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أربكه عـضو آخـر من حزبه عـندما
طــــرح عـــلـــيـه ســـؤاال بـــصــــيـــغـــة
اجلـواب" تـعتـقـد أن مـوغابي رجل
ســيئ ولــكن هل فــكـرت في أن من
ـا يكـون األسـوأ على سـيـخلـفه ر
االطالق" هـذا عـدا عن قـول مـرشح
ــــــــعـــــــارضـــــــة الـــــــذي دافـع عن ا
مــنــانــغــاغــوا في الــســابـق أثــنـاء
انـيـة في عام 2000 احلـمـلة الـبـر
أن مـــــنـــــافــــسـه - مـــــشــــيـــــرا إلى
مــــنــــانــــغـــــاغــــوا- لــــيـس بــــرجل
الــسالم.وكــوزيــر لـألمن الــقــومي
كان منـانغاغوا مـسؤوال عن جهاز
ـــركــزيــة الــذي عــمل اخملــابــرات ا
جـنبـاً إلى جـنب مع اجلـيش لـقمع
"زابـــــــو" حـــــــيث قـــــــتـل اآلالف من
دني من أصل نديبيليس ومن ا
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ا كبيرا من الـعلماء ليـسوا فقط بلداء وإ
أغــبـيـاء" ويــحـكـي فـيه عن اكــتـشــافه هـو
وزميله فـرانسيس كريك سـر مادة الوراثة

"دي إن إيه".
s¹Ë—≈ »U??²??  ©1944) ø…U??O??(« w¼ U?? 12 - 

dG½œËdý

كـتب شرودنـغر كـتاب مـا هي احليـاة? قدم
ــادة الـوراثــيـة فــيه اإللـهــام لـلــبـحث عن ا
) وهــذا قــاد إلى اكــتــشــاف هـيــكل (اجلــ
ــزدوج احلـلـزوني في احلــمض الـنـووي ا

1953.
‰—U??  »U??²?? (1973® w½u??J?? « ‰U??B??ðô«13 - 

ÊUſUÝ

ؤلـفـات الـتي قـدمـهـا سـاغـان بـاإلضـافة ا
نـشورة في ـتـفرقـة ا إلى مـئات األبـحاث ا
عـــدد هـــائـل من الـــدوريــــات الـــعـــلــــمـــيـــة
واجملالت تــكــشف عن عــالم مــتــبـحــر في
ســيــكــولــوجــيــة اجلــنس الــبــشــري وفي

هواجسه ومخاوفه.
»U?²??  ©1971 ®  «d?A??(«  U?F??L?²??−? 14 - 

Êu K¹Ë Ê—u³ÝË√ œ—«Ëœ≈

إدوارد أوسـبــورن ويـلــســون عـالم أحــيـاء
أمريكي اشتهر بـعمله في مجاالت التطور
وعلم احلـشرات وعـلم االجـتمـاع احليوي.
ـتــخـصــصـ في حــيـاة ويــعـد من أبــرز ا
النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من

وسائل االتصال.
Êu?J? « d??L?Ž s  v? Ë_« Àö¦? « ozU?? b? «15 - 

⁄d³M¹Ë sHO²Ý »U² (1977) 
حتـدث سـتــيـفن ويـنـبــرغ فى هـذا الـكـتـاب
"الـدقــائق الـثالث األولى مـن عـمــر الـكـون"

ـــاذا بــدايـــة الـــكــون عن بـــدايـــة الــكـــون و
بالتحديد? يقول "فى بداية الكون وال سيما
أول جـزء من مائـة من الـثانـيـة األولى تمت
الـرابـطـة بـ نــظـريـة اجلـسـيـمـات األولـيـة

وب الكوسمولوجية.
qO?ý«— »U?²?? 1962) ® X U?B?? « lO?Ðd?? «16 - 

ÊuÝ—U

كـتاب "الـربـيع الصـامت" هـو أثر كالسـيكي
في مـجاله يـعـتبـره أربـاب االختـصاص من
الكـتب التي غـيرت مـجرى الـتاريخ تـنتمي
مؤلفة هذا الكتاب راشيل كارسون إلى نفر

. من العلماء الواقعي
»U²?  ©1981) ÊU ?½û  TÞU)« d?¹b?I²? «17 - 

b uł ÍUł sHO²Ý

استـخدم جـولد طرق حـساب ذكـاء اإلنسان
ــئـات الــســنـ كــحـجم الــتي اســتـخــدمت 
اجلــمــجـمــة واخـتــبـارات الــذكـاء لــتـبــريـر
الـعـنصـريـة والـتمـيـيز عـلى أسـاس اجلسم

والطبقية.
1985) WF?³?  t²?łË“ V Š Íc? « qłd? «18 - 

f UÝ dHO Ë√ »U²  ©

ـــــلــــفــــات مــــرضى أثـــــار ســــاكس ثــــورة 
االضـطـرابـات الـعـصـبـيـة غـير الـعـاديـة في
ـسـتـخـدم لـتـقد الـتـقلـيـد األدبي الـقـد ا
حـاالت الـدراسـات السـريـرية وكـتب خـبـير
األعــصــاب ســاكس عـن احلــاالت بــطــريــقـة

تعة. نثرية 
»U??²??  ©1814) „—ö Ë f¹u??   U??O?? u??¹19 - 

„—ö  ÂUOK¹ËË f¹u  —c¹u¹dO

بـــــدأت واحـــــدة مـن أشـــــهـــــر حـــــكـــــايــــات
االســكـتــشـاف في  14مـايـو  1804عـنــدمـا

انطـلق كالرك وفريقه لـالكتشـاف من منبع
ــيــزوري في رحــلــة اســتــمــرت 28 نــهــر ا
شــهـــرا غـــربــا بـــاجتـــاه شــواطـئ احملــيط
الـهـاد وتـصف الـيـومـيـات وقائـع دقـيـقة
ـسـتـكـشـفة وتـقدم حملـة عن أمـيـركـا غـير ا

بعد.
¡U??¹e??O??H?? « w  ÊU??L???M??¹U??   «d??{U??×??  20 - 
 d?ÐË—Ë ÊU??L??M??¹U??  œ—U??A??²??¹— »U??²?? (1963) 

“b½UÝ uOŁU Ë Êu²¹ô

تمـثل محاضـرات الفيـزياء اجلامـعية على
مدار سنتـ في معهد كالـيفورنيا لـلتقنية
ـاضي هدية للطالب في ستينـيات القرن ا
ــســتـويــات ويــغــطي اجلـزء في جــمــيع ا
األول مجمـوعة من الفيـزياء األساسية من
يكانيكا النيوتونـية للكهرومغناطيسية ا
بـيـنـمـا آخر  21 مـحـاضـرة في مـيـكـانـيـكا

الكم.
ÊU?? ??½ù« d?? – b??M??Ž w ??M???'« „u??K?? ?? «21 - 

 ÍeMO  b¹dH √ »U² 1948) ®
هــذا الـكــتـاب من أكــثـر الــكـتـب مـبــيـعـا إذ
يـصـف األفـعـال اجلـنسـيـة بـنـاء عـلى آالف
ــقـابالت كــمـا يــوثق مـا يــفـعـلـه الـنـاس ا
ـغـلــقـة ألول مـرة ويـبـقى خـلف األبـواب ا
ـوذجـا لـلـشـجـاعـة الـعـلمـيـة في الـكـتـاب 

القرن العشرين.
»U?²?? 1983) ® »U?³??C? « w?  ö¹—u?G?? « 22 - 

wÝu  ÊU¹œ

يــعـد هــذا الـكـتــاب صـورة مــلـونــة حلـيـاة
وسـلــوكـيــات غـوريال اجلــبـال األفـريــقـيـة
تـوثق فـوسي سـكـنـهـا وعـيـشـها فـي غـابة
مــطــريــة نـــائــيــة وسط تـــلك احلــيــوانــات

الغامضة لـ 13سنة.
»U?²?  ©1943) Wþu?E?×?  W?L?$ X% 23 - 

“Ë—b½√ ÊU0UAð ÍË—

صـنع روي أنـدروز تــاريـخـا عــلـمـيـا خالل
الــــعـــام  1920بـــتــــرؤسه خــــمس رحالت
ناطق غير مسـتكشفة في صحراء غوبي
ا فاكـتشف أكـثر من  350نوعـا جديـدا "
فــيــهـــا الــديــنـــاصــورات وأول وأعــشــاش

بيوض الديناصورات".
 dÐË— »U?²? (1665® ÍdN?:« h×?H? «24 - 

„u¼

اسـتـخـدم هـوك جـهــازه لـيـدقق الـنـظـر في
عــيــون الــذبــاب وإبــرة الـــنــحل والــشــعــر
والـشـعـيـرات واحلــــــــــبـيـبـات الـصـغـيـرة

والبذور. 
وفي كـتـابه تـفـصـيل بـالـكـلـمـات والـرسوم

التوضيحية.
f‡‡‡‡‡‡‡L????O?????ł »U????‡‡‡‡‡‡²?????  ©1979® U????¹U????ſ25 - 

„u‡‡‡‡‡‡K u

وضع الــكـاتب أفــكــاره حــول كـون األرض
كـنـظـام ذاتي الـتـنــظـيم يـدعى جـايـا وأنه
ـكن اعـتبـار كل مـا عـلى األرض من مادة
حـية من احلـيتـان للـفيـروسات ومن شـجر
الـبــلـوط لــلـطـحــالب قـادرا عــلى الـتالعب
بــــالــــغـالف اجلــــوي األرضي لــــيــــنــــاسب

متطلباته.
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هـو عالـم تشـريح وطـبيب جـراح بـلجـيكي
ويـــعــتــبــر أب الــتـــشــريح احلــديث وهــو
مـؤسس عـلـم التـشـريـح البـشـري احلـديث
هــو أول مـن كــتب فـي الــتـــشــريـح بــنـــيــة

اجلسم البشري سنة .1543
 d??‡‡‡³??? √ »U???²??‡‡‡ 1916) ® W??O???‡‡‡‡³??? ???M?? « 8 - 

s¹U²AM¹√

وضع ألـبـرت أيـنـشـتـاين كـتـاب الـنـسـبـية
لــشــرح الـنــظـريــة اخلــاصـة والــعــامـة في
الـفـيزيـاء يـشـتهـر أيـنشـتـاين بأنه واضع
الـنــظـريـة الـنـسـبـيــة اخلـاصـة والـنـظـريـة
الـنـســبـيـة الـعـامــة حـاز في الـعـام 1921

على جائزة نوبل في الفيزياء. 
œ—U??A??²??¹— »U??²?? 1976) ® w½U?½_« 5?'«9 - 

eM Ëœ

هـو كـتـاب لعـالم الـبـيـولـوجـيـا الـتـطـورية
الــبـريــطــاني ريـتــشــارد دوكـنــز وهـو أول
كـــتـــاب يــؤلـــفه ويـــقــوم عـــلى الـــنــظـــريــة
ــذكـورة في كــتـاب "الــتـكـيف األسـاســيـة ا

واالنتخاب الطبيعي". 
·u Uł Ã—uł »U²  ÍdŁ uð ÊË10 - 

يـصف جــورج جـامـوف األمــثـلـة الــرائـعـة
ــبــاد الـــتي يــســتــخــدمـــهــا في وصف ا
الرياضيـة أو الفيزيائـية في شرح احلركة

البراونية كذلك يشرح االحتماالت.
fLO?ł »U?²? 1968) ® ÃËœe*« V u?K? «11 - 

Êu Þ«Ë

قدم الـكاتب واطسـون في كتـابه "احللزون
ــكن أن تــصـبح ــزدوج" يـقــول فــيه "ال  ا
ـا نـاجـحا مـا لم تـعـرف أن هـنـاك عددا عـا

ÊU e « ≠ ÊbM

 25 كـتــابـا عـلــمـيــا تـعـد األعــظم بـ كـتب
الــعـــلــوم فـي كل الـــعــصـــور وهي مــفـــيــدة
لــقــراءتــهــا من قــبل أي شــخص مــهــتم في
مجال العلوم حيث سيكتشف فيها عجائب
كثـيرة دخل بهـا كتابـها التـاريخ ومنهم من
حـصل على جـائـزة نوبل في الـفـيزيـاء مثل
ألـبـرت أيـنـشـتـاين وجـيـمس واطـسـن الذي
حــصل عــلى جــائــزة نــوبل في الــكــيــمــيـاء
الكتشافه الـ DNAومنهم من قـدم نظريات
ألول مــرة تــتــعــلق بــاإلنــســان واحلــشـرات

واحليوانات واألرض.
s¹Ë—«œ e —UAð »U² 1845) ® qGOÐ WKŠ—1 - 
تــعــد "رحــلــة بــيــعل" إحــدى أكــثــر قــصص
البـهجة والـذكاء واجلـمال على مـر التاريخ
والـتي حتـكي رحـلـة دارويـن الصـغـيـرة من
 1831إلى  1836إلى أمــريـكــا اجلــنـوبــيـة
وجـزر جـاالبـاجـوس وأســتـرالـيـا والـعـودة

مرة أخرى إلى إجنلترا.
e —UAð »U‡‡‡²  1859) ® Ÿ«u½_« q √2 - 

s¹Ë—«œ

قــــدم دارويـن في كـــــتـــــاب "أصـل األنــــواع"
نــظـريــته في الــتـطــور عن طــريق االنـتــقـاء
الـطبـيـعـي ويعـد أهـم كتـاب الـعـلـوم في كل
الــعـصــور وأحــدث ثـورة في فــهم احلــيـاة

وعالقة اخمللوقات في العالم.
W?O?F?O?³?D?? « W?H? ?K?H??K?  W?O?{U?¹d?? « ΔœU?³?*«3 - 

sðuO½ ‚U×Ý≈ »U² 1687) ®
ـــبــاد وضع إســـحــاق نـــيــوتـن كــتـــابه "ا
الريـاضية للـفلسفـة الطبيـعية" ليـعتبر أحد
أكـثر األعـمال الـعلـميـة عبقـرية في الـتاريخ
اإلنــسـاني يــشـرح فــيه كــيف أن اجلـاذبــيـة
األرضـيــة تـسـتـطــيع احملـافـظــة عـلى نـظـام

الكون. 
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كـــتــاب غـــالــيـــلــيـــو غــالـــيــلـي حــوار حــول
يـ لـلنـظـام يسـتـعرض 4 الرئـيـس الـعـا
أعـمـال عن "رسـالـة فـلـكـية" و"خـطـابـات عن
الـبقع الـشمـسيـة" و"خطـاب إلى الغـرندوقة
كـريستـينـا" و"احمللل". فـالكتـاب يعـد رسالة

حول أفكار جاليليو في تاريخ علم الفلك.
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الـكتـاب في دورات الكـواكب الـسمـاوية عن
وذجا بديال نظرية مركزيـة الشمس يقدم 
لـنـمـوذج مـركـزيـة األرض لـدى بـطـلـيـمـوس
ــقــبــول الــذي كــان الــنــمــوذج الــســائــد وا

ة. بصورة واسعة منذ زمان قد
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وضع أرســـطــو األرض فـي مــركـــز الــكــون
ونــظــر إلى الـكــون كـمــجــمـوعــة أنـيــقـة من
ـتـداخلـة. كمـا اسـتنـتج عن طريق الـكرات ا
اخلـطـأ أن األمـور تـتـحــرك بـشـكل مـخـتـلف
عـــلـى األرض وفي الــــســـمــــاوات. وتــــبـــرز
أطــروحـة أرســطـو حــول طــبـيــعـة احلــركـة

والتغير والوقت.
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ـــســائل حــمــايـــة ثــورتــنــا فــإن
اجلــيش لن يــتـــردد في الــتــدخل"
مـــحــذراً مـن الـــتـــهـــديـــد الــذي 
تــنـــفــيــذه وأجــبــر مــوغــابي عــلى
ـرسون مـنانـغاغوا االسـتقـالة.وإ
هـو من الـسـيـاسـيـ اخملـضـرمـ
ـــبـــابــوي وشـــغل مـــنــصب في ز
نـائب الرئـيس حـتى تاريخ /6/11
 2017عـنـدمـا أتـهــمـته بـاخلـيـانـة
غـريس مــوغـابي زوجـة الـرئـيس
فــاضـطــر إلى الـهــروب من الـبالد.
عـاد بـعـد أسـبـوعـ لـيـكـون زعـيم
حــزب زانــو احلــاكم إثــر االنـقالب
الــذي قـاده اجلـيش عــلى الـرئـيس

موغابي.
ولــد مــنــانــغــاغــوا عـام  1942في
ـنـطـقة الـوسـطى في زفـيـشـافانغ ا
ـبابـوي وهو من مـجمـوعة في ز
كـارانـغا أكـبـر مجـمـوعات الـشـونا
ـبابوي. متزوج التي تقطن في ز
ـرسـون و لـديه ثالثـة أبـنـاء هم ا
.درس الــصـــغــيــر كـــولــ و ســ
احلــقـوق فـي جـامــعــة زامــبــيـا ثم
درس احلـقـوق لـلـمـرة الـثـانـية في
جامعة لندن بعد حرب االستقالل.
كما حضر مـدرسة لالعداد الفكري
في بك والتي كانت تدار من قبل

احلزب الشيوعى الصينى.

أنـــصــار زابـــو - قــبل أن يـــنــدمج
الطـرفان لتشـكيل "زانـو - اجلبهة
الــــوطـــنــــيـــة".ومـن بـــ أعــــمـــاله
الـقـاســيـة األخـرى الــتي ال حـصـر
لــهــا أنه أجــبــر الــقــرويــ حتت
تـهـديد الـسالح عـلى الـرقص على
قـبـور أقاربـهم ا وتـرديـد شـعارات
ـوغـابـي.وعـلى الـرغم من مــؤيـدة 
اتــفـــاق الــوحـــدة في عــام 1987 
ـة والـكـثـيـر فـاجلـروح التـزال مـؤ
من مـسـؤولي احلـزب والـنـاخـبـ
فـي "مـاتـابـيـلــيالنـد" رفـضـوا
دعم منانغاغوا
ـــــــنـــــــصب
الرئاسة.

ودخل عـالم الـسـيـاسـة عام 1962
من خالل انـــضـــمــامـه إلى احتــاد
ـبـابوي الـشـعب األفـريـقي فـي ز
ثم ذهب إلى مصر والصـ لتلقي
التدريبات العسكرية عام .1963
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بعـد عـودته من الصـ شارك في
الكفـاح ضد نظـام إيان سميث من
أجل الـــتـــــــــحـــريـــر. الــــقـــبض
عـــــــــــلــيـه وتــعــرض لـــلــتـــعــذيب
لــدرجــة أنه قــال فــقـد الــســمع في
أحـد أذنــيه. حـكم عــلـيـه بـاإلعـدام
لكن عدلت فيما بـعد ليقضي عشر
ســنـوات في الــســجن.بــعــد حـرب
االســتـــقالل عــ وزيـــرا لــشــؤون
نـصب حتى األمن و استـمـر في ا
عام  ?1988بـعدهـا أصـبح وزيراً

للعدل.
ـــالــــيـــة شــــغل مـــنــــصب وزيــــر ا
بالـنيـابة بـ عامي 1995-1996
ان في قبل أن يصبح رئيـساً للبر
فـــتـــرة  .2005-2000 ثم أصـــبح
وزيرا لالسـكان الـريفي في 2005

- 2009.
وبــعـــدهـــا شـــغل مـــنـــصـب وزيــر
الـــدفــــاع حـــتى عـــام  .2013وفي
ديــســمــبــر/كـانــون األول مـن عـام
 2014تـــــولـى مـــــنــــــصب نــــــائب

ـعانـاة واإلضـطـهاد بعـد إعـتـقال إسـتـمـر لثـمـانـيـة اشهـر مـكـتظـة بـا
أطــلــقت ســلــطــات اإلحــتــــــــالل الــصــهــيــونـي ســـــــــراح الــفــتـاة
الـفـلسـطيـنـية الـشـهيـرة (عهـد الـتمـيـمي)التي كـانت قـدأعتـقــــــــــلت
فـجـر يـوم الثـالثاء 19/12/2017 عـلى إثـر إنـتـشـار مـقـطع فـيـديـوي
تظهر فيه (عـهد) وهي تقوم بطرد جـندي صهيونـي حاوال إقتحام

منزلها وصفع أحدهما وركل االخر..
وقد نـظم لعهـد إستقـبال جمـاهيري حـاشدفي بلـدتها(الـنبي صالح)
ـوقـفـهـا الـشـجـاع في مـقـاومـة فـور خـروجـهـا من الـسـجن تـقــديـرا 

اإلحتالل وحتديها البطولي جلنوده األوغاد.
ؤتـمـر الـصـحـفي الـذي عـقـدته أكـدت عـلى حـتـمـيـة إسـتـمرار وفـي ا

قاومة ضد احملتل قائلة: ا
قاومةالشعبية أمـر طبيعي على وجود اإلحتــــــــالل داعية الى أن ا
إســتــمــراراحلــمالت لــلــدفـاع عـن األســــــــــرى ودعــمـهـم وخــاصـة
األســــــــيـرات الـفـلـسـطــــــــــيـنـيـات الـلـواتي يـتـعـرضن لـــــــــشـتى
صــــــــــنــوف اإلذالل والــتــــــــــــعــذيب اجلــســدي والــنــفـــــــــــسي
ويـعـاملن مـعـاملـــــــــة وحـشيـة تـدلل على حـقـد وعنـصـرية احملـتـل

الطغاة.
كــمــا أكــدت عــلى ضــرورة مـواصــلــة الــعــمل عــلى فــضح اجلــرائم
الـهـمـجــيـة الـتي يـرتـكـبـهــا الـصـهـايـنـة بـحق أبــنـاء شـعـبـهـا الـعـربي
الفلسطيني األعــــــــزل من السالح ومالحقتهم قانونيا مشيرة الى
أنـهـاقـد واصـلت تـعـلـيـمـهـا في الـســــــــــجن بـرغـم الـضــــــــــــغوط
واالالم الــتي واجـــــــــهـتـهــا مـنــــــــــــــــــــــوهـة الى انــهـا سـتـكـمل
دراستها في القانون لتتمكن من الدفاع عن حــــــــــــــــقوق شعبها
ــنـهــجي احملـتـل الـذي يــــــــــــــــــتــعــرض لــــــــــــإلبــادة والــقــتل ا

بشكل يومي..
إن عهـد الـتمـيـمي تلك الـفـتـاة العـربـية الـفـلسـطـينـيـة الشـجـاعة ذات
ـسـلـحـة باجلـرأة واإلرادة الـقـويـة والتي هي الـسـبـعـة عشـر ربـيـعا ا
أقـرب لـلـطـفولـة مـنـهـا الى الـشبـاب بـشـعـرها األشـقـر الـطـويل الذي
يـنسـدل ويتـمـوج على كـتفـيـها مـثل شعـاع ذهبي تـبـثه شمس مـثقـلة
بـالبـريق إستـلقت بـرقة ودالل فـوق حقل زيـتون فـلسـطيـني مشـحون
بـالضـمـأ قد حتـولت الى ظـاهرة أصـابت الصـهـاينـة الـذين يخـشون
قاومة بحيث من إنتشارها بـالرعب ورمز وطني من رموز الثـورة وا
قاومـة والذين يستمدون ان الشباب الفـلسطينيـون الذين هم وقود ا
من طــفـولـتــهـا وحتـديــهـا وجـرأتــهـا وحــمـاسـهــا وإنـدفـاعــهـاوصـدق
واصـلـة مـقاومـتـهم قد وطـنـيتـهـاالـكثـيـر من اسـباب الـعـزم واإلرادة 
ــــقــــاومـــة وصــــفــــوهـــا مــــنــــذ الــــعـــام  2012 بــــأنــــهــــا(إيــــقـــونــــة ا
واقف شاركتها الدائمة وهي طفلة صغيرة في أغلب ا الفلسطينية)
ـمـارسـات الـتي يـقـوم بــهـا الـشـعب الـفـلـسـطـيـني ضـد ـشـاهـدوا وا
اإلحـتالل الـصـهـيـوني مـن تـظـاهـرات وإعتـصـامـات ومـواجـهـات مع
وإستعـدادها لـتحمل اجلنـود الصـهاينـة بصـورة تكـاد تكون يـوميـة 
ا تـمتلكه تبعـات نضالـها ضد احملـتل دون خوف او تـردد بالنـظر 
من حـيـويـة وشجـاعـة فـائـقـة وروح إقـتـحـامـيـة عالـيـة تـلـبـسـتـهـا مـنذ
سنـوات طـفـولـتـهـا األولى مـتـخـذة من ابـيـهـا(بـاسم الـتـمـيمـي) الذي
سجن لعدة مرات لفـترة جتاوزت اخلمس سنوات خـرج منها بشلل

نصفي دائم بسبب مقاومته لإلحتالل قدوة لها ..
وإذا كان لكل طفل امنية أو أكثر يـتمنى أن تتحقق فقد كان من ب
أعـز أماني(عـهد الـتمـيمي) قـبل إعتـقالـها هي الـذهاب الى واشـنطن
لـلقـاء الرئـيس األمـريكي الـذي ال يسـمع إال ما يـقـوله الصـهايـنة وال
شـ بالـقدس يـرى إال ما يـرونه لـتبـلغه رفـضـها الـقاطع إلعـتـرافه ا
الـتي هي قـدسـهـا وعــاصـمـة وطـنـهـا وقــدس أقـداس األمـة الـعـربـيـة
بـأجــمــعـهــا وقـدس كل مــســلم في مــشـارق األرض ومـــــــــغـاربــهـا
عـاصـمة لـلـكيـان الـصهــــــــيـوني الذي صـنـعته وزرعـته اإلمـبريـالـية
) بـالقـوة الغاشـمة وتلـقينه ية في قـلب الوطن الـعربي (فلـسط العـا
درسا بـليـغا في حب الـوطن ومقـاومة محـتلـيه واإلعتـزاز به والدفاع
ـدجج بأعـظم قوة على وتـتحـداه وهو ا عنه واإلسـتشـهاد في سـبيله
سطح األرض ان يـسرق الـقدس من قـلبـها الـفــــــــتي الـذي يتـهجد

في محراب حبها .
.إن هذا اجلـيل من أبناء الـشعب العـربي الفـلسطـيني هو جـيل عهد

ـقـاومة والـتـحدي وعـدم اإلسـتسالم جيل ا الـتمـيـمي
والـثـبـات مـهـما طـال الـزمن وغـلت الـتـضـحـيات
عـلى حب فـلـسـط والـنـضـال الـذي اليـتوقف
حـــتى حتـــريـــرهـــامن دنس اإلحـــتالل ورجس

اإلغتصاب ..

فـوجـئت كـمـا فـوجئ الـكـثـيــر بـرحـيل الـرمـز الـوطـني األب الـروحي
نـاضـلـ من أجل إعالء كـلـمـة الـعراق فـي أيام احملن. لـكـثـيـر من ا
ـعـارضـة الـعـراقـية ال تـخـلـوا مـجـالـسـهم من احلـكـمة كـان  رجـال ا
واحلـنـكــة كـان بـيــنـهم رجل  قــد جـمع األصــالـة الـعــربـيـة  واألدب
والـــثــقـــافــة والـــســيــاســـة نــعم فـــهــو رجـل من صــلب رجـل خــلــده
ـواقـفه الـوطـنـيـة الـشـجاعـة أمـيـر لـقـبــــــــــيـلـة عرف التــــــــــاريخ 
ثقلها قــــــــبل االسالم واعال شأنها الرسول صلى الله عليه وعلى
وآلـه وصـــحــــبه الــــسالم حــــيث قــــال صـــــــــــلى الــــله عــــلـــيه ( ال

نصـــــرني الله أن لم انصر خزاعة) . 
ـســتـقــبل اخلــالـد األمــيـر ـاضي واحلـــــــــاضــر وا نـعم انـه رجل ا
حـســ جنل الـشــيخ عـلـي الـشــعالن أمـيــــــــــر إمـارة خــزاعـة في

الوطن العربي.
ـعـمـورة وادمى قـلوب رحـيـله أوجع قـلـوب مـحـبيـه في كـافة أنـحـاء ا
ـضـيئ بـاحلــريـة والـكـرامـة. عـنـد  ذكـر اي أصــحـابه ورفـاق دربه ا
عـارضـة لالسـتبـداد والـظلـم كان البـد له أن يـذكر شـخص ابـدى ا
بـحـديـثه مـسـتـشهـداً بـخـروج الـفـقيـد عـلى الـهـدام  فـهـو  َمن  كرام
ته شيء  عن  مـحاربة الدمـوي الذي كان يحكم القوم فلم يـثن عز
الـعـراق حـ خـرج الـشـيخ وأهـلـه تـاركـاً الـعـراق  بـعـد قـيـادة فـذة
ـنـتفـضـ ضـد نـظام صـدام  تـرك مـضـيفه وشـجـاعـة  لـصفـوف ا
الذي كان يكـتظ بأبناء  عـمومته ومحبـيه وأرضه وكل أحبته وتراب
وطـنه حامالً هـموم بـلده سـائر بـنقل مـعانـاة الشـعب وهمـومه وجد

ليسير  به الى  سبيل اخلالص. 
حـسـ  الـشــعالن هـذا االسم الـذي تـسـبب بـازعـاج  نـظـام صـدام
سـنوات طـويـلة. ألنه لم يـكن شـخصـاً عاديـاً  كـان زعيـمـاً عربـياً له
ثــقـله بــ زعــمـاء الــقــبـائل  كــان اســمـاً  المــعــاً له سـطــوته  كالمه
قـابل وسمع مسـموع أن  تـكلـم عن الظـلم واالستـبداد  أنـصت له ا

بصدق منه ما الذي حل بالعراق .
كان وطنياً محبـاً لوطنه مخلصاً ألبنائـه ساعد العديد منهم في أيام
احملن خارج الـوطن وعندمـا حترر العـراق كان من أوائل الـعائدين
عــمل عــلى إعـادة الــعـراق الى مــكـانــته بــ الـدول وذلك من خالل
ان موقعه فقد كان آنذاك  عضوآ باجلمعية الوطنية ونائباً في البر
الـعـراقي وزعيـمـاً من زعـماء الـعـراق  ساعـد الـكـثيـر وإجنـز الكـثـير

عمل بصمت وسار بهدوء خلدمة العراق.
غفور له بإذن الله تعالى: رحم الله فقيد العراق أمير خزاعة ا
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أعـــلــنت جلـــنــة االنــتـــخــابــات في
ـــــرســــون ـــــبـــــابــــوي فـــــوز إ ز
مـنـانـغـاغوا بـانـتـخابـات الـرئـاسة
التي شـهدت مقـتل ستـة أشخاص
خـالل حــــمـــلــــة لــــلــــجــــيش عــــلى

عارضة. احتجاجات ا
وحصل مـنانغـاغوا على  50.8في
ــئـة من األصـوات بـيـنـمـا حـصل ا
مـــنـــافـــسه الـــرئـــيـــسي نـــلـــســون
ـئة من شـامـيـسـا على  44.3في ا

األصوات.
رسون منانغاغوا? لكن من هو إ
ـبابـوي بالـتمـساح ويـعرف في ز
بـسـبب مـكـره الـسـيـاسـي وشـعار
حزبه "الكـوست" أي التمـساح.كان
الــسّـبــاق إلى احلـرب األهــلـيـة في
ـاضي والـتي ثـمـانـيـنــات الـقـرن ا
دني لكنه قُتل فيها اآلالف مـن ا
نـــــفـى أي دور في تــــــلك اجملـــــزرة
وألــــــــقـى بــــــــالالئـــــــــمــــــــة عــــــــلى
اجلــيش.وعــنــدمــا حــذره حــلــيــفه
ـقـرب اجلـنـرال كــوسـتـانـتـيـنـيـو ا
تـشــيـويـنغ من عــمـلـيـات تــصـفـيـة
تــسـتـهـدف أعــضـاء احلـزب الـذين
لــهم صـلــة بـحــرب الـتــحـريــر عـلم

بأنها اشارة الى إقالته.
وكـان قد قـال "عـندمـا يـتعـلق األمر

الـرئـيس حـتى .6/11/2017عُرف
بـأنـه حـلـقـة الـوصل بـ اجلـيش
اخملــــابـــــرات وحــــزب اجلــــبــــهــــة

الوطنية "زانو". 
خـشي من أن يـخـسـر مـنـصـبه إذا
جنـحت غــريس مــوغــابي بــتـولي
مــــنــــصـب زوجــــهــــا لــــذلك أخــــذ
احــتــيــاطــاتـه. أُتــهم بــأنه الــعــقل
دبـر الذي خـطط للـهجـمات على ا
ـعارضة عقب انـتخابات مؤيدي ا
 .2008احتكر منانغاغوا وأمثاله
ـن حـــــــــــاربـــــــــــوا فـي حـــــــــــرب
السبعيـنات السلطة لـفترة طويلة

بابوي. في ز
وبــحـسب تـقــريـر صـادر عن األ
ــتــحــدة في عـام  2011 أُعــتــبـر ا
مــنـانــغـاغــوا مــهـنــدس األنـشــطـة
الــتـــجـــاريــة فـي حــزب اجلـــبـــهــة
الـــوطـــنـــيــة " زانـــو ". وكـــان هــذا
مرتـبـطـاً إلى حـد كـبيـر بـعـمـلـيات
ـــبـــابـــوي ورجـــال اجلــــيش الـــز
األعــمـال فـي جـمــهــوريـة كــونــغـو

قراطية. الد
وبــــعـــــد انــــقـالب اجلــــيـش عــــلى
اضي  عاد ثانية موغابي العام ا
ـــبــابــوي لــيـــرشح نــفــسه إلى ز
ــنـــصب رئـــاســة اجلـــمــهـــوريــة.
والرغم من أن منانـغاغوا محام و
له دور كـــبــيـــر في جـــمع األمــوال
لــلـحـزب إال أنه لم يــكن مـحـبـوبـا
من قبل أعضاء حزبه و يفتقر إلى
ــتــلـكــهـا الــكــاريـزمــا الـتـي كـان 
الــرئــيس الــســـابق مــوغــابي."إنه
رجل قاسٍ ووحشي جداً" على حد
تـعبـير أحـد احملاربـ القـداماء

في حرب االستقالل في
ـــــبـــــابـــــوي ز

والــذي
عمل


