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ـوقــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

إذا كـــان مـــا يقـــال عـن شـيـــوع طغـيـــان طالبـي طـــائفـي يف
اجلـامعـات العــراقيـة صـحيحـاً، فـإن ذلك أمــر سيء جـداً،
بـطبـيعــة احلــال، وعلــى املــرجـعيــات األكثــر تنــوراً وشعــوراً
باملـسؤوليـة ملثل هـؤالء الطالب التـدخل فوراً، وإنهـاء هذه
احلـالـة الـشـاذة املـسـيئــة للعـلم ولهــؤالء الطـلب أنفــسهم،
أوالً، ألنهـا تـذكـرنـا بـاملمـارســات البعـثيـة الـسـيئــة الصـيت،
وثـــانيــاً، ألنهــا تــدمــر شـيئــاً أســـاسيـــاً لن يـنهـض مـن دونه
عـراق جـديـد حقـاً، وهـو الـتطـور العـلمي الـذي الميكن ان
يتحقق يف مثل هذه األجواء املشحونة بالتوتر واملضايقة
والتـسيب، وثـالثـاً، ألن حـالـة كهـذه ليـست يف صـالح حتـى
االجتاه الفكـري الذي يحـرك او يكمن خلف هـذا التوجه

املضاد للحرية والدميقراطية والعلم.
لـقد بدأ القـذايف )ثورته( اجلمـاهيريـة بشنق طلبـة شباب
معـارضني سلمياً لتفرده بالسلطة واحتكار الصواب، على
فــروع أشجــار جــامعــة الفــاحت، وهــذا أمــر معــروف ومــوثق
رسميـاً بـالكلمـة والصـورة، انظـروا إلـى حـال لـيبيـا املعلبـة
حتـى اليـوم، وبعــد سبعــة وثالثني عـامـاً، )ثـورة( وسيـاسـةً
ومجـتـمعــاً وسـمعـــةً علـمـيــةً وجتــربـــةً ومكــانــةً دولـيـــة! بل
انـظــروا الــى عهــد اإلرهــاب يف فــرنـســـا وأين أدى بـــالثــورة
الفـرنـسيـة العـظمــى! بل أنظـروا الـى االحتـاد الـسـوفيـتي
ومعـــسكـــره االشـتـــراكـي اجلـبـــار الـــذي تهـــاوى كهـيـكل مـن
القـش! وانـظـروا الـى جتـربـة ثـورة متــوز 1958 يف العـراق،
وإلى مـصير أنقالب شبـاط 1963 األسود بكل مـا فيه، وها
هــو نظــام التـرابـي-البـشيـر يف الـســودان اليــوم تنخــر فيه
أزماته السياسيـة واالجتماعية واالقتصـادية حتى تريحه
ممــا هــو فـيه ذات يــومٍ طلقــة الـــرحمــة، وال تقــولــوا: نـحن
شيء آخـر محـصن من غـوائل الـدهـر وجـرائـر الـذات وقـد

مت لنا األمر! ولقد قال الشاعر:
لكل شيءٍ إذا ما مت نقصان

فال يغر بطيب العيش إنسان
هي األمور كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمان!
أما إذا كـان ما يقال عن الطغيان الطالبي الطائفي اليوم
يف اجلـامعـات العـراقيـة )ال أسـاس له مـن الصحـة(، فـإننـا
نـأمـل، وبشـدة، أن يكـون ذلـك صحيحـاً، ونعتـذر ملن يعـنيه
األمـر فـيمـا جـاء أعـاله، ألن التجــارب علمـتنــا أن النفـس
املـزهـوة أمـارة بـالـطغيـان، وأن الـتعقل يــشيع الـطمـأنـينـة
واالرتـيــاح واملــؤازرة، وأن ال مــسـتقـبل لـبلـــدٍ اليحـتــرم فـيه
احلـــــاكـم رأي الــــشعـب، والــطـــــالـب أسـتـــــاذه، واإلبـن أبـــــاه،
والسياسي مـرجعيته الرشـيدة، والروابط الـطالبية العلم
وبعضهـا البعض اآلخر، واجلميع القـانون، القول الفصل
يف كل شـــــاردة وواردة مــن أســبـــــاب الــتـــــوتـــــر يف الـعالقـــــات
اإلنــســـانـيــــة، ويف مقـــدمـتهـــا الـــوســط اجلــــامعـي، صــــانع

الكفاءات والعقول النيرة القادمة.
كاتب من العراق

بغداد/ املدى
ً ملــسـيـــرته الفـنـيــة املـمـيـــزة تقـيـم دار تقــديــرا
الـشؤون الثقافيـة العامة احتفـالية، احتفاء
بــــــالفــنــــــان محــمـــــد جـــــواد أمـــــوري، وذلـك يف

بيروت /اف ب 
ـــــر العـــــام لـلجـــمعــيـــــة اعلــن املـــــدي
العـاملية للصحف تيموثي بالدينغ
يوم اجلـمعة يف بـيروت عن "جـائزة
جبـران تـويـني" النـائـب والصحـايف
اللبنـاني الذي اغتـيل يف 12 كانون
االول ، دعمـا حلـريـة الصحـافـة يف

العالم العربي.
وقال بالـدينغ يف اجتمـاع يف مبنى
صحـــيفـــــة "الـــنهـــــار" اللــبــنـــــانــيـــــة
الواسعة االنـتشار التي كان جبران
تويني مـديرها العـام ان "اجلمعية
العــــاملـيـــــة للــصـحف قـــــررت اطالق
جائـزة سنويـة باسـم جبران تـويني
قـيـمــتهــــا نحـــو عـــشـــرة االف يـــورو
مخـصـصـــة لـــدعـم رؤســـاء حتـــريـــر

واصحاب الصحف".
واضـــاف ان "هـــدف هـــذه اجلـــائـــزة
هـي الـتعـبـيــر عـن دعـم الـصحــافــة
العـربيـة احلرة واملـستقـلة علـما ان
الـكــثــيـــــر مــن الـــصـحف يف الـــــدول

العربية ليست حرة".
واشـاد بالـدينـغ الذي كـان يتـحدث
بحضور سـهام ارملة جبـران تويني
وابنتيـه نايلـة وميشـال ومجمـوعة
مــــن الـــــصـحـــــــــافــــيــــني واصـحـــــــــاب
الـصحف، "بــدور جبـران تـويـني يف

ـ

ـ

ـ ـ

دعماً حلرية الصحافة العربية

االعالن عن جائزة جربان تويني

بيروت.
وقـــد قـتل جـبـــران تـــويـنـي وهـــو يف
الـثـــامـنـــة واالربعـني مـن العـمـــر يف
اعـتــــداء بـــسـيـــــارة مفـخخــــة يف 12
كــانــون االول املــاضـي وقـضـــى معه
شخــصــــان اخــــران وجــــرح ثالثــــون

اخرون.

خــــــــــدمــــــــــة حــــــــــريــــــــــة واســــتـقـالل
الصحـافة" اضـافة الـى دوره داخل
ــــــة للـــصـحف ــــــة العـــــاملــي اجلـــمعــي

ومقرها باريس.
واوضـح ان اجلائـزة ستـمنح للـمرة
االولــى بـني ايلــول وتـشـــرين االول
بعـد عقـد مـؤمتـر لهـذا الهـدف يف

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـاحــتـفـــــــالــيـــــــــة

برلني /اف ب
ارتـفعـت اصـــوات عـــدة يف قــطـــاع
الـــــســيــــــاحــــــة يف املــــــانــيــــــا ضــــــد
اسـتحــداث ضـــريبــة علــى تــذاكــر

لتمويل مكافحة االيدز واملالريا يف البلدان الفقيرة:

اثنتا عرشة دولة تعلن اتفاقها 
عىل استحداث رضيبة عىل تذاكر السفر

)االملــــــانــيــــــة( الــــــى رفـــض هــــــذه
الضريبة على تذاكر السفر".

واكــــد لـيــبل ان تــــدبـيــــرا ممــــاثال
"سيعود بضـرر كبير علـى شركات
الــطـيــــران"، الفـتــــا الـــــى ان تلـك
الـشــركــات تـشـكل "ســوقــا بــالغــة
احلـــســــاسـيــــة حـيــــال مـــسـتــــوى

االسعار".
بــــدوره، انــتقــــد االجــــراء رئـيـــس
شــركــة "ايــر بــرلـني" الـتـي حتـتل

املرتبة الثانية يف املانيا.
وقـال يواكيم هونولد جمللة "يورو
ام ســـــــونــتـــــــاغ" "يــنــبـغــي فـــــــرض
الـضــرائـب علــى جتـــار االسلحــة
بـــــدل فــــــرضهــــــا علـــــى شـــــركـــــات
الطـيران التي جتلب سيـاحا الى

الدول النامية".
وابــدت احلكـومـة االملــانيــة حتـى
االن حتفـــظهـــــا علـــــى االقــتـــــراح
الفـرنــسي، معـتبـرة انه قــد يضـر
مبــبـــــدا املــنـــــافــــســـــة يف حـــــال لــم

يعتمده عدد كاف من الدول.

الــسفــر بهــدف متــويل الـتنـميــة،
وهـي مـبــادرة يــدعـمهــا الــرئـيــس

الفرنسي جاك شيراك.
اعلـنـت 12 دولــــة هــــذا االسـبــــوع
اتفـاقهـا علـى استحـداث ضـريبـة
علــــى تــــذاكــــر الــــسفــــر لـتـمـــــويل
مكـافحـة االيـدز واملالريـا والـسل

يف البلدان الفقيرة.
وسـيعـمل بــالـضــريبــة يف فــرنـســا
اعـتـبــــارا مـن اول متــــوز/يــــولـيــــو
املقـبـل علــــى ان تـــشــمل الــــركــــاب
الـذين يسافـرون من اي مطار يف
الـبالد، وميـكن ان تـصل قـيمـتهــا

الى اربعني يورو.
وقال رئيس فـدرالية السياحة يف
املـــانـيـــا كالوس لـيـبل يف مـــؤمتـــر
صحـايف ببــرلني "ال ميكـن قطـاع
الــسـيــاحـــة ان يقـبل )...( سحـب
امـوال من ركاب شركـات الطيران

لتمويل التنمية".
واضـــــــاف "االمـــــــر لـــيـــــس ســـــــوى
شعـبــويــة، انـنـي ادعـــو احلكــومــة

الـــســــاعــــة احلــــاديــــة عـــشــــرة مـن صـبــــاح يــــوم
االثــنــني املـــــــوافـق 2006/3/6، عـلـــــــى قـــــــاعـــــــة
)غـــــائــب طعــمـــــة فـــــرمـــــان( يف مــبــنـــــى الـــــدار

والدعوة عامة.


