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ــدني امس اعــلــنـت مــديــريــة الــدفــاع ا
االثـــنــ عـن بــلـــوغ مــجـــمــوع حــوادث
احلـــــرائق الـــــتي طـــــالـت احملــــاصـــــيل
يـوما الـزراعـية 136حـادثا خالل 18 
مــــشـــيـــر ة الى ان مــــســـاحـــة االراضي
احملـــروقـــة بـــلـــغـت ســـتــة آالف و103
ــديـــريـــة فـي بـــيــان إن .وقـــالـت ا دوا
(حـصـيلـة حـوادث احملـاصيل الـزراعـية
الـــتـي احـــرقت خالل 18 يـــومـــا مـــنـــذ
الثامن من ايـار اجلاري لغـاية السادس
والـعــشــرين مــنه بــلـغت 136حــادثـا)
ـساحة احملـترقة مضـيفة أن (مـجموع ا
بـــــــلــــــغـت ســــــتــــــة آالف و103 دوا

ـنـقـذة 118 الف ـسـاحـة ا ومـجـمـوع ا
). وبــحــسب الــبــيــان فـإن و406 داو
اقـل احملـافـظـات تـعـرضـا لـلـحـرائق هي
الديـوانية حـيث تعـرضت حلريق واحد
ثم الـسمـاوة بحـريـق فـميـسان بـثالثة
حــوادث فــيـــمــا شــهــدت كل من بــغــداد
واالنـــــبـــــار  4حـــــرائق وكـل من بـــــابل
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بسـات الـنخـيل من انتـشار واسع آلفة
الــدوبــاس يــتــطــلـب جــهــدا حــكــومــيــا
ـكافـحتـها والـقضـاء علـيها) مـضاعـفا 
مــؤكـــدا ان مــثل هــذه اخلـــطــوة (بــاتت
ضـــرورة مــهـــمــة لـــلــواقـع الــزراعي في

البالد). 
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ــدني عن واعــلـــنت مــديــريــة الـــدفــاع ا
الـسـيـطرة عـلى حـريق نـشب في حـقول

ناطق سهل نينوى.
وقـالت فـي بـيان إن (فـرقـنـا تـمـكـنت من
الـسـيـطـرة عـلى حـادث حريق نـشب في
احلـقـول الـزراعـيـة حملـصـولـي احلـنـطة
والــشــعــيـر فـي مـنــاطق ســهل نــيــنـوى
وبـالــتـحـديـد قــريـة بـاصـخــرة الـواقـعـة

ضمن قاطع سهل نينوى).
وأضـافت أن (الـفـرق عـمـلت مـن مـركزي
بــرطــلـة واحلــمـدانــيــة وبـالــتــعـاون مع
االهــلي عـــلى حـــصــر الـــنــيـــران ومــنع

امتدادها وتوسعها). 
ــدني في وكـــشــفت مـــديــريــة الــدفـــاع ا
ديـالى عن تـفـاصـيل حـريق كـبـيـر اندلع

على احلدود العراقية - االيرانية شرق
احملـافــظـة.  وقــال مــديـر اعالم الــدفـاع
قدم خالد العبادي لـ (الزمان ) دني ا ا
امس إن (حـــريـــقــا انـــدلع فـي اجلــانب
اإليراني وسـرعـان ما انـتقل الى داخل
احلـدود الــعــراقـيــة في قــاطع ســانـوبه
ضمن ناحية مندلي وكاد يلتهم محمية

الغزالن) .  
واضـاف أن ( فــرق االطـفـاء هـرعت الى
مـنـطـقـة احلـريق وجنـحت في اخـماده
ـــيـــزة نـــظـــــــــرا بـــعـــد جـــهــــــــــــود 
لــصـعـوبـة تــضـــاريس االرض وحـــجم
احلريق)  مبينـا ان (سرعة حترك فرق
االطفاء منعت الـنيران من االقتراب من
احملمية )  موضـحا ان (  هذه احملمية
الـواقعـة في أطراف نـاحيـة مندلـي تعد
من أكبـر احملميـات وقد جرى انـشاؤها
ـعروف قـبل سـنـوات حلـمايـة الـغـزال ا
بـــالــر مـن االنـــقـــراض بـــعـــد ازديــاد
اضية). معدالت اصطياده بالسنوات ا
واشار العبادي الى ان ( احلريق اندلع
في حـشـائش وادغـال يـابـسـة مـنـتـشرة
على احلدود العراقية - االيرانية وهذا
مـا أسـهـم في اتـسـاعـهـا قبـل قـيـام فرق

اإلطفاء باخمادها) . 
الى ذلـك كــشــفت نــاحــيــة الــعــظــيم في
مــحـــافــظـــة ديــالى عـن قــيـــام مــزارعي
الــنــاحــيـــة  بــحــمل الـــسالح حلــمــايــة
أنــفـــســهم وحـــقــولـــهم لــدرء مـــخــاطــر

احلرائق. 
oz«dŠ q K

وقــال مــديــر نـاحــيــة الـعــظــــــــيم عــبـد
اجلـــــــــبـار الـعـبـيـدي لــ(الـزمـان) امس
إن  (تكرار مسـلسل احلرائق في بعض
حقول احلنـطة بقرى العـظيم وتسجيل
حالـة خطف لفالح وسـائـــــــق حاصدة
ـــزارعــــ الى حــــمل قــــبـل أيـــام دفـع ا
الــسالح والــتــحــول الى نــواطــيـر لــيل
حلـمـاية حـقـولـهم من اي اعـتداء ودرء
مخـاطر احلـرائق عن أكثر من 60 ألف
دونـهم من احلنـطـة) وأضاف الـعبـيدي
أن (مـــحــاصــيل هــذه احلـــقــول تــشــكل
الــعـمــود الـفـقــري لـقــطـاع الــزراعـة في
الـناحيـة وتعـتمد عـليهـا عوائل كـثيرة
لـتـأمـ قـوت عـيشـهـا لـعـام كـامل حتى

) مــــدلـل وســــريع فـ (الــــشــــاهــــ
شـقة  لكنه الغضب وال يـحتمل ا
من اكــثــر الــصــقــور مــراوغــة في
تعـقب طريـدته غيـر ان تدريبه في
بـــراري مـــنـــطـــقـــة (الـــطـــيب) في
مـيسـان يـستـغـرق وقتـا طويال اذ
انه ينسى سريعا ما يتعلمه  اما
الـصــقـر الـعــراقي احلـر فــطـبـاعه
عــلى الــعــكس تــمــامــا مـن طــبـاع
) لتمـتعه بقدرات خارقة (الشاه
عـــلى الـــعـــيش وحتـــمـل االجــواء
احلــــارة مع قـــدرة هـــائــــلـــة عـــلى
ـطــاولـة في جـوالته الـشـاقـة في ا
البـحث عن فريـسته الـتي تتـطلب
قـطع مسـافـات طويـلة من دون ان
يــنــالـه الــتــعب مــتــحــمال اجلــوع
والـعـطش بـصـبـر وجـلـد  وهـناك
انـــواع كـــثــيـــرة مـــثل (الـــبــاشق)
 . ( و(الوكري ) و ( تبع الشاه
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ال بد لـلـمدرب في بـاديء االمر من
عـصب عـيـني الـصـقـر حتـى يألف
صــوته وحــده فـقط ويــتم ذلك في
اثــنـاء اطــعـامه يــومــيـا وبــعـد ان
ا ال يـقـبل الشك ـدرب و يـتأكـد ا
من ان الـــصـــقـــر قـــد الف صـــوته
خالل فـترة الـتدريب عـندهـا يرفع
ـعـصـوبـتـ الـبـرقع عن عـيـنــيه ا
ويــبـدأ تـمــريـنــاته الـفــعـلــيـة مـعه
وذلك بــربـط قــدمه بــحـــبل طــويل
مـحـاوال منـاداته من مـسـافة قـريـبة
فـيـتــجه الـصـقـر نــاحـيـته عـنـد ذاك
يـعطي له بـعض الـطعـام مكـأفاة له
رات عديدة حتى يكون ويكرر ذلك 
قدوره االنقضـاض على الفريسة
 كل ذلك يـجــري عـبـر االســتـعـمـال
الــيـومـي الدوات تـعــلــيم الــصــقـور
طــرائق الــصـيــد ومــنـهــا (الــبـرقع)
وهـو الـغـطـاء الذي يـغـطي به وجه

وواسط 7حــرائق ثم مـحـافـظـة نـيـنـوى
بـ 15حــادثــا وكل مـن كــركـوك وديــالى
17 حــادثـــا وكــانت مــحـــافــظــة صالح
الــــدين هي االعــــلـى حــــيث  بــــلـغ عـــدد

احلوادث فيها 59 حريقا. 
وفي شـأن مــتـصل طــالب رئـيـس جلـنـة
ياه واالهوار النيابية سالم الزراعة وا
الشمري امس االثن احلـكومة بتوفير

طائرات مكافحة احلرائق واليفات.
وقــال في بــيــان ان (انــتــشـار احلــرائق
لــتــشــمل مـــزارع احلــنــطــة والــشــعــيــر
بـاالضـافـة الى حـرق الـبـسـاتـ يـعـطي
دليال واضحـا على ان االمر بـفعل فاعل
اليــريـــد االكــتــفــاء الــذاتي لــلــعــراق من
نتجات واحملاصيل الزراعية) مضيفا ا
ان (عـــلى احلـــكــومـــة ســـرعــة تـــوفـــيــر
ـكـافحـة احلرائق الـطائـرات اخلـاصة 
واالفات التي ان وجدت لسـاعدت كثيرا
في حــمــلــة االطـفــاء ومــكـافــحــة االفـات
ــزارع وخـــاصـــة حـــشـــرة الـــدوبـــاس 

النخيل في الوسط واجلنوب). 
ولـــفت الـــشـــمـــري الى ان(مـــاتـــعــانـــيه
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نيوزيالندا

اوقــــات الــــهــــجـــرة اجلــــمــــاعــــيـــة
ولـلـحبـاري طـريقـة فـريدة وطـريـفة
في الـــدفـــاع عن نـــفـــســهـــا  فـــهي
ـلوء بـسائل لزج مسـلحـة بكيس 
وفي اثناء مواجـهتها لـلصقر وهو
يحاول مطاردتها تسعى الى كسب
الـوقت بـالـتـبـاري مـعه ومـخـادعـته
عـبـر الـصـعـود تـارة والـنـزول تارة
اخـرى وحــيـنــمـا تــسـنح الــفـرصـة
ـنــاسـبـة تـقــذف بـالـســائل الـلـزج ا
نـحـو جنـاحيـه واذا ما اصـابـتهـما
فــان ريـــشــهـــمــا ســـوف يــلـــتــصق
ببعضه  فـتشل حركتـهما عند ذاك
تــســارع (احلـبــاري) الـى الــهـروب
بــعــيــدا. ان انــواعــا من الــصــقــور
بـاالمــكـان تــدريـبــهـا عـلـى الـقـنص
ـــــطـــــاردة وا
وهـــنــاك
انـــــــواع
عـــديـــدة
مــــــــــــــــــــــن
الــــصــــقـــور
الـــــــــــــــــــــــتــي
بــــــاالمــــــكــــــان
تـــــاهــــيـــــلـــــهــــا
الحقة الـطريدة
ومــنــهـــا (الــبــاز)
ويــــــوصـف بــــــانه
اســرع مـن الـســهـم خـفــيف
ورأسـه صـــغــــيــــر ذو عــــنق
طـويل وهـو مـحب للـنـظـافة
ـــدرب الــــنـــظـــيف ويـــقـــبـل عـــلى ا
فـيـجــلس مـطـمــئـنـا بـ
يــــــديـه  كــــــمـــــا
يوجد صنف من
الـــــــطـــــــيــــــور ال
يـــحــــتـــمل اجلـــوع
الـــشـــديـــد مـــثـــلـــمــا ال
يحـتمل الـشبـع الكـثير
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ال شيء يـدفعـني على الـكتـابة. فـاحلقـيقـة دائما مـا تقـتل كمـا وصفـها الـفيـلسوف
اني الـعظيم نيـتشة ذاك الذي ركـبه اجلنون بعـدما اراد التعـملق خالل شباك اال

احلقيقة.
ن?  فكيف نكتب و

الكل اعـمى اصم. هكذا قال صديقي. ولم اعـذله النه كان صادقا وصريحا جدا.
هـزلة فـقـد غدت احلـقيـقـة غائـبة الى حـد يـتصـور اجلمـيع انه يـدركهـا. هـذه هي ا

بعينها اذن. 
ثــــــقف الشجـــعـان  هؤالء الكثر انتصــــــروا على باب هذا زمن الـعارف ا
ــا أي اســـــــــتــئـــذان ألنــهم كـــبــار في كل شـيء كــمــا احلـــقــيـــقــة ودخــلـــوه دو

يتـــــصورون. 
ـصـلـحـون حـيـنـمـا ارادوا اصالح احـوال الـبـشـر كـان اجـدر بـهم فـلـقـد اخـطـأ ا
ا تفكير بينما البشر يحاول اصالح احوال الـبهائم فهي تعتاد على الشيء دو

ان يتفرد بعقله الفارغ. 
هـذا حـال اغــلب انـاسـنـا في هــذا الـزمن الـكل يـدعـي بـأدراكه طـرقـات رومـا في
ـوتوا وهم ثـقـفـ احلـقيـقـيـ ان  ـمـطرة. لـذا قـرر الـقـليل مـن ا لـيالـي الشـتـاء ا

يتصورون انهم  اغبياء او حمقى. 
عـرفة بـيـنمـا ال يزال االغـبـــــــيـاء الـكثـر يعـتقـــــــــدون انهـم وصلـوا اخر ابـراج ا
حتى انـهم احيانا يصفون صـانع الكون بأشكال تـروق حللم  حتقيق مصاحلهم.

صلحة هي رفـاهية ال محدودة لعمر لن فهم يـعتقدون ان ا
ينقضي ولعافية دائمة ولتأريخ سيعزف انتصاراتهم. 

احلق احلق انهم اخطأوا. 
فـاال الـتـي تـنـتـصـر تــمـوت والـشـعــوب الـتي تـخـسـر

تنكسر. وحده االنسان يبقى.

‰UOł_« UNŁ—«u²ð W¹«u¼ UN³¹—bð ‚dÞË —uIB UÐ bOB «

عبد اجلبار العبيدي

ب وقت واخر ينط من قلب الفراغ
صقـر ناحـرا كبد الـسمـاء ثم يهوي
عــلى طــريـدتـه  انه مـنــظــر شــديـد

االلفـة لبـدوي خبـر الصـحراء
وعـرف مـواسم عـطـائـها
واهـــتـــدت خـــفـــاف
ــواطن جــمــاله 
الـــكأل فـــيـــهـــا
لــــكــــنه يــــبـــدو

ن قـصـد الـصـحراء مـنـظـرا مـثيـرا 
اول مـرة  يقـودنا طـريق الذكـريات
عبـر مفازاة الصـحراء التـي تظاهر
مـديـنـة الـزبـيـر فـتـدلـنـا عـلى انـاس
ـدينـة على طريق عاشـوا في هذه ا
ـوسميـة لهواة محـطات الرحالت ا
الــصــيــد بــالــصــقــور لــزمن مــضى
مـتــجـهـة الـى (جـزيـرة الــطـيب) في
(الـعـمـارة) حـامـلـ صـقورهـم على
قـبضـات ايديـهم معـصوبـة العـيون
تـنتظـر حلظـة انطالقـها لـتدخل في
سـبــاق مـثـيــر مع فـريـســتـهـا واهم
رحالت الـصيـد رحالت صـيد طـائر

(احلــبـــاري) وهــو طـــائــر له
طــعم لــذيـذ ويــطـيـر
مــســافــات طــويــلــة
مـفـضال الـعـيش في

احلقـول الفـسيـحة والـبراري ورغم
ثـقل جــسـمه فـانه يــتـمـتـع بـسـرعـة
ـيل الى طـيــران فــائـقــة كــمـا انـه 
العيش مـنفردا
فـــيــمــا عــدا
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رفـــعت امـــانـــة بـــغـــداد وقـــيـــادة
عـــــمـــــلـــــيـــــات بـــــغــــداد الـــــكـــــتل
الـكـونـكـريـتــيـة من مـحـيط بـدالـة

االعظمية. 
وذكـــر بـــيـــان امس انه (بـــجـــهــد
مـــشــتــرك ضم قــيـــادة عــمــلــيــات
بــغـــداد ومــتــابــعــة مــكــتب امــ
بــــــغــــــداد ودائــــــرة الــــــوحــــــدات
ـبـاشـرة بـرفع االنــتـاجـيـة تـمت ا
الـكـتل الـكـونـكريـتـيـة من مـحـيط
البدالة ضـمن منطقـة االعظمية).
وأضــاف أن (الــكــوادر الــبــلــديــة
باشرت بعد ذلك بحـملة لتنظيف
ـغلق مـنذ سـنة ـوقع ا وتـاهيل ا

 .(2010
وازالت قــيــادة عــمـلــيــات بــغـداد
202 كــتـــلـــة كــونـــكــريـــتـــيــة من
الـــــــشـــــــوارع خالل األســـــــبــــــوع
ـاضـي. وذكـر بـيـان ان (اجلـهـد ا
الــهــنـدسـي في قــيـادة عــمــلــيـات
بـــــغـــــداد يــــواصـل رفع الـــــكـــــتل

الـكــونــكــريــتــيــة من الــعــاصــمـة
بــــغـــداد). واضـــاف الـــبـــيـــان ان
(مـجــمـوع مـا  رفـعه بـلغ 202
كتـله كونـكريـتيـة خالل األسبوع

اضي). ا
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وبــاشــر اجلــهـــد الــهــنــدسي في
هـــيــئـــة احلـــشـــد الــشـــعـــبي في
د طرق جديدة ثنى  محافظة ا
ـــنـــاطق الـــريـــفـــيـــة. وقـــال في ا
احملـافظ أحــمـد مــنـفي فـي بـيـان
امس إن (اجلــهــد الـهــنـدسي في
هيـئة احلشد بـاشر بأعـمال فتح
ـــــنـــــاطق طـــــرق جـــــديـــــدة فـي ا
الـريـفـيـة).  مـؤكـداً (وجـود خـطة
مع مــديــريـة الــطــرق واجلــسـور
ـشــمــولـة). ــنـاطـق ا لــتــحـديــد ا
وأضــاف أن (الــدوائــر الــبــلــديـة
الفرعـية ستـكون كجـهات ساندة
خالل فـتـرة العـمل الـتي ستـمـتد
نـاطق من حلـ اكـمـال جـميـع ا
ـــواد األســــاســــيـــة خـالل نـــقـل ا

كالتراب والسبيس وغيرها).
وشـــــرعـت وكــــالـــــة الـــــتـــــعــــاون
ـشـاريع والـتـنــسـيق الـتـركــيـة 
تـعـبـيـد طـرق رئـيـسـة في قـضـاء
ـحافـظة صالح طـوزخورمـاتو 
الــدين في خــطــوة لـدعم جــهـود
نطقة. ويأتي ذلك إعادة اعمار ا
بــالــتـعــاون مع مــكــتب اجلــبــهـة
الـتـركـمـانـيـة الـعـراقـيـة وبـلـديـة
طــوزخــورمـاتــو بــحــسب بــيـان
صـــادر عن الـــوكــالـــة اجلــمـــعــة.
وشارك في مراسم إطالق أعمال
تـعــبـيــد شـارع الــعـلـوة مــنـسق
الوكالـة لدى بغداد جـنيد أسمر
ومـسـؤول اجلـبـهـة الـتـركـمـانـيـة
بـاحملـافـظـة هـيـثم هـاشم مـخـتار
أوغــلـو ورئـيس الــبـلـديـة وسـام
عــابــدين غــني وعــدد من أهــالي
ـنـطـقـة. ووفـرت الـوكـالـة 300 ا
طـن مـن األســــــفـــــلـت فـي إطـــــار
ـشـتـرك الـذي يـشـمل ـشـروع ا ا

تعبيد شارع آقصو أيضا.
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oz«dŠ∫ حقل يتعرض حلريق في ديالى

وسم القادم) .  ا
الى ذلك أكـد عــضـو مــجـلس مـحــافـظـة
ــســـعــودي  أن حــرائق ديــالـى رعــد ا
احلـــنــطـــة والــشـــعــيـــر في احملــافـــظــة

 . جتاوزت 1000 دو
ـسعـودي لـ (الزمان) امس   إن وقال ا
ـنــهـجـة وتـقـوم (احلــرائق في ديـالى 
بــهــا جــمــاعــات تــخــريــبــيــة لــتــدمــيــر
االقتصاد العراقـي باي شكل)  مضيفا
أن (احلصـيلة األخـيرة هي تضـرر أكثر
من ألـف دو نتـيـجـة حـرائـق احلـنـطة

والشعير ). 
ـسـعــودي  أن (اجملـلس طـالب وبــيّن  ا
قـيــادة الـعـمـلــيـات واحملـافظ بــتـشـكـيل
ـــعـــرفــة األســـبــاب جلـــان مــخـــتـــصــة 
والـدوافع وسـتــعـلن الـنــتـائج في قـابل
االيــام ) .من جـــهــة اخـــرى ادى حــريق
انــدلـع في بـــنــايـــة مـــكـــونــة مـن ثالثــة
طوابق في مـنطـقة زيـونة بـبغداد امس

الى احلاق اضرار مادية كبيرة.
دني مـن اخماد وتمـكنت فـرق الدفـاع ا

احلريق. 
وانـدلع حــريق في ثــانـويــة ابن سـيــنـا
بــحي االكــــــــرمــ وســـــط احلــلــة مـا
ادى الى احلــــاق اضــــرار مــــاديـــة دون
وقـوع اصـابـات بشـــــريـة كمـا  تـمـكنت
ـدني من اخـمـاد احلريق فـرق الـدفـاع ا
الـــذي لم تـــعــرف اســـبــاب انـــدالعه في

حينه.
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البصرة

الـصــقـر بــاجـمـــــــــــعه عـدا فــتـحـة
االنف ويـــوضع الـــبـــرقع عـــــــــــلى
وجه الـصـقر حـيـنـما يـضـــــــــطرب
او يــخــاف مـن وجـود الــنــاس ومن
ـنــقــلـة) ادوات الــصـيــد االخــرى (ا
وهـي قــــــــــــطــــعــــة مـن (اخلــــيش)
مـغــلـفـة من اخلــارج بـجـلــد سـمـيك
درب لـتحميـها من فتك بحـجم يد ا
مـــخـــالـب الـــصــــقـــر واداة اخـــرى

ـثـابة يـدعـونـهـا (الـسـبـوك) وهي 
خــيـــــــط تـربــــــــط بـطــرفــيه ارجل
الصـقور الـتي تربط هي االخـــــرى
بـــآلــــة في اثــــنـــاء الـــتــــدريب امـــا
(اخملـالة) فـــــــــــــــــهـي كــــــــــــــــــيـس
مــصـنــوع من الــقـمــاش يــحـــــــوي
(طعـما) للـتلـويح به عنــــــد ابـتعاد
الـصـقـر عن مــــــــدربه فـي مـحـاولة

الرجاعه .

l∫ قوات أمنية ترفع كتالً كونكريتية في بغداد —

لم يخـطر في بال  النخـبة اخليرة من اساتـذة كلية االعالم وعمـيدها ومعاونته
ـهنـة الـصحـفـية لـلشـؤون الـعلـمـية  وهم مـن افنـوا حـياتـهم لـلتـمـسك بشـرف ا
وقدسيـة العمـلية الـتعلـيميـة ان يصبـحوا هدفـا  للتـشهيـر والتسـقيط والتـهديد

بقطع الرؤوس على الطريقة الداعشية.
ـسـلـحة  ازاء  وخـطـورة االمـر ان يصـدر ذلك من جـهـات سـياسـيـة وقـواتـها ا
لـكـون للـدفـاع عن انـفسـهم اال اقالمـهم وتغـريـداتهم اسـاتـذة في اجلامـعـة ال
التي تتصدى للظلم وتسعى لتنوير  اجملتمع واالمر غريب جدا ان ليس هنالك
ــنـافــقـ ــوقف  ويـصــغي لــصـوت احلــقـيــقــة لـعــظـمــة دور ا من يــسـتــوعب ا
واحملــرضــ في خـــلط االوراق وخالصــة الـــقــضــيــة انـــنــا ومن خالل درس
ي عـنـوانه الـتـربـيـة االعالمـيـة الـرقـمـيـة وهـو  مـسـاق حـديث يـدرس في اكـاد
ـاذج من االخــبـار اشــهـر كــلــيـات الــصـحــافــة في الـعــالم ويــكـرس لــعــرض 
ـزيـفـة الهـداف ودوافع سـيـاسـيـة ويـتـدرب الـطالـب على ـصورة ا والـتـقـاريـر ا
وضوعي النـقدي لتـحديد طـرق التزويـر والتزييف كيفـية التـفكيك والـتحليـل  ا
ؤسسـات الدولة والشخـصيات العامة للمـعلومات والصـور بقصد التشـهير 
لـتـجــنب تـرويج هـذه االخـبـار الـتي تـفـتـقـد لـلـمـهـنـيـة واخالقـيـاتـهـا  ولـذا فـان
ـاذج عمـليـة للـتـحلـيل وحتديـد نقـاط التـزييف االمـتحـان النـهـائي تعـرض فيه 
والـتـشـهـيـر في الـنص والـصـورة واالمـر يـقـتـصـر عـلى عـشـرات الـطـلـبـة فـقط
وتـسحـب منـهم االسئـلـة واليسـمح بتـداولهـا او نـشرهـا...وهذه الـعـملـية تـطبق
طـيـلـة الـعـام الـدراسي وجـرى ذلك مـنـذ اربع سـنـوات واالمـور اعـتـيـاديـة جـدا
تـازة لكشف الـزيف وهم يعـملون االن في مـؤسسات وتلـقى الطلـبة خـبرات 
اعالمـيـة مـحـتـرمـة...ماذا حـدث هـذا الـعـام وكـيف اسـتـخـدم الـبـعض وحرض
جـهــات سـيــاسـيــة لـلــتـصــدي لـنــا والـتــدخل في تــفـاصــيل احلـرم اجلــامـعي
وبـصـراحة قـام احـد   الـذين قـذفته عـلـيـنـا االقدار لـيـكـون اسـتاذا في الـكـلـية
ـاذج من االســئـلــة لـيــوحي لــهـذه اجلــهـات انـه يـتــضـمن تــشـهــيـراً لـســرقــة 
رجـعيـات وشخـصـيات سـياسـيـة وقامت  الـدنيـا  ولم تـقعـد حتى االن وهم
تورطة واقع والصحف ا يعـلمون ان االمر في اخملتبر وتركوا الـعشرات من ا
اصال بـعـمـلـيـة الـتـشـهـيـر لـتـصـفـيـة حـسـابـات سـيـاسـيـة لـسـنـا طـرفـا فـيـهـا 
ـنــافق الـذي ذهـب بـنــفـسه لــدفع هـذه اجلــهـات ومــحـاســبـة الــشــخص االثم ا
وتوريـطها فـي بيانـات ليس في مـحلـها وتهـديدات ال تـليق بـها كان االصح ان

توجه للذين اساءوا فعال..
واجد نـفسي معتذارا  الحراج معالي وزير التعليم العالي  عن ذنب لم نرتكبه
وفي الوقت نـفسه ادعوه مـخلـصا حلمـايتـنا وقطع الـطريق لـلتدخل الـسياسي
في شــؤون اجلـامــعـات كي تــبــقى مـســتـقــلـة راعــيــة حلـريــة  الـفــكـر والــبـحث
العـلمي...واقـول للـذين يطالـبون بـراسي ما قـاله سيـد الشـهداء (ع) اذا كانت
امة مـحمد ال تستقيـم اال بقطع راسي فيا  سيوف خـذيني وفي قتلي حياة لي
وموت لـكم...واخـتم قولي واهـديـكم اغـنيـة لـطيف بـوشـناق   خـذوا  الـكراسي
واعطـوني وطناً وهذه الكلمات تعبر عما يجول في خاطري  .. واهديكم ايضا

ما قاله الشاعر الكبير معروف الرصافي

واخبـــــــــركم اننـــــــي حـتى الــــــرمق االخيـر سأصـــــــــرخ  باحلقـــــــــيقة
حــتى وانــا في  كـفــني او في زوايــا حلـدي النــقـــــــــذ
بـلـدي اخملـتـطف من قـوى ظالمــــــــيـة تـتـاجـر بـاسم
الـرب واليصح اال الـصحــــــــيح ومـا اسعـدني وانا

شهيد.

يا قومِ ال تتكّلموا

إن الكالمَ محرَّمُ

ناموا وال تستيقظوا

ما فاز إالّ الُنوَّمُ

وتأخّروا عن كل ما

يَقضي بأن تتقدّموا

ودَعُوا التفهُّم جانباً

فاخلير أن ال تَفهموا

وتَثّبتُّوا في جهلكم

فالشرّ أن تتعلَموا

أما السياسة فاتركوا

أبداً وإالّ تندموا

إن السياسة سرّها

لو تعلمون مُطلسَمُ

باح وإذا أفَضْتم في ا

من احلديث فجَمجموا

والعَدلَ ال تتوسَّموا

والظلمَ ال تتجَّهموا

من شاء منكم أن

يعيش اليوم وهو مُكرَّمُ

فَليُمسِ ال سمع وال

بصر لديه وال فمُ

ال يستحق كرامةً

إالّ األصمُّ األبكمُ

ا ودَعُوا السعادةَ إ

هي في احلياةِ توّهُمُ

فالعيشُ وهو منّعم

كالعيشِ وهو مذمَّمُ

فارضَوْا بحكمِ الدهرِ

مهما كان فيه حتكُّمُ

وإذا ظُلِمتم فاضحكوا

طرباً وال تتظلّموا

وإذا أُهِنتم فاشكروا

وإذا لُطِمتم فابسِموا

إن قيل هذا شهدكم

مُرٌّ فقولوا علقمُ

أو قيل إن نهاركم

ليل فقولوا مُظلمُ

أو قيل إن ثِمادكم

سَيل فقولوا مُفعَمُ

أو قيل إن بالدَكم

يا قومِ سوف تُقسَّمُ

فتحمدوا وتشكّروا

وترنّحوا وترنّمو
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