
لـلـهـجـاء في تـاريــخـنـا االدبي مـسـاحـة واسـعــة يـدل عـلى ان الـنـاس يـهـجـو
بـعضهم بعضـا السباب كثيـرة فالشاعر يـهجو شاعرا اخر حـسدا او تقليال
من شـأنه وبعضهم يهجو قبيلة بـكاملها الن له معها ثأرا في قريب او نسيب
ـألـوف وغـيـر ـعـيـبـة اخلـارجـة عن ا وتـسـتـغـرب لـغـة الـهـجـاء حـيث االلـفـاظ ا
ـستـحسـنة عـنـد اهل الذوق واحـترام االخـر ولكن الـتـاريخ حفظ لـنا مـئات ا
قـصائد الـهجاء بعـد ان اصبح او هكـذا كان غرضـا شعريـا واسع االنتشار
ـديح ومـا الـنــقـائض بـ الـفــرزدق وجـريـر اال نـوع من هـذا يـقـابـلـه غـرض ا
الـهـجـاء حـيث يـقــلل كل واحـد مـنـهـمـا شـأن االخــر في الـشـتـائم والـسـبـاب
الـعلـني الذي تـتـناقـله االسمـاع فيـمـا بعـد لتـصبـح ابواقـا يصل صـداها الى
رجـال القبائل فـي مضائفـهم وجلسـات سمرهم والـتندر فـيما بـينهم عن هذه
الـقبيلة او تـلك.قد تكون هـناك دواع ومسببـات الن يهجو شـاعر شاعرا اخر
ولـكن ان يعم الهجـاء مجتـمعا بشـريا معـينا فذاك يـدعو الى االستـغراب فما
ذنب طـفل يتـحمل شـتائم شـخص ال تربـطه به اية صـلة وتـبقى الـشتـائم هذه
تـتناقلها االجيال في مجتمع سماعي يـعتمد على تناقل االخبار عبر السماع
وحـده وقد تـغفـر لبـعض الـشعـراء وهم يهـجـون انفـسهم كـمـا فعل احلـطيـئة

اء وقد كان دميما ح قال:  ح نظر الى وجهه في ا
ارى لي وجها قبح الله شكله

                      فقبح من وجه وقبح حامله
ال ضـير في ذلك فقد شتم نفسه ولم يشتم غيره هجا وجهه الدميم ولم يهج
قابل ان قـبيلة اسمـها (انف الناقة) يكـرهون تسمية سـواه ولكنك ترى في ا
الـناس قـبـيـلتـهم بـهذا االسم وكـأنه نـوع من الـهجـاء اجلـمـاعي لكل رجـالـها
ونـسـائـهــا حـتى يـبـرز لــهم شـاعـر فـيــغـيـر احلـال الـى حـال اخـر فـصـاروا

يعتزون بهذه التسمية التي كانت هجاء فتحولت على يديه الى مديح:
قوم هم االنف واالذناب غيرهم

                 ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا
تنبي الكبـير يهجو ليـلة العيد كافور االخـشيدي حاكم مصر الذي وهـا هو ا
وعـده بوالية دون ان يحـقق له امنيته فـيترك له ليـلة الهرب من مـصر قصيدة
من الـهـجــــــــاء الـالذع الـذي مـا بـعـده هـجــاء وقـــــــد كـان اسـود الـبـشـرة

فقال:
من علم االسود اخملصي مكرمة

                    اقومه البيض ام آباؤه الصيد
فـوقعت عند كافـور الطامة الكـبرى في اقسى قصيدة

هجاء في تاريخنا االدبي.  
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انية تناول قضية احلارس اخلاص البن الدن WB∫ عنوان رئيسي لصحيفة بيلد األ

اســـرائــيل هي "الــدولـــة الــقــومــيــة
للشعب اليهودي".

ـساواة وال يـتضـمن إشـارات إلى ا
ـوقراطـية مـلمـحا بذلك إلى أو الد
أن األولـويـة هي لـلـطـابع الـيـهودي
للبالد بينما يشير إلى أن اسرائيل
هـي الــوطن الــتـــاريــخي لـــلــيــهــود
نحهم احلق "احلـصري" لتقرير و

صير فيها. ا
wÐdŽ b¹bMð

ونــدد مــواطــنــو اســرائـيـل الــعـرب
بشدة بـالقانون وخـصوصا الدروز

البالغ تعدادهم  130ألفا.
وبـخالف غــيـرهم من الـعـرب الـذين
بــإمــكـانــهم الــتـطــوع لـلــخــدمـة في
اجلـيش االسـرائـيـلي فـإن اخلـدمـة
في اجلـيش أو الـشـرطة إلـى جانب
الــيـهــود االسـرائــيــلـيــ إجـبــاريـة

بالنسبة للدروز.
ــشـاركــون في الـتــظـاهـرة وهـتف ا
وهـم يـــحــمـــلـــون األعـالم الـــدرزيــة
بـــــاأللــــوان اخلــــمــــســـــة مــــنــــادين
ـســاواة" فـيــمـا قــدّرت وسـائل بـ"ا
اعالم مــحــلــيــة عــددهم بــأكـثــر من

خمس ألف متظاهر.
ونقلت وسائل إعالم اسرائيلية عن
الـرئيس الـروحي لـلطـائـفة الـدرزية
الــــشـــيخ مــــوفق طـــريـف قـــوله في
ـشـروط خـطـاب "رغم والئـنـا غـيـر ا
لــلــدولــة الــدولــة ال تــنــظــر إلــيــنــا

كمواطن متساوين".
وقـال اجلـنـرال الـعـسـكـري الـسابق
ــســؤولــ الـدروز أمل أســعـد إن ا
ؤسـسـة األمـنيـة مـثله الـكـبـار في ا

"يــريـــدون االحـــتــفـــاظ بــهـــويـــتــهم
اإلسرائيـلية ويـعتقـدون ان بإمكان
احلــــكــــومـــة ورئــــيــــســـهــــا إصالح
الــــقـــانـــون".وكـــان رئـــيس الـــوزراء
االسرائيـلي بنيامـ نتانيـاهو عقد
سلسلـة سلسلـة لقاءات مع زعامات

الـدروز في اسـرائـيل مـؤكـدا لهم "ال
يـوجـد شيء في الـقانـون يـتـعارض
مع حـقـوقـكم كـمواطـنـ مـتـساوين
داخل دولـــة اســرائـــيل وال يـــوجــد
س بــــــالـــــوضع ـــــكـن ان  شـيء 
اخلــاص لـــلـــطــائـــفـــة الـــدرزيــة في
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 ال اشك في ان هـناك خوفـا كبيـرا انتشـر حتت سقف السـياسة بـعد اندالع
ـطالـبة بـاخلـدمات االسـاسيـة.الـذين يصـرخون في وجه تـظاهـرات اجلنـوب ا
ــلــكــة احملـــاصــصــة الــتـي صــنــعت اغـــنى الــرجــال احلــكـــومــة يــرعــبـــون 
ـا من الـدســائس والـسـرقـات لـن يـنـتـهي والـنـسـاء.احملــاصـصـة اوجـدت عــا
بـسهـولـة.وحـتى قـبل ايام يـتـحـدث العـبـادي عن قـوة الـفاسـدين الـقـاهرة.اذن
ـتظاهـرون يطـالبـون بتـوفيـر ابسط االشـياء لـكن حقـيقـة مطـالبهـم هي انهاء ا
تظاهرون ان صنوع من رغبات السيـاسي اجلشعة. ادرك ا هـذا الوحش ا
طـبقـة بـلـيدة ال اعـني اجلـمـيع تشـكـلت الن روح احملـاصصـة خـلـقت اتبـاعـها
ـئـات لـيـخــدمـوهـا كـعـبـيـد الــعـمـيـان.هـذه الـطـبــقـة اسـتـخـدمت اشـخــاصـا بـا
اجلـاهلـيـة.هؤالء الـعـبـيد اسـتـخدمـوا ذلـهم الـيومي الذالل من يـريـد ان يدخل
الـلـعــبـة. لــقـد الحـظـت ان اكـثـر من يــعـمل بــالـقــرب من دوائـر صــنع الـقـرار
يـتـحـولــون الى اشـخـاص بــاردين وغـيـر مــهـتـمـ بــوضع الـفـقـراء,ويــبـدؤون
بـاحلديث الـكاذب ان عـدالة ما سـتنـزل من سمـاء االحزاب الـفاشـلة. الحظت
ان بـعض اصدقائي عادوا بروح غبية بعـد ان عملوا في دائرة قريبة من هذا
الـسياسي او ذاك.لـذلك ستـكون هذه الـتظاهـرات ان تواصلت بـقوة واصرار
ـثلون درسـا لتغـيير مـدرسة الـفشل التي تـصنع عـبيدا 
دور االحـرار. ال بـد ان تنـهي الـتـظـاهرات هـذا الـغـباء
تـظاهرين ـا نتـحمل.وعـلى ا الـذي طال عـمره اكـثر 
ان يـواصـلوا اذابـة فـوالذ احملاصـصـة بـنار غـضـبهم

قدس. ا
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{ بــويـــنـــوس ايــرس  ( أ ف ب) -
يـــــتـــــوقع ان يـــــدلي رجـل أعـــــمــــال
أرجنتيني اعـترف بدفع "مساهمات
حلـمالت انـتخـابـية" خالل الـفـترات
الـرئـاسـيـة لـنـيـسـتـور وكـريـسـتـيـنا
كيـرشنر بـشهـادته في قضيـة فساد
ي الـــســـيـــاســـة كـــبـــرى هـــزت عــــا

. واألعمال في األرجنت
وكــــــــان خــــــــوان كــــــــارلــــــــوس دي
غـويـكـوتـشـيـا الـرئيـس السـابق في
األرجـنــتـ جملــمـوعـة "ايــزولـوكس
كـورسـان" االسـبـانــيـة قـد اسـتـسـلم
لـلـشـرطـة اجلمـعـة وطـلـب احلـمـاية
ـوجب بــرنـامج "مــتـهم مــتـعـاون"
والـــذي يــتـــطــلـب اإلعــتـــراف بــدفع

رشى.
ووفـق مــــا نـــقــــلــــته وســــائل إعالم
مـحـلـيـة عن مــصـادر قـضـائـيـة فـقـد
اعـــتــرف غـــويــكــوتـــشــيــا ان وزارة
الـــتـــخـــطـــيط الـــتـي أشـــرفت عـــلى
مـــشـــاريع عـــامــة خـالل حــكـــومــات
تـعاقبـة ب عامي 2003 كيـرشنر ا
و 2015مـــــــارسـت "ضـــــــغــــــــوطـــــــا

للمساهمة في حمالت انتخابية".
ـتعـلـقة ـبـالغ ا لـكـنه شـدد على ان ا
ـساهمـات أقل بكـثير من ال12,8 با
مـــلــيــون دوالر الــتـي أشــار الــيــهــا
رئــيس احملـكـمــة الـقـاضي كالوديـو

بوناديو.
وتـعـرض غـويـكـوتــشـيـا لـلـطـرد من
شــركـة ايـزولــوكس في آذار/مـارس
 2017بــعــد حتــقـــيق داخــلي حــول

مخالفات مزعومة.
وتــــتـــحــــدث الـــنــــيـــابــــة الـــعــــامـــة
األرجـنتيـنيـة عن نظـام متـقن جلمع
ـزعــومـة من رجـال أمــوال الـرشى ا
األعـمـال ثم ارســالـهـا امــا الى مـقـر
الــــرئـــاســـة فـي كـــازا روزادا حـــيث
ـكاتب الـتـنفـيذيـة او مـقر اإلقـامة ا
الرئاسي في كويـنتا دي اوليفوس

في صـحـيـفـة "ال نــاسـيـون" ديـيـغـو
كــابـوت الـذي حـصـل عـلى الـنـسخ
االصــلــيــة بــشــكل مــؤقت من خالل

احد اصدقائه.
…b  ¡UN²½«

الـى ذلك أطـــــلـــــقت الـــــســــلـــــطــــات
القضائيـة في تونس مؤخرا سراح
ـــرحل من ســـامـي الـــعـــيــــدودي  ا

انيا من سجنه في تونس. أ
وكـان قـد  تـرحـيل "حـارس" زعيم
القاعدة السابق أسامة بن الدن في
 13يـوليـو/تمـوز السـابق من والية
شمال الراين-ويستفاليا إلى وطنه

تونس.
وقـال مـتحـدث قـضـائي تـونسي إن
الـــنـــيــــابـــة الـــعــــامـــة أبـــقـت عـــلى

الـــعــيـــدودي بــعـــد انــتـــهــاء فـــتــرة
دة  15يوما. "احلبس االحتياطي" 
وأضــــاف قـــائال: " إن الــــعـــيـــدودي
مـشـتـبه به ألنـه كـان حارسـا لـزعـيم
تــنــظــيم الــقــاعــدة أســامــة بن الدن
وتـــلـــقــيه تـــدريـــبـــا عــســـكـــريــا في
أفــغـانــسـتــان كـمــا تالحــقه شـبــهـة
انيا التورط في أنشطة متطرفة بأ
ولـم يــــثــــبـت بــــعــــد صــــحــــة هــــذه

الشبهات".
وكـانت احملكـمـة اإلدارية فـي مديـنة
ـانـيـة قـضت في جـيـلـزنـكـيـرشن األ
اليوم السابق لـلترحيل بعدم جواز
تــرحــيــله إال أن قــرار احملــكــمــة لم
يــصل إلى الـسـلـطـات اخملـتـصـة إال
بعد الترحيل.واعتبر قضاة محكمة

جـيـلـزنــكـيـرشن تـرحــيل الـتـونـسي
انتـهاكا لـلقانـون وطالبـوا بإعادته
ـانــيـا وقـد تــعـرضت مــديـنـة إلى أ
ـانـيـة لــلـغـرامـة بـسـبب بـوخـوم األ

ترحيله والفشل في استعادته.
وال يــتــيــســر لــلــعــيــدودي الــعــودة
ــانـــيــا ألنه ســـيــبـــقى عـــلى ذمــة أل

التحقيق القضائي في تونس.
لكن من هو سامي العيدودي?

ــتــهم بــأنـه كـان كــان الــعــيــدودي ا
احلــارس اخلــاص لــزعــيم تــنــظــيم
الـقــاعـدة الـسـابق أسـامـة بن الدن

ـانـيــا مـنـذ عـام 1997 يـعـيش فـي أ
ويتـقاضى راتـبا اجـتماعـيا شـهريا
قـــيــــمــــته  1168يـــورو. وكــــشــــفت
احلكومة اإلقليمية عن قيمة الراتب

بـعـد أن قـدم حـزب "البـديل من أجل
ـتــشــدد طـلب ــانــيـا" الــيـمــيــني ا أ

إحاطة بشأنه.
ونــفى الــرجل أي صــلــة بــاألعــمــال
اجلـــهــاديـــة.وكـــان بن الدن يـــتــزعم
تــنـظــيم الــقــاعـدة وأعــطى الــضـوء
األخضـر لشن هـجمـات إرهابـية في
احلـادي عـشر من سـبـتـمبـر/أيـلول
ــتـحـدة عـام اسـتـهــدفت الـواليـات ا
 .2001واستطاعت القوات اخلاصة
األمــريــكــيــة قــتـلـه بــالـرصــاص في

باكستان عام .2011
وكان ثالثة عـلى األقل من الطيارين
الذين نفذوا الهجوم االنتحاري في
احلـادي عـشر من سـبـتـمبـر/أيـلول
أعـضـاء في خــلـيـة تـابـعــة لـتـنـظـيم
الــقــاعــدة مـــقــرهــا هـــامــبــورغ في

انيا. شمالي أ
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ويـــقـــول شـــاهـــد عـــيــان إن ســـامي
الــعــيــدودي عــمل شــهــورا في عــام
 2000 كأحد أفراد احلرس اخلاص
لــ الدن في أفـــغــانــســتــان. ونــفى

الرجل أي صلة باألمر.
وأجـرت الــسـلــطـات حتــقـيــقـات مع
سـامي بشـأن مزاعم صـلته بـتنـظيم
القاعدة في عام  2006 دون توجيه
اتـهـام لـه.وعـاش سـامي مع زوجـته
انيـة وأطفاله األربعـة في مدينة األ

انيا. بوخوم في غربي أ
والـــــتــــــحق بـــــعــــــدد من الـــــدورات
الـدراسيـة في مجـال التـكنـولوجـيا
بـعـد أن حصـل على تـصـريح إقـامة
ـانــيـا عـام  1999 كـمـا مــؤقت في أ
ـديـنـة في عـام انــتـقل لـلـعـيش في ا
.2005 ورفـض ت الـسـلـطــات طـلـبـا
لـلجـوء تـقـدم به في عام  2007 ألنه
كــان مــدرجــا عــلى قــائــمــة اخلــطــر
األمني ويـتعـ علـيه التواصل مع

قسم الشرطة يوميا.
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اسرائيل".
إال أن الــلـقــاءات والـتــطــمـيــنـات لم
تـمـنع عددا من الـعـسكـريـ الدروز
في رتب مـتـدنـيـة من االسـتـقـالة من
اجليش االسرائيلـي احتجاجا على

القانون.

مــادورو في كــراكــاس في بــيـان
نــشــر عــلى شــبــكــات الــتــواصل

االجتماعي.
وأعــلـــنت حــكــومـــة فــنــزويال أن
مـــــــادورو جنــــــا مـن "هــــــجــــــوم"

بـــطــائـــرات مـــســيّـــرة مـــحــمّـــلــة
بـعـبـوات نـاسـفـة انـفـجـرت عـلى
مــقــربـة مــنه بــيـنــمـا كــان يــلـقي
خطابا خالل عرضـــــــ عسكري
مــــــشــــــيـــــــــــــــرة إلى إصــــــابـــــة

سبـــــــعة جنود بجروح.
وأعلن وزير اإلتصاالت خورخي
رودريــغـيــز بــعـد احلــادثــة الـتي
جــرت بــيــنـمــا كــان الــتـلــفــزيـون
الرسمي ينقـل كلمة مادرور ببث
حـي "هـذا هــجـوم ضــد الــرئـيس

نيكوالس مادورو".
ـتـمردة في وأعـلـنت اجملـموعـة ا
ــنــافي لــلــشــرف بــيـــانــهــا "من ا
الــعـســكـري أن نـبــقي في احلـكم
أولــــئـك الــــذين لـم يــــتــــنــــاســــوا
الــدسـتــور فــحـسب بـل جـعــلـوا
أيضا من اخلدمة العامة وسيلة
قــذرة لإلثـراء".وجـاء فـي الـبـيـان
ــكن أن نــســمح بــأن يــكـون "ال 
الــشــــــــعب جـائــعـا وألّـا يـكـون
لــــــلــــــمـــــــرضى أدويــــــــــــــة وأن
تــــــــــفـقـد الـعــــــــمـلـة قـيـمـتـهـا
وألّا يعـود النظام التـــــــــعليمي
يعلّم شيئا بل يكــــــــتفي بتلق

الشيوعية".
وتـابع "يـا شـعب فـنزويـال حتّى
يـــنـــجـح هـــذا الـــكـــفـــاح من أجل
الـتحـرر من الـضروري أن نـنزل
جــمـيـعـا إلى الـشـارع وال نـخـرج

منه".
وأكـد الــبـيـان الــذي تـلــته مـسـاء

الــســـبت صــحــافــيــة قــريــبــة من
ـــعــــارضـــة تـــتــــمـــــــــــركـــز في ا
ـتحدة عـبر صفـحتها الواليات ا
عــــلى مــــوقـع يــــوتــــيـــــــــوب أن
الـهـجــوم يـنـدرج ضـمن "عــمـلـيـة

الفينيق".
ـعـارضـة واكـتـفت الـصـحـافـيـة ا
بــــشــــدة حلـــــكــــومــــة فـــــنــــزويال
االشــــتـــراكـــيـــة بــــتالوة الـــنص
مــــوضـــحــــة أنــــهـــا تــــلـــقــــته من

تمردة. اجملموعة ا
واتــهم مــادورو مـــســاء الــســبت
رئيس كولـومبيـا بالوقوف وراء
الهجوم معلنا في كلمة  بثها
عبـر التـلفـزيون واإلذاعة "ال شك
لــــدي إطـالقــــا بــــأن اسم خــــوان
مــانــويل ســانــتــوس خــلف هــذا

االعتداء".
غــيـــر أن مــصــدرا فـي الــرئــاســة
الــكـولـومـبـيـة رفــــــــض الـسـبت
هــذا االتـهـام مــعــــــــتـبـرا أنه "ال

اساس له".
ـسـتـوى ـصـدر الـرفـيع ا وقــال ا
في الـرئاسـة الـكولـومبـيـة طالـبا
عــدم كـشف اســمه إن االتـهـام "ال
أســاس له. الـرئـيس مــنـهـمك في
عمـادة حفيدتـه ثيليـستي وليس

{ بيـروت (أ ف ب) - أعـدم تنـظيم
داعش شابـا هو من الـرهائن الذين
اضي من محافظة خطفهم الشهر ا
الـسـويــداء ذات الـغـالـبــيـة الـدرزيـة
بــجـــنــوب ســـوريــا عـــلى مـــا أفــاد
ـرصــد الـسـوري مـصــدر مـحــلي وا
حلــقـــوق اإلنــســان وكـــالــة فــرانس

برس امس األحد.
وقـال مـديـر شـبـكـة "الـسـويداء "24
احملليـة لالنباء نور رضـوان لوكالة
فرانس بـرس إن تـنظـيم داعش قتل
اخلـميـس الطـالب الـبالغ من الـعـمر
 19عامـا بعـدما خـطفه مع اكـثر من
ثالثـــ شـــخـــصـــا يـــنــتـــمـــون إلى
الــطـائــفــة الـدرزيــة ومـعــظــمـهم من
الـنـساء واألطـفـال خالل هـجوم دام
شنه في  25تموز/يـوليو عـلى بلدة

في السويداء.
ــــرصـــد الـــســـوري إنه أول وقـــال ا
رهيـنة من مخـطوفي السـويداء يتم
إعــدامه مــنــذ الــهــجـوم الــذي أوقع

 250 قتيال.
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وعـــرف الـــشــاب عـن نــفـــسه بـــاسم
مــهـنــد ذوقـان أبــو عــمـار من قــريـة
الشبكي في الشـريط الذي يتضمن
رسالته والذي اطـلعت عليه فرانس

برس.
وبـحـسب رضوان يـبـلغ الـشاب 19

عاما وهو طالب جامعي.
ـرصــد إن "عــمـلــيــة اإلعـدام وقــال ا
هـذه الــتي تـعـدّ أوّل عــمـلــيـة إعـدام
خملـطــوفي الـســويـداء جــاءت بـعـد
ـفاوضات ب تـنظيم الدولة تعثر ا

اإلسالمية وقوات الـنظام حول نقل
مــقــاتــلـي الــتــنــظــيـم إلى الــبــاديــة
الــسـوريــة من جــنــوب غــرب درعـا
بـاإلضـافـة لعـمـليـة اإلعـدامـات التي
تمت بـحق أكـثر من  50من مقـاتلي
ــبــايع جــيـش خــالــد بن الـــولــيــد ا
ــدنـيــ بــريف درعـا لــلــتـنــظــيم وا

اجلنوبي الغربي".
ودعــا الـــشـــاب فـي الــفـــيـــديـــو إلى
ـطـالب تـنـظـيم داعش االســتـجـابـة 
"حــتى ال يالقي اجلـمـيـع مـصـيـرهم

كمصيري".
ولم يـنـشـر الـتـنـظيـم الـفـيديـو عـلى
ــعـروفــة عـلى تــطـبـيق حـســابـاته ا

تلغرام.
وكان الـتنظـيم اعلن مسـؤوليته عن
الـهـجـوم من غـيـر أنه يـتـ عـمـلـية
اخلـطف.وتــزامن هـجــوم الـتــنـظـيم
على الـسويـداء انطالقـاً من مواقعه
في الـبـاديـة الـواقـعـة عـلى االطراف
الشـمـالـيـة الـشرقي لـلـمـحـافـظة مع
شن قـــوات الـــنـــظـــام بـــدعم روسي
هجوماً عـلى آخر جيب حتصن فيه

التنظيم في محافظة درعا.
الـى ذلك احـــتــــشـــد عــــشـــرات آالف
االسـرائـيــلـيـ الــدروز وأنـصـارهم
وسط تل أبـيب الـسـبت لـالحـتـجاج
عــلى قـانــون جـديــد يــعـتــبـرون أنه
يــجـعـل مـنــهم ســكـانــا من الــدرجـة
الثـانيـة وفق مراسل وكـالة فرانس

بـــرس.ويـــنص الـــقـــانـــون الــذي 
ــاضي لــيــصــبح إقــراره الــشـــهــر ا
جـزءا من القـوانـ األساسـيـة التي
ـثابـة دستـور للـبالد على أن تـعد 
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عاني الـتي تفـهمهـا جماعـة من الناس عـارف وا تعرف الـثقافـة ( بانـها ا
وتربـط بيـنـهم من خالل وجـود نـظم مـشـتركـة وتـسـهم في احملـافـظـة على
االسس الصحيـة للقواعـد الثقـافية ) عن ويكـبيديا  –فالثقافـة تعمل على
شـتركة توحيـد اجملتمـعات وبنـاء الروح الوطـنية من خالل شـبكة الـنظم ا
التي تـسـتـند الـيـهـا بخـاصـة اذا كـانت الثـقـافـة مبـنـيـة على اسـس علـمـية
رصيـنـة فال يـكمن والء شـعب من الـشـعـوب لفـلـسفـة احلـكم في ايـة دولة
مهـما كان نوع احلكم اشتراكيا او مالم ترتبط الثقافة  بعـجلة السياسة 
قراطيا او دينيا الـى غير ذلك من انواع احلكم والفلـسفة التي يستند د
لـكن السـؤال الذي يـطرح نـفسـه كيف تـتوحـد الثـقافـة وتتـعمق في اليـها 

نفوس ابناء اجملتمع الواحد ? 
والسـيــمــا في مــجــتـمــعــنــا الـعــراقي مع وجــود طــوائف واديــان واعـراق
واحزاب واجتـاهات وعـقـائد . ان تـوحيـد الـثقـافـة في مجـتمـعـنا الـعراقي
اليعني تنـازل االنسان الـعراقي عن حقوقه والـتزاماته الـدينية او الـقومية
ـشتركة حتت صالح ا ان بـا او احلزبية بل يـعني ان توحـيد الثـقافة اال
خيمـة وطن واحد هـو العراق والـشعور بـالعالقـات االجتمـاعيـة واهميـتها
لدفع االنسان العـراقي لبناء الـبنية االقـتصادية واالجتـماعية والـسياسية
صـلـحة اخلـاصة والـعـامة بـعدالـة سيـاسـية والـعمل والثـقافـيـة وحتقـيق ا
على تكوين الهوية ومن هنا يتولد الدفاع عن االرض والعرض وبناء على
ذلك يـؤدي توحـيـد الـثـقافـة عـلى بـنـاء كـينـونـة الـفـرد وبـناء عالقـة سـلـيـمة
عرفة ويـكون حكم الفـرد اختياريـا فتوحيد بالسلطـة من خالل الثقافـة وا
ـهـد لـلـمـواطن حـريـة االخـتـيـار وعدم الـتـهـمـيش الـثـقـافـة الـطـريق الـذي 
واالنــزواء عـن طــريق اعـــطـــاء دور له في الـــقــبـــول او الـــرفض من خالل
الفاعليات الشـعبية واالجتمـاعية والعمل على اجـتثاث االرث الثقيل الذي
ـثـقف والـسـياسي يـزرعه التـاريخ الـسـلـبي ومن هـنـا تـبرز الـعالقـة بـ ا
ثـقف العـضـوي كمـا يسـميـة غرامـشي ويـسود الـعقل الـعام ويبـرز دور ا
كما يؤكد جون رولـز الذي يكون وسيـله وغاية لتوحـيد ابناء اجملتمع ومع
اجملتمـعات االخـرى وعالقتهم بـالسـياسي فتـشذب اجلوانـب السلـبية من
ا الثـقافـة حـينـئذ ال يـكون االخـرون هم اجلـحيم كـمـا يقـول سارتـر ( ور
كان التـصوير الـذي اقترحه جـاك ديريـدا معقـوال وخاصة في الـقول بان
االخـر ليس لـعـنـة دائـمـا وهو االحـتكـاك بـاالخـر شـرط اسـاس للـتـجـديـد 
ا مـانـفعـله نـحن بوعي ونـحن نـقيم ايضـا لـيس مالذا امنـا بـاستـمـرار ا
حوارا متـكافئا يـاخذ باحلـسبان اخلـصوصيـات والتبـاينات في ان واحد
الــثــقــافـي والــســيــاسي ص 1 هــو الــصــواب ) نـــقال عن فــاضل ثـــامــر 
ــان بـفـلــــــــــسـفـة حـكم ـثــقف فـتح حـوار مع االخـر لال واليـسـتـطـيع ا
السيـاسي مالم يـكن متسـلحا بـثقـافة موحـدة واعية
من خالل حـاطـته بـخـبـرات عن واقــــــــع مـجـتـمـعـة
وعـــــــــن الـــــــــعالم وما يستــــــجد فيــــــهما من

طروحات ثقافية وسياسية .  
وان هـــــــذه الـــــــرشـى قـــــــد يــــــــصل
مــجــمــوعــهــا الى الى  160مــلــيـون
دوالر.ومنـذ الكشف عن الـتحقـيقات
ـداهـمات األربـعاء جـرت عـشرات ا
الــــتي أدت الى اعــــتــــقـــال  16رجل
أعــــمــــال ومــــســــؤول ســــابق وهم
يـواجـهـون اآلن تـهــمـا بـالـتـآمـر في
مـخـطط دفع رشى وأمـوال بـطـريـقة
غـيـر شـرعيـة لـقاء خـدمـات ويـشبّه
األرجنتينيون مـا يحدث بتحقيقات
عـــمــلــيــة "مــغـــسل الــســيــارات" في

البرازيل.
لـكـن الـدلــيل األســاسي في قــضــيـة
الفسـاد في االرجنتـ والتي تشمل
 36مـتـهمـا يـكمن في ثـمـانيـة دفـاتر
مالحـظـات وتـتضـمن هـذه الـدفـاتر
تفاصـيل مدونة بـدقة حول عـمليات
نـقـل األمـوال بـ وزارة الـتـخـطـيط
ــقــرات ومــقـــار شــركــات كــبــرى وا

الرئاسية.
واحتفظ بهذه الـسجالت لنحو عقد
من الـزمـن بـ عـامي  2005و2015
أوسـكـار سـنـتــيـنـو وهـو عـسـكـري
متقـاعد كان يـعمل كسـائق لروبرتو
بــاراتـــا الــرجل الـــثــاني في وزارة

كلف األشغال العامة. التخطيط ا
وألــقي الـــقــبـض عــلى ســـنــتـــيــنــو
األربـــعـــاء لـــكن  أطالق ســـراحه
اجلــمــعــة بـعــد ضــمه الـى بـرنــامج
"مـــتــهـم مــتـــعــاون" الـــذي يــؤمن له
ولـــزوجـــته وأوالده ال 13حـــمـــايـــة
قانونـية.وأعتـرف سنتيـنو بأنه هو
من دوّن الـــتــفــاصــيـل في الــدفــاتــر
الـثـمانـيـة لـكنه أبـلغ الـقـاضي بأنه
أقدم على حرق الدفاتر األصلية في
ـــاضـي في مــــوقـــد أيـــار/مــــايــــو ا
للـشواء في حـديقـة منـزله اخللـفية

وفق ما ذكرته الصحافة.
وحــصـل الــقـــاضي عــلـى نــسخ من
الحـظـات عـبـر الـصـحـافي دفــاتـر ا

{ كـــراكــاس (أ ف ب) - تـــبــنت
مـجـموعـة مـتمـردة غـير مـعـروفة
مـؤلـفـة من مـدنـيـ وعـسـكـريـ
"هـــجــومـــا" اســتـــهــدف الـــســبت
رئــــيـس فــــنــــزويال نــــيــــكــــوالس

في قلب حكومات أجنبية".
ـــعــارضــة ويـــقــود ســـانــتــوس ا
الدوليـة ضد نظـام مادورو الذي

يعتبره ديكتاتورا.
وتــوقع ســانــتــوس في مــقــابــلـة
أجـرتـها مـعه وكـالــــــــــة فرانس
ـــاضـــــــي في بـــرس االثـــنــــ ا
وغــوتــا أن يـــكــون الــنـــــــــــظــام
الــــتــــشـــافـي "قـــريــــبــــا" بـــســــبب
الـــــتــــضـــــخم الـــــــــهــــائـل الــــذي
تـــــعاني مـنه فنـــــــــزويال وقدر
صـــنــــدوق الــــنـــــــــــقـــد الــــدولي
ليون نسبـته لهذه الســــــــــنة 

ئة. في ا
كـــــمــــا وجه مـــــادورو أصــــــــابع
االتـــــــــهـــــــــام إلـى أشـــــــــخــــــــاص
يـقــــــــــيـمـون عـلى حـد قـوله في
ــتــحــدة وأعــلن "إن الــواليــات ا
الــــتــــحــــــــــــقــــيــــقــــات األولــــيـــة
تــشـــــــــــيــر إلى أن الــعــديــد من
ــــــــولي (الـهـجـوم) يـعـيـشون
ـتـحـدة في والية في الـواليـات ا

فلوريدا".
وأضـاف "آمل أن يـكـون الـرئيس
(األمـيـركي) دونـالـد تـرامب عـلى
ـكـافـحـة اجملـمـوعـات اسـتـعـداد 

اإلرهابية".
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dŽ÷∫ جنود ينتشرون في محيط القصر الرئاسي في كراكاس  بعد "هجوم" استهدف رئيس فنزويال نيكـــــــــوالس مادورو أثناء إلقائه خطابا خالل عرض عسكري.

d¼UEð…∫ دروز االرض وأنصارهم خالل تظاهرة ضد قانون الدولة القومية


