانغ االثن
ــتـحــدث بــاسم وزارة وكــشـف ا
اخلـارجـيـة الـكـورية الـشـمـالـية
أن بــيـــونغ يـــانغ لم تــقـــبل أبــدا
احلــظــر الــذي فـرضــته عــلــيــهـا
ــتـحــدة حـول اســتـخـدام األ ا
الــتــكــنـولــوجــيــا الــبــالــســتــيـة
معتبرا أنه شـبيه بحرمانها من
"حقوق شعب يتمتع بالسيادة".
واضــــاف كـــمــــا ذكــــرت وكــــالـــة
األنـبـاء الــكـوريـة الـشــمـالـيـة أن
"بـــولــتـــون قــال إن مــنـــاوراتــنــا
الـعـسـكـرية الـروتـيـنيـة يـتـجاوز
قــرارات مــجــلس األمن الــدولي

وهذا يتجاوز الغباء".
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ومن دون ذكـر تعـبيـر صواريخ
اضــاف الـــبــيـــان أن عـــمــلـــيــات
اإلطالق لم تــســتــهــدف أي بــلــد

مجاور أو تهدده.
واوضح البيان ان "حظر إطالق
الـــصـــواريخ الـــتي تـــســـتـــخــدم
التكنولوجيا الباليستية شبيه
ـطـالبـتـنـا بالـتـخلي عن حـقـنا
في الــدفـاع عن الــنـفس". واتـهم

(...) قطعنا شوطا طويال".وكان
الــرئــيس األمـيــركي قــال األحـد
إن "كــوريــا الــشـمــالــيــة أطــلـقت
بعض األسلحة الصغيرة وهذا
مـــــا أزعج الـــــبــــعـض في بالدي
وفـي بـــلــــدان أخــــرى لـــكــــنه لم

يزعجني أنا".

يــزور الـــيــابــان عـن "االحــتــرام
ـتـحـدة الـكـبـيـر" بـ الـواليـات ا
وكوريـا الشـمالـية. وقـال ترامب
فـي مـــســـتـــهل قـــمـــة مع رئـــيس
الـوزراء الـيـابـاني شـيـنـزو آبي
إن "كــثــيــرا من األمــور اجلــيــدة
سـتـحـصل مع كـوريا الـشـمـالـية
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بــولـتــون بـ "نـفخ فــكـرة احلـرب"
في أذني ترامب.

واتــهم الـبــيـان بــولــتـون ايــضـا
بـأنه مــصــاب بـ "عـيـب بـنــيـوي"
ويـــعــمل عـــلى "تــدمـــيــر الــسالم
واألمن".وقـبـل دقـائق من صـدور
هذا الـبيان حتـدث ترامب الذي

شينزو آبي
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وهــدم الـبــيـوت واقــتالع االشـجـار
ستوطنات?).  وبناء ا

ـانــيــا الـتـي غـادرتــهـا وتــابع ان(ا
الـنــازيـة الـى غـيــر رجـعــة تـوجب
ـانـيـة عـلى هـذه اجملـمـوعـات الـبـر
ــــانــــيــــة وانــــطـالقــــاً من احلق اال
االنــــــــــــســــــــــــانـي ان تــــــــــــقـف مـع
الفلسطيـني في نضالهم غير ان
الــتــمــسك بــالــدولــتـ عــلى ارض
ـنطق فـلسـط من اصـحـاب هذا ا
ويــبـــقى عــلـــيــهـم واجب حــمـــايــة
فلسط من اجلرائم التي يرتكبها
الـصـهايـنـة) مضـيـفا (كـنـا ننـتـظر
من هذه اجملمـوعات الوقـوف صفًا
ــســتــوطــنـات واحــداً ضــد بــنـاء ا
الصـهـيـونـيـة في الضـفـة الـغـربـية
الـتي هي مـنــعـاً القـامــة الـدولـتــ
ــة بـــحق الــفــلــســـطــيــنــيــ جــر
والعرب). وشدد على أنه (ال يجوز
ولن تـرضى االنـسـانيـة جـمـعاء ان
يـصدر مـثل هذا الـقـرار ضد حـركة
ـيـة ســنـداً حلـجـة ـقــاطـعـة الـعــا ا
ـانـية واهـيـة عن اجملـمـوعات الـبـر
ـانـيـة وكـان عـلـيـهـا ان تـعـادي اال
وتقف ضـد كل ما هـو فاش ونازي
ـتـمـثـل الـيـوم في كل وعـنـصــري ا
اجلرائم الـصهـيونـية الـتي ترتكب
عـلـى ارض وضـد شـعب فـلـسـطـ
وحتـت اعــــــ الـــــــعــــــالـم).وعــــــاد
ـاذا لم تـر هـذه لـيـتـسـاءل (نــقـول 
اجملــــــــــــمـــــــــــوعــــــــــــات اجلـــــــــــدار
ـــاذا لم تـــر هـــذه الـــعـــنـــصــــري?و
ـعـتقـل في اجملـموعـات االسرى ا
عـتقالت الـصهيـونية السـجون وا
وطــريــقــة مــعـــامــلــتــهم الــســيــئــة
اذا الالنسـانيـة لهم والهـاليـهم? و
لم تــر هــذه اجملــمــوعــات اعــتــقـال
االطـــفــــال الـــذين بـــلـغ عـــددهم في
الـشـهـرين االخـيـرين اكـثر من 250
طــفالً في ســجـون مــجــدو وعــوفـر

والدافوت).
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ودعــا زيـن (كل الــقــوى احلـيــة في
الــعــالم  وال ســيـمــا الــرأي الــعـام
العـربي واالسالمي  لـلتـحرك ضد
هــــــــذا الـقرار لـعـدم قانـونـيـــــــته
ولعـدم انسانـيته والـــــــــعمل على
إبــــــطـــــالـه واســــــــــــقــــــاطه بــــــكل
الــــوســــــــــائـل الـــقـــــــــــانـــونــــيـــة
تـاحة) ـانيـة واحلكـوميـة ا والـبر
مــــؤكــــدا ان(عــــلى اجملــــمــــوعــــات
ـانـيـة الـرجــــــــــوع ـانـيـة اال الـبـر
عن هــــــذا الـــــقــــــرار خملـــــالــــــفـــــته
الــــقــــــــــــرارات الــــدولــــيــــة الــــتي
جتــــــــــــــرم االســــتــــيــــطــــان ومـــا
ينــــــــتج عـنه من بضــائع وسوى
ذلك وتـعـدّه كـاالحـتالل وامـراً غـيـر

مشروع).
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كشـف رئيس مـجلس إدارة الـهيـئة
ـهـندس السـعـوديـة لـلـمهـنـدسـ ا
سـعـد الـشـهـراني عن ضـبط ثـالثة
آالف شـــهــادة هــنــدســيــة وهــمــيــة
ومزورة في احلمـلة التي أطلـقتها
الـــهــيـــئــة لـــلــحـــد من الــشـــهــادات
ـزورة بـالـتـعـاون مع الـوهـمـيـة وا
األمـن الـعــام واجلــوازات وبــعض
اجلــهــات احلــكــومـــيــة الــرقــابــيــة
األخـرى. ونـقلـت الصـحف احملـلـية
عن الشهراني الـقول (أن من بينها
 712شــهــادة مـزورة وتــورط عـدد
قـلـيل جدا مـن السـعـوديـ في تلك
ــزورة الــشـــهــادات الــوهــمــيــة وا
الــــصـــادرة من جــــامـــعـــات خـــارج

الـسـعـوديـة وجـرى تـسـلـيـمـها إلى
جـــهــات االخــتــصــاص لـــتــطــبــيق
واسـتـكـمـال اإلجــراءات الـنـظـامـيـة
ــتــبــعــة في حــاالت الــتــزويــر من ا
ســــــــــجـن أو غـــــــــــرامــــــــــة ومـن ثـم
الـتــراحــيل). وقــال إن (الـشــهـادات
األخـرى الوهـميـة غيـر مكـتمـلة إذ
أنـهـا صـادرة من جـامـعـات وهـمـية
وغـيـر مـصـنـفـة في وزارة الـتـعـلـيم
ـمـلـكـة وأن الـهـيـئـة تعـتـمـد في بـا
آلــيــة الــتـــدقــيق عــلـى الــشــهــادات
التواصل مع اجلـامعات والـكليات
لـلتـأكد من حـقيـقة الشـهادة عالوة
عـلـى تـنــفــيــذ اخــتـبــارات مــهــنــيـة
وتـــخــصـــصــيـــة وعــمـل شــراكــات
واتـفـاقيـات مع جـهات مـتـخصـصة

لــــتـــقــــد االخـــتــــبــــارات وكـــذلك
ـــركـــز الــــوطـــني الـــتــــعـــاون مـع ا
لـــلـــقـــيـــاس والـــتــقـــو في وزارة
التعليم إلعداد وتقد االختبارات
هـنـدس لـلـتأكـد من مـستـويـات ا

ناسب. وحصولهم على االعتماد ا
وتعمل الهـيئة على تطـوير آلياتها
في حال استـوجب وجود شهادات
ودورات اخــتـــبــارات أخـــرى لــرفع
هنة وأن الـهيئة تعمل مع جودة ا
اجلــامـعــات الـســعــوديـة لــتـطــويـر
ارسة التعليم الهندسي لوصول 
مهنـة الهندسة إلـى أعلى مستوى
الفــــتــــا إلـى أن مــــنــــصــــة إجنــــاز
ســــــاهـــــمـت في احلــــــد مـن قـــــدوم
زورين والوهميـ بالتعاون مع ا

هنـدسات األجنـبيات. وأشار إلى ا
أن إجمـالي اللجـان التـنسيـقية في
ــنـــاطق واحملــافــظــات الــتــابــعــة ا
لــلـهــيـئــة نـحـو  16جلـنــة وهـنـاك
خــطط تـوســعـيــة بـإنــشـاء مــقـرات
دائــمــة لــلـفــرعــ األســاســيـ في
الدمـام وجدة وذلك بـعد احلـصول
ـــــوافــــقــــات الــــرســــمــــيــــة عــــلى ا
ـــالــــيـــة ومن ثم واالعــــتـــمـــادات ا
الـــتـــوسع في إنـــشـــاء مــقـــرات في
ـــنـــاطـق األخـــرى الـــتـي فـــيـــهـــا ا
ــهـنـدسـ والـشـركـات اكـتـظـاظ بـا
كـاتب الهنـدسيـة وأن األحساء وا
ـناطق الـتي يتـوفر فـيهـا عدد من ا
ـهـندسـ الفـتا إلى أن كـبـير من ا
تقييم الدورات للمرحلة السابقة).

الالئق وجــذبــهن واسـتــقــطــابـهن
ومـشـاركـتـهـن في الـهـيـئـة وتـقد
اخلــــــدمـــــات الــــــتـي يـــــطــــــمــــــحن
ـــهــنــدســات لــهــا.مـــوضــحــا أن (ا
األجـنبـيـات يعـمل عدد كـبـير مـنهن
في شركات خاصة وتخصصاتهن
ـــكن إحـاللـــهــا جـــدا نـــادرة ولم 
ـهـنــدسـات الـسـعـوديـات بـبـعض ا
حالـيا) مـؤكدا أن (الـهيئـة متـجهة
ـــــهــــــنــــــدســـــات إلى احــــــتــــــواء ا
السـعوديـات إلدراجهن حتت مـظلة
الـــهـــيــئـــة إذ أنــهـن عــامـل رئــيس
ـــنــــظــــومـــة وشـــريـك في جنــــاح ا
بـالـهيـئة وأن الـهـيئـة لديـهـا الثـقة
ـهندسـات السـعوديات التـامة أن ا
يـتـمـتـعن بـقـدرات ومـهـارات تـفوق

األمن العـام واجلوازات إذ أنه يتم
فـــــــحص شـــــــهــــــادات ومـــــــؤهالت
ــهــنــدس األجــنــبي في وخــبــرات ا
الـهـيـئـة قـبـل مـنـحه تـأشـيـرة قـدوم

ملكة). إلى ا
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وأوضح أن األرقام اإلحصائية في
ـمـلـكة الـهـيـئـة تـشـيـر إلى أن في ا
نـحـو 1600 مــهـنـدسـة ومــعـمـاريـة
ومـصـمـمـة غـالـبـيـتـهن أجـنـبـيـات
ـهـنـدسـات الـسـعـوديات وأن عـدد ا
في ازديـــاد في الـــفـــتــرة األخـــيــرة
ـــهــــنــــدســـات وتــــتــــولى جلــــنــــة ا
الــســعـوديــة تـضم  10مــهـنــدسـات
ــهــنــدســات ســـعــوديــات خــدمــة ا
ـصـممـات بالـشكل ـعمـاريات وا وا

توسط في اجتماعهم حقوقيو البحر ا

دونالد ترامب
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ي نـاسبـة الـيوم الـعا اعلن وزيـر الثـقـافة والـسـياحـة واآلثار قـبل أيـام  و
لآلثـار  عن اقـامـة خارطـة رقـميـة - ديـجـيتـال ألكـثر من 15000 خمـسة
عـشـر الـف مـوقع اثـري في الــعـراق  كـمــا كـشف عن تــوظـيف تــقـنـيـات
واقع األثـرية التـحسس الـنـائي واستـخـدام الصـور الفـضـائيـة حلمـايـة ا

هدد باألخطار  .  والتراث ا
هذا اخلبر هطل علينا كمختصـ بالتاريخ وبخاصة تاريخنا احلضاري
ـا آلثـارنا من ـطـر عـلى األرض الـيبـاب وأثـلج قـلـوبـنـا  الـعتـيق كـهـطـول ا
مـدلوالت حـضـاريـة قـيـمة جـدا لـبـلـدنـا الـعظـيم ولـلــــــــبـشـريـة في ارجاء
ـعـمـورة كـلـهـا  اذ ان آثـارنـا وحـضارتـنـا تـشـكـل احملـور األســـــــاس ا
ــــــيا من مـعـــــان لهـوية الـعراق الـوطـنيـة والثــــــــقافـية ومـا تـعكـسه عا
ثرية و وتعبّر بـحق عن عمق ورصانة الكـيان العراقي وبالـتالي شخصية
ـواطن الـعــراقي ومـدى امـتـداد جـذوره عـمـيـقـا بـالـتـربـة ـثـلـة بـا ابـنـائه 
العراقيـة و بشواخصـها التاريخـية التي ليـس لها نظيـر في جميع ارجاء

العالم . 
فالشـخصـية العـراقيـة شماال وجـنوبا شـرقا وغـربا وعلى جـميع الـصعد
وفي اية مديـنة او قريـة او هور او جبل او جـزيرة ومن اية بـقعة او طـينة
عراقيـة هي دالة ونتـاج حيـوي انساني سـام لتـلك الركائـز من احلضارة
تفـاعلة األكدية الـسومرية البـابلية اآلشوريـة الكلدانية التليدة بـروافدها ا

العربية الكردية التركمانية السريانية ... 
ـتـــــــفتـحة اإلنـسانـية التي هذه اللـوحة الـفسـيفسـائيـة الزاهـية والبـاقة ا
تعطّر البيئـــــــة العراقية ببهاء التعايش واحملبة والتكامل والسالم  هذا
ـــــــتـيـنـة الـتي ال ولن تـنـفصم الـتعـايش هـو األصل الـعـراقي والـلـحـمة ا
ـصــدر لـلـعـراق من بـالـرغم مـن كل احملن ومـوجـات الــكـراهـيـة والــشـر ا

اذا ? الن األصل طيب وكر وسام .   خارج احلدود .. 
وأنه يـــتــعـــــــــ عـــلــيـــنــا فـي ايــة اشـــكــالـــيـــة الــرجـــــــــوع بــاألســـبــاب
قدمــــــات بـــــــررات والدوافع الى األصـــــــول والى اجلذور والى ا وا
بـــــــغيـة التعرف عـلى النتـائج  "فإذا عرف الـسبب بطل

العجب" ..
 وهـكــذا هي الــهـويــة الــعـراقــيـة تــبــقى وضّـاءة  
ويـبــقي الـنــسـيج الــعـراقي صــامـدا عــصـيّـا ازاء
الـــعـــواصـف الـــهـــوجــــاء وإزاء مـــخـــالـب الـــشـــر

ودسائس الوقيعة .. والى األبد .   
   

بغداد
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