
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

m U³  l bÐ  bÒNFð  UOB A « ÈbŠ≈ ∫ÍbO³F «

k U;« VBM  ¡«dA  WKzUÞ

ونـدعـو الى كـشف مالبـسـات احلـادث
قصر في ذلك). كما االليم ومحاسبة ا
واقامـت اجلالـيـة الـعـراقـية في االردن
مـــجـــلس عـــزاء عـــلى ارواح شـــهـــداء
ـــــوصل .  وكـــــانت الـــــعــــبـــــارة فـي ا
رجعية الدينـية في النجف قد اكدت ا
ــــوصل مـن غـــرق ان مــــا حــــدث في ا
إحدى عبارات جزيرة أم الربيع هو

جزء من الفساد في الدولة.  
…d¹e'« WŁœUŠ

ـــرجـــعـــيـــة أحـــمــد ـــثل ا وأضـــاف 
الــــصــــافـي إن (حــــادثــــة جــــزيــــرة ام
وصل تـشيـر الى خلل الربـيعـ في ا
كبير في النظام االداري للدولة) ,الفتا
الى ان (عـدم قـيـام االجـهـزة الـرقـابـيـة
بــــدورهــــا هـــــو جــــزء مـن الــــفــــســــاد
سـتشـري بالـبلد) ,مضـيفـاً (البد من ا
ــســؤولــيـــة من قــبل من وقع حتــمل ا
احلــادث ضــمـن نــطــاق مــســـؤولــيــته
ودائــرته ويــقــدم اســتـــقــالــته ويــضع
نــــفــــسه حتـت تــــصــــرف الــــلــــجــــنـــة

التحقيقية).
تـابـعة مؤكـدا ان (الـعديـد من جلـان ا
والـرقــابــة ال تـعــمل بـواجــبــاتـهــا امـا
تـسـامـحـاً مـنهـا او مـقـابـل رشـا وهذا
). ورأى الـــتـــيـــار امـــر خـــطـــيــــر جـــداً

ــقــراطي ســلــســلـة االجــتـمــاعي الــد
ة الـتي عـاشتـهـا مديـنة ـؤ االحداث ا
ــــوصل لـن تــــكن االخــــيـــــرة في ظل ا
اسـتــمــرار الـتــنــازع الـســيــاسي عـلى
ــنــاصب فـي الـبـالد. وقـال ــغـا وا ا
بـيــان تــلــقـته (الــزمــان) امس (فــقـدت
وصل الشهـباء كوكبة جديدة مدينة ا
من الــضـحــايــا اغــلـبــهم من الــنــسـاء
واالطـفــال وحتـول مـشــهـد الــفـرح في
احـتـفـاالت نــوروز الى يـوم قـا آخـر
نـكوبة وحياة ـدينة ا في حياة هذه ا
الــعـراقــيــ جــمــيــعـآ) ,الفـتــا الى ان
(فاجـعـة الـعـبـارة لم تـكن سـوى حدث
جـديـد يـضـاف الـى سـلـسـلـة االحـداث
ـوصل وسوف ـة التي عـاشتـها ا ؤ ا
لن تـــكــــون االخـــيـــرة مــــادام الـــعـــبث
ـفـاصل الـدولة ـتـشبث  السـيـاسي ا
مسـتمر  ,حيث تـتولى قـوى سيـاسية
ــغـا وتـتــكـالب عـلى تـتـنــازع عـلى ا
ـوارد ـنـاصب لالســتـئـثــار حـتى بـا ا
ـديـنة الـبسـيـطـة آلعـادة اعـمـار هـذه ا
في مـا ال يــزال ابــنـاءهــا يـعــانـون من
وطــأة االرهــاب الــداعــشي) عــلى حــد

تعبير البيان . 
واضاف (لـقـد كـشـفت حادثـة الـعـبارة
عن هـزالـة الـنـظـام االداري وانـحـداره

ــطـالـبـة بـاحلـداد اليـكـفي وال بـد من ا
آسي التي جتري على الرسمي على ا
األمـة كـامـلةً بـدءً مـن الـعـراق و مروراً
باليمن والشام وانتهاءً بفلسط وما
يجري فيها من انـتهاكات وقتل ألبناء

شعبها).
واردف ان (اي مـشـروع ال يــقـوم عـلى
اسس االسالم احلـــقّـــة ال مـــصــيـــر له
سوى البوار والفشل) ,مشيرا الى ان
(احلل ليس بـحكـومة غـير قـادرة على
ــا احلل يــكـمن احلـيــاة حلــد اآلن وا
من خـالل مــــشـــــروع وطــــنـي عــــراقي
يـؤسس إلنـتـخـابـات صـادقـة وقـانـون
ودســتــور يــحــقق اهــداف هــذه األمــة
ان ووحدتهـا ينبـثق من خالل ذلك بر
وحكـومـة مسـتـقلـ يـقودهـا أكـفاء لم
يتـلـوثـوا بالـفـساد ويـنـتـمون لـلـعراق
وحده) ,وتابع ان (ابـشع صور الـظلم
والـقـهــر واالسـتـعـمــار واالحـتالل هـو

هذا الذي جرى في بالدنا). 
رجع الديني فاضل من جانبه  ,دعا ا
الـبــديـري الى الــكـشف عن مـالبـسـات
قصرين. حادثة  العبارة ومحاسبة ا
 وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(البـديري يـعـرب عن حزنه ومـواساته
السـر ضـحــايـا فـاجــعـة الـعــبـارة كـمـا
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وتفـانـيه في مـساعـدة الـتالمـيذ فـي منـطـقة
ريــفـــيــة مـــحــرومـــة من كـــيــنـــيــا". ويـــنــفق
ئة من راتـبه لشراء تابيـتشيـنحو  80في ا
الــكـتب واأللــبــســة لــلـتالمــيــذ الــفــقـراء في
ـعلم مدرسـة ثانـوية بـقريـة بوني. ويـريد ا
الــبـــالغ مـن الــعـــمــر 36 عــامـــا رفع هـــمــة
الـتالمـيـذ ونـشـر االهــتـمـام بـدرس الـعـلـوم
لــيـس في كــيـــنــيـــا فــحـــسب بل فـي عــمــوم

أفريقيا. 
وأثنى تابيتشي وهـو يتلقى اجلائزة على
الـشــبـاب في أفـريــقـيــا وثـمن إمــكـانــيـاتـهم
ست في الهائـلة قائال: (بـاعتبـاري معلـما 
ــهـارة الـشــبــاب األفــريـقي روح الــبــحث وا
ــة). وأضـاف: (لن تــعـرقل والـذكــاء والـعـز
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فاز معـلم في بلـدة نائـية في كـينـيا بـجائزة
أحـسن مـعـلم في الـعــالم وقـيـمـتـهـا مـلـيـون
دوالر. وينـفق الـقس بـيـتر تـابـيـتـشي وهو
ـسـاعدة تـالمـيذه مـدرس عـلوم جـل راتـبه 
ـدرســة الـتي يـعـمل الـفـقـراء واأليــتـام في ا
فـيـهــا. ويـســعى تـابـيــتـشـيــإلى جـعل درس
الـعـلــوم سـهال بــالـنـســبـة لـتالمــيـذه حـتى
يسيـروا في طريق الـعلم لبـناء مـستقـبلهم.
وتــنــافس عــلى اجلــائــزة الــتي تــمــنــحــهــا
مؤسسـة فاركي أكـثر من 10 آالف معلم من

 179دولة. 
وامتـدح الـقـائـمـون عـلى مـنح اجلـائزة في
تميزة حفل أقيم في دبي "إجنازات بيـتر ا

بيروت
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أهم كيـان للمجتـمعات كافـة هي األسرة  ألن بقوتهـا وتماسكهـا سوف يتحقق
النـمـو واإلستـقـرار والتـطـور وتسـتـمر احلـيـاة   لكن هـذا لـيس باألمـر الـسهل
ـاضي لم نـكن نكن نـشـهد ظـواهر اضي  فـفي ا والهـ كـما هـو احلـال في ا
مخـيفة كـما نشـهدها فـي وقتنـا احلاضر. في الـسابق لم يكن اإلرهـاب يخطف
عـقـول كم هــائل من الـشـبـاب ويـغــسـلـهـا ويـزجـهم فـي سـاحـات الـقـتـال  فـفي
ـظـلم ولـكن كانت اضـي نعـرف عن حـاالت لـشبـاب ذهـبـوا في هـذا الطـريق ا ا
هنـاك عالمات وانتـكاسـات اجتمـاعية وفـكرية أدت إلى سـلوكهم هـذا الطريق .
اآلن جند شـباب بـعمـر الزهـور وقد خـطفـت عقـولهم بـلمح الـبصـر بأسـاليب لم
وقـد قـدم لـهم تـكن عــلى الـبـال أو اخلـاطـر عـبـر مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي 
سمومة  فتـجعلهم يتغيرون ب عشية جرعـات مدروسة ومحددة من األفكار ا
ولهذا وضحـاها وجتعل منهم وحوش مفترسة تفتك بكل من يقف في طريقهم 
دعى رجــال األمن وعـلــمـاء الــنـفـس واإلجـتــمـاع جــمـيــعـا إلى أن يــراقب اآلبـاء
واقع الـتواصل االجتماعي ألنه سالح ذو واألمهـات أبناءهم عندمـا يشاركوا 
حدين  فـهمـا سوف يـقفـون كحـاط صد مـنيع لألفـكار الـهدامـة التي قـد تطرح

على أبناءهم .  
لـنأتي اآلن إلى حاالت اإلدمـان والتي بـاتت اآلن مقـسمـة إلى ثالث أقسـام بعد
ــاضي واحــدة فــقـط ال غـيــر  كــنــا نــعــرف ونــدرك احلــشــيش أن كــانت في ا
ــتــعــاطي واضــحــة وســهــلــة ــطـــحــونــة "الــبــودرة "  وعالمــات ا واخملــدرات ا
االكتـشاف  أما اآلن فكل يوم جند نـوع جديد والفاجعـة األكبر أن تأثيره على
ـكن تخـيلـها وعالجـها مـكـلف ومتـعب ويأخـذ وقت طويل  العـقل واجلـسد ال 
هـدئة والـتي بـاتت أنواع مـنهـا ولـيس جمـيعـها والقـسم الثـاني تـناول األدويـة ا
اضي لم نكن نعلم عنها أي شيء  وأخيرا جاء اإلدمان تـسبب اإلدمان وفي ا
ـية باتت ـقاطع اجلنـسيـة والعاب الـفيديـو العـنيفـة ومنـظمة الـصحـة العا على ا
ـوضوع لم له من  أضرار عـلى العـقل ولهذا اآلن بـأعداد الدراسـات عن هذا ا
جند دول كـثيـرة جـدا حاالت الـعنف األسـري واالعتـداءات اجلـنسـية وعـملـيات
بسبب سهولة ا ينذر بكـارثة حقيقيـة  القـتل اخلاطفة في تضاعف  تـدريجي 
ـفتـوحة للـجمـيع . أن األب واألم اآلن باتوا في تداولـها عـبر شبـكة االنـترنيت ا
واجـهة ال مفر ساحـة حرب حقيـقية فيـها أسلحـة فتاكـة قد تطيح بـأبناءهم  وا
ــكــنــنــا االنــعــزال  مع وجــود هــذه الــطــفـرة مــنــهــا عــلى أرض الــواقـع  فال 

التكنولوجيا التي تصلنا من كل حدب وصوب.

وصل Y¦ł∫  مواطنون يستخرجون اجلثث من نهر دجلة بعد غرق عبّارة ا
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كشف الـنـائب عن كـتـلـة النـصـر خـالد
العبيدي عن تعهد احدى الشخصيات
بـدفع مـبــالغ طـائـلـة العــضـاء مـجـلس
مــحـافــظــة نــيــنـوى لــلــحــصــول عـلى
مـــنـــصـب احملـــافظ  مــــؤكـــدا وجـــود
مـكـاتـب اقـتـصــاديـة وهـمــيـة تـدار من
مـجـامــيع خـارجــة عن الـقــانـون دلـيل
على خوف وضـعف احلكـومة احملـلية

في احملافظة. 
وقـال الـعـبـيـدي في تـصـريح امس ان
(جلنـة تـقـصي احلقـائق ثـبـتت وجود
مــكــاتب وهــمــيــة تــديــرهـا مــجــامــيع
وصل خارجة عن القانون من داخل ا
وخــــارجــــهـــــا  في حــــ ان جـــــمــــيع
الــقـيــادات الــســيــاســيــة نـفـت وجـود
مكاتب لها في نينوى) ,مشيرا الى ان
ـكاتب يـدل عـلى خوف ( وجود هـذه ا
وصل وضعف احلكومة احملـلية في ا
وكان يـفـتـرض عـلى األجـهـزة األمـنـية
التحـري عنـها بـشكل دقيق) ,واضاف
انه ( الــــــقـــــبـض عـــــلـى عـــــشـــــرات
الــعـــصــابـــات في احملـــافــظـــة  تــدعي

انتمائها الى كتل سياسية).
واشار الى (وجـود تدخالت سـياسـية
من خارج احملافظة لفرض شخصيات
ــنــصب احملــافظ  ,واجــتــمـــعــنــا مع
رئـــيـس مـــجــــلس الــــنـــواب مــــحـــمـــد
احلـلـبـوسي ونـاقــشـنـا مـوضـوع بـيع
مـنــصب وبــاألرقــام حــيث ســمـعت ان
ـرشحـة نائب عن أحد الـشخـصيـات ا
نـيــنـوى  وعــد بـإعــطـاء 250 مـلــيـون
ديـنـار لــكل عـضــو مـجــلس مـحــافـظـة

) ,وبــــشـــأن تــــهــــريب 98 شــــخــــصـــاً
الــســـكـــراب واحلـــديـــد واالغــنـــام من
ــــوصل  ,أوضح الـــــعــــبـــــيــــدي انه ا
(بحسب تقـرير جلنة تـقصي احلقائق
ــوافــقـات رســمــيـة خــرجت من كـان 
ـــــوصل الـى اقـــــلــــيـم كـــــردســـــتــــان ا
والــتـــحـــقــيق ســـيـــكــشف ايـن ذهــبت
أموالها ?) ,معرباً عن اسفه ان (تكون
ــوصل في هــكــذا مــوقف وهــو يــدل ا
على ان اإلرادة السـياسـية في نـينوى
مسـلوبة ولـن نسـمح بهـا لكن الـفساد
ــســيــطــر والــفــاســدين حــالــيــاً هــو ا

اوصلوها الى هذا احلال).
وأردف بالقول ان (اقـالتي من منصب
ـصـالح في ح الدفـاع جاء خلالف ا
قدمت لي اغراءات من اجل ترك قائمة
النصـر وكنت سـأكون رئيـسا جمللس

النواب لو وافقت).
وتـابع ان (حتـالف الـبـنـاء اخـذ اغـلب
الوزارات من الناحية العملية والفرق
بـ الـتـحـالـفـ اإلصالح والـبـنـاء ان
ـأسسة الـتحـالف وموقف األول بدأ 
واحــد يــعــمم عــلى الــكل واالخــيــر لم
يـعـمـلــوا بـهـذا الــشيء). والـنـائب عن
احملـــافـــظــــة نـــايف الــــشـــمـــري انه ال
استقـرار في نينـوى  دون حل مجلس

احملافظة.
من جــانــبه رأى الــنــائب عن نــيــنـوى
فـارس الـبريـفـكـاني ان اقـالـة احملـافظ
نوفل الـعـاكوب ونـائبـيه هي اخلـطوة
االولـى بـــــــاجتــــــــاه تـــــــقــــــــو وضع

احملافظة). 
وكان مـجـلس عـشـائـر نـيـنـوى قـد اكد

"إن من يـنزل عن هضبـة اجلوالن يكون قد تـخلّى عن أمن " إسرائيل" "  ذلك
مـا قاله إسـحـاق رابـ رئيس الـوزراء اإلسـرائـيلي األسـبق الـذي اغـتيل في 4
نوفمبر(تشرين الثاني) 1995 بعد أن احتلت "إسرائيل" 80 بالئة من مساحة
هـضبـة اجلـوالن السـوريـة في عدوان 5 يـونيـو (حـزيران) الـعام 1967 والـتي
حـرّرت سوريا جـزءًا منـها في حرب أكـتوبـر (تشرين األول)1973 (100كم)
ــا فــيـهــا مــديـنــة الــقـنــيــطـرة . إن إعالن الــرئــيس األمــريـكي دونــالــد تـرامب
ـثـيـرة  يـعـيـد إلى األذهـان مـقـولـة رابـ "إسـرائـيـلـيـة اجلـوالن"  فـي تـغـريـدته ا
وإصرار السياسة "اإلسرائيلية" طيلة ما يزيد على نصف قرن من الزمان على
تهـويد اجلوالن وضـمهـا نهائـياً إلى "إسـرائيل". وتأتي تـغريـدة ترامب مسـتفزّة
للـمشاعر اإلنسانيـة واالعتبارات األخالقية  ومخـالفة للقواعد الـقانونية الدولية
بـعـد قـراره في 14 مـايـو/ أيار 2018 نـقل الـسـفارة األمـريـكـيـة إلى الـقدس
ـنــهـجـيـة بـاعـتـبــارهـا عـاصــمـة لـدولــة "إسـرائـيل" األمــر الـذي يـؤكـد اخلــطـة ا
ــتـصــاعـدة في تــأيـيــد االحـتالل " اإلســرائـيــلي" والـتــنـكّـر لــلـحــقـوق الــعـادلـة ا
ـصير شـروعة للـشعب الـعربي الـفلسـطيـني وفي مقدمـتهـا حقه في تقـرير ا وا
سـتقلة وعاصـمتها "الـقدس". وتتنـّكر واشنطن بـإجراءاتها تلك وإقامـة الدولة ا
ـا يـسـمّى  "الـشـرعـيـة الـدولـيـة" فـضالً عن الـقـواعـد الـعـامـة لـلـقانـون الـدولي
ا فيها قواعد القانون اإلنساني الدولي خصوصاً اتفاقيات جنيف عـاصر  ا
لعام 1949 ومـلحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977 حيث كان مجلس األمن
الـدولي قد أصـدر قراراً  رقم 476 بـتاريخ  30يـونيـو (حزيران)  1980يـعلن
فيه بـطالن اإلجراءات التي اتخذتهـا " إسرائيل" لتغيـير طابع القدس ثم أعقبه
بــقـرار رقم 478 بــتـاريخ  20أغـسـطس (آب) مـن نـفس الـعـام يــقـضي بـعـدم
االعـتــراف بـقـرار الـكـنـيــست بـشـأن ضم الـقـدس.  كــمـا أصـدر مـجـلس األمن
الــدولي  قـراره رقــم 497 الـذي اتــخـذ بــاإلجـمـاع في 17 ديـســمـبــر (كـانـون
األول) 1981 والـذي يدعو دولـة "إسرائـيل" إلى إلـغاء قـرارها بضـم مرتـفعات
اجلوالن ويـعتـبر فرض قـوانيـنهـا وسلـطاتهـا وإدارتهـا على مـرتفـعات اجلوالن
السـورية احملتلـة ملغـياً وباطالً ومن دون فـعالية قـانونيـة على الصـعيد الدولي.
فـارقة أن يأتي إعالن  تـرامب "إسرائيلـية اجلوالن" متزامـناً مع الذكرى ومن ا
الـسـادسـة عـشـر لـلـحـرب األمـريـكـيـة عـلى الـعـراق واحـتــــــــــــــالله فـي الـعام
ركّبة فضالً عن تزايد التدخالت2003 تعاظمة وا  واستـمرار معاناة شعبه ا
اإلقلـيمية والـدولية في شـؤونه ناهيك عن انفـتاح البـاب على مصراعـيه لنشاط
نـظمات اإلرهـابية فـيه وفي مقـدمتهـا تنظـيمي القـاعدة ووريثـها داعش. وعلى ا
مسـتوى الـتوقـيت يـأتي إعالن ترامب عن " إسـرائيـليـة " اجلوالن وكـأنه خشـبة
خالص لـنـتـنـيـاهـو الـذي تـدهـورت سـمـعـته وفـقـد الـكـثيـر مـن شـعبـيـته التـهـامه
بالـفساد واحتمـال مثوله أمام الـقضاء وذلك عشيـة زيارته إلى البيت األبيض

كما يأتي  هذا اإلعالن قبل 20 يوماً من االنتخابات "اإلسرائيلية". 
لـقد مـارست "إسرائـيل" خالل احـتاللهـا الـذي استـمر نـحو 52 عـامـاً سيـاسة
تـطـهـير عـرقي لـتغـيـير الـواقع الـقومـي  والتـركـيب السـكـاني للـجـوالن ورفضت
االنـســحـاب إلى مـا وراء خــطـوط الـهــدنـة مـســتـخــفّـة بـقــرارات مـجـلس األمن
الـدولي وخــصـوصـاً الـقـرار 242 لـعـام 1967 و الـقـرار 338 لـعـام 1973
ومتـجاوزة عـلى مبـدأ أمر من مـباد الـقانـون الدولي الـذي ال يجـيز االسـتيالء
بالـقوة عـلى أراضي الـغيـر. وكانت "إسـرائيـل" قد اعـتبـرت اجلوالن مـنذ الـيوم
األول " مـنـطــقـة عـســكـريــة مـغـلــقـة يــحـظـر عــلى الـنــاس دخـولـهــا "  ثم أقـامت
سـتوطـنات  علـيهـا آخذة بـنظـر االعتـبار أهـميـتهـا االستـراتيـجية ابـتداء من ا
ـحاذاة خط وقف إطـالق النار (في 10 سـفوح جـبل الشيـخ (قرب بانـياس) و
يـونيو/ حزيران/ 1967) حتـى القنيـطرة وانتـهاء بحـدود الشواطئ الـشرقية
لبـحيـرة طبـريا (جـنـوب غربي اجلـوالن). واستـهدفت بـذلك إقامـة "بنـاء دفاعي"
ــيـاه ومــنـابـع نـهــر األردن وتـوفــيـر احلــمـايـة يـضــمن احلـفــاظ عـلى مــصـادر ا
سـتـوطـنات وادي احلـولـة واجلـلـيل وهو مـا تـضـمـــــــنه مشـروع إيـغـال آلون
الذي نـشره في مجلة الشؤون الـدولية (األمريكية) عـلى شكل مقالة في أكتوبر

/تشرين األول 1976.
ـتـدرّجـة حملــو الـطـابع الـعـربي ولـذلك شــرعت بـاتـخـاذ طـائــفـة من اإلجـراءات ا
لـلـجـوالن ابتـداء من حل اجملـالس الـبـلديـة وإلـغـاء القـوانـ الـسوريـة وإبـدالـها
بقـوان " إسـرائيـلـية" (بـعد قـوانـ االحتالل) وتـغيـير الـعـملـة وفرض الـرسوم
وتـغــيــيــر رخص الــسـيــارات واإلجــازات اخلــاصــة وفـرض مــنــهج تــعــلــيـمي "
إسرائـيلي"  عنـصري وجمـيع ما يـتعلق بـالبريـد والبرق والـهاتف وكل ما من
ـنطـقـة قـانونـيـاً وإداريـاً وفعـلـيـاً السيّـمـا بـاستـبـدال هـويّة شـأنه تـغيـيـر طـابع ا
ـدنـية الـســـــــــورية بـبـطاقـات "إسـرائيـلـيـة" ثم أقدم الـكـنيـست بـعد األحـوال ا
مــرور  14عــامـــاً عــلـى احــتـالل اجلــوالن  إلى إصـــدار قـــرار بــضـــمـــهــا إلى
خالفـاً لـقـواعـد القـانـون الـدولي ومـا يـسـمّى بـالشـرعـيـة الـدولـية . (إسـرائـيل) 
وتبـرر (إسرائيـل) تمسـكهـا بهضـبة اجلوالن بـثالث قضـايا مـركزية وحـيوية ال
ـيـاه تـريـد الــتـخـلـي عـنـهــا وهي جتـمـعــهـا في عــنـاوين رئـيــسـيــة هي: األمن وا
ـائـية ال تـريـد التـخـلي عنه  واألرض فاجلـوالن خـزّان ميـاه ومـصدر لـلـثروة ا
هي وحــسب رئــيس الــوزراء احلـالـي بـنــيــامــ نـتــنــيــاهـو
ــائي وهــذا األخــيــر مــصــدر مــصــدر أســاسـي لألمن ا
حـيوي لألمن الغذائي وبـالتالي فهي عـمق استراتيجي

ألمنها ال غنى عنه.
{ باحث ومفكر عربي

التـطلـعات الـصغـيـرة الشـباب األفـريقي من
اليوم. 

فسـيتـخرج في أفـريـقيـا علـماء ومـهنـدسون
ومــنــتــجــون يــذيع صـــيــتــهم في كل بــقــاع
األرض. وسيكون للبـنات دور كبير في هذه

احلكاية). 
…b¹bŽ q UA

ويقـول تابـيتـشـيإن ان (مـدرسته تـعاني من
مــشــاكـل عــديــدة مـــنــهــا االكـــتــظــاظ إذ أن
األقسام التـي يفترض أن تـستوعب من 35
إلى 40 تـــلــــمــــيـــذا تــــضم من 70 إلى 80
.( ــعـلـمـ تـلـمــيـذا هـذا فــضال عن نـقص ا
شي مـسافة ويضطـر بعض التالمـيذ إلى ا
 6كيلومترات في دروب وعرة للوصول إلى
درسة. لـكن تابـيتشي حـريص على تـلق ا
تالمـيـذه دروس الـعـلـوم ومسـاعـدتـهم عـلى
الـتـفـوق فـيـها. وقـد حـقـق بـعضـهـم جنـاحا
ـستوى باهـرا على مـستـوى كيـنيـا وعلى ا
ــــيـــة في الـــدولـي وفـــازوا بــــجـــوائــــز عـــا

الكيمياء. 
وقـالـت جلـنــة الــتـحــكــيم إن عـمــله (ســاعـد
التـالميـذ عـلى جتـاوز الـصـعـاب ومـواصـلة
الدراسـة إلـى اجلامـعـة عـلى الـرغم من شح

اإلمكانيات). 
ويقول تابـيتشـيإن ان (التـحدي اآلخر الذي
واجهه هو التواصل مع العائالت وإقناعها
بأهـمـية الـتـعلـيم من أجل ضـمان اسـتـمرار
ــــــدارس رغم الــــــظـــــروف األطــــــفـــــال فـي ا

القاسية). 
كــمـا يــعــمل عــلى إقــنــاع الــعــائالت أيــضـا
بـاإلقالع عن فــكـرة تــزويج الـبــنـات في سن
مبكـر وتشـجيـعهن على مـواصلـة التـعليم.
وتلـقى تـابيـتشـي تهـنئـة من الـرئيس بالده

أوهورو كينياتا.
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ـرجع الــديـني جــواد اخلـالـصي عـد ا
وصل الفاجعة التي شهـدتها مدينة ا
بــغـــرق الــعـــبــارة وراح ضـــحــيـــتــهــا
ـواطـن بـيـنهم نـساء العـشرات من ا
واطـفـال جـزء من الـفـسـاد والـفـوضى
الــتي يــعــيــشــهــا الــعــراق ,مــطــالــبــا
ـــقــــصـــرين عن غـــرق ـــحـــاســـبـــة ا

العبارة. 
واعــرب اخلـالــصـي في بــيــان تـلــقــته
(الـزمـان) امس عن (حـزنه ومـواسـاته
لـذوي الــضـحــايـا) ,مـبــيـنــاً ان (غـرق
الـعـبّـارة هـو جـزء من الـفـوضى الـتي
تعـيـشـهـا الـبالد ولم يـكن لـهـا مـسوغ
ـستـشري في مـفاصل سوى الـفساد ا
الدولة) ,مطالبـا بـ (اجراء حتقيق في
هــذه احلــادثــة األلــيــمــة ومــحــاســبــة

قصرين فيها). ا
Õö ô«  UMJ2

ونــوه اخلــالـــصي الى انه (مـن يــريــد
ــــقـــصـــرين االصالح ومـــحــــاســـبـــة ا
والفاسدين  ,فإنه ال يصل إلى نـتيجة
ـــنـــظـــومـــة ـــوضـــوع ألن ا في هـــذا ا
السياسية قد ركّبت بصورة مقصودة
لــكي ال يــصل مـن يــريــد االصالح إلى
غايته) ,مؤكـدا ان (اعالن احلـداد كان
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لــغــرض الـــتــصــويت  ,لــكن وصـــلــته
رسائل بشكل مـباشر انه لن يـستحوذ
نصب مـهما در من أموال) على على ا
حـد قـوله ,وتـابع ان (كل مـا حـدث في
ــوصل ومـــا ســيـــحــصل تـــتــحـــمــله ا
احلكومة احملليـة وفاجعة العبارة هي

نتيجة الفوضى والتخلف).
k U;« W U «

ولـفت الى ان (خــطــوة إقـالــة احملـافظ
نـوفل الـعــاكـوب ونـائـبــيه في مـجـلس
النواب بـداية موفـقة لعمـلية اإلصالح
وهي رسالة واضحة جمللس احملافظة
وكشف نـاسب لـلمـنصب) , باخـتيـار ا
وقف الرسمي لعدد الشهداء عن ان (ا
وصل فـقودين في حـادثـة عبـارة ا وا
من قــائــد شــرطـــة نــيــنــوى  بــلغ عــدد
فـقودين ـنتـشلة 97 جثـة وا اجلثث ا
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جواد اخلالصي

وجــــادة لــــكـل من تــــســــبـب في هــــذه
الــكـارثــة االنــســانــيـة وبــأنــتــظــار مـا
تـتــخـذه خــلـيــة االزمــة الـتي شــكـلــهـا
رئـيس الـوزراء) ,وتـابع ان (الـتـهـاون
في مــعــاجلـة نــتــائج احلــدث ومــنــهـا
تـــــعـــــويـض عـــــوائل الـــــضـــــحـــــايـــــا
ـــتـــضـــررين والـــعـــمل اجلـــدي في وا
دمرة من ناطق ا متابعة اعادة بناء ا
ـديـنـة شـأنه ان يـعـقــد االوضـاع في ا
ويــســمح لــلــعــنــاصـر االرهــابــيــة في
الــتـغــلــغل مـن جــديـد والــعــبث بــأمن

وصل).  واستقرار ا

في مسـارات الـفـسـاد التي تـتـكـأ على
بـيـروقــراطـيـة االجــهـزة الـتي تــكـتـفي
بأصدار البالغات لتكون في مأمن من
سـؤوليـة كما و اظـهرت عمق حتمل ا
اخللل البنيـوي في ادارة الدولة ليس
في فـشل مـؤسـسـاتــهـا عـلى مـسـتـوى
تابـعة والتنفـيذ للمشاريع راقبة وا ا
ـا في الـعـالقة االسـتـثمـاريـة فـقط وا
ـركــز واالطـراف الـتي الـواهـيــة بـ ا
اصــــبــــحـت تــــهــــدد كــــيــــان الــــدولــــة

وتماسكها).
ودعـا الـبـيـان الى (مـحـاسـبـة صـارمـة

ــجــيىء مـحــافظ من عـدم الــســمـاح 
رجال االعـمـال الـفـاسـدين او روؤساء
الــدوائـــر والـــوحــدات االداريـــة الــذي
ــــوصل شــــاركـــــــــوا فـي تــــدمــــيـــــر ا

وسرقتها . 
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واشار مجلس العشائر الى ان (تدخل
وصل رجال اعمال فاسـدين بشؤون ا
وتـرشــيح احــدهم لــنــفـسـه مـحــافــظـا

دليل عـلى الـرغبـة الـراسخـة في ابـقاء
الـــفـــســـاد  وحتـــطـــيـم مـــا تـــبـــقى من
دينة) ,مشـددين على ( ضـرورة منع ا
السـيـاسيـ الـذين خربـوا مـحافـظات
اخـرى وســرقــوهــا ونــشــروا االرهـاب
وصل), فيهـا من التـدخل في شؤون ا
وطـالـبــوا رئـيس الــوزراء الى (سـحب
ايـدي روؤسـاء الــوحـدات االداريـة في
وصل ومنعـهم من السفـر واحالتهم ا

الى القضـاء). ونفى مجـلس احملافظة
في وقت سـابق االنـبـاء الـتي تـتـحدث
عن بيـع منـاصب في احملـافـظـة. وقال
عــضــو اجملــلس خــلف احلــديــدي في
تــــصــــريح ان (مــــا صــــرح به بــــعض
الشـخـصـيات بـاتـهـام مجـلس نـيـنوى
واعضـائه بـعقـد صـفقـات هـنا وهـناك
ـناصب في نـينـوى هو لبـيع وشراء ا

كذب).
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واإلرادة). وجـدد تـأكـيـده (اهـمـيـة الـدفـاع عن
شروع الوطـني والتمـسك به وحتمل بعض ا
ــنـــغـــصـــات حــثـــا عـــلى ضـــرورة دعم هــذا ا
شـروع ليـكون حـقيـقة حـيث ال عراق مـوحد ا
من دون مـــشــروع وطـــني ال عـــراق قــوي وال
ــشــروع). ونـوه الى ان دولـة قــويــة بال ذلك ا
(تضـحيـات الـسجـناء الـسيـاسـي وذاكـرتهم
ـا هي ثــروة االمـة لـيس مــلـكــهم وحــدهم وا
والشعب والـشعـوب تعـتز بتـاريخـها) مـنوها
رأة الـسـجيـنـة تـمثل عـنـوانا مـهـما الى ان (ا
ومـعـانـاتـهـا اعـظم من الـرجل بـحـكم تـركـيـبـة
ــعـنـويــة لـهــا وال بـد من ان ـرأة واإلبــعـاد ا ا
يكون هـناك تـميـيز ايـجابي لـلمـرأة والوقوف
هارات الى جانبهـا . مؤكدا ضرورة تـطوير ا
ــا يــجــعل ــســتــمــر  والــقــدرات والــتــدريب ا
ـتغـيرات السـجنـاء قادرين عـلى العـطاء في ا

التي يشهدها الواقع العراقي). 
وحث احلكيم (على ايجاد غـطاء غير حكومي
حلـركـة الــسـجـنــاء في االروقـة الـدولــيـة عـبـر
مـنظـمـة مـجـتـمع مـدني تـقـوم بـالـتـنسـيق مع
مؤسسة السجناء لتـكون غطاء لشرح معاناة
السـجنـاء الـسيـاسيـ في االروقـة الدولـية) .
وفي محـور اخـر اشار الـى (أهمـيـة استـثـمار
ـلـوك االنـفـتـاح االقـلـيــمي والـدولي وتـوافـد ا
والرؤساء على العراق إلبرام االتفاقيات معه
مـشــددا عـلى ان مــصـلــحـة الــعـراق ان يــبـقى
جـسـرا لـيربـط مـصـالح الـدول وان ال يـتـحول
الى سـاحــة لــلـصــراع ومـصــلــحـته ايــضـا ان
يــكـــون ايــجـــابـــيــا مع اجلـــمــيـع بــعـــيــدا عن
الـتــخـنـدقــات واالصـطــفـافــات).  وفي الـشـأن
الــدولي واالقــلــيــمي رفض ســمــاحــتـه بــاشـد
العـبارات مـحاوالت ضم اجلـوالن الى الكـيان

الصهيوني
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طـــالـب رئـــيـس حتـــالـف االصالح واألعــــمـــار
الـسـيــد عـمـار بــتـمـكــ الـسـجـ الــسـيـاسي
الـعـراقي ومــنـحه حـقــوقه كـامـلــة داعـيـا الى
ضرورة تـخلـيد قـصص التـضحـيات اجلـسام
وتعريفـها لالجيال اجلـديدة والتذكيـر بالظلم
الــذي تــعـــرض له الــشـــعب الــعـــراقي في ظل
احلكم الـدكـتـاتوري مـسـتـنكـرا مـحاوالت ضم

اجلوالن الى اسرائيل. 
وعـــد احلـــكــيـم في كـــلـــمـــة خالل االحـــتـــفــال
ناسبة يوم السـج السياسي العراقي في
بغـداد امس االثنـ الـسجـ الـسيـاسي بانه
(يـعـبـر عن الـطـلـيـعـة الـنـخـبـويـة الـتي حتـرك
االمــة لـتــعــبــر عن نــفــســهــا) مــشـيــرا الى ان
(السـجـ الـسيـاسي لم يـحـصل عـلى حـقوقه
عـلـى الـرغـم من مـرور 16عـامــا بــعـد ســقـوط
الـدكـتـاتـورية حـيـث لم يـتم تـمـكـ الـسـجـناء
الـسـيـاسـيـ وهـنـاك نــسـبـة كـبـيـرة مـنـهم لم
يتوفر فـيها فرصـة التعيـ في دوائر الدولة
وظلـموا عـلى عـهد الـدكتـاتـور وظلـموا ايـضا
ـطـالـبـة بـالـشـهـادة في هـذا الـواقع بـسـبب ا

واألمور االخرى). 
 «—U  Õö «

وأكـد ان (الـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـ يـتـحـمـلون
سـؤوليـة اليـوم للـثأر من احلـقبـة السـابقة ا
ا موضحا ان الثأر ليس انتقاما وتشفيا وا
ــــــــســـــــارات وتــــــــقـــــــو مـن خالل اصـالح ا
االنحرافـات وبناء عـراقا مخـتلفا مـشددا على
ان السـجـنـاء الـسـيـاسـيـ هم االحـرص على
ـسـاهمـة في مـراجـعـة الواقع وهم العـراق وا
االقـدر لــلـتــشـجـيـع عـلى رفع شــعـار االصالح
ومكافـحة الـفسـاد وشعـار اخلدمـات واألعمار
والــبـنــاء ونــحن بــحــاجــة الى هــذا الــصـوت


