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) ,أ ف ب) - أعـــلـــنت الـــصــ { بــكــ
امـس االثـــنـــ أن رئـــيس االنـــتـــربـــول
ـستقيل مينغ هـونغوي الذي فقد أثره ا
الــشــهـــر الــفــائت "تــلــقى رشــاوى" مــا
يـجعله أخر مسؤول صيني كبير تطاله
حـمـلـة مـكـافـحـة الـفـسـاد الـتي أطـلـقـهـا

الرئيس شي جينبينغ.
وبــعــد أيــام من الــتـرقب حــول مــصــيـر
مـينغ البالغ  64عـاما الذي يشغل أيضا
مــــنـــــصب نــــائـب وزيــــر األمن الــــعــــام
الـصـيـني أعـلـنـت الـصـ مـسـاء االحد

انه يخضع للتحقيق في بالده.
ــركـزيــة لــلـتــفــتـيش وقــالت الــلـجــنــة ا
الـــتـــأديـــبي لـــدى احلـــزب الـــشـــيـــوعي
كـلفـة االشراف عـلى مكـافحة احلـاكم ا
وظفـ الرسمـي مساء الـفساد لـدى ا
االحــد أن مـيــنغ هـونـغــوي "مـســتـهـدف
حــالــيـا بــتـحــقــيق النه يــشـتــبه في أنه
انـتـهك القـانون". وكـان االنـتربـول أعلن

االحد أن مينغ استقال بأثر فوري.
واالثـنـ أعلـنت وزارة االمن الـعام في
بـيـان إن مـيـنغ "تـلـقى رشـاوى ويـشـتبه
فـي أنه انـتــهك الـقــانـون" بــدون اعـطـاء

توضيحات حول هذه االتهامات.
ولـم يــــوضح الــــبــــيــــان مــــا اذا كــــانت
ـوجـهـة الى مـيـنغ تـتـعـلق االتـهــامـات ا
ــــهــــامه في ــــهــــامه الــــوزاريــــة او 
الـشرطة اجلنـائية الدولـية (االنتربول).
كــمــا لم يــوضح مـا اذا كــان وضع قــيـد

احلجز االحتياطي أم ال.
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وكـشف مسؤولون فرنـسيون جلمعة أن
مــيـنغ فــقـد اثــره بـعــد مـغــادرة فـرنــسـا
بـاجتاه الص فيما أعربت زوجته عن
قـلـقـهـا حـول مـصـيـره األحـد بـعـد نـحو
أســبـــوعــ من تــلــقــيـــهــا رســالــة مــنه

. تتضمن رمز السك
ويـعتبر بيان الوزارة الصـينية ملخصا
عن اجــتـمــاع نـظـم االثـنــ لـدى خــلـيـة
احلــزب الـشـيـوعـي الـصـيـني في وزارة

االمن العام.

وتــضم مــنــظــمــة الـشــرطــة اجلــنــائــيـة
الــــدولــــيــــة (االنــــتــــربـــول)  192دولــــة
ويـتـرأســهـا مـيـنغ مـنـذ تـشـرين الـثـاني

.2016
وسـيحل مـكان ميـنغ الكـوري اجلنوبي
كـيـم جـونغ يـانغ نـائب رئـيس الـلـجـنـة
ـنــظـمـة االنـتــربـول حـتى الــتـنـفـيــذيـة 
ـدة عام خالل انـتخـاب رئيس جـديد 
ـقررة في اجلـمـعيـة الـعامـة لـلمـنـظمـة ا
دبـي من الــــثـــامن عــــشــــر الى احلـــادي

قبل. والعشرين من تشرين الثاني ا
وأصـدرت وزارة األمن الـعام بـيـانا بـعد
ظــهــر االثــنــ قــائــلــة أن مــيــنغ تــلــقى
رشـاوى وأن الـتـحـقيق "يـؤكـد بـوضوح
(عـزم) الرفيق شي جينبينغ" على تنفيذ

كافحة الفساد في البالد. حملته 
إال أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
وأكّــدت الــوزارة أنّ األمـر "يــظــهـر أن ال
أحــد فـوق الـقـانــون دون اسـتـثـنـاء. أي
شـخص ينتهك القانـون سيتم التحقيق

معه بجدية ومعاقبته بشدة."
وأضـاف أن آخـرين يـشـتـبه في قـبـولهم
رشــــاوى إلـى جــــانـب مــــيــــنـغ ســــيــــتم

التحقيق معهم.
ومــيـنغ هــو أخـر مــواطن صـيــني رفـيع
ـسـتـوى يـفـقد أثـره وتـشـمل الـقـائـمة ا
ـسؤولـ احلـكومـيـ الكـبار عـدد من ا
ليـارديرات بل وحتى ورجـال األعمـال ا

مشاهير يختفون ألسابيع أو أشهر.
وحـ يظـهرون مـجددا اذا حصل ذلك

فغالبا يحدث ذلك في قاعات احملاكم.
وانــقــطــعت اخــبــار مــيــنغ أول رئــيس
صـــــيــــــني لـالنـــــتـــــربــــــول مـــــنـــــذ 25
ـنظمة أيـلول/سبـتمبر حـ غادر مقر ا

الدولية في ليون.
و انــتـخــاب مــيـنغ في الــعـام ?2016
عـلى الرغم من إبـداء منـظمـات حقـوقية
مــخـاوفـهـا من مـنح الــرئـيس الـصـيـني
شي جـيـنـبـيـنغ انـتـصـارا في مـحـاولـته
لــتـــصــويــر الـــبــلــد الــشـــيــوعي كالعب

ية. مسؤول في الشؤون العا

يشهـد العالم الذي يـحتفل اليوم
ي  9تـشـرين االول بـالـيـوم الـعا
لــلـــبــريـــد تــراجـــعــا كــبـــيــرا في
اسـتـخـدام الـبـريـد بـعـد انـتـشـار
وســائل الــتـواصـل االجــتـمــاعي
والـبــريـد االكـتــروني والـتــلـكس

والفاكس وغيرها.
ولم يعد ساعي البـريد شخصية
مـؤثرة في اجملـتـمع كمـا كان في
ـــاضــيـــة. ولم تـــعــد الــعـــهــود ا
الـرسـائـل الـبـريـديـة والـبـطـاقات
الـــبـــريـــديـــة وســـيـــلـــة وحـــيــدة
لالتــصــال رغم ان جــيــلــنــا كــان
يــجـد فـي تـلـك الـوســائل مــتــعـة
اضــافـــة الى انـــهـــا الــوســـيـــلــة
الـوحــيـدة لــلـمـحــبـ ولـلــتـجـار
وللموظف وللصحفي ايضا.
واذكر ان وزير التـجارة في عهد
الـزعـيم عـبـد الــكـر قـاسم عـبـد
اللـطيف الـشواف كـان يرسل لي
بـطاقـات بريـد من خارج الـعراق
مازلت احـتفظ بـها حتـمل اخبار
مباحثاته  كي انشرها في وكالة
االنــبــاء الـــعــراقــيـــة ونــوزعــهــا

للصحف وتذاع من االذاعة.
ـــتـــحـــدة ورغم ذلك فــــان اال ا
نـاسبة والى تدعـو لالحتـفال بـا
زيــــادة الـــوعي لــــدور الـــقـــطـــاع
الـبــريـدي في احلــيـاة الــيـومــيـة

لألفراد وقطاع األعمال.
تـحـدة فان أكـثر وحـسب اال ا
من  150دولـــة حتــــتـــفل بـــيـــوم
ي ســنــويـاً خالل الــبـريــد الــعــا
مـخـتــلف األنـشـطــة. فـفي بـلـدان
ي معيّنة يعتـبر يوم البريد العا
عـطلـة رسمـية. وتـنتـهز الـفرصة
كـثـيـراً لـتـقـد وتـعـزيـز خـدمات

بريدية جديدة.
وتـــعــد بــعـض الــبــلـــدان الــيــوم
ي لـلـبـريـد عطـلـة رسـمـية.. الـعـا
وفي الــعـديــد من الــبــلــدان يـتم
تــنــظــيم مــعــارض لــهـواة جــمع

الطوابع وإصدار طوابع جديدة.
وقــد ال يـعــرف الــكـثــيــرون ان أقـدم
خـدمة بـريـدية في الـعـالم عرفت في
; وقـد عـثر الـعـراق  ايـام االشوريـ
عـلـماء االثـار عـلى اعداد كـبـيرة من
الرسائل التجارية مكتوبة بالكتابة
ــسـمـاريـة عــلى الـواح من الـطـ ا

ومــحــفـــوظــة في ظـــروف طــيـــنــيــة
معنونة.

وفي الــتـاريخ احلـديث كـان لـلـدولـة
الـــعـــثـــمــانـــيـــة مـــكــاتـب بــريـــد في
موصل وكركـوك منذ بصـرة بغـداد
عـام  .1863وكــانت الـــهــنــد تــديــر
مـكاتب الـبريـد في بغـداد والبـصرة

منذ  1868إلى .1914
ـــيـــة األولى وخـالل احلـــرب الـــعــــا
اسـتــخــدمت الــقــطــعــات الــهــنــديـة
والــبــريـــطــانـــيــة وهي تـــتــقــدم من
ـوصل; طـوابع ذات الـبــصـرة إلى ا
طـبـعـة اضـافــيـة مـطـبـوعـة عـلـيـهـا
الـــــرمـــــوز" "I.E.Fفـي الـــــبــــــريـــــد
العسكـري. واستخدم البـريطانيون
طوابع ذات طبعة اضافـية لتشكيلة
مخـتلفة مـن الطوابع الـتركية خالل
وهي مجموعة تعرف اآلن االحتالل
ـا يــسـمى اصـدار "بالد تـقـلــيـديـا 

ماب النهرين".
ـلـكي صـدرت طـوابع وفي الــعـهـد ا
ـلـوك الــثالثـة وبـعـد حتــمل صـور ا
ثــورة  14تـــمـــوز اســتـــخـــدمت في
لـكية طبع الفتـرة االولى الطوابع ا
علـيـهـا (اجلـمـهـوريـة الـعـراقـية) ثم
طــوابع حتـمل صـورة الــزعـيم عـبـد
الكر قـاسم وفي عهدي الـرئيس
عــبـد الـسالم وعـبـد الـرحـمن عـارف
صــدرت طــوابع حتـــمل صــورهــمــا
وكـــذلك في عـــهــد الـــرئـــيس صــدام
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بعـد الغـزو االمريكي  2003توقفت
اعــمـــال الــطـــبــاعـــة اذ  حتـــطــيم
االجهـزة أثناء عـمليـة النهب إال أن

مبنى البريد لم يتم حتطيمه وبعد
اكــثـــر من ســـنـــة وافــقـت (ســلـــطــة
ــؤقــتــة) عـــلى طــبــاعــة االئـــتالف ا
الــطــوابع  ومـــنــهــا طــوابع حتــمل

ة" صور "وسائط النقل القد
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ومع اسـتـخــدام الـبـريــد في انـحـاء
الــعــالم فـــقــد انــتــشـــرت الــطــوابع
الــبــريــديــة الــتـي كــانت اثــمــانــهــا
ــثــابــة اجــور الرسـال وتــوصــيل
الـرسـائل الـبـريـديـة وتـصـدر الدول
ــنــاســبـات الــطــوابع الــبــريــديــة 
ـنـاسـبـة مـخـتـلـفــة تـخـلـيـدآ لـتـلك ا
وتـبـاع تـلك الـطوابع السـتـخـدامـها
في الــــبــــريـــد إضــــافــــة جلـــامــــعي
الـطـوابع والـهـواة الـذيـن يـبـحـثون
ـة عن الـطـوابـع الـنـفـيــسـة والـقـد

والنادرة.
وفي الـعـراق كـان الكـثـيـر من ابـناء
اجلــــيل الــــســـابـق يـــحــــتـــفــــظـــون
بالطوابع ويـتنافسـون على اقدمها
ولـكل سـعـره اخلـاص حـسب الـقدم
لـكن اغـلى الطـوابع سـعـرا هي تلك

التي توجد اخطاء في طباعتها.
هـــنـــاك عـــدد مـن الـــطـــوابع تـــدعى
"الطوابع النادرة" التي تباع بأغلى
األثـمـان. أمـا سبب نـدرتـهـا فـيرجع

إلى العوامل التالية:
ـطبـعـيـة. وهي األخـطاء األخـطـاء ا
الطباعيـة التي حتصل في الطابع.
ــثــال هــنـاك ثـالثـة وعــلى ســبــيل ا
طوابـع حتمل رسم الـعلم الـلبـناني
ووســطه شــجــرة األرز اخلــضــراء
واخلـطـأ الـذي ظـهـر في الـطـابع أن

شــجــرة األرز فـي مــكــان وجــذعــهــا
. وأصدرت الواليات بعيد عنها جداً
ـتـحـدة األمـريـكــيـة طـابـعـاً يـحـمل ا
صـورة قـطـار من فـئــة سـنـتـ وقـد
طـــبـــعت صـــورة الـــقـــطــار بـــشـــكل
مــــقــــلـــــوب وقــــد عــــرضت إحــــدى
الـشـركـات األمـريـكـيـة سـعـراً لـشراء
هذا الـطابع قدره خـمسـة عشر ألف

دوالر أمريكي.
{ بــطـاقــة الـبــريــد هـذه تــعـود الى
اكــــثـــر مـن نـــصف قــــرن في االيـــام
االولـى لــتـــاســيس وكـــالــة االنـــبــاء
الـعراقـيـة واع وبالـتـحديـد الى يوم
 1960-5-23ولم يــــكن قــــد مـــضى

على تاسيس واع سوى  6اشهر
وتــبـدو بــطــاقـة الــبـريــد عــاديـة من
صــديق مــســـافــر الى الــصــ لــكن
الــواقـع هــو صــلــة هــذه الــبــطــاقــة
بالـعمل الـصحفي ايـام زمان عـندما
كــان هــنــاك احــتــرام مــتــبــادل بــ
سـؤول ولعلها تكشف الصحفي وا
ــسـؤولــ ايـام حــقـيــقـة ان كــبـار ا
زمـان يتـحاشـون االنفـاق من اموال
الـدولـة كـما انـهـا تكـشف اسـتـخدام

البريد في العمل الصحفي.
البـطاقة الـبريـدية ارسلـها لي وزير
الـتجـارة عبـد اللـطيف الـشواف من
بـــكــ وكـــان قــد اتـــفق مـــعي عــلى
ارســال اخــبــار زيــارة الــوفــد الـذي
يراسه بهذه الطريقة التي تعد االن
بـدائيـة لـكنـها كـمـا ارى كانت مـثاال

للنزاهة.
والغريب ان البطـاقة وصلت بعد 3

ايام ونشرت ما ورد فيها:
ماكتبه الوزير الشواف لي كان كما

يلي:
Iraq-Baghdad

الـــعـــراق بـــغـــداد-وكـــالـــة االنـــبــاء
العراقية في الصاحلية
االخ االستاذ محسن حس

عـــــزيــــزي- نـــــحـن االن في بـــــكــــ
وسـنـغــادرهـا الى مـوســكـو صـبـاح
اجلـمـعة بـعد تـوقـيع االتفـاقـية بـعد
غد- زرنا اليوم مسجد بك القد
عــــمـــره  900ســـنـــة- وقــــدمت الى
االمــام هـــديــة نـــيــابـــة عن ســـيــادة

الزعـيم وهي قرآن ارسـله الزعيم
سجـد معي وقـد شكر امام الى ا
ـسـجـد هـذه الــهـديـة وحـمـلـني ا
احــــــتــــــرامـــــاتـه الـى الـــــزعــــــيم.
احملـادثــات سـارت بـنـجـاح حـول

االتفاق.
حتياتي

التوقيع 23-5-60
في تـــلك الـــفـــتـــرة كــنـت مـــديــرا
لالخـبـار الــداخـلـيــة في الـوكـالـة
ورغـم وجـود مـنـدوبــ لـلـوكـالـة
يـعمـلون مـعي اال اني كـنت اقوم
بـزيـارة بـعض الـوزرات وخـاصة
وزارة الـــتـــجـــارة عـــنـــدمـــا كــان
الــشــواف وزيــرا وكـنـت في اخـر
ســـاعــات الـــدوام اقـــابــله فـــكــان
يـحـرص على ان يـعـطي للـوكـالة
اخـــبــار وزراتـه وعــنـــد انــتـــهــاء
الدوام يـأخـذني معه في سـيارته
الى الـوكــالـة في الــصـاحلــيـة اذ
كــــــان مــــــنـــــزلـه هــــــنــــــاك قـــــرب

االذاعــــــــة.
وقد عرفت الشواف معرفة جيدة
فـــهـــو كـــمـــا وصـــفه د. حـــمـــدي
التـكمـجي قي كتـاب عنه بـعنوان
شــخـصــيـات نــافـذه "شــخـصــيّـة
واســعــة األفق واالطالع عــالــيـة
بـاد نزيـهةً األخالق سـاميـة ا
صـابـرة قبـلت بـالـعيش الـكـفاف
ـــبــاد الـــكـــر ولم تـــفــرّط بـــا

قراطيّة " الوطنية والد
Abdul Muhsin Hussain Jawad

لــكن اخـتـفـاءه بـهـذا الــشـكل قـد يـشـكّل
. نكسة للص

وتـكـتم االنـتـربـول بـشـأن اخـتـفائـه لكن
ـنــظــمـة ــدة دفـعت أمــ عــام ا طــول ا
يـــورغن ســتـــوك لــلـــقــول فـي بــيــان إن
"االنــــتـــربــــول طـــلـب تـــوضــــيــــحـــا من
الـسلـطات الصـينيـة حول وضع رئيس

االنتربول مينغ هونغوي".
وقـالت اخلبـيرة في الـشؤون اآلسـيوية
في مــركـز الــدراسـات االســتـراتــيـجــيـة
والـــدولـــيــة ومـــقـــره واشـــنــطـن بــوني
غـالسـيـر لــوكـالــة فـرانس بــرس "يـجب
عـلى أي مـنظـمة دولـيـة أن تفـكر مـرت
ـــضي قـــدمـــا في تـــولي مـــرشح قـــبل ا

صيني رئاستها".
‰UBð« l uð

ومـن ليـون (وسـط شـرق فرنـسـا) حـيث
ي لالنـتربـول أعلـنت السبت ـقر الـعا ا
زوجـته غريس مـينغ الـتي كانـت أبلغت
اخلـميس الشرطـة الفرنسيـة باختفائه

أن زوجها "في خطر".
قـالت غـريس ميـنغ أن زوجهـا بعث لـها
رسـالة عبر موقع لـلتواصل االجتماعي
في  25أيـلـول يـوم سفـره الى الـص

جاء فيها "توقعي اتصاال مني".
وأضــافت أنــهــا تــلــقت رســالــة ثــانــيـة
ـوجي تعـني خطرا تـتضـمن صورة ا
وتــابـعت "أنـا ال أعـرف مـا الـذي حـصل

له".
ــســـألــة تـــعــود إلى وقـــالت إن "هـــذه ا

اجملتمع الدولي".
وتــلت غــريس مــيــنغ بــيــانــا مــكــتــوبـا
وظـهرها لـلصحـافي ورفـضت التقاط
صـور لهـا خوفا عـلى سالمتـها. وعاش
مـيــنغ مع زوجـته وطـفالهـمـا في لـيـون

منذ انتخابه رئيسا لالنتربول.
واســتــحــدثت الــصــ فـي آذار/مـارس
هــيــئــة جـــديــدة اطــلــقت عــلــيــهــا اسم
"الـلـجـنـة الـوطنـيـة لالشـراف" لـتـوسيع
ـهام العامة في مالحقة الضالع في ا
ـدافـعـون عن حـقوق الـفـسـاد. ويـعبـر ا

االنــسـان عن قــلـقـهم من ان تــكـون هـذه
الـلـجــنـة واجـهـة قـانـونـيـة حلـمـلـة قـمع
تـرجمت عبر اعـتقاالت سريـة واتهامات

بالتعذيب.
وتـرقى مـيـنغ في سـلم االجهـزة االمـنـية
فـي البالد في ظل تولي تشو يونغ كانغ
رئـاسـة االجـهـزة والـذي يـقـضي حـالـيـا

ؤبد. عقوبة بالسجن ا
وحــكم عـلى تـشـو فـي حـزيـران/يـونـيـو
 2015بـتـهم فـساد واسـتـغالل السـلـطة
"وكـــشف اســـرار الــدولـــة" وهـــو أعــلى

لتشو يونغ كانغ".
وأثـار انتـخاب مـينغ رئـيسـا لالنـتربول
انتقادات معارض صيني تخوفا من
ــنـظـمــة الـدولـيـة ان تــسـتـخــدم بـكـ ا

الحقة معارض جلأوا الى اخلارج.
وقــلل االنــتــربــول انــذاك من شــأن هـذه
ــادة الـثــالـثـة من اخملــاوف مـؤكـدا ان ا
مـيـثـاقه "حتـظـر علـى االطالق أي تدخل
ذات طابع سياسي وعسكري وديني أو
عـرقـي" كـمـا أن رئـيـسه يـتـمـتع بـنـفـوذ

قليل على العمل اليومي للمنظمة.

شاركـة في العمـلية يبـدو من خالل التصـريحـات الصحـفية ان مـعظم الكـتل ا
الـسـيـاسـيـة تــقـريـبـا مـتــفـقـون عـلى تــغـيـيـر الـكـابــيـنـة احلـكـومــيـة احلـالـيـة من
ـسؤولـيات احملاصـصـاتيـة الى الـتكـنـوقراط !! واخـتـيار شـخـصيـات لـتسـنم ا
قبل ومؤسسات الدولة االخرى بشرط ان تكون الرسمية في مجلس الوزراء ا
مسـتـقلـة وليـست علـيـها مـؤشر فـساد او االنـتـساب او الـوالء الي حزب يـعني
ـقولة الـبغـدادية مـثل (خبـز باب االغـا.. حار..أو رخـيص ..أومقصب)!! وفق ا
انـية خاصـة ان هـناك حـراكـا سيـاسـيا مـا بـ شخـصـيات وكـتل حـزبيـة وبـر
للـعمل و(حسب التصـريحات) التي تتـرشح عن تلك اللقاءات انـهم يعملون من
اجل انــقـاذ الــعـراق مـن احلـالــة الـتي وصــلت الــيـهــا االوضـاع االقــتـصــاديـة
واالمـنـيـة  واالجـتـماعـيـة واخلـدمـية وحـتى الـنـفـسـية لـلـمـواطن الـذي ظل يـتابع
تـقاعدين تصـريحـات ووعود واجنازات ومـشاريع وزيـادة الدخل للـموظـف وا
وعـدم اقتـصارهـا على عـليـة القـوم من بعض الـذين وصل بهم احلـال الى حد
ـئــات االالف من اخلــريـجـ الـتــخـمــة والـفــقـراء يــنـتــظـرون اي فــرصـة عــمل 
واصـحــاب الـشــهـادات الــعـلــيـا وهـم يـعــمـلــون في مـهن بــسـيــطـة قــرب سـوق
الـشورجة واالسـواق الكبـيرة في احملافـظات من اجل رزق يـسير جـدا التكفي
ا تواجهها اسر االرامل لـسد رمق اسرة من ثالثة اشخاص واحلال نـفسه 
وااليتام والنازحون الذين عادوا الى مدنهم اخلربة بعد طرد  داعش االرهابي
نـاطق.. ويسـتبـشر الـعراقـيون فـي مجـالسـهم من ان مرحـلة جـديدة من تلـك ا
سوف يـعيشها الـعراق ووصفوها بـاول بصيص امل في نهايـة نفق مظلم منذ
خمـسـة عـشـر عـامـا !!..مـهـمـا كـان ذلك الـضـوء خـافـتـا اال انه سـوف يتـوسع
ويقـوى بفضـل اخمللصـ من ابناء الـعراق  وعنـدها سيـجد اخلريـجون فرص
ـولـدات الـبـغـيض نـحـو كـهـربـاء وطـنـيـة ومـيـاه عـمل وتـزول تـدريـجــيـا عـصـر ا
ريض عـبأة ,ويـجـد ا ـيـاه ا صاحلـة لـلشـرب بـدال من استـيراد بـلـد النـهرين ا
ســريـرا ودواء وخـدمـات في مــؤسـسـات الـدولـة الــصـحـيـة الـرســمـيـة بـدال من
ـرضى وذويـهم باالسـعار.. شـافي والـعيـادات الـتجـارية الـتي جتـلد ظـهور ا ا
دارس دارس الـرسميـة بدال من ا ويجـد التالمـيذ مقـاعد دراسـية وفيـرة في ا
اخلاصـة الـتي تـشكل ظـاهـرة سـيـئة لـتـدمـير الـتـعـليـم في العـراق حتت مـقـولة
(ادفع قسـطا تنجح صفا)!! وغيرها من االمـور التي تتعلق باالستقرار االمني
ومـنع التـدخل اخلارجـي من اي دولة مـهمـا كـانت للـحفـاظ عـلى وحدة الـعراق
ـصــانع الـتـي تـوقـفت واســتـقالل قــراره الـوطــني واعـادة احلــيـاة الى مــئـات ا
وصدأت عـجالتها وكانت تنتج سـلعا ومصنعـات وطنية من افخر االنواع دون
ـسـتـورد وزراعـيـا  غـدت االراضي والـبـسـاتـ قـاحـلـة الـلـجــوء كـمـا هـو الى ا
والـعراق يستورد كل شـيئ من الطائـرات الى الفجل االحمـر وارتفعت اسعار
الــطـمــاطـة من  500ديـنــار الى نـحــو اربع االالف بــحـيث تــبـدت خــطط ربـات
ـعجون في فصل البـيوت من االنتـظار في هبوط سـعرها لـتحويلـها الى مادة ا
الشـتاء!! والبد ايضـا من القضـاء وجتفيف مسـتنقعـات  الفساد بـشكل عملي
ا يـجسد وحدة ان لتعـديل فقرات الـدستور و وعلـى االرض وان يسعى البـر
العـراق وان يعم الرخاء والقضاء على احملـاصصة التي(تكبس) على االنفاس
منـذ خمسة عشر عاما.. ويتـساءل العراقيون هل هذه امور مسـتحيلة ?? يقينا
ـكن الـقـول انـنا انه لـو تـوفـرت الـنـيـة احلـقـيـقـة وهي مـوجـودة حـتـمـا عـنـدهـا 
ـناطقيـة واحملاصصـاتية)!! لو افـترضنا خرجـنا من عنق زجـاجة (الطائـفية وا
ـرشحـ عنـدها من يـضمن ان تلك واصفـات توفـرت في عدد من ا ان هـذه ا
ـان الـذي في ـوافـقـة من الـبـر الـشـخـصـيـات سـوف حتـصل عـلـى االغلـبـيـة وا
بعض االحيان لم يتفق او يجمع على تعي مدير عام الن لكل كتلة وجهة نظر
وتوجـهات حزبـية وطائفـية واجندات خـاصة بهـا تخالف الكـتل االخرى وهكذا
دون نتـيجة ايجـابية النه سبق ان اعـلن عن حركة االصالحات احلـكومية التي
تـضمنـت الغاء مـناصـب رئاسيـة ودمج وزارت بهـدف تقـليل االنـفاق من خالل
تخـفـيـض الـرواتب واخملـصـصـات لتـلـك الـدرجـات اخلاصـة وحـمـايـاتـهم  تـلك
ـلـيونـيـة الـتي امـتالت بـها طـالب اجلـمـوع ا االجراءات الـتي كـانت انـعـكـاسـا 
ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من احملافظات خرجت جراء سوء
اخلـدمـات الـتـي تـلكـأت بـهـا دوائـر ومـؤسـسـات الـدولـة في  مـخـتـلـف مـجاالت
قبلـة بحقهم  الـدستوري والغاء احليـاة..ان العراقيـ يتمنـون على احلكومـة ا
لعـديد مـن احللـقات الـزائدة في الـهـياكل الـتنـظـيمـية الـرسـميـة في احملافـظات
ومجـالسهـا البلـدية تـلك احللقـات والتشـكيالت غدت مـنذ نشـوئها ,عـبئـا ثقيال
الية برواتبها ومخصصاتهـا وحماياتها ومكاتبها دون فائدة بل ـوارد ا على ا
غدت مـعرقلـة  في اغلب االحيـان للمهـام اخلدميـة للدوائـر االخرى اضافة الى
ما تـسـود معـظـمـها فـسـادا مـاليـا كـانت وراء صـفقـات وهـميـة ومـشـاريع على
ـلـيارات من الـدوالرات  والتي كـانت وراء ما الت ـيزانـية ا الـورق فقط كـلفت ا
الـيه اوضاع الـبالد والـعـبـاد .. لـذا  ان عـلى اصـحاب الـقـرار الـعـمل لـتـفادي
تـطور وأرتـفـاع االزمـات ودرء اخملـاطر والـفـ وان ال يـكون اصـحـاب احلـلول
رونة أطـرفا في تلك الصـراع بل يجب ان يتم التـعامل 
ـكتسـبات... مـؤشرات كثـيرة اوضحت حلـفظ الدماء وا
صـورة الـقادم مـن االيام وكل االطـراف تـتـمـنى ان يتم
جتـاوزها من قبل العقالء  وان الشعب هو االقدر على

حفظ  أبنائه ووطنـــــــــــــه و(دك .. عيني .. دك)

ستقيل تلقتها زوجته بعد مغادرة فرنسا W∫ صورة لرسالة رئيس االنتربو ا UÝ—
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مـســؤول في الـنـظـام الـصـيـني تـطـاوله
حملة مكافحة الفساد.

وكـان تشو ع ميـنغ نائبا لوزير االمن
ــنــصـب الـذي الــعــام في  2004وهــو ا
يـشــمل عـدة مـلـفـات حـســاسـة بـيـنـهـمـا
مـكـافحـة االرهاب. واضـطر مـينغ أيـضا
لـلتعامل مع عدة حوادث في شينجيانغ

بغرب البالد.
ودعـت وزارة األمن الـعـام "لـفـهم عـمـيق
لـــقــبــول مـــيــنغ هــونـــغــوي رشــاوى" و
"لــلـقـضـاء نــهـائـيـا عــلى االثـر اخلـبـيث

ÊËbÝU Ë  5 (« «uK²  ÊËbÝU

t bÐ ÊËdłU²¹

ا كان الـشعـار الذي رفعـه احلس عـند خروجـه للعـراق سنة 680 م هـو ( ا
ـا خرجـت لطـلب خـرجت لـطـلب االصالح المـة جـدي ) . ولم يـكن شـعـاره ( ا
واكب والـلـطم والبـكاء والـتمن والـقيـمة المـة جدي ) . ان احلـس اليـريد من ا
ـذلـولـة من الـرجـال بـالـعـراق كل هـذه الـشـعـائـرالـتي مـانزل الـله اليـ ا هـذه ا
والعقل بها من سلطان انه يريد منها ان  تعيش بكرامة مثل الكوري والصيني
والـيـابـاني احلــسـ هـذا اجلـبل الـعـالي والـرمـز الـعـالي اليـلـيق به ان يـخـتـزل
بذكـرى استـشهـاده كل عام   بـهذه الـشعـائر الـسطـحيـة  . اليخـتلف اثـنان ان
فروض احلسـ باجلنـة ( ان احلسن واحلس سـيدا شباب اهل اجلـنة )  وا
ـكان ال ان تبكي عليـه وتطلب له بالثآر ان يفـرح له الناس النه وصل الى هذا ا
وكـانه شـيخ عــشـيـرة مـقـتـول والتـعـلم عـشـيـرته هل هـو بـاجلـنـة ام في الـنـار  .
واحلسـ  يراقب من اجلنة احوال العراقـي اليوم بعد قرابة 1400من مقتله
وهو يـشعر بااللم  عـندما يرى الفـساد الذي قتـله ينام ويصـحو وياكل ويشرب
مع الشـعب العراقي  . فعندما خرج احلس للعراق كان مظهر االسالم بخير
فـالـشـام كانت اكـثـر الـواليات االسالمـيـة تـعبـدا والـتزامـا بـالـشعـائـر من صوم
تـسـاءل اهل الـشـام وصـالة وحج وزكـاة  فـمـثال عـنــدمـا قـتل عـلي بــاحملـراب 
(أعلي يـصـلي !?) النهم كـانـوا ناقـم عـلى عـلي العتـقـادهم ان علي ال يـصلي
ؤمن وال يصـوم واليحج وال يزكي ولهذا كان يـحاربه  خليفتـهم معاوية التقي ا
الذي يـصـلي بـهم كل يوم خـمس مـرات ويـحمـد الـله ورسوله ويـثـني عـليـهـما .
وهذا يـدل عـلى قيـمـة االسالم الشـعـائري عـندهـم  . ولكن احلـسـ وابيه كـانا
سابـقـ بالـوعي زمـانهـمـا بقـرون ويـعرفـون  ان جـدهم حمل االسالم من اجل
رفع شأن االنـسـان ولـيس الشـعـائـر الديـنـية .لـهـذا قـال احلسـ  ( ان الـناس
عـبـيـد الـدنـيا والـدين لـعق عـلى الـسـنـتـهم  بـحوطـونـة مـادرت مـعـايـشهم) . ان
احلسـ االنسان هو تربـية ابية (عـلي االنسان) . فعلي كـان حساسا جدا من
الفـساد الن الفـساد ينـتهك الكـرامة االنسـانية واحلـس ورث هذه احلـساسية
من ابــيه ودفع الـثــمن مـثــلـمــا دفع ابـيـه الـثـمـن . (عـلي االنــسـان) عــنـدمـا راى
االنسـان الشـريف يذل ويـسحق  بـاسم الديـن  على يـد اخيه االنـسان الـفاسد
الـذي يـتـظـاهـر  باالسـالم الشـعـائـري  لم يـقف يـتـفرج الن الـشـعـائـر او اركان
ـا صـرخ بوجـوه الـفـاسدين الـذين يـتـغطـون بـالدين االسالم االربعـة بـخـير وا
قـائال لـهم ( اال يـقـولن رجـال مـنـكـم غـدا قـد امـتـلـكـوا الـعـقـار وفـجـروا االنـهار
وركبـوا اخليول الفارهة وتزوجوا الوصائف الرقـيقة اذا مامنعتم غدا ان يقولو
درسة التي ا ان ابن ابي طـالب قد منعنـا من هذا ) . احلس تـربى في هذه ا
تسـخر الدين خلـدمة االنسـان وترفض ان يكون الـدين قناعـا يلبـسه الفاسدون
الذالل االنـسان . فـفي مثل هـذه االيام قبل 1338عـاما حـدث الصـراع الكـبير
ثـلها احلسـ وابيه  والتي تعـتقد ان االنسان ـدرسة االنسانـية) التي  ب (ا
ثلهـا الفاسد يـزيد وابيه التي ادية ) الـتي  ـدرسة ا اغلى من الـوجود وب (ا
تـعـتـقـد  ان االنـســان مـجـرد اداة  تـافـهـة تـخـدم الـوجـود. فـالـصـراع كـان بـ
(مظـهر الـدين - الطقـوس) وب  (جوهـر الدين - كرامـة االنسان) . فـاحلس
وقبـله ابيه عندمـا حاربا الفـاسدين ( يزيد  مـعاوية) بالـنصف االول من القرن
كن ان يكون الدين غطاء االول الهـجري بعثا رسالة لالجيال القادمة  بانه ال
لشـرعنه الفساد وهـدر الكرامة االنسانـية . فالدين وجد لـبناء  االنسان و ليس
رداء  يـلـبــسه الـفـاسـدون لـهـدم االنـســان  . ولـو كـان احلـسـ حـاضـرا الـيـوم
ـتغـط بـاالسالم الشـعائـري الذين يـذرفون بالـعراق  وخـرج على الـفـاسدين ا
عـلـيه بـهـذه االيام دمـوع الـتـماسـيح لـرمـوه باعـمـدة اخلـيم الـتي يوزعـون  فـيـها

التمن والقيمة  للناس.

بغداد
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{ سـتـوكـهـولم) ,أ ف ب) - مـنـحت
جـائـزة نـوبل لالقـتـصاد  2018الى
االميركي وليام نوردهاوس وبول
ا العمـالهما في مواءمة رومر تكر
مــتــطــلــبــات االبــتــكــار ومــكــافــحــة

االحـــتــبـــاس احلــراري مع الـــنــمــو
ي. االقتصادي العا

ــيــة الــســويــديــة وأعــلـــنت االكــاد
ـــلـــكـــيــة لـــلـــعـــلـــوم في بـــيــان ان ا
نوردهاوس االستاذ في جامعة يال

ورومـر من جـامـعة سـتـرن لالعـمال
في نــيــويــورك "طـورا مــنــهــجــيـات
تـعـالج حتـديات تـعـتـبر بـ االكـثر
ـواءمـة بـ أهـمـيـة في عـصــرنـا: ا
ــدى الـطـويل الـنــمـو الـدائـم عـلى ا

ي ورفــاه سـكـان بـاالقــتـصـاد الــعـا
العالم".

و فـي مـا يـلي الئـحــة بـاسـمـاء آخـر
عـــشـــرة فـــائـــزين بـــجـــائـــزة نـــوبل
لالقـتـصاد الـتي مـنـحت االثـن في
ستوكـهولم الى أميركـي اثن في

ختام موسم جوائز نوبل 
-2017 -2018 : ريــتــشـــارد ثــالــر
تحدة) عن أعماله حول (الواليات ا
االقـتــصـاد الــسـلــوكي وخـصــوصـا
اآلليات النفسـية واالجتماعية التي
ـســتـهــلـكـ او تـؤثــر في قـرارات ا

ستثمرين. ا
 2016 - اولـــــــــيـــــــــفـــــــــر هـــــــــارت
ــتــحــدة) (بــريــطــانــيــا/الــواليــات ا
وبــنـــغت هــولــســـتــروم (فــنـــلــنــدا)

صاحبا نظرية العقد.
2015- آنـــــــــــــغـس ديـــــــــــــتـــــــــــــون
ــتــحــدة) (بــريــطــانــيــا/الــواليــات ا
تـــقــديــرا البـــحــاثه عـن االســتــهالك

والفقر والرفاهية".
2014- جـــان تــــيـــرول (فــــرنـــســـا)

تـــقــديــرا ل"حتــلــيـــله قــوة الــســوق
وتنظيمها".

2013- يـوجــ فـامـا والرس بـيـتـر
هــانـسن وروبـرت شـيـلـر (الـواليـات
ـتـحـدة) العـمـالـهم حـول االسـواق ا

الية. ا
2012- الــفـن روث ولــويـد شــابــلي
ـتحدة) العمـالهما حول (الواليات ا
افضل طريـقة للتـوفيق ب العرض
والـطلـب في السـوق مع تـطبـيـقات

في وهب االعضاء والتعليم.
2011- تــــومـــاس جـي ســـارجــــنت
وكـريـسـتـوفـر ايه سـيـمـز (الـواليات
ـتـحـدة) العـمـالــهـمـا الـتي تـسـمح ا
بــفـهم كــيـفــيـة تــأثـيــر احـداث غــيـر
متوقـعة او سيـاسات مبـرمجة على

مؤشرات االقتصاد الكلي.
ــــونــــد ودايل 2010- بــــيــــتــــر دا
ـــتــحــدة) مـــورتــنــسـن (الــواليــات ا
وكــــريـــســــتــــوفــــر بـــيــــســــاريـــدس
(قــبـرص/بــريــطــانـيــا). اســهم هـذا
الـثالثي بـتـحسـ حتـلـيل االسواق

حيث يصعب التوفيق ب العرض
والـــطـــلب خـــصـــوصـــا فـي ســوق

العمل.
2009- الـــيــنـــور اوســـتــروم (اول
امرأة تنال جائـزة نوبل االقتصاد)
واولــيـفــر ولــيــامـســون (الــواليـات
نفـصلة التي تحـدة) العمالهـما ا ا
تــظــهــر ان الــشـــركــة وجــمــعــيــات
ــســتـخــدمــ هي احــيـانــا اكــثـر ا

فعالية من السوق.
ـســمــاة رسـمــيـا وهــذه اجلـائــزة ا
"جــائــزة بـــنك الــســويــد لـــلــعــلــوم
االقتـصاديـة في ذكرى الـفرد نوبل"
هي الــوحـيــدة الــتي لم تـكن واردة
فـي وصــيـــة اخملــتـــرع الــســـويــدي
لـلــديـنـامـيـت. وقـد أسـسـهــا الـبـنك
ركزي السـويدي في العام 1968 ا
ومـنــحت لـلـمـرة االولى في .1969
أمــا جـوائـز نــوبل االخـرى (الـطب
الـــفـــيـــزيـــاء الـــكـــيـــمـــيــاء اآلداب
والــسالم) فـقــد مــنـحت جــمــيـعــهـا

للمرة االولى في 1901 . جلنة جائزة نوبل تعلن نتائج قطاع اإلقتصاد

بطاقة بريدية بخط وزير التجارة

ي حول العالم صب االحتاد البريدي العا


