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البحر يقذف هداياه إىل جزيرة هولندية
امستردام /وكاالت

األح ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
األم ـ ـ ـ ـ ــواج آالف
ـذف ــت ـ
ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الرياضية إلى جزيرة هولندية بعد أن
ف قـدت شـاح نـة جـزءا مـن ح مــولت هـا يف
عرض البحر.
ـزي ـ ــرة ـ"ت ـ ــر شــي ل ـيــنغ"
وه ـ ــرع س ــك ـ ــان ـج ـ ـ ـ
ـ
ـذي ـ ــة شــكال و قـ ــي ـ ــاس ـ ــا
األح ـ ـ ـ
ـ
ـابق ـ ــة
ـمل ـ ــط ـ ـ ـ
ري ـ ــا ضــي
ح ـ ــذاء ـ
عل ـ ــى زوج ـ
ـص ـ ــول ـ
وا حلـ ـ
جديد.
جه ـ ــد ملــنع
ـرط ـ ــة أي ـ
ـش ـ ـ ـ
و لــم تـ ــب ـ ــذل ـال ـ ـ
ـسك ــان من اال سـت فــادة مـن "ال هــد يــة"
ا لـ ـ
ـذفه ــا إل يـهم ا لـب حــر .وكـ ــان من
ا لـتي قـ ـ
األخ ــرى ا لـتــي وق عـت مـن
ـ
بـني ـال ـسـلع
ش ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــىء
ـال ـ ـسـف ـيـ ــن ـ ـ ــة وو صـلــت ـإل ـ ـ ــى ـ
بع ــض ـال ـ ـشـ ــن ــط واأللعـ ـ ــاب
ـزي ـ ــرة ـ
اجل ـ ـ ـ
ـ
والل حــوم .و كــا نـت س فـي نــة " مــو نــد يــان"
ـول ــة ـق ـ ــد واج هـت
ا لـتـي ـت ــش حـن ا حل ــم ـ ـ
ب عـض امل شـاكل م سـاء اخل مـيس ا ملـاضي
ـوال ــي  14ك لــم مــن
ح ــ ـ
ـاف ـ ــة ـ
عل ـ ــى ـم ـ ــس ـ ـ ـ
ـ
شاطىء "ترشيلينغ".

رؤية فكرية
لعلم نفس نقدي
بغداد  /املدى

ضمـن أنشـطته وفعـاليـاته الفـكريـة والثقـافيـة يقيم
امل ــرك ــز الـثق ــايف الع ــربـي –الــس ــويــس ــري (غ ــالـي ــري
بغـداد) ،أمسـية ثقـافيـة حتت عنـوان (رؤية فكـرية يف
تــأسيـس علـم نفـس نقــدي) يحـاضـر فـيهــا البــاحث
التـربوي األستاذ سعد مطـر عبود الزبيدي وذلك يف
السـاعة الثـانية بعـد ظهر يـوم اخلميـس املوافق /16
 2006/2علــى قــاعــة املــركــز خـلف املكـتبــة الــوطـنيــة
والدعوة عامة للجميع.

التجمع الثقايف احلر حيتفي

بإصدارات مركز دراسات فلسفة الدين
يقيم التجمع الثقايف احلر أمسيته األولى لهذا العام،
احــتفـ ــاءً بـ ــاملفـكـ ــر العـ ــراقـي عـبـ ــد اجلـبـ ــار الـ ــرفـ ــاعـي،
وإصـدارات مـركـز دراسـات فلـسفـة الــدين يـشــارك فيهـا
نـخبــة مـن الب ــاحثـني منـهم :جـمع ــة عبــد اهلل مــطلك،
وأحمــد عبـد احلـسني ،وحـسـني عالوي ،وشمخـي جبـر،
وعلـي خـص ــاف ،وث ــائ ــر القـي ـسـي ،يق ــدم االحـتف ــائـي ــة
ويديـرها رئـيس الـتجمع زعـيم نصـار وذلك يف السـاعة
الـثــانـي ــة بع ــد ظهــر االثـنـني امل ــوافق  2006/2/13علــى
قـاعة مقهـى اجلماهيـر اإلبداعي الكـائن يف الكرنـتينة.
والدعوة عامة للجميع

تونس حتيي ذكرى  600عام عىل وفاة ابن خلدون
تونس /وكاالت

بـ ــدأت تـ ــون ــس يف اإلعـ ــداد جلــملـ ــة مـن
الـتــظـ ــاهـ ــرات الــثقـ ــافـيـ ــة واإلبـ ــداعـيـ ــة
إلحـي ــاء ال ــذك ــرى  600ل ــوف ــاة الـعالم ــة
وامل ـ ـ ــؤرخ العـ ـ ــربــي عــبـ ـ ــد الـ ـ ــرح ـمــن بــن
خلدون.
وت ــشـ ــرف وزارة الــثقـ ــاف ـ ــة عل ـ ــى مجــمل
التـظاهـرات التـي أعدت بـهذه املـناسـبة.
وت ـ ــشـ ـمـل ال ــتـ ــظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة إص ـ ـ ــدار ك ــت ــب
ومـجـلـ ـ ـ ــدات تـ ــض ــم بـحـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ـاً يف عـل ــم
االجتماع ،وعلم التـاريخ ،وتتناول سيرة
صــاحـب "املقــدمــة" ،وشــذرات ودراســات
حول نظريته يف علم االجتماع.
كما تسـتعد نخبة من املـبدعني يف شتى
امليادين الفنية واملسرحية والسينمائية
للقيـام بأعمـال ترتبط بـاملناسبـة ،بينها
عــمل اســتع ــراضــي عل ــى شـ ــاكل ــة أوب ــرا
ضـخمــة يـكتـبهــا األديـب التــونــسي عــز
الـ ــديـن املـ ــدنــي ،ويخـ ــرجهـ ــا امل ــسـ ــرحـي
محمد إدريس.
كـم ــا تق ــرر
أن تـه ـ ـ ــدى
س ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات
مهـ ــرجـ ـ ــان
قـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ــاج
لـل ـ ــص ــي ــف
الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم
،2006
ل ـ ــروح ابــن
خـل ـ ـ ـ ـ ــدون.
ويف هـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
تــعـ ـ ــتـ ــكـ ــف
الـه ــيـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــرة

للــمهـ ــرجـ ــان إلعـ ــداد عـمـل ضخـم مـن
فكـرة لألديب محـسن بن نفـيسـة .ويعـد
املــس ــرحـي ال ـطـيـب ال ــسهـيلـي مـلحـم ــة
استـعراضيـة برؤيـة معاصـرة ملسـيرة ابن
خلدون ،إلى جـانب العديد من األعمال
الفـنـيــة والـفكــريــة األخــرى الـتـي
تع ـ ــرض لـلج ـ ــوانــب اخلفــي ـ ــة يف
م ـسـي ــرة ابـن خل ــدون .ي ــذك ــر أن
عـب ــد ال ــرحـمـن بـن محـم ــد بـن
خلـدون ولـد يف تـونـس ،وعـاش
مـتـنـقال بـني أقــطـ ــار شـمـ ــال
أفـريقيــا اخملتلفـة مـا يقـارب
اخلمسني عامـاً ،ليستقر به
األمــر بعــد ذلك يف مـصــر،
ال ـتــي وصـلـه ـ ـ ــا يف الـع ـ ـ ــام
 1384وبقـي فـيه ــا حـت ــى
وفاته .وعـرف عنه أيـضاً
ك ـ ـ ــونـه دبـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاســيـ ـ ـ ـاً
حكـيمـاً ،فقـد أرسل يف
أك ــثـ ـ ـ ــر م ــن وظـ ـيـفـ ـ ـ ــة

دبلـومــاسيــة حلل النـزاعـات بـني زعمـاء
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،إذ مت تـعـ ــيـ ــي ـ ـنـه مـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ــرف
الـسلطـان محمـد بن األحـمر سفـيراً له
إلـى أميـر قشـتالـة للتـوصل لعقـد صلح
بيـنهمــا ،وبعــد ذلك بـأعــوام استعــان به
أهل دمــشق لـطـلب األم ــان من احل ــاكم
املغولي.

يف عـام  ،2003الـذي قــادت فيه عـمليـات احلــواسم العـسكـريـة
الفـ ــاشل ــة إل ــى عـملـي ــة (ح ــواسـم) مـن ن ــوع آخ ــر ،قـ ــام بعــض
لصـوص "الفـرهــود" بسـرقـة غـشيمـة جــداً حني استـولـوا علـى
محتويات مـختبر "الرازي" الـطبي ،وكان من جملـة ما حملوه
عـينات لفايروس مرض األيدز دون أن يعـرفوا ما هيتها طبعاً،
ومـثلهـم فعل لـصــوص آخــرون فحـملــوا بــرامـيل حتــوي مــواد
مشعة وبعـد أن اكتشفوا عدم صالحيتـها من وجهة نظرهم –
التجـاريـة –ألقـوا مبحتـويـاتهـا يف ميـاه نهـري دجلـة والفـرات
واستغلوا البراميل ألغراض عديدة.
بهــذه الـطــريقــة انـتقـلت إل ــى سكــان العــراق أمــراض عــديــدة
وحفـلت املسـتشفـيات بحـاالت غريـبة مـن التشـوهات الـوالدية
واخللقية إضافة إلى انتشـار تأثيرات أخرى كالعقم واحلاالت
العـصبية وما إلى ذلك ..وراء كل هذه الـسلوكيات الضارة جداً
يخـتبئ شبح ،حـاول العراقيـون التصـدي له ومحاربـته طويالً
دون جـدوى وكــان يخـتفـي فتــرة ليـظهـر لـفتـرات مـرتـديـاً زيـاً
جــديــداً ومـنتـمي ـاً لعـصــر ِآخــر ..إنه شـبح "الفقــر" الــذي دفع
أفـراد عائلـة كانـت تتضخـم سنويـاً مبواليـد جدد بعـد أن تزوج
األخوة جـميعاً ولم يعـد املنزل الكبـير كافـياً خلمسـة وعشرين
فـرداً وصـار طهـي الطعـام اصعب مـا تـواجهـه نســاؤهم إلشبـاع
أفواههم العديـدة ،إلى املشاركـة يف سرقة اخملـازن الكبرى التي
جتـاور مـسـكنـهم خالل عـمليـات الفـرهـود ،وهكـذا متـكنــوا من
بنـاء منـزلني آخـرين مبـا قامـوا ببـيعه من مـسروقـات ومتكـنوا
من احلـصــول علــى مــواد إنـش ــائيــة مـســروقــة أيـض ـاً ولـم يعــد
يعوزهـم إال األرض فاضـطروا إلـى احتالل قـطعتني سكـنيتني
فــارغـتني حـسـب مبــدأ "الغــاي ــة تبــرر الــوسـيلــة" ..كــان الـشـبح
املقـيت قــد رافقـهم ط ــويالً خالل حـكم الــديـكتــاتــور وأوقع يف
حبائله أعداداً كبيرة من سكـان العراق مغازالً إياهم بإغراءات
السقـوط وطالق القـيم واملبـادئ ،وهكـذا فعل من جـديد فـعاد
بـزي أبـشع يف عـام  ،2003ومـا زال يـطبق علـى أنفـاسنـا ويـدفع
أفراداً عـراقيني إلـى سرقـة أبراج مـدمرة ومـلوثـة باإلشـعاع يف
مـدينـة العمـارة مـؤخـراً ،هـذا عـدا سـرقـة القـابلـوات واألسالك
الـكه ــرب ــائـي ــة وال ــوقـ ــود وكل م ــا يــصعـب احلـيـ ــاة علـ ــى الف ــرد
العراقي.
نحن ال نـريـد الـدفــاع هنــا عن الـســارقني بــإلقــاء التـهم علـى
الفقر بدالً منهم فهـو ليس مبرراً كافياً مثالً ملن يبيع ضميره
مقــابل املــال فيـقتـل النــاس ،لكـننــا نــريــد إدانــة الفقــر كقــاتل
محـتــرف يـبــرع يف قـتل الـضـمــائ ــر وتخــديــر الــذمم واغـتـيــال
املبادئ والقيم ونطالب بقتله ألنه يقف وراء ممارسات عديدة
تغزو اجملتمع العراقي كلما الح شبحه من جديد.
يحق لنــا أن نطــالب احلكـومــة املقبلـة بقـتل الفقــر من خالل
ت ــوفـي ــر لقـم ــة ه ــانـئ ــة وعـيــش كـ ــرمي وسقف أمـني للـم ــواطـن
العـراقـي ،وهنـا سـتتجلـى لنــا حكمــة القيــادة ،فعالج األسبـاب
أجنع بكـثيــر مـن عالج الـنتــائج ،واعـتقــد إننــا وحكــومـتنــا لن
تكون أكثر حكمة من اإلمام علي (ع) حني قال" :لو كان الفقر
رجالً لقتلته" وإذن ،فلنهدر دم الفقر وليتسابق قادة املستقبل
لقتله عسى أن نحظى بقيادة حكيمة.

