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{ بــــاريـس (أ ف ب) - أعـــلـن جــــهـــاز
اإلطــــفـــــاء في بــــاريـس صــــبــــاح امس
الـثالثـاء إخمـاد احلـريق في كـاتدرائـية
نـوتردام "بـالكـامل" بعـد نحو  15سـاعة

على اندالعه.
تـحدث باسـم اجلهاز غـابريال وأعـلن ا

بـــلـــوس خالل مـــؤتـــمـــر صــحـــافي "
إخـمـاد احلريـق بشـكل كـامل. نحن اآلن
في مـرحـلـة تقـيـيم الـوضع" مضـيـفا أن
احلـــريق امــتـــد "بــســـرعــة كــبـــيــرة في
ي على الـسقف اخلشـبي" للصـرح العا

مسافة "ألف متر مربع تقريبا".
وأضـاف بلوس في حديثه لـلصحافي
أمـام الـكـاتـدرائـية فـي وسط باريس إن
رجــال اإلطــفــاء ركــزوا خالل الــصــبـاح
عــلى بــرجـي األجـراس الــعــمالقــ في
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة وتـــأكــــدوا مـن عـــدم

تعرضهما للدمار.
وقال "هذا الوضع اآلن".

ـراقـبـة هيـكل ـهـمـة اآلن  وتـنـحـصـر ا
ا إذا حتـرك من مكانه الـبنـاء للـتأكـد 
وإخــمــاد أي بـؤر مــتـبــقــيـة مــحــتـمــلـة
مـضيفـا إن نحو  100إطـفائي سـيبقون

وقع طيلة اليوم. في ا
ــيـر واعــتــبـر الــرئــيس الــروسي فالد
بـوتـ امس الـثالثـاء أن احلـريق الذي
الـتـهم لـيل االثـنـ كاتـدرائـيـة نـوتردام
ــــا في قـــلـــوب فـي بـــاريس يــــخـــلف "أ

الروس".
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وقـال بوت إن كاتدرائية "نوتردام هي
رمـز تاريخي لفرنسا كنز ال يقدر بثمن
ـية وأحد أهم لـلثـقافـة األوروبية والـعا
أساة التي سيحـية. ا أمـكان العبـادة ا
حــصــلـت في تــلك الــلــيــلــة في بــاريس
ـا في قـلـوب الروس" وذلك في خـلـفت أ
بــرقــيــة تـأيــيــد وجــهــهــا الى الــرئـيس
ـــانــويل مـــاكــرون "وكل الـــفــرنـــسي ا
الـشـعب الـفـرنـسي" كـمـا جـاء فـي بـيان

. أصدره الكرمل
وعـبر بوتـ عن "أمله في ان تتم اعادة

تــرمـــيم هــذه الــكــاتـــدرائــيــة الــكــبــرى"
وعــرض أن "يــرسل الى فــرنـســا أفـضل
االخصائي الروس الذين لديهم خ

رة واســعـة في تـرمـيم أصـرحـة الـتـراث
ــا يـشــمل أعـمــال الـهــنـدسـة ي  الــعـا
ـــعــمــاريــة الـــتي تــعـــود الى الــقــرون ا

الوسطى".
ـقدسـة مساء وقـالت كنـيسـة األراضي ا
اإلثـن إنـها تصـلي من أجل كاتـدرائية
نـوتردام الـباريسـية في أعـقاب احلريق

الهائل الذي تعرضت له.
وأضـافت الـكـنـيـسـة في بـيـان مـقـتضب
صـدر في الـقـدس "نـعرب عـن تضـامـنـنا
مع الــكـنـيـسـة فـي فـرنـسـا خـاصـةً وأن
هـذا احلـدث يـأتي خالل خالل األسـبوع
ــقــدس الـــذي يــســبق عــيــد الــفــصح ا
ونـتـمنى لـهـذه الكـنـيسـة كل اخلـير لـها

وألمنها".
واضــاف الـبـيـان "نـصـلي من أجل أن ال
يــكـون هــنـاك إصــابـات ... ومن أجل أن

كن". ينتهي احلريق بأقل ضرر 
واعـتـبر الـبيـان الـكاتـدرائيـة واحدة من
أهـم الــكــنــائس في فـــرنــســا عــلى وجه

اخلصوص والعالم بشكل عام.
من جــهــتـهــا عـبــرت وزارة اخلـارجــيـة
ـغـتـربـ الـفـلـسـطـيـنـيـة عن أسـفـهـا وا
"الـشـديـد" لـلـحـريق الـهـائل الـذي انـدلع

في الكاتدرائية.
وأكدت الوزارة في بيان الثالثاء وقوف
دولـة فـلـسـطـ وتضـامـنـهـا مع فـرنـسا

"الصديقة".
وقـالت الوزارة في البـيان "إنهـا تشاطر
نــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة احلــزن بــهـذا
احلــــريق األلـــيـم الـــذي مـس مـــعــــلـــمـــاً

حضارياً إنسانياً ودولياً".
وانـدلـع حـريق عـنـد الـسـاعـة الـسـابـعـة
مــــســـاء االثـــنــــ في الــــكـــاتــــدرائـــيـــة
الـــتــاريــخـــيــة وأدى الى انــهـــيــار بــرج
الـكـاتدرائـية الـقوطـية الـتي شيـدت ب
الــقـرنــ الــثـاني عــشــر والـرابع عــشـر
ا والـبالغ ارتفاعه 93 مـترا وسقـفها 

أثـار صـدمة وحـزنـا في مخـتـلف أرجاء
الــعــالم. وســيــطــرت فــرق اإلطــفــاء في
الـعاصمـة الفرنسـية فجـر الثالثاء على
احلــــريق الــــضـــخـم الـــذي يــــبـــدو أنه
عـرضي فـيـمـا وعـد الـرئـيس الـفـرنـسي
ــانـويل مــاكـرون بــانه سـتــتم إعـادة ا

بناء هذا الصرح التاريخي.
ــلــيـــارديــر الــفــرنــسي كــمـــا  تــعــهّــد ا
فــرانـسـوا-هــنـري بــيـنـو بــتـقــد مـئـة
مــلـيـون يـورو إلعــادة بـنـاء كــاتـدرائـيـة
نــوتــردام الـتي دمّــرهــا جـزئــيــاً حـريق

. ضخم مساء اإلثن
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وفي بــيـان تـلـقّـتـه وكـالـة فـرانس بـرس
قــــال بــــيـــنــــو رئـــيـس مـــجــــلس إدارة
مـجموعة كيريـنغ التي تملك العديد من
الــعالمــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة مــثل
"غـوتشي" و"إيـف سان لوران" إنّ مـبلغ
ـئة مـليـون يورو سيـخصّص لـتمويل ا
"جـهـود إعـادة بـنـاء نـوتـردام بـالـكـامل"
وستدفعه شركة أرتيميس االستثمارية

التي تملكها عائلته.
وعـمت صـدمـة  بـاريس   حـيث  انـدلع
احلــــريق الــــهـــائل االثــــنـــ وادى الى
انـهيـار برجـها التـاريخي واثـار صدمة

في فرنسا والغرب.
ووصـــفت رئــيــســة بـــلــديــة بــاريس ان
هــيـــدالــغــو مــا يــحــصل بــانه »حــريق
رهـيب «فــيـمـا جتـمع الــفـرنـسـيـون في
مــحــيط الــصـرح الــديــني والــســيـاحي
ــشــاهـدة الــشــهــيــر وهم يــتـحــســرون 
الــنــيـران تــلــتـهم ســقف الــكــاتـدرائــيـة

وبرجها.
انـويل ماكرون الى وتـوجه الرئـيس ا
ـــكـــان مـــؤكـــدا انه »يـــشـــاطـــر االمـــة ا
االمــهــا «ومــضــيــفــا »انــا حــزيـن هـذا

ساء لرؤية جزء منا يحترق.« ا
وافادت فرق االطفاء ان احلريق مرتبط
عـــلى األرجـح  بـــورشـــة الــتـــر الـــتي
تـشهـدها الكـاتدرائيـة علمـا بانه اندلع
سيحي قـبل بضعة ايام من احتفال ا

في تــغـريـدة "لــنـدن حـزيــنـة مع بـاريس
اليوم".

ــديــرة الــعــامــة ومن جــهــتــهــا أكّــدت ا
نظمة اليونسكو أودري أزوالي وقوف
ــنـظـمــة "إلى جـانب فــرنـسـا حلــمـايـة ا
وتـــرمـــيم هــذا الـــتـــراث الــذي ال يـــقــدر

بثمن".
ـفوضيـة االوروبية جان وكـتب رئيس ا
كـلـود يونـكـر في بـيان بـالـفرنـسـية "انه
المـر مهول انـا اشاطر االمـة الفرنـسية

مشاعرها".

كـــمـــا كـــتـب رئـــيس اجملـــلس االوروبي
دونــالـد تــوسك عــلى تـويــتـر "نــوتـردام
بــاريس هي نـوتــردام كل أوروبـا. نـحن

جميعنا مع باريس اليوم".
وكـــتب رئــيـس احلــكــومـــة االيــطـــالــيــة
جــوســيــبي كــونــتي "انــهــا ضــربــة في

." صميم الفرنسي وكل االوروبي
ومـن جـــهـــته كـــتب وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة
االيـطالي ماتيو سالفيني "حريق رهيب
في كــاتــدرائـيــة نــوتـردام. افــكــارنـا مع
ســكــان بــاريس. ايــطــالــيــا تــعـرض أي

كن ان تقدمها". مساعدة 
وكـتـبت رئـيـسـة بـلـديـة رومـا فـرجـيـنـيا

راجي "روما تعانق باريس".
وأعـلن االم العام انطونيو غوتيريش
ان حـــريق كــاتـــدرائــيــة نـــوتــردام "امــر
مــروع" مــضـيــفـا ان "افــكــاره مع شـعب

فرنسا وحكومتها".
وكــــتـب رئــــيس الـــــوزراء الــــيــــونــــاني
الـيكسـيس تسيـبراس في تغـريدة "انها
لـيـست كارثـة وطـنيـة لـفرنـسـا وحسب
ي. ـا أيـضـا الوروبا والـتـراث الـعا وا

انويل ماكرون نحن معك". ا
وقــال وزيـر اخلـارجـيـة الــتـركي مـولـود
تـــشــاوش اوغـــــــــــلــو في تـــغــريــدة إن
"دمــار رائــعـــة مــعــمــاريــة تــنــتــمي الى
ي هـو كـارثـة لالنـسـانـيـة الـتــراث الـعـا
بـاسرها". وعبر وزير خارجية اسرائيل
كـاتس عن "التضامـن االعمق مع فرنسا
واالمـة الفـرنسـية بـعد احلـريق الرهيب
ـيـا في نــوتـردام الــتي تـشــكل رمـزا عــا
لــلـــحــضــارة".وعــبــر وزيــر اخلــارجــيــة
اإليـــراني مـــحــمـــد جــواد ظـــريف عــلى

تويتر عن "احلزن.

وعـلق شخص اخر »امـل اال يكون االمر
اعتداء.«

وتـشهد الكـاتدرائية خـمسة قداديس كل
يـوم وسـبعـة في االحاد. ويـزورها نـحو
مليون سائح كل عام. 13
وتـوالت ردود الفـعل من مـختلـف انحاء
الـعـالم للـتعـبيـر عن احلزن إثـر احلريق
كـاتدرائيـة نوتردام التـاريخية بـوصفها
"رمـز فرنـسا" وتكـثفت رسائل الـتضامن

مع باريس
ـانـيـة أنغـيال ـسـتـشـارة األ واعـتـبـرت ا
مـيركل أنّ الكاتـدرائية هي "رمـز لفرنسا
ولــثــقــافــتــنــا األوروبــيــة". أفـكــارنــا مع

." االصدقاء الفرنسي
وقــال الـبــابـا فــرنـسـيـس إنه "قـريب من
فـرنـسا ويـصـلي من أجل الكـاثـوليك في
فـــرنــســـا وســكـــان بــاريـس" كــمـــا كــتب
الــيــســانـــدرو جــيــزوتي الــثالثــاء عــلى
تــويـــتــر مــضـــيــفــا أن "الــبـــابــا يــخص
صـــلــواته لــكـل الــذين يـــواجــهــون هــذا

أساوي". الوضع ا
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وكـــان الــفـــاتـــيــكـــان أعــرب عـن "حــزنه"
الحـتـراق الـكاتـدرائـيـة.ووصف الـرئيس
االمــيــركي دونــالـد تــرامب في تــغــريـدة
احلـريق بـ"الـفـظيع" مـقـتـرحاً اسـتـخدام
ـكـافـحـة احلـرائق طـائـرات مـخـصّـصـة 
إلخـمـاده.الحـقا خـالل اجتـمـاع سـياسي
اعـتبـر أن الكاتـدرائيـة "تشكل أحـد أكبر
كــنـوز الـعـالم".من جـهــته كـتب الـرئـيس
األمـــيــركي الـــســابق بـــاراك أوبــامــا ان
"كاتدرائية نوتردام هي أحد أعظم كنوز
الـعـالم وأفـكـارنـا مع الـشـعب الـفـرنسي
ـة". وأضـاف "من ـؤ فـي هذه الـلـحـظـة ا
الـطبيعي أن نكون في حزن ح نخسر
تـاريــخـنـا لـكن أيـضـا مـن طـبـيـعـتـنـا ان
نـعيد البناء من أجل الـغد باكبر قدر من
الـــتــضــامن".وكـــتــبت زوجــته مـــيــشــيل
اوبـامـا في تـغريـدة "انـا أتـألم مع شعب
فرنسا لكنني أعلم أن نوتردام ستبهرنا
مـــجـــددا". وأعـــلـــنت رئـــيـــســـة الــوزراء
الـبـريـطـانـيـة تـيـريـزا مـاي ان "أفـكـارهـا
تـتـجه الى الـشـعب الفـرنـسي" و"أجـهزة
االطفاء التي تكافح احلريق الرهيب في

كاتدرائية نوتردام".
وكـتـب رئـيس بـلـديـة لـنـدن صـادق خـان
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الـــكــاثـــولــيـك بــعـــيــد الـــفــصـح. وبــثت
الـــتـــلـــفـــزيــونـــات ومـــواقع الـــتـــواصل
االجـتمـاعي في فـرنسـا صورا ومـشاهد
مـؤثـرة للـنـيران تـلـتهم سـقف الـكـنيـسة
ـكـان سـحـابـة كـثـيـفـة من فـيـمـا غـطت ا
الــدخــان. واوضح عــنــصــر االطــفـاء ان
احلــريق الــذي انـتــشــر بـســرعــة انـدلع
قــــــرابــــــة الـــــســــــاعـــــة  16,50ت غ فـي
الـكـاتدرائـية الـقوطـية الـتي شيـدت ب

القرن الثاني عشر والرابع عشر.
وســرعـان مـا ادى احلـريـق الى انـهـيـار
بـرج الكاتدرائيـة الذي يبلغ ارتفاعه 93
مترا. وقال مساعد رئيس بلدية باريس
ـانويل غـريغوار » اسـتنـفار فريق ا
خـاص حملاولة انـقاذ كل التحف الـفنية
ـوجـودة .وفـي مؤشـر الى خـطـورة ما ا
يـحـصل قـرر مـاكـرون ارجـاء مـداخـلـته
ــرتــقــبــة حــول ازمـة الــتــلــفــزيــونــيــة ا
الـستـرات الصـفراء من دون ان توضح

الرئاسة الفرنسية موعدها اجلديد.
وكـتـبت هـيـدالـغـو عـلى تـويـتر »حـريق
رهــيب فـي كـاتــدرائــيــة نــوتــردام. فـرق
االطفاء حتاول السيطرة على النيران. 
مـن جـهــته وصـف الــرئـيـس األمـيــركي
دونــالـد تـرامـب احلـريق بـأنه »فــظـيع«
واقـتـرح اسـتـخـدام طائـرات مـخـصـصة

كافحة احلرائق.
ــانـيــة انــغـيال ــسـتــشــارة اال واكــدت ا
مـيـركل االثـنـ ان كـاتـدرائـيـة نـوتـردام
فـي بــاريس تــشــكل »رمـــزا لــفــرنــســا«

و«لثقافتنا االوروبية.
ـــنـــظـــمـــة ــــديـــرة الـــعـــامــــة  واكـــدت ا
الــــيــــونـــســــكــــو اودري ازوالي وقـــوف
ــنـظـمـة »الـى جـانب فـرنـسـا حلـمـايـة ا
وتـــرمـــيم هــذا الـــتـــراث الــذي ال يـــقــدر
ـتــحـدث بـاسـم مـجـمع بــثـمن.«وعــلق ا
االســاقـفـة في فـرنـسـا ان »رمــزا كـبـيـرا

ان الكاثوليكي يحترق.« لال
ـكـان وافــاد مـراسل فـرانـس بـرس في ا
ان مــئـات من سـكـان بــاريس والـسـيـاح
كـانـوا يـراقـبـون بقـلق الـدخـان الـكـثيف
ـؤديـة ـتــصـاعـد من جـسـور بـاريس ا ا
الى الــكـنـيـسـة مع انـتـشـار رائـحـته في
االرجـاء. وقالت ناتالي (خـمسون عاما)
وهـي فـرنــســيــة تــقـيـم في لــنـدن »هــذا

جنون ال اصدق اريد البكاء.«
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ـعارضة {  الـقاهـرة (أ ف ب) - تمـكنت ا
الـسودانـية أخيـرا من إمالء مطـالبـها على
الــسـلــطـة وبــعــد كـثــيـر من االنــقـســامـات
واالخــتالفـات الـتي أضـعـفــتـهـا عـلى مـدار
ثالثـة عقود أمام حكم عمر الـبشير تشّكلت
كـتـلـة قـويـة من ثالثـة أطـراف واسـتـطاعت

أن تطيح برأس الدولة.
وأدى إسـقاط الـبشيـر إلى تشكـيل مجلس
عـسكـري انتقـالي يتـولى إدارة حكم البالد
. وكـان هذا البـلد العـربي يشهد ـدة عام
وجـــود نـــحـــو  100حـــزب ســيــاسي بــ
مـعـارض ومـوال حلكـومـة البـشـيـر لكن لم

يكن أيا منهم احملرك الرئيسي للشارع.
وفـي حــوار هــاتــفي من اخلــرطــوم شــرح
الــكـاتـب الـصــحـافـي اخملـضــرم مـحــجـوب
مـحمد صـالح لوكالـة فرانس بـرس خريطة
ـعــارضـة الـسـودانـيـة ومـوقـفـهـا احلـالي ا

سلّح. بشقيها السياسي وا
Ê«œu « ¡«b½

لـقب بـ "عميـد الصحافة ويـقول صالح وا
عارضة في السودان االن الـسودانية" إن ا
ـكن اختـصارهـا في "قوى نـداء السودان
وقــوى اإلجـمــاع الـوطــني وقــبـلــهم جتـمع

هني والذي يضم العدد األكبر". ا
وأوضـح أن "نـــــداء الــــــســـــودان" والــــــتي
تـــأســست في بــاريـس تــضم حــزب األمــة
ـؤتـمـر ــهـدي وحـزب ا بــقـيـادة الـصـادق ا
الـسـوداني وعـددا مـن األحـزاب الـصـغـيرة
ـسلحـة مثل احلركة إلى جـانب احلركات ا
الــشـــعــبــيــة لـــتــحــريـــر الــســودان.وكــانت
االحــتـجــاجـات األخــيـرة هي بــوابـة عـودة
ـثقف إلى الـبالد بعد ـعارض ا ـهدي ا ا

. غياب استمر عاماً
ـهدي كان رئـيساً لـلحكـومة عام 1989 وا

ح أزاحه عن السلطة انقالب البشير.

أمـا قـوى اإلجـمـاع الوطـني وفـقـا لـصالح
فـــتـــضم احلـــزب الـــشـــيــوعـي الــســـوداني
واحلـــزب الــــبـــعـــثي وهـي أحـــزاب "أكـــثـــر
ـهني راديـكاليـة عن اآلخرين".أما جتمع ا
فــهـو مـجـمـوعــات صـغـيـرة غـالــبـيـتـهـا من
الــشـبـاب تـضم أسـاتــذة جـامـعـات وأطـبـاء
ومـهنـدس وغـيرهم دون قـيادة سـياسـية
نـظـمت تظـاهرات ضـد نظـام البـشيـر بدأت
ــاضي في 19 كـــانــون األول/ديــســمـــبــر ا
حـتى قـامـت باطـاحـته مـن احلـكم االسـبوع
ـــاضي.واألحـــد دعـــا الـــتــجـــمع اجملـــلس ا
الــعـسـكــري االنـتـقـالـي الى "الـشـروع فـوراً
بـتــسـلـيم الـسـلـطـة إلـى حـكـومـة انـتـقـالـيـة
مـدنـيـة مـتـوافق عـلـيـهـا عـبـر قـوى احلـريـة
ــسـلّـحـة والــتـغـيـيــر ومـحـمـيــة بـالـقـوات ا
ــتــظــاهـــرين عــلى الـــســودانــيــة".وحـضّ ا
مـواصـلـة االعتـصـام حتى "حتـقـيق أهداف
الـثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة
بـإعالن احلرية والتغـيير".ويقول صالح إن
ـعـارضـة "قـوى احلريـة والـتـغـيـير" تـكـتل ا
الــذي يــضم الــثالثــة أطــراف كــان األقـوى

واألكثر استمرارية".
"أربــــعـــة أشــــهـــر ولـم يـــتــــردد األفـــراد في
الـتضـحيـة بأنـفسهم فـي الشارع" من أجل

طالب كما يضيف. حتقيق ا
وقــــتـل مـــا يــــزيــــد عن 30 شــــخــــصــــا في
الـسـودان مـنـذ بـدء االحـتجـاجـات نـتـيـجة
االشــتـبـاكـات مـع قـوات األمن.وكـانت قـوى
احلـريـة والتـغيـيـر بقـيادة الـتـجمع طـالبت
ــدنــيــة أيــضـــا "احلــكــومــة االنــتــقـــالــيــة ا
ــحــاكــمــة "الـبــشــيــر وقــادة جـهــاز األمن
ـــؤتـــمــر الـــوطـــني واخملـــابـــرات وحـــزب ا
ــــركــــزيـــة والــــوزراء فـي احلــــكــــــومــــات ا
والـوالئية ومدبري ومنفذي انقـــــــالب 30
يــونــيـو 1989. ومـن جـهــتـه بـدأ اجملــلس
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تحدة االمريكية الى السيطرة على العالم وإدارة إمكانياته تـهدف الواليات ا
ـعدومة الـي والعسـكري على الـشعوب ا اإلقـتصاديـة والبشـرية والسـطو ا
ومـحاربة كل احلكومات والشعوب التي حتاول اخلروج عن الطاعة وضرب
احلـكام التـابع لـها كالً بوقـته كما حدث في 2003 واسـقاط حـكم البعث
رغم دفع ثـمن األخـطاء الـتي ارتـكبـتـها ادارة جـورج بـوش االبن في حـينـها
فـبـحسب تـقـريـر نشـرته مـجـلة "The National Interest فـإنه بـتاريخ ٢٦
ـز األمريـكية خـطابـا حمل ايـلول عام 2002 نـشرت صـحيـفة نـيويـورك تا
توقيع 33 بـاحثا في العالقات الدولية عارضـوا فيه الغزو األمريكي للعراق.
ـعـاد نشـرهـا قـدمت أسـبابـا قـويـة على ان وبـحسـب اجمللـة فـان الـكلـمـات ا
ـصـلحـة القـومـية األمـريكـية احـتالل العـراق في ظل حـكم صدام ال يـخدم ا
في الـوقت الذي حذر فيه البـاحثون من ان ذلك سيؤدي لـنشر حالة من عدم
االسـتـقـرار فـي مـنـطـقـة الــشـرق االوسط والـوضع االمــني والـسـيـاسي في
ـنطقـة يزداد سوءاً خـصوصا الـعراق الذي يـريدونه اداة لضـرب واشعال ا
نـطـقة حـيث بـدأت بالـزرقـاوي والقـاعـدة وداعش الى اعادته الـصراع فـي ا
الى مـا يـسـمـى بـاحلـاضـنـة الــعـربـيـة عن طــريق الـتـدخل الــسـعـودي وابـقـاء
الـتـدخل االيـراني خلـلق حـالـة صـراع عـنـيف يـقـضي عـلـى ثـروات وطـاقات
الـشـعب العـراقي احملـروم وعـدم تركه حلـالـة من االسـتقـرار اجملـتـمعي. إن
ـعـنى الـقانـوني والـسـياسي الى االن الـعـراق الذي لم تـتـأسس فـيه دولة بـا
والـطبـول االعالمـية الـتي تدعي اسـتـقالليـته عن الـرؤوس االقلـيمـيـة والدولـية
لـيس اال نـفخ في انـاء مـثــقـوب ولـتـهـدئـة الـشـارع الـسـاخن في ظل الـوضع

الراهن. 
الـهدف االمريكي من غزو العراق واسقاط البـعث الفاشي عد صناعة حقبة
جــديــدة في الــشــرق االوسط الن وقــائع االحــداث الــيــوم افــرزت تــطـورات
نـطقة تـصب في مصـلحـة احلكومـة االمريـكية من ومـتغيـرات واضحـة في ا

 . الي بداية الى توسع النفوذ اخراً اجلانب ا
وهـذا ما شهده العراق في االونة االخيرة بعالقته مع السعودية التي تبرعت
ـدينـة الريـاضيـة وغيـرها سـتـشفـيات وا ـدارس وا بـاالموال من اجل بـناء ا
ــوقـــد في اشـــعــــــــال نـــار احلــرب والـــدمــار حـــيث تـــمــثـل هــذه االمـــوال ا

االقتصادي.
 لـذا على الـشعب الـعـراقي ان يعي قـوة ذاته ويتـعـلم من الثـورات الشـعبـية
الـتي حطمت اعظم السلطات الـقمعية كاحلراك الشـعبي في الص وفيتنام
وكـوبــا سـابـقــاً والـســودان واجلـزائــر االن وان يـنـطــلق من فــهم الـصـراع
ـة وحـريـاته الـسـعـودي االيـرانـي بـانه لـيس مـعـركــته بل ضـد حـيـاتـه الـكـر
واسـتقالله وعليه عـدم االجنرار وراء احليل االعالميـة واخلطابات الـوهمية.
تـعـاقبـة في احلـكومـة العـراقـية اثـبـتت فشـلـها ووعـودهـا الزائـفة الـدورات ا
واصـبح من الـسذاجـة تـصديق كالمـهـا واعالمـها والـشـعب العـراقي الـيوم
رور الوقت وتكـرارها بانت كذبتها امـام امل التغيير في االنتـخابات وهي 
وزيـفها وتزويرهـا الصريح او رفض العـملية الـسياسيـة بالكامل عن طريق
ـسـتقـبل الـقريب ـنظم وهـذا اخلـيـار القـائم في ا االحـتجـاج اجلـمـاهيـري ا

لتفرض االرادة اجلماهيرية نفسها على اهداف امريكا ونفوذها.
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عـروف بـ (ثعـلب) من أعالم النـحويـ حتى ابـو العـباس (احـمد بن يـحيـى) ا

قيل عنه انه :
" إمام الكوفي في النحو واللغة ) 
وكان معروفا بحسن اخللق أيضا 

تخلّف صديق له عن مواساته بفقده بعض أهله ثم جاءه معتذراً فقال له :
" ما بك حاجة الى أنْ تتكلف عذرا  

فان الصديق ال يُحاسب ... "
وكـان هناك لون من الـفتور في العالقـة بينه وب أبي الـعباس محـمد بن يزيد

برد)   (ا
واتـفـق أنْ حــضـر الــرجالن فـي مــجـلـس ( ابن عــبــد الـلـه بن طــاهــر) فَـكَــلَّف
صـاحبُ اجمللس اسـحاقَ بن ابـراهيم أنْ يـخبـره عن األعلم مـنهـما  فـاستمع

اليهما وهما يتناظران فيما يعرف من علم النحو فكان يشاركهما فيه 
الى " ان دقّقا " فلم يَفْهمْ .

ناظرة وحـ سأله ابن عبد الله بن طاهر : عن األعلم منهـما بَعْدَ انفضاض ا
قال :

" انـهما تـــكـلّما فيمـا أعرف فشاركـتهما في مـعرفتي  ثم دقّقـا فلم أعرف ما
قاال  

وال والله يا سيدي ما يعرفُ أعلَمَهما االّ مَنْ هو أعلمُ منهما 
ولستُ ذاك الرجل 

فقال له ابن عبد الله بن طاهر 
أحسنتَ والله 
هذا أحسن  

( يعني اعترافه بذلك )
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الـباهر هـنا هو موقـف (اسحاق بن ابراهـيم ) الذي لم يـكن يستطـيع أنْ يفهم
ـســتـواهـمـا ــتـنـاظــريْن حـيث انه لم يــكن  ــا جـرى عـلى لــسـانَيْ ا الـدقـيق 

فاعترف بذلك  واعتذر عن إصدارِ احلُكم ..
وهو بهذا يكون قد احترم العلم ولم يبخس حَقَّ أحدٍ 

واحترم نفسه بالتزام االنصاف واالبتعاد عن االجحاف 
 وشيء آخر أشار اليه حينما قال :

" ما يعرفُ أعلمَهُما االّ من هو أعلمُ منهما "
ومن هنا :

أوجب الـفقهاء الرجوع الى أهل اخلبرة  –وهم الـعلماء القادرون على التمييز
تصدين من الـفقهاء للـمرجعيـة العليا  –الكـتشاف األعـلم منهم  والذي بـ ا
البُـدَّ من معرفته لـكي يُرجع اليه في التـقليد حـيث ال يكفي مـجرد ( االجتهاد

قّلَد بل يجب تقليد األعلم حتديداً . طلق) في ا ا
-3-

والسؤال اآلن :
سائل ?! وازين في أمثال هذه ا كم هم اولئك الذين يُراعون ا

واجلواب :
الحظ عـملياً أنّ معـظم الناس يُبيح لنـفسه االدالء برأيه حتى اذا لم يكن من ا

ذوي الدراية واالحاطة بذلك العلم ..!!
هـالك  وغـمط حـقوق اآلخـرين حـيث حَكَمَ وبـهذا يـكـون قد أقـحم نـفـسه في ا

عليهم دون أنْ يكون مؤهالً لذلك .
-4-

ما أحلى االنصاف 
وما أحلى االعتراف باحلقيقة دون اصطناع احليل واالكاذيب .
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سئل أحدُ العلماء عن مسألة معيّنة فقال :
ال أدري 

ونصف العلم ال أدري  
ذلك أنَّ االمر دائر ب فرضيْن ال ثالث لهما هما العلم وعدمه 
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ـشـاكل في (العـراق اجلـديـد) االدعاءات الـعـريـضة الـتي مـا أنـزل الله وأسُّ ا

بها من سلطان ..!
واقع وقـد عَمَـدَ الكـثيـر مِنْ محـترفي الـسيـاسة الى فـرض أنفـسهم الحـتالل ا

راكز التي لم يكونوا مؤهل لها على االطالق . وا
ومـا الفشل الفظـيع اال النتيـجة الطبـيعية لـذلك السبب الرهيب

..
وهــكــذا كــبّــدوا الــوطن احلــبـــيب بــأعــظم اخلــســائــر

صائب ... وا
وال يلوح في االفق ان هناك من اتعظ بالتجارب ...

وهذه هي الكارثة .

النيران تلتهم كاتدرائية نوتردام في باريس

ــطـالـب بــدعـوة الــعــســكــري في تــنــفــيــذ ا
األحــزاب الــســيــاسـيــة ألن "يــتّــفــقـوا عــلى
شــخــصــيـــة مــســتــقــلــة لــرئــاســة الــوزارة

واالتفاق على حكومة مدنية".
كـمـا أعـلن مسـاء األحـد تـعيـ الـفـريق أبو
بــكـر مـصـطــفى رئـيـسـاً جلــهـاز اخملـابـرات
واألمن الـــوطــني بــعــد اســتــقــالــة رئــيــسه
الـسابق صالح جوش وإعفاء رئيس بعثة
الـسـودان في واشنـطن وهو رئـيس سابق
جلـهاز اخملابرات واألمن.ويقول صالح "كل
ـعـارضـة اآلن متـجـهـة لـتـوحـيد مـكـونـات ا
الـصف والـقفـز فوق اخلالفـات والتـعلم من

والــتـحـقــيق مـعـهم.وأوضح أنـه كـان هـنـاك
عـارضة لـلمـؤتمـر الوطني بـعض حركـات ا
ـؤتـمـر ـنـطـلق اإلسالمي مــثل حـزب ا مـن ا
الـشــعـبي الـذي كـان يـرأسه حـسن الـتـرابي
وحـــــركــــة اإلصالح اآلن بـــــقــــيــــادة غــــازي
عـتـبـاني "أعـتـقـد أنه لن يـتم اقصـاؤهم من
ـعـارضــة بـاخلــارج يـقـول ــشـهــد".وعن ا ا
صـالح إن "كل حركـة معارضـة في السودان
ـغـتـربـ لـهــا تـابـعـ في اخلـارج ولـكن ا
ـثلون بـشكل أكبـر القوى الـسودانـي قد 
ــكن الــلـجــوء إلـيــهـا في الــبـشــريــة الـتي 

تشكيل حكومة مدنية".

ــرحـــلــة اخلـــبــرات الـــســـابــقـــة في هـــذه ا
االستثنائية".

"لـكن عـنـدمـا تـعـود األمور لـطـبـيـعـتـها (في
احلــيـاة الـسـيــاسـيـة) ســتـظـهــر وتـتـواجـد
عارضة بـالتأكيد" اخلالفـات ب فصائـل ا

كما يضيف.
W¹d(« Èu

ويـقـول صـالح إن "اإلسالمـي لن يـخـتـفوا
من الــسـاحـة ولـكـنـهم لن يـكـونـوا مـؤثـرين
ــؤتـــمــر خـــصــوصـــا مع انــتـــهــاء حـــزب ا
الـــوطــني" والــذي تــطـــالب قــوى احلــريــة
والــتـغـيــيـر بــحـلّه والــقـبض عـلـى قـيـاداته
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مشهد من احلريق في كاتدرائية نوتردام في باريس

ÊUšœ∫ اعمدة الدخان تتصاعد من كارتدرائية نوتردام

النيران تتصاعد من الكاتدرائية
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