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كـرمة (أ ف ب) - نـدّدت قمّة { مكـة ا
مـنـظّـمـة الــتـعـاون اإلسالمي في مـكّـة
ـــكـــرّمـــة امس الـــســـبت بـــظـــاهـــرة ا
"اإلسالموفوبـيا" داعيـة إلى االمتناع
ــمــارســات الــتي تــربط اإلسالم عن ا
ـتـحدة بـ"اإلرهـاب" ومـطـالـبـةً األ ا
نـاهضـة هذا "الـتمـييز باعـتمـاد يوم 

الديني".
ـنظـمة الـ 57في بيان وقال أعـضاء ا
خــــــــتــــــــامـي إنّـــــــهـم الحــــــــظـــــــوا أنّ
"اإلسالمـوفــوبـيـا بـاعـتــبـارهـا شـكالً
مـــعــاصــراً من أشــكــال الــعــنــصــريّــة
والتـمييـز الديـني ما انـفكّت تـتنامى
في أنــحــاء كــثــيــرة من الــعــالم كــمـا
يـتّـضح من ازديـاد حـوادث الـتعـصّب

الديني".
نـظّـمة وهي األكـبر ودعا قـادة دول ا
تحدة البلدان التي تضمّ بعد األ ا
مـــجــتـــمــعـــات وأقـــلّــيـــات مـــســلـــمــة
ومـهاجـرين إلى "االمـتـنـاع عن جـميع
ـمـارسات الـسـيـاسات والـبـيـانـات وا
الــــتـي تــــربط اإلسالم بــــاإلرهــــاب أو
تحدة بالتـطرّف". كمـا طالبـوا األ ا
بـــاعـــتـــمـــاد  15آذار "يـــومـــاً دولـــيّـــاً

ناهضة اإلسالموفوبيا".
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اضي استهدف هجوم في  15آذار ا
مسلّح مسـجدَين في منطـقة كرايست
تـشـيـرش في نـيـوزيلـنـدا خالل صالة
اجلـــمــعــة أدّى إلـى مــقــتـل نــحــو 50
شخـصاً ونـفّـذه أستـرالي من اليـم

تطرّف. ا
و اسـتـبق قـادة الـدول اإلسالمـيّـة في
ــكـرّمـة الــسـبـت اخلـطّـة ــكّـة ا قــمّـة 
ـرتـقبـة للـسّالم مـؤكّدين األميـركـيّة ا
رفـضهم حـلـوالً ال تـضمن إقـامـة دولة
فــلــسـطــيــنــيّــة عــاصــمــتــهــا الــقـدس
الـشـرقـيّـة فـيـمـا حـصـلت الـسـعـودية
على دعم "ال مـحـدود" عقب الـهجـمات
األخـــــــيـــــــرة مـن دون اإلشـــــــارة إلى

مسؤوليّة إيران عنها.
وسـعت الـسـعـوديّـة إلى حـشـد تـأيـيد
الـدول اإلسالمـيّـة ضـدّ إيـران في قـمّة
مــنـــظــمــة الـــتــعــاون اإلسالمي الـ14
والـتـي غـاب عـنــهـا الـرئــيس الـتـركي
رجب طــيّب إردوغـان مــحـذّرةً من أنّ
ـــنـــطـــقــة أمـن إمــدادات الـــنـــفط في ا

أصبح في خطر بعد هذه الهجمات.
إال أنّ مــســألـــة االعــتــراف األمــيــركي
بسـيادة إسرائـيل على مـدينـة القدس
ـتـنـازع عـلــيـهـا طـغَت عـلى الـبـيـان ا
اخلــتـامي لـلــقـمّــة الـتي أكّــدت أيـضًـا
رفـــضـــهـــا اعـــتـــراف إدارة الـــرئـــيس

األمــيــركي دونــالــد تــرامـب بــســيـادة
إســـرائـــيل عـــلـى هـــضـــبـــة اجلـــوالن

السورية.
وأدانت الـقـمّـة فـي بـيـانـهـا اخلـتـامي
"نــــقل ســــفـــــارتَي كُـلّ من الــــواليــــات
ـتـحـدة األمـيـركـيّـة وغـواتـيمـاال إلى ا
مـــديــنــة الـــقــدس" وحــضّـت "جــمــيع
الـدول األعضـاء في مـنـظّمـة الـتـعاون
اإلسالمي عـلى مقـاطـعـة تلك الـبـلدان
الـتي قـامت بـالـفعـل بافـتـتـاح بـعـثات

دبلوماسيّة في مدينة القدس".
كـمــا حـثّـتـهــا عـلى "وقف أيّ نـوع من
الـــعالقــات والـــتــبــادالت الـــتــجــاريــة
والـــزيــــارات مـــعــــهـــا ســــواء كـــانت
فــعــالـيّــات ســيـاســيــة أو ثـقــافــيـة أو
رياضـيـة أو فنـية مـشـتركـة إلى ح

تراجعها عن ذلك".
والـــعالقـــات وطــيـــدة بــ الـــواليــات
ـتـحـدة وغـالـبـيّـة الـدول اإلسالمـية ا
وهو مـا يثـيـر شكـوكاً حـيال إمـكانـيّة

تنفيذ هذه الدعوة.
وكــان تـــرامب أعــلـن اعــتــراف إدارته
ــتـنــازع عـلـيــهـا عــاصـمـةَ بــالـقـدس ا
إلسـرائيل ونـقل الـسـفارة األمـيـركـية
ــئــات الــيـــهــا وأوقف مــســاعــدات 
ماليـــــ الــــــدوالرات كـــــانت تُـــــقـــــدّم

. للفلسطيني
وشدّد قـادة الـدول اإلسالميّـة على أنّ
"أيّ مقتـرح يُقـدَّم من أيّ طرف كان" ال
يـتـبـنّى "احلـقوق الـفـلـسـطـيـنـية" و"ال
تّفق ـرجعيّـات الدوليـة ا يتّسق مع ا
عــلـيـهـا والـتي تــقـوم عـلـيـهــا عـمـلـيّـة
الـــــــــسـالم فـي الـــــــــشـــــــــرق األوسط
مـــــرفــــوض" داعــــ إســــرائـــــيل إلى
االنـــــســــــحــــــاب مـن األراضي الــــــتي
احتـلّـتهـا بعـد عام  1967واالعتراف
بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها

القدس الشرقية.
وجاءت مواقف الـدول اإلسالميّة قبل
الــكـــشف عن خــطّـــة سالم أمــيــركــيّــة

توصَف بأنها "صفقة القرن".
ـتـحدة ويُـتـوقّع أن تطـرح الـواليـات ا
اجلوانـب االقتـصـاديّة خلـطـة السالم
هذه خالل مؤتمر في البحرين يومي
ــقــبل.  25و 26حـــزيــران/يــونــيـــو ا
ــسـؤولـون الـفـلــسـطـيـنـيـون وأعـلن ا

ؤتمر. مقاطعة ا
وبالنسبـة إلى اجلوالن السوري أكّد
اجملــتــمــعــون في مــكّــة رفـض وإدانـة
"الــــقـــرار األمـــيـــركـي اخلـــاص بـــضمّ
اجلـــوالن لـألراضي اإلســـرائـــيـــلـــيــة
واعتباره غير شرعي والغ وال يترتّب

عليه أي أثر قانوني".

ـــكـــرمـــة (أ ف ب) - حـــذّر { مــــكـــة ا
ـلك سـلـمـان بن الـعـاهل الـســعـودي ا
عـبـد الـعـزيـز أمـام قـادة دول مـنـظّـمـة
ـكـرّمـة الـتـعـاون االسالمـي في مـكـة ا
امس الـــــــســــــبت مـن أنّ "األعــــــمــــــال
ـنـطـقة اإلرهـابـية والـتـخـريـبيـة" في ا
تستهدف أمن إمدادات النفط للعالم.
وقال في افتتاح القمة الـ 14للمنظمة
"لألسف الشـديد يـضربُ اإلرهاب في
مــنــطـــقــتــنـــا من جــديـــد" مــوضــحــاً
ـيـاه "تـعــرّضت سـفن جتــاريّـة قــرب ا
اإلقـلـيـمـية لـدولـةِ اإلمـارات لـعـمـلـيات

تخريب إرهابية".
وتابـع "تعـرضت مـحطـتا ضـخ للـنفط
ـمـلـكـة لـعـمـلـيـاتٍ إرهـابـيـة عـبـر في ا
طائراتٍ بدون طيار من قبل مليشيات

إرهابية مدعومة من إيران".
وحذر من أنّ "هـذه األعمـال اإلرهابـية
ــمـلــكـة الــتــخـريــبـيــة ال تـســتــهـدف ا
ـــا ومـــنـــطــــقـــة اخلــــلـــيج فــــقط وإ
الحـــة وإمــدادات تـــســتـــهـــدف أمن ا
الــطــاقـة لــلــعـالم" كــمــا أنّـهــا تــشـكّل
"تـهديـداً خـطيـراً ألمن وسالمـة حـركة
الحــة الــبـحــريــة واألمن اإلقــلــيـمي ا

والدولي".
ـنـظـمـة الـتـعـاون وقـال األمـ الـعـام 
اإلسالمي يوسف بن أحمـد العثـيم

في خــطـابـه أمـام الــقـمــة في مــكـة إنّ
مـلـكة مـسـاس بأمن سـاس بـأمن ا "ا
الـعالم الـعـربي واإلسالمي ومـنـظّـمة
ـوقف الــتــعـاون اإلسـالمي تُــطـالـب 

ملكة". جتاه االعتداءات على ا
لك سلمان وقبيل افتتاح القمّة أكّد ا
أنّ بـالده مــصــمّــمــة عـــلى الــتــصــدّي
"للتهديدات واألنشطة التخريبيّة" في

نطقة. ا
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ـلـك عـلى تـويـتــر "جنـتـمع في وقـال ا
مـكّــة لــنــعــمل عــلى بــنــاء مــســتـقــبل
شعـوبنا وحتـقيق األمن واالسـتقرار

لدولنا العربية واإلسالمية".
وتابـع "سنـتصـدّى بـحزم لـلـتهـديدات
العدوانـيّة واألنشطـة التخـريبيّة كي
ال تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا

وتطوير مجتمعاتنا".
وحذّر األمـ العـام حلزب الـله حسن
نــصــرالـله اجلــمــعــة من أنّ أيّ حـرب
ضدّ طهران الداعـمة له "لن تبقى عند
ـنــطـقـة حــدود إيـران" بل ســتُـشــعل ا
بكـاملـها مـنبّـهاً من أنّ هـذا يعني أنّ

صالح األميركيّة "ستُباح". ا
ناسـبة يوم وقال نصـرالله في كـلمـة 
ي "لــيـسـمـعــني الـعـالم الـقــدس الـعـا
جــيّــداً. إنّ الــســيّــد (دونــالـد) تــرامب

واإلدارة عــنــده وأجـهــزة مــخــابـراته
يعـرفون جـيّـداً أنّ احلرب عـلى إيران

لن تبقى عند حدود إيران".
وأضاف "احلرب على إيران تعني أنّ
ــنــطـــقــة ســـتــشـــتــعل (...) وكلّ كـلّ ا
ــــصـــالح الـــقــــوّات األمـــيـــركــــيّـــة وا
ـنـطقـة سـتُـباح وكلّ األمـيركـيّـة في ا
الـذين تـواطـأوا وتـآمـروا سـيـدفـعون
الثمن وأوّلهم إسرائيل وآل سعود".
وأشـار نـصــرالـله إلى أنّ إيـران "قـوّة
حــقــيــقــيّــة" مـــعــتــبــراً أنّ الــواليــات

تحدة في ظلّ إدارة ترامب "تتهرّب" ا
من خــوض حـروب جــديـدة مــفـضّــلـةً
استراتـيجيّـة العقـوبات االقتـصاديّة.
ـنـطقـة تـوتّـرات متـصـاعدة وتـشهـد ا
ــتـحــدة من بــ إيــران والــواليــات ا
تعـزيـز واشنـطن وجودهـا الـعسـكري
فـي اخلــلـــيج من أجـل مــواجـــهـــة مــا
تـــصــفه بـ"الـــتــهــديـــد اإليــراني" إلى
تعـرّض سفن قـبالـة سواحل اإلمارات
لــعـمـلــيّـات "تــخـريـبــيّـة" واســتـهـداف
ــتـمـرّدين احلــوثـيّــ مـنــشـآت نـفط ا

سعودية.
ـــتـــحـــدة الـــتي وعـــزّزت الـــواليـــات ا
اضـي من االتّـفاق انـسـحـبت الـعـام ا
الــــنــــووي مـع إيــــران حــــضــــورهــــا
ـنـطــقـة عـبـر إرسـال الـعــسـكـري في ا
حاملـة طائـرات وإعالنها زيـادة عديد
قوّاتـها بـ 1500جنـدي وسط تهـديد
إيـراني بــإغالق مـضـيـق هـرمـز الـذي
ــئــة من تـــعــبــر مــنـه يــومــيّــاً  35بــا
ـيّـة الـتي تـنـقل إمـدادات الـنـفط الــعـا

بحراً في حال وقعت حرب.
وانعـقدت لـيل اخلمـيس اجلمـعة قـمّة
طـــارئـــة لــــدول مـــجـــلـس الـــتـــعـــاون
اخللـيجي في مـكّة تلـتهـا قمّـة طارئة
لـدول اجلــامـعـة الـعـربــيّـة بـنـاءً عـلى
دعـوة من الــريـاض الــتي جنـحت في
فـتوح حشـد تـأييـدٍ لهـا في نـزاعهـا ا

مع إيران.
WO−OKš WL

وأعـلـنت الـقـمّـة اخلـلـيـجـيّـة تـأيـيـدها
"لـالسـتــراتــيـجــيّــة األمــيـركــيّــة جتـاه
إيـران" فــيـمـا نـدّدت الـقــمـة الـعـربـيّـة
بـ"سـلـوك" طــهـران الـذي "يُـهـدّد األمن
واالستقرار في اإلقليم".وعقدت مساء
اجلمـعة أيـضاً بـدعوة من الـسعـوديّة

ؤتمر اإلسالمي. نظّمة ا قمّة 
واعتبـر نصرالـله اجلمعـة القمم نداء

"اسـتــغـاثـة" من الــسـعـوديّـة "نــتـيـجـة
الـعـجـز والـفـشل وسـقـوط الـرهـانات"
ــتـحــدة بــشنّ حـرب عــلى الــواليـات ا
ضدّ إيـران. وحزب الـله الذي تُـصنّفه
الـسـعـوديـة مـنـظّـمـة "إرهـابـيّـة" يُـعـدّ
أحـــد أبــــرز الـــقـــوى الــــســـيــــاســـيـــة
ـدعـومـة من إيـران في والـعـسـكـريـة ا
ــلك حــزب الـله حــالــيّـاً ــنــطـقــة. و ا
تـرسـانـة ضـخـمـة وإن كـان ال يُـعـرَف

حجمها وتتضمّن صواريخ دقيقة.
وفـي مــا يــتــعــلّـق بــقــدرة حــزب الــله
الـعــسـكـريّـة أكّـد نـصــرالـله اجلـمـعـة
"نعم نـحن لديـنا في لـبنـان صواريخ
دقيقة وبالـعدد الكافي الـتي تستطيع
ـعــادلـة" ـنــطـقــة وا أن تُــغـيّــر وجه ا
مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه ليست
لـديه مصـانع لـتـصنـيـعـها في لـبـنان
لـكن لـديه "الـقـدرة الكـامـلـة الـبـشـريّة"

للقيام بذلك.
وهـاجم نــصـرالـله في خــطـابه أيـضًـا
خـــطـــة الــسّـالم الـــتي اقـــتـــرحـــتـــهــا
ـتــحــدة إلنـهــاء الــصـراع الــواليــات ا
اإلســرائـــيــلي الــفــلــســطــيــني والــتي

سمّاها ترامب "صفقة القرن".
وقال نـصرالله "واجـبنـا هو مـواجهة
صـفــقـة الـقـرن" الـتي وَصــفـهـا بـأنّـهـا

ة تاريخيّة". "جر

وأعـــلن الـــرئــيـس األمــيـــركي في 21
آذار/مـارس اعــتـراف بالده بــسـيـادة
إسرائـيل عـلى هـضبـة اجلـوالن التي
احـتـلّـتـهـا إسـرائيـل في الـعام 1967
سـار الذي وهو قـرار يتـعـارض مع ا
انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا

اجملال.
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ـــنــظّـــمــة الـــتــعــاون والــقـــمّــة الـ 14
اإلسالمي الـتي تـضمّ  57 دولة هي
ثــالث اجــتـمــاع عــلى مــسـتــوى قـادة
الـدول اسـتـضـافـته مـكّـة بـعـد قـمّـتَ
خــلــيــجــيّـة وعــربــيّــة لــيل اخلــمـيس
ـمـلـكـة اجلـمـعـة حــصـدت خاللـهـمـا ا
ـفـتـوحـة مع دعـمًـا في مـواجــهـتـهـا ا
جارتـها الـشيـعيّـة. وحمّلـت واشنطن
إيـران مـسـؤولــيّـة اعـتـداء عـلى سـفن
ــاضي قـــبـــالـــة اإلمــارات الـــشـــهـــر ا
وبـيـنـهـا ثالث نـاقالت نـفط سـعـودية
ونروجيـة بيـنما اتّـهمت السـعودية

أكبر مصـدّر للنفط في الـعالم طهران
بإصـدار أوامـر للـمتـمـرّدين اليـمنـيّ
ـهـاجـمـة مـحـطتـَّي ضخ لـلـنفـط غرب
ـــســـؤولــون في الـــريـــاض. وأعــرب ا
الــقـمــة اإلسالمـيّــة في بــيـانــهم الـذي
نـشـرته وكالـة األنـبـاء الـسـعـودية عن
"تــضــامــنــهم" مع الــريــاض ودعـمــهم
"الالمـحـدود جلـمـيع اإلجـراءات الـتي
تــتّــخــذهـا حلــمــايــة أمـنــهــا الــقـومي
وإمـدادات الـنـفط" مـديـنـ احلوادث

األخيرة إنّما من دون ذكر إيران.
وانـــعـــقــدت هـــذه الــقـــمم الـــثالث في
خـضمّ توتّـرات بـ إيـران والـواليات
ــتــحــدة. وكـانـت واشـنــطن أرســلت ا
تـــعــزيــزات عـــســكــريّــة إلـى اخلــلــيج

واجهة "التهديدات اإليرانية".
وتــدهــورت الـعالقــات بــ واشــنـطن
وطـهران سـريـعاً مـنـذ إعالن الـرئيس
األمــيــركي دونــالـد تــرامب في 2018
انـسحـاب بالده من االتـفـاق الـنووي

ــاضي. وإردوغـان حــلــيف رئــيـسي ا
قاطعة سعوديّة. لقطر التي تتعرّض 
كمـا أنّ بالده تُـقـيم عالقات مـهـمّة مع
إيـران اخلــصم الـلـدود لــلـريـاض في
ــنـطــقـة. ولــلـمــرّة األولى مـنــذ قـطع ا
الــعالقـات الــقـطــريّـة الــسـعــوديّـة في
حـزيـران/يــونـيـو  2017 زار الـشـيخ
عــبــدالــله بن نــاصــر آل ثـانـي رئـيس
حــكـومــة قــطـر الــسـعــوديـة وحــضَـرَ

االجتماعات الثالث.
من جهة أخـرى ندّدت الـقمّة بـظاهرة
"اإلسالمـوفــوبـيـا بـاعـتــبـارهـا شـكالً
مـــعــاصــراً من أشــكــال الــعــنــصــريــة
والتـمييـز الديـني ما انـفكّت تـتنامى

في أنحاء كثيرة من العالم".
ـتّــحـدة وشــجّع اجملـتــمـعــون "األ ا
ــنـــظّــمــات الـــدولــيّــة وغــيــرهـــا من ا
واإلقـــلــــيـــمـــيّــــة عـــلى اعــــتـــمـــاد 15
ــنـاهــضـة آذار/مــارس يـومًــا دولــيًـا 

اإلسالموفوبيا".

اضي اطلق عميد االدب العربي الدكتور في اخلمسينيات من القرن ا
اء والـهواء) وكان ـشهوره (الـتعـليم لـلمصـري كـا طه حسـ مقـولته ا
هذا الـتـعبـير صـادقاً. وعـندمـا تولـى الدكـتور طه حـس وزارة الـتعـليم
عـايـير في مـجال في مـصر عـمل كل مابـوسـعه من اجل حتقـيق هـذه ا
تـميـزه في هذا اجملال رمـوقه وا التـعلـيم بذلك حـققت مصـر مكـانتـها ا
ــرحـوم الـدكـتــور طه حـسـ الــنـور لـشــعب مـصـر واالمه لــقـد اعـطى ا
الـعربـيه فـفـقدانـه البـصـر لم يـفقـده الـبصـيـره وان دل هـذا على شيء
ـا يـدل على االحـساس الـوطني لـعـمالق االدب العـربي الدكـتور طه فا
ـاء ـقــوله (الـتـعــلـيم لـلــمـصـريــ كـا حــسـ (رحـمـه الـله) عـلـى ضـوء ا
?  نـسأل والـهواء) مـتى يدرك سـاسـة العـراق اهـميـة التـعـليم لـلعـراقـي
ـشغـوله سيـاسيـاً) والشـاغره فـي وزارة عبد وزارة التـربيه احملـترمه (ا
ـقـوله? اذا كـانت التـعـرف النـهـا تدار ـهـدي هل عـرفت مـاهـيـئـة هـذه ا ا
بالـوكـاله والنهـا مشـغوله بـالسـياسه اكـثر من انـشغـالهـا بامـور التـربيه
والــتــعــلــيم فــأن ابــسط انــسـان مـن الـطـالب او اولـيــاء امــورهم او من
هتمـ بشؤون التـربيه والتعـليم وهم االستـثناء من الهـيئات التعـليميه ا
ـرحـلتـ االبـتدائـيه والـثـانويه ـشرفـ الـتـربويـ في ا والـتـدريسـيه وا
الـعامه واخلـاصه يـعـرفون حـاجـة النـاس لـلـتعـلـيم ويدركـون جـيداً ان
راحل كافه يهـبط سنه بعد اخرى حتى اصبح ستوى التعـليمي في ا ا
ــاده الـعــلــمـيه وطــرق الــتـدريس ــطــلـوب من حــيث ا ــســتـوى ا دون ا
ـوضوعيه وقد زاد الط وادواته العلميه والـفنيه واساليـبه الشكليه وا
بـله عــنـدمــا نــقـلت صالحــيــات وزارة الـتــربـيـه والـتــعـلــيم الى مــجـالس
احملـافـظـات (الفـاشـله). ان نـسـبـة االمـيه في تـزايـد مسـتـمـر وقـد بـلغت
تسرب من التعليم) وتضاعفت النسبه  %35لالعمار الصغيره (ا

ب كبار السـن لتصل الى اكثر من  %50والسبب في ذلك يعود الى
ــنـاهج ســيــاســة (الالمــبــاالة) وعـدم االســتــقــرار في وضع وتــطــويــر ا
الـتـعـليـمـيه والـتـدريسـيه واالشـرافـيه من جـهـة ثـانيه واهـتـمـام الـكوادر
االخـتـصـاصـيه بــالـتـدريس (اخلـصـوصي اخلـاص) واهـمـال الـتـدريس
بـالغ مـا انـزل الـله بـهـا من سلـطـان من جـهـة ثـالثه ـدرسي الـعـام و ا
وانشغال اكثر التـعليمي والتـدريسي بامور التخص الـتربيه والتعليم
دارس من ـذهبي بحـيث حتولت ا بل تخص تعـميق الـفكر الـطائفي وا
مدارس تدريـسيه وتعلـيميه مـهنيه الى مدارس تـبشيـريه لنشر الـطائفيه
ذاهب االخرى وتشويه تاريخ االمت العربيه ذهبيه واالساءه الى ا وا
ـدارس االهلـيه (غير واالسالميه من جـهة رابـعه اضافه الى انـتشار ا
الـرسمـيه) وخـصـوصاً اجلـامـعـات التي تـبـنت اعـداد كبـيـره من الـناس
زوره الـتي الـذين يـجـهـلـون الـقـراءه والـكـتـابه من حـمـلت الـشـهـادات ا
ـسـؤول ـعـادله) كـما يـحـلـو لبـعض ا يـطـلق علـيـهـا اسم الـشهـادات (ا
تسميـتها وهذا مـايؤدي الى تمزيـق العمليـة التربويه والـتعليـميه لشتى
ـنتـهيـه. كما يـوجد هـناك سـبب اخر ـنتـهيه وغـير ا راحل الـدراسيه ا ا
ـكلـفه بوضع االسـئله يفـتخـر به الـقائـمون عـليه وهـو قسـوة (اللـجان) ا
ـتوسـطه واالعـداديه حيث يـفـتحـر هوالء الـعامه (الـبـكلـوريا) لـلـمرحـله ا
(العبـاقره) بكـون االسئله صـعبه اليسـتطيع الـطالب حلـها ونسي هؤالء
ـاده ان الــطــالب الــعــراقي لـم يـصــعـب عـلــيـه اي سـؤال اذا كــان مـن ا
ـظـلـومـ واحملـروم مـن التـعـلـيم هم مـن حرم ـقـرره دراسـيـاً فـهل ا ا
الـسـيــاسـيـ واحلـكـام اجلـدد من نـعــمـة احلـكم في الـسـابق ام هـؤالء
ه لـيــحـاولــوا االنـتــقـام من جــيل احملـرومـ ـظــلـومـيـه قـد يــشـعــرون 
ـنـطـقـه اخلـضـراء) الـتي تــنـعم بـخـيـرات ــعـذبـ والـفـقــراء خـارج (ا وا
ـصلـحة من يـتـوقف العـمل بـقانـون الـزاميـة الـتعـليم الـسمـاء واالرض? 
ومـجانـيـته وهل الزامـيـة التـعـليم ومـجـانيـته لـلشـعب الـعراقي مـشـموله
ـر) ـسـائـله والـعـداله الـذي شـرعه (بـرا بـاالجـتـثـاث واجـراءات هـيـئـة ا
ان دني سيء الصيت. رفـقاً يارئاسة مـجلس الوزراء ويا بر احلاكم ا
الـعـراق (الــذي تـبـلغ مـيـزانـيـته ثالثــة اضـعـاف مـيـزانـيـة وزارة الـتـربـيه
ـظلومـ واحملرومـ ارحموا هـؤالء ياساسـة العراق والتـعليم) رفـقاً با
(ارحــمــوا من في االرض يــرحــمـكـم من في الــســمـاء)  حــافــظــوا عـلى
سـتوى الـتعلـيمي من الهـبوط فـالعراق بـلد غني التـعليم اوالً وانـقذوا ا
ـاليه ـيـزانيه والـتـخـصـيـصـات ا وثـرواته كـثـيـره وبـاالمكـان مـضـاعـفـة ا
لـوزارة التـربيه والـتـعلـيم حـتى تسـتغـني عن الـتبـرعـات من اوليـاء امور
الـطـلبه الـتي تـثـقل كاهل االسـر الـعـراقيه الـفـقيـره وتـضـطرهـا حلـرمان
ـكن تـعـويـضه اذا ـدرسـيه  ابـنـائـهـا من الـتــعـلـيم. امـا نـقص االبـنـيه ا
ـدخمه (النفط  اجرى مجـلس الوزراء مناقـله من ميزانـيات الوزارات ا
الـدفـاع  الـداخـلـيه  الـتـجـاره  الـنـقل  ومـيـزانـيـة الرئـاسـات الـثالثه)
ان عليها دارس بعد اخذ موافقـة البر وحتويلها لغرض بنـاء عدد من ا
ولغرض اعادة اعـتبار هذه الوزاره وانـصافاً لتـاريخها احلافل بـتوليها
من قبل رجال اكفـاء منذ تأسيـسها اقترح عـلى ان يصدر قرار عراقي
ـان لــيــكـون عــلى رأس هــذه الـوزاره وطــني من الــبــر
ووزارة الـثـقــافه ايـضـاً الـدكـتــور حـسن الـعـلـوي 
الدكـتـور سعـد الـبزاز  الـدكـتور غـالب الـشابـندر
والتــتــرك حملــاصــصــة االحــزاب الـتـي اســــــاءت

اليها   

لوك في قمة مكة WL∫ صورة تذكارية للرؤساء وا

Ê«d¹≈ œËbŠ bMŽ vI³ð s  Ê«dNÞ vKŽ »dŠ Í√ ∫tK « »e( ÂUF « 5 _«

ومــؤخّــرًا بــعــدَ تــشــديــد الــعــقــوبـات
األميـركيّـة على قـطاع النـفط اإليراني

بداية أيّار.
وتتّهم السعودية وحلفاؤها ال سيّما
اإلمارات الـعربـيّة ومـصر والـبحرين
إيـران بـتـدريـب وتـمـويل مـجـمـوعـات
مـــســلّــحـــة في الــيــمـن (احلــوثــيــون)
والبحرين والعراق ولبنان وسوريا
(حـزب الــله). وانـعــقـدت الـقــمّـة الـتي
تـــلــتـــئم كلّ ثالث ســـنــوات بـــغــيــاب
الرئـيس التركـي رجب طيّب إردوغان

ونظيره اإليراني حسن روحاني.
fOz— nKŠ

وتـعـود آخـر زيـارة أجـراهـا إردوغـان
لـلـسـعـوديّـة إلى الـعام  .2017واتّهم
الرئيس الـتركي مـسؤول سـعوديّ
ــاضي بــالــتــورّط في مــرارًا الــعـــام ا
مـقــتل الـصـحــافي الـســعـودي جـمـال
خــاشــقــجي في قــنــصــلــيّــة بالده في
اسـطنـبـول في تـشرين األوّل/أكـتـوبر
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حمل تراثنا االجتمـاعي الشعبي الكثير من الـسجايا واخلصال الفذة
ــا حـمـلـته فـي طـيـاتـهـا ـكن الـعــودة الـيـهـا  حـالت دون وقـوع الــزلل 
التـروي واحلكمـة والطمـأنينـة في بنـية االفراد واالسـر واجملتمع ريـفياً
او مدنيـاً بعيـدا عن االنزالق واالنفالت واشـاعة روح التـوجس والغدر

..
ــضـــايف والــربــعــة والــســلـف والــديــوان والــفــريــضــة فــلــقــد كــانت ا
واالختـيارية مـبعث هيـبة وسـلطة واحـترام اجلمـيع للكـلمة واالمـر نافذ
اليــرد .. عـطــاء ســخي .. فــكـر ثــاقب .. مــحــاسـبــة عــادلــة وفق سـ
عـشـائـرية مـتـوارثـة اقرهـا اجلـمـيع . ال يعـرف اخلـروج عـنهـا .. تـعـقد
الـرايـة لـلعـزم والـعـهـد والصـلح والـفـصل واحلل ولم نـسـمع او نـعرف
مـوجــوديـة الـدكــة الـعــشـائـريــة والـتـحــذيـرات اجلــداريـة عـلى الــبـيـوت
تـوسطـة والثـقيـلة وعـملـيات احلـرق والقـتل والدمـار وخزن االسـلحـة ا
في الـبـسـاتــ واالخـتـبـاءات بـعــيـدة عن انـظـار الـســلـطـة والـقـانـون ..
ـمـارسـات القـتـاليـة بـاخلروج واالدهى من هـذا اخـذت االشتـبـاكات وا
ـواصالت وتـعـريض الـسـابـلـة الى لــلـشـارع الـعـام كي تـقـطع طـريـق ا
اخلطر وهذا ما يتكرر اليوم في مناطقنا الوسطى واجلنوبية .. جينما
تـنـشب خـالفـات عـشـائـريــة ثـنـائـيـة ومـعــضـمـهـا تـتــعـلق ب(الـنـهـوة –
الثـأرية- الـشرفـية  –جتاوزات زراعـية فـي الري الـتسـلب واخلوف –
الـكـصــة بـكـصـة  –الـفــصـلـيـة  –الـديـة  –الـوكـعـة  –الى اخـرهـا من
ـعـتـادة .. هـنـا تــقـوم مـبـادرة عـقالنـيـة من لـدن الـوحـدات ـسـبـبـات ا ا
ـشــايخ والــعــارفـة والــفــريــضـة االداريــة الــرسـمــيــة ورجــال الـديـن وا
شـترك احلازم لـسد هذه الثـغرات للـحد من اراقة والوجـهاء بالـعمل ا
ـزيـد من الـدمـاء وفي ظل سـ وسجـايـا عـشـائـرية طـيـبـة لـفض هذه ا
النـزاعات يرضي اجلـميع وبالـتالي احـترامهم لـلقانـون وهيبـة وسيادة
الـدولـة الـتي تـرعى كل مـواطن.. اال انـنـا الـيـوم وبـكل اسـف اجـد هذه
ـساحة نسمـعها اعالميا (الدكة ) ومالحقـها متجذرة الـعمق واسعة ا
كـل يـوم بل االدهى مـن ذلك قـطع الــطـرق الــعـامــة .. اذن البـد لــلـدولـة
والـقـانـون ان يـعـيـد الــهـيـبـة والـنـظـام ومـحـاســبـة كل من يـريـد تـمـزيق
نـسـيـجـيــة وحـدة الـوطن ارضـا وشــعـبـاً .. كـنـا ايــام زمـان نـسـمع بل
ــعـدودة ونـشــاهـد (الــعـريـف شـرطــة نـاجـي ) وصـوالته ا
ـتهـمـ واخلـارج عن الـقـانون لـلكـشف وجـلب ا
في اريـاف مـديـنـة طـويـريج حـتى اضـحى شـبـحاً
مخيفاً ورادعا لكل من تسول له نفسه .. شرطي

واحد فقط ..

بغداد
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4Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6364-6365 Saturday-Sunday 1-2/6/2019

حسن نصرالله  سلمان بن عبد العزيز 

ÊUſËœ—√ »UOGÐ Ê«d¹≈ b{ w öÝ≈ bO¹Qð bA( vF ð ÷U¹d «
ـــكــرمــة (أ ف ب) - ســعت {  مــكــة ا
الـســعـوديّـة امس الـســبت إلى حـشـد
تأييد الدول اإلسالميّة ضدّ إيران في
قـمّـة مــكّـة الـتي غـاب عــنـهـا الـرئـيس
التـركي رجب طـيّب إردوغان مـحذّرةً
من أنّ أمـن إمـــــــدادات الــــــنـــــــفـط في
ــنــطـــقــة أصــبح في خــطــر بــســبب ا
هجمـات نسبـتها واشـنطن والرياض

إلى طهران.
ـــنــظّــمـــة الــتــعــاون والــقــمّــة الـ 14
اإلسالمي الــتي تــضمّ  57دولـة هي
ثــالث اجــتــمـاع عــلى مــســتــوى قـادة
الـدول تـسـتــضـيـفه مـكّـة بـعـد قـمّـتَـ

خــلــيــجــيّــة وعــربــيّـة لــيـل اخلـمــيس
ـمـلـكـة اجلـمــعـة حـصـدت خاللـهــمـا ا
ـفـتـوحـة مع دعـمًـا فـي مـواجـهـتـهــا ا

جارتها الشيعيّة.
لك سـلمان وقال العـاهل السـعودي ا
بن عــبـد الــعــزيـز في افــتـتــاح الـقــمّـة
"لألسف الشـديد يـضربُ اإلرهاب في
مــنــطـــقــتــنـــا من جــديـــد" مــوضــحــاً
ـيـاه "تـعــرّضت سـفن جتــاريّـة قــرب ا
اإلقـلـيـمـيّة لـدولـةِ اإلمـارات لـعـمـلـيّات

تخريب إرهابيّة".
وتابـع "تعـرّضت مـحطّـتا ضـخّ للـنفط
ـمـلـكـة لـعـمـلـيـاتٍ إرهـابـيـة عـبـر في ا

طــــائـــــراتٍ بـــــدون طــــيّـــــار من قـــــبل
مــلــيــشــيـات إرهــابــيّــة مــدعــومـة من

إيران".
WJ  ·«bN²Ý«

ـــلك ســـلـــمـــان مـن أنّ "هــذه وحـــذّر ا
األعــمــال اإلرهـابــيّــة الـتــخــريـبــيّـة ال
ـملـكـة ومـنطـقـة اخلـليج تـستـهـدف ا
الحـة فـقط وإنّــمـا تـسـتــهـدف أمن ا
وإمـدادات الـطـاقــة لـلـعـالم" مـعـتـبـراً
أنّــهـا تُــشـكّل "تــهـديــداً خـطــيـراً ألمن
الحـــة الــبــحــريّــة وسـالمــة حــركــة ا

واألمن اإلقليمي والدولي".
ورأى كذلك أنّ "إعـادة هـيكـلة مـنظـمة

الـــتـــعـــاون اإلسالمـي وتـــطـــويـــرَهـــا
وإصالح أجهـزتـها أصـبـحت ضرورة
مـلحـة جملابـهـة التـحـديات اإلقـلـيمـية

والدولية التي تمر بها أمتنا".
وحـمّــلت واشـنـطن إيــران مـسـؤولـيّـة
االعـتــداء عـلى ســفن قـبــالـة اإلمـارات
اضي وبـيـنهـا ثالث ناقالت الشـهـر ا
نــفـط سـعــوديــة ونــروجــيــة بــيــنــمـا
اتّهمت السعودية أكبر مصدّر للنفط
في الــعــالم طــهــران بــإصــدار أوامـر
ملكة. هاجمة ا للمتمردين اليمني 
تأتي هـذه القمـم واألحداث في خضمّ
تحدة توتّرات ب إيران والواليات ا
األمـيـركـيـة. وكانـت واشنـطن أرسـلت
تـــعــزيــزات عـــســكــريــة إلـى اخلــلــيج

واجهة "التهديدات اإليرانية".
وتــدهــورت الـعالقــات بــ واشــنـطن
وطـهران سـريـعاً مـنـذ إعالن الـرئيس
األمـيــركي دونـالــد تـرامب في 2018
انـسـحـاب بالده من االتـفـاق الـنـووي
الذي كان بدأ يـفك العزلـة الدولية عن
إيران مقابل وقف أنشطتها النووية.
لكنّ واشنطن عادت وفرضت عقوبات
مــــشـــــدّدة عــــلـى طــــهـــــران وأدرجت
احلــــرس الــــثـــــوري اإليــــرانـي عــــلى
الئحتـها للمـنظّمـات اإلرهابيّة بـينما
أعـلــنت إيـران تـعــلـيق تـنــفـيـذ بـعض

تعهّداتها في االتفاق النووي.
وتتّهم السعودية وحلفاؤها ال سيّما
اإلمارات الـعربـيّة ومـصر والـبحرين
إيـران بـتـدريـب وتـمـويل مـجـمـوعـات
مـــســلّــحـــة في الــيــمـن (احلــوثــيــون)
والبحرين والعراق ولبنان وسوريا

(حزب الله).
ـنـظّـمـة الـتـعـاون وقـال األمـ الـعـام 
اإلسالمي يوسف بن أحمـد العثـيم
في خــطـابـه أمـام الــقـمّــة في مــكـة إنّ

مـلـكة مـسـاس بأمن سـاس بـأمن ا "ا
الـعالم الـعـربي واإلسالمي ومـنـظّـمة
ـوقف الــتــعـاون اإلسـالمي تُــطـالـب 

ملكة". جتاه االعتداءات على ا
وقبيل افـتتـاح االجتمـاع الذي ينـعقد
لك سلمان أنّ كلّ ثالث سنوات أكّد ا
بالده مـــصــــمّـــمـــة عـــلـى الـــتـــصـــدّي
"للتهديدات واألنشطة التخريبيّة" في
ــلك عــلى تــويــتــر ــنـــطــقــة. وقــال ا ا
"جنــتـمع في مــكّـة لـنــعـمل عــلى بـنـاء
مـسـتــقـبل شـعـوبــنـا وحتـقـيق األمن
واالســـتـــقـــرار لــــدولـــنـــا الـــعـــربـــيـــة
واإلسالمية". وتابع "سنتصدّى بحزم
لــلـتــهـديـدات الــعـدوانــيّـة واألنــشـطـة
التخريبيّة كي ال تعيقنا عن مواصلة
تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

ÊUſËœ—« »UOſ
وتـــزامــنـت هــذه الــتـــصــريـــحــات مع
حتـذيــر األمـ الـعــام حلـزب الـله في
لـــبــنــان حـــسن نــصـــرالــله من أنّ أيّ
حــرب ضــدّ طـــهــران الــداعــمــة له "لن
تـبقى عـنـد حدود إيـران" بل سـتُـشعل
ـنطـقـة بكـامـلهـا مـنبّـهـاً من أنّ هذا ا
ــــصـــالح األمــــيـــركــــيّـــة يـــعــــني أنّ ا

"ستُباح".
وتنعقد القمّـة بغياب الرئيس التركي
رجب طــيّـب إردوغــان. ويُــمــثّل وزيــر
اخلـارجــيّـة الـتـركي مــولـود تـشـاوش
أوغــلـــو بالده في هــذه الـــقــمّــة الــتي
تــريـدهــا الـسـعــوديـة مــنـصّــةً حلـشـد

التأييد ضدّ طهران.
وتـعـود آخـر زيـارة أجـراهـا إردوغـان
للـسـعوديّـة إلى الـعام  .2017واتّهم
الرئيس الـتركي مـسؤول سـعوديّ
ــاضي بــالــتــورّط في مــرارًا الــعـــام ا
مـقــتل الـصـحــافي الـســعـودي جـمـال
خــاشــقــجي في قــنــصــلــيّــة بالده في

اسـطنـبـول في تـشرين األوّل/أكـتـوبر
ــاضي. وإردوغـان حــلــيف رئــيـسي ا
قاطعة سعوديّة. لقطر التي تتعرّض 
كمـا أنّ بالده تُـقـيم عالقات مـهـمّة مع
إيـران اخلــصم الـلـدود لــلـريـاض في
ــنـطــقـة خـصــوصـاً فـي مـا يـتــعـلّق ا
باألوضاع في سوريا. وهو زار إيران
مــرّات عــدّة في الــســنــوات األخــيـرة

آخرها في أيلول/سبتمبر .2018
ويـــغــيب عـن أعــمـــال الــقــمّـــة أيــضًــا
الـــرئـــيس اإليـــراني حـــسن روحـــاني
ويــــــــنــــــــوب عــــــــنـه وفــــــــد من وزارة
اخلارجـيّـة وكذلك أمـيـر قطـر الـشيخ
تـمـيم بن حــمـد آل ثـاني الـذي يُـمـثّـله
رئــــيس حـــكـــومـــتـه. وكـــان روحـــاني
ــلك ســلــمــان والـشــيخ وإردوغــان وا
تــمـيم شـاركــوا جـمـيــعـهم في الــقـمّـة
اإلسالمــــيــــة الــــســــابــــقــــة الـ 13في

اسطنبول عام .2016
ــقـــرّر أن يُــنــاقش قــادة الــدول ومن ا
اإلسالمــيّــة الـــنــزاع الـــفــلــســـطــيــني
اإلسـرائـيـلي ومـسـائل أخـرى بـيـنـها
قــضــيّـــة "اإلسالمــوفــوبــيــا" عــلى أن
يــصــدر بــيـان خــتــامي بــعـد انــتــهـاء
أعمال القمّة. وقـال العاهل السعودي
فـي خــطــابه "نُـــجــدّد الــتــأكـــيــد عــلى
رفـــضــنـــا الـــقــاطـع أليّ إجــراءاتٍ من
ـسـاس بـالـوضع الـتـاريخي شـأنـها ا

والقانوني للقدس الشريف".
صـري عبد من جهـته دعا الرئـيس ا
الــفــتّــاح الـــســيــسي إلى "مـــكــافــحــة
اإلسالمــوفـوبـيــا وخـطـاب الــكـراهـيـة

." سلم ضدّ العرب وا
ومنع عـطل في الصّـوت قادة دوَل من
ـنـظّـمـ اإلدالء بـكـلـمــاتـهم مـا دفع ا
إلى طـلب تـوزيع هـذه الـكـلـمـات عـلى
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