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ـعادن اخملتلفة للصناعات دول عدة دخلت في مجال تصدير ا
توسـطة والثقيلة  رغـم أنها ال تمارس أي عملـية من عمليات ا
ـاضي  كـمـا أن الـتـعـدين فـي الـوقت احلـاضـر وال حـتى في ا
عـمـلـيــات الـتـعـدين بـاتت تــــــــــهـدد الـبـيـئـة ودول كـثـيـرة بـاتت
تـخــاف لـلــغـايــة بـســبب االحـتــــــبـاس احلــراري وتـأثــر قـشـرة

األرض . 
أكبر مثل هي بريطانيا والتي سوف أركز عليها في موضوعي
الـقـصــيـر هـذا حـيث أنــهـا تـصـدر كــمـيـات هـائــلـة من احلـديـد
والـفوالذ ومـواد أخرى كـثـيرة  أن كل هـذا جـاء نتـيـجة الـعمل
لعـدة سنـوات على تـطويـر مشـاريع الـتدويـر وباتـوا يحـصلون
ـعادن حـتى أنهم بـاتوا يـصدرونه إلى على كـميـات هائـلة من ا
ائة مختلف الدول الصـناعية وبريطانيـا يشكل التدوير أربع با
ـتــنـوعـة والــضــــــــــخــمـة وهـذا الــرقم لـيس من مــيـزانـيــتـهــا ا

بالقليل.
ولكن  تـقوم الـدول العـربيـة بـعمل مـشاريع تـدويـر هنـا وهنـاك 
شاريع هي مشاريع خجولـة وصغيرة للغاية ال تلبي كل هذه ا
الـطـموح وال حـجم الـنـــــــفـايـات اخملتـلـفة الـتي يـنتـجـها الـفرد
ــكن االسـتــفـادة مـنــهـا وجــعـلـهــا مـواد وثــروات تـنـفع والـتي 
لــلـصـنــاعـة أو لــلـتـصــديـر إلى اخلــارج وبـيــــــعــهـا بــالـعـمالت

األجنبية.
ــشـــاكل الـــصــنـــاعــيـــة وعــلى  ال يـــخــفى عـــلى أحـــد أن أهم ا
اخلصوص في قطاع الصناعـات الثقيلة عندنا هي عدم وجود
كن شكلة  ـعادن والبالستيك  هذه ا واد اخملتلفة أهمها ا ا
اآلن إنهـاءهـا بـاالعتـمـاد عـلى التـدويـر بـشـكل كبـيـر وال يـخفى
على أحـد أن أغلب الدول العربـية تطفـو على النفايـات اخملتلفة
والـتي تـشـكل كل مـكـون من مـكـونـاتـهـا مـصـدر دخل وطـريق
لـتشـغـيل األيـدي الـعـامـلـة وخـلق صـنـاعـات مـحـلـيـة نـحـتـاجـها

للغاية.
 األيام الـقادمـة سوف تـكشف لـنا أن أغـلب دول العـالم سوف
تـقرر أن تتوقف عن الـتعدين بشـكل نهائي وتـلجأ فقط لـلتدوير
 وحـيـنـهـا يـجب أن نـقـرر هل سـوف نـدخل مـجـال الـتـدوير أم
نـبـقى واقفـــــــــ في مـكـانـنا وســــط هذا احلـراك الـصـناعي

السريع.
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{ الـــــــــقــــــــدس  - ( ا ف ب)  رد
رئـــيـس الـــوزراء اإلســـرائــــيـــلي
بنـيامـ نتـانيـاهو ليـل الثالثاء
األربــــعــــاء عــــلـى االتــــهــــامــــات
بـالـعـنـصـريـة الـتي وجـهـتـهـا له
تــركــيـا واصــفـا رئــيـســهـا رجب

طيب إردوغان بـ"الدكتاتور".
ـتـحـدث وكـان ابـراهـيم كـالـ ا
بـــاسم الــــرئـــيس الـــتـــركي دان
الـثالثـاء مـا أسـماه "الـعـنـصـرية
الـصـارخـة والـتـمـيـيز" ردا عـلى
تـصريح نتـانياهو بـأن اسرائيل
لـيست دولـة "جلميع مـواطنـيها"

بـل "فــقط لـــلــشـــعب الـــيــهــودي"
مستثنيا بذلك عرب اسرائيل.
وردّ مـكتب نـتانيـاهو بـالقول إن
"إردوغــان الــدكــتــاتــور الــتــركي
ـــوقـــراطـــيــة يــســـتـــهـــدف الــد
اإلسـرائــيـلـيــة بـيــنـمـا تــمـتـلىء
سجـونه بالصـحافيـ والقضاة

زحة!". األتراك. ما هذه ا
b¹bł n u

وأثار هذا الردّ موقفاً جديداً من
كــــالـــ جتــــاه رئــــيس الـــوزراء
ــتــحـدث اإلســرائــيــلي. وكــتـب ا
بـاسم الــرئــاسـة الــتـركــيــة عـلى

تـويتر: "دولـة الفصل الـعنصري
التي يـقودهـا (نتـانياهـو) حتتلّ
أراضٍ فـلـسطـيـنـية تـقـتل نـساءً
وأطـفاالً وتـعتـقل الـفلـسطـينـي
عـــــــــلـى أرضـــــــــهـم. األكـــــــــاذيب
والـــــضــــغـــــوطـــــات ال تـــــخـــــفي

جرائمكم".
وكــان نـتـانـيـاهـو ردّ األحـد عـلى
حـسـابه عـلى "انــسـتـغـرام" عـلى
ـمثـلة جدل أثـارته تصـريـحات ا
والعارضة اإلسرائيلية الشهيرة
روتيم سيال الـتي وجهت رسالة
دافـعت فـيـها عن حـقـوق األقـلـية

الـعربـية التـي تمثل  %17,5من
سكـان إسرائيل مـشددة على أن
"دولـــة اســــرائـــيل هـي جلـــمـــيع

مواطنيها".
فردّ نتـانيـاهو بـالقـول إن جميع
ــواطـنــ ومن بـيــنـهم الــعـرب ا
لهم حقوق متساوية مضيفا أن
"إسـرائـيل لــيـست دولــة جلـمـيع
مـواطـنـيـهـا (...) وطبـقـا لـقـانون
اجلــــنـــســــيــــة األســـاسـي الـــذي
أقـرينـاه فإن إسرائـيل هي دولة

لليهود فقط".
وكــان يـشــيـر إلى قــانـون مــثـيـر
اضي لـلجـدل  إقـراره الـعـام ا

حول يهودية دولة إسرائيل.
وتـعرضت سـيال لهـجمـات الذعة
عــــــــلـى مــــــــواقع الــــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي. وتــضـامـنت مـعـهـا
ـمثـلة اإلسرائـليـة غال غادوت ا

بطلة فيلم "ووندر وومان".
وقـال نـتـانـيــاهـو لـيال "ال يـوجـد
مــــــواطن درجــــــة ثـــــانــــــيـــــة في
ـوقراطية إسرائـيل. إسرائيل د
يــنـعم فـيــهـا كل اإلسـرائــيـلـيـ

ن فـــيـــهم حــــوالي مـــلـــيـــوني
ــسـاواة فـي احلـقـوق عــربي بـا

الفردية".
œËË«œ WL$

وكـرّر "لـكـن إسـرائـيل هي أيـضـا
الــدولــة الـــيــهــوديـــة الــوحــيــدة
والـفــريـدة" مــشـيــرا الى وجـود
جنـــمـــة داوود عــــلى عـــلـــمـــهـــا
واعـتـمادهـا الـلـغة الـعـبريـة لـغة
رسمية وإعطائها احلق جلميع
اليهود في العالم ليأتوا للعيش

في إسرائيل.
ونــشـــرت جـــريـــدة الـــغـــارديــان
الـبــريـطــانـيــة امس افــتـتــاحـيـة
انــتــقــدت فـيــهــا رئــيس الـوزراء
بحدة تصريحات رئيس الوزراء
اإلسرائـيـلي بـنـيـام نـتـنـيـاهو
بشـأن يهـوديـة الدولـة ووصفت
تــصــرفــاته بــأنــهــا مــتــعــصــبــة
وعــمــيـاء وتــلــعب عــلى تــغــذيـة

االنقسام.

وتـنـتـقـد اجلـريدة الـتـصـريـحات
الــتي أطـلـقــهـا نـتـنــيـاهـو األحـد
اضي وقـال فيهـا إن (إسرائيل ا
لـيــست دولــة لـكل مــواطــنـيــهـا)
معـتبرة أن تصـريحات نتـنياهو
(كـان يـفتـرض أن تـكـون صـادمة
لــكــنــهــا فـي احلــقــيــقــة كــشــفت
بوضوح الهدف من قانون هوية
ـاضي الـدولـة الـذي أقـر الـعـام ا
وجـعل الفـلـسطـينـيـ مواطـن
من الـدرجـة الـثـانـيـة). وتـضـيف
اجلريـدة أن (هـذه الـتصـريـحات
كان يـنبـغي أن تكـون مخـزية لو
كـان يـعــرف اخلـجل لـكـن حـمـلـة
نتـنياهـو للـترشح لـفتـرة جديدة
فـي رئـــــــــاســـــــــة الـــــــــوزراء رغم
ــــوجــــهـــة إلــــيه االتــــهـــامــــات ا
بـالــرشـوة والـفـسـاد تـوضح أنه
ليس كـذلك وأنه يـقـوى بتـعـزيز
االنقسـام). وتوضح اجلريدة أن

تــصــرفـات نــتــنــيـاهــو األخــيـرة
ـثـابــة تـعـصب أعــمى ومـقـيت
وانحـراف نحـو الـتطـرف وكذلك
يــــنـــطــــبق األمــــر عـــلـى حتـــوله
الشـنيع لـليـم وجـمع األحزاب
ــــــتـــــشــــــددة ودمـج الــــــقـــــوى ا
ـعـادية الـعـنـصـريـة الـيـهـوديـة ا
ــســـانــدة لـــلــعـــرب واألحـــزاب ا
لالسـتـيـطـان ومـسـاعـدتـهـا عـلى
ان عبـور عتبـة التمثـيل في البر
اإلسـرائـيلـي (الكـنـيـست) لـدعمه
بـــشــــكل شـــخـــصي في رئـــاســـة
الوزراء). وتـضيف أن (نتـنياهو
ضـم لـــتـــحـــالــــفه حـــزب الـــقـــوة
الــيــهـــوديــة الــذي يــضم أتــبــاع
احلاخـام السـابق مـائيـر كاهـانا
فـي حــركـــة كــاخ احملـــظــورة في
إســـرائـــيل والـــتي تـــعـــتـــبـــرهــا
ـــتــحـــدة مـــنــظـــمــة الــواليـــات ا

إرهابية).

أحيانـاً أشعر مزعجاً مع نـفسي وأفكر مليـاً بالصالح والطالح
صلح أو وبالصحيح واخلـطأ رغم أني ال أريد أبداً أخذ دور ا
الـداعي إلى اإلصالح في هــذا الـوقت بـالـذات الـذي طـغى فـيه
الــركــاد والــزبــد عــلـى الــســطح واألمــة تــغــرف بــساللــهم دون

االكتراث بالنتيجة .
وسـمية كـلّما أدخل فـي محفلٍ من مـحافل احليـاة اليومـية أو ا
ـتطفل ليبرزوا على سطح الزجاج أجد أموراً يطبقها بعض ا

سحهم أحد. بدون أن 
ففي اجلـامع جتـد من هو إلى جـانـبك كأنه ولي مـن أوليـاء الله
وصـوته يـطغـو عـلى نبـرة خـشوعك إلـى الله ويـجـعلك مـنـشغالً

تابعة صوته اجلهور.
كذلك احلال في أحد اجللسات الـدينية جتد هذا الشخص هو
الـوصي بـعد الـنـبي يـعرف كل أحـكـام الديـن ومفـاصل احلـياة

لي عليك نصائحه . و
أما في هذه السنوات عند غياب الرقابة وهيبة الدولة احلكومة
تـشـكلـت طبـقـة مـثقـفـة تـغلـغـلت في مـفاصل الـسـاحـة الثـقـافـية
والـفـنـيــة وكل مـا يـعـنـيه األدب واالعـالم  لـذا تـعـددت الـوجـوه
ن جتدها أخـذت حيزاً في الصـحافة احمللـية ودفع وتهميش 
له دور في الـثــقــافـة الــعـراقــيـة في الــقــد واحلـديث وشــغـلت
الشـاشات وجوه كـثيرة ال حتصى تـتحدث بـكل ما موجود في

الوطن كمصلح وغيورين عليه .
ـشكـلة أن من غـيـر االختـصـاص يشـكل شـاغالً في السـاحة ا
األدبـية واإلعالمـية وهنـا سأركز إلى الـصحف الـورقية احملـلية
تعـددة األشكال ولو فيهـا حالة من الصحـية من تعددها لكن ا
ستقبل ـاضي وال في ا بشكل مأهـول وأرقام قد ال تكرر في ا
عالوة إلى االعالم احلـزبي هـناك إعالم طـار يجـوب الفـضاء
مــبـاشــرة بــكل طالقــة عــنــدمـا تــوفــرت له عالمــة هــز الـرؤوس
ـاءات الــقـبــول من بـعـض الـكـبــار والـشــخـصــيـات مــتـأثـراً وإ
بـالتمـلق والنـفاق  حيث بـعض األشخاص يـتخذ مـهنة االعالم
غايـة في الوصـول إلى أهداف مـعيـنة من جـراء اإلطراء الـزائد

والزائف مرتدياً قمصان التملق و( اللواكة ).
ــقــاالت ثــمــةَ ظـــاهــرة أخــرى نـــرى ونــقــرأ الـــتــصــريـــحــات وا
لفـات األخرى قد ـحاربة الـفسـاد وا ـواضيع الـتي تخص  وا
يخـفيـها أو يطـرحهـا علنـاً  حتى مـسألـة معانـاة العـراقي من
الـوضع الــبـائس  كل هـذا ال جتـد له أذنـاً صـاغـيـة وال صـوتـا
عـن ) يـسمـعون لكن عـن وغـير ا يهـدر معك بل اجلمـيع ( ا
بدون ردة فـعل وباتت الكـتابة عن أي موضـوع سيكون نـتيجته
ـا يـؤدي حـتـمـا االحبـاط في احلـتـمـية االهـمـال والـنـسـيـان . 
واطن ويـجعله يـفكر في هروبه أو الـسكوت الطـريقة األفضل ا
ولـو يـرى اإلسـاءة قد شـمل كل مـفـاصل احلـياة مـنـهـا التـربـية
ـا نفـكر والـتـعلـيم والصـحـة والصـناعـة والـزراعة وغـيرهـا  ر
في أنـفسـنا بـأننـا أنصـاف الـبشـر وكأن احلـياة الـتي نعـيشـها

من عالم الوهم واخليال.
أعداد أصـحاب الـشهـادات العـاليـة أصبح ال يـحصى وال يـعد
بإمـكان من هبّ ودبّ احلـصـول على الـشهـادة ومزودة بـوثيـقة
صحة الصدور بـعد ما وجد هناك من يطـبع األبحاث والنتيجة
ـوضوع ـا تـكـون صوريـة بـعـيدة عن الـعـلـميـة وا نـاقـشة ر وا
مثـبت ومعـروف نوازعه واهـدافه هي حـاجة االحـزاب احلاكـمة
ــنـاصب والـكـراسي إلى أمــثـال الـشـخـصـيــات لـغـرض تـبـوء ا
اخلـاصـة [ عـرض عـليّ عـنـدما كـنت فـي اخلارج أن أدفـع كذا
مـبلغ لـقـاء مـنحي مـاجـسـتيـر رغم أنـهـا أصولـيـة وسلـيـمـة لكن
وجدت فـيهـا ال توجـد في علـميـتهـا اجلديـة بل اجلديـة في منح

الشهادة فقط سواء كنتُ جادا أو غير جاد ]٠
هل من مصـحح لألوضاع وهل من يـحرك الركـود الذي أنتاب
ـنـتــفـعـون يــحـفــرون حتت خـارطـته جــغـرافـيــة الـوطن بــيـنـمــا ا
يــشــفــطـون خــيــراته إلى جــيــوبـهـم وعـمـالئـهم.
ـــفـــســـدين ـــوضــــوع أن ا ـــشـــكــــلـــة في ا ا
يـصرخـون مثلك حملـاربة الـفسـاد وتبقى في

فسد  أعتقد أنه أنا . حيرة تامة منْ ا

بنيام نتانياهو
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ستأجرين بالنظر لنكول ا
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعلن جلنة البيع وااليـجار في مديرية بلديـة العمارة عن اجراء مزايدة
بـينـة في ادنـاه والعـائـدة الى (مديـريـة بلـدية علـنيـة لـتأجـيـر االمالك ا
ـزايـدة مـراجـعـة سـكـرتـير الـعـمـارة)  فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
الـلجنة فـي مقر بلـدية العمـارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يـوما تبدأ
من اليـوم التـالي لنـشر االعالن مـستـصحـبا مـعه التـأميـنات الـقانـونية
الـبـالـغـة(١٠٠%) من القـيـمـة الـتـقديـريـة (لـكـامل مـدة التـأجـيـر) ويـنادى
لـلـمـزايـدة في الـسـاعـة الـعــاشـرة والـنـصف صـبـاحـا في الـيـوم الـتـالي
ـدة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قـاعة مديريـة بلديـة العمارة النـتهاء ا
زايـدة عطلة رسـمية يكـون موعدها الـيوم الذي يليه واذا صادف يوم ا
ترتبة صاريف ا زايدة اجـور النشر وكافة ا ويتحمل من ترسو عليه ا
دنـية وبـطـاقة الـسكن ويـكون عـليه على ذلك مـع جلب هـوية االحـوال ا
مراجـعة مـديريـة بلـدية الـعمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ
ــصـــادقــة الكــمــال اجــراءات الــتــعــاقــد االصــولـي وبــخالفه يــتــحــمل ا

االجراءات القانونية.
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لك الى البلدية عنـد احلاجة اليه وخالل فترة التأجيـر او عند انتهاء العقد دون يـسلم ا
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. ا
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ـرقم ٣٤ فـي ٢١ / ١ / ٢٠١٩ ولـعــدم حــصـول احلــاقـا بــاعالنــنــا ا
راغب تـعلـن جلنـة البـيع وااليـجار في مـديريـة بـلديـات ميـسان عن
ـزاد العـلـني اسـتـنادا ـدرجة اوصـافه ادنـاه بـا تـأجـيـر (١١) مـلك ا
عدل ا رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ . لقـانون بـيع وايجار امـوال الدولـة ا
زايدة العلنـية مراجعة مديرية بلدية فعلى من يـرغب باالشتراك با
ـشـرح او سـكـرتـيـر الـلـجـنة خـالل مدة   15يـومـا تـبـدأ من الـيوم ا
التالي من تـاريخ نشر االعالن مستصحبا مـعه تأمينات قانونية ال
قدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجرى تقل عن ٢٠% من الـقيمة ا
ــزايــدة في الـــيــوم الــتــالي من مــدة االعالن الــســاعــة الــعــاشــرة ا
والنـصف صباحـا خالل الدوام الرسـمي ويكون مـكان اجراءها في
ـزاد العـلني عـطلـة رسمـية ـشرح واذا صـادف يوم ا مقـر مديـرية ا
فـيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايـام العمل الـرسمي ويـتحمل من
زايـدة اجور الـنشر واالعالن واجـور اللجـنة البـالغة ترسو عـليه ا

٢% واية اجور قانونية اخرى.
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