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تـزج العالم  على شـواطئ انطالـيا 
ال فـــرق بـــيـــنـــهم  الــــكل يـــبـــحث عن
الـــراحــة و االســـتــجـــمــام عـــلى رمــال
الـسـاحـل أنـتـثــرت مـظالت أســتـظـلت
بــظاللـــهــا االجــســـاد مــلــونـــة بــعــبق
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أراضيه وبيعه مباشرة. 

ــتـــحــدث بــأسم احملــكــمــة وقــال ا
اياس الـسامـوك في بيان امس إن
(احملكـمة عـقدت جـلستـها بـرئاسة
الـقـاضي مدحت احملـمـود ونـظرت
بــدعــوى وزيــر الـنــفـط عـلـى وزيـر
الـثـروات الطـبيـعـية فـي كردسـتان
اضافـة لوظيـفته الـتي يطلب فـيها
تـنـفـيـذ وتـطـبـيق مـا جـاء بـأحـكام
الـدسـتـور والقـوانـ الـنـافذة ذات
الــصــلــة وتــســلـيـم كــامل اإلنــتـاج
الــنــفـطي في اإلقــلــيم إلى الـوزارة
االحتادية) الفتا الى ان (احملـكمة
ــــــــــادة  111من وجــــــــــدت فـي ا
الـدسـتور الـتي أوردت مـبـدأ عـاماً
وضوع النفط والغاز ونصها هو
النـفط والـغاز هـو ملك كل الـشعب
ادة في األقاليم واحملافظات لكن ا
 112نـصت علـى ان تكـون أعـمال
ـوجب ـادة  وتـنــفـيـذ حـكم تـلك ا

قانون يفصّل ما ورد فيها).
—u²Ýb « ÂUJŠ«

واضاف انها (رأت بأن القانون لم
يـــصـــدر ورجــوعـــاً إلى عـــريـــضــة
دعي يـطـلب فـيـها فـأن ا الـدعـوى 
تطبيق احكام الدستور والقوان
ذات الـصـلـة للـنـفط والـغـاز والزام
دعي عليه بتـسليم كامل االنتاج ا
ـستـخـرج من كردسـتان الـنفـطي ا
مـبـيـنـا ان (احملـكـمـة الـى الـوزارة)
أرادت ايـضـاً التـعـرف عـلى كيـفـية

الـتـصـرف بـحـصــيـلـة الـبـيع وهل
هـــنــــاك قـــانــــون او اتـــفــــاق بـــ
احلــكــومــة االحتــاديــة وحــكــومــة
االقـلـيم لتـنـظيم تـلك الـعـلمـيات?)
وتــابع ان (مــوضــوع الـتــسـاؤالت

يـضم جنـبات فـنـية دقـيقـة يحـتاج
اجـالؤهـــــــا خلـــــــبـــــــيـــــــر من ذوي
االخــتـصــاص وحـيث أن االطـراف
اتـــفـــقت عـــلى تــرك اخلـــبـــيــر إلى
احملــكـــمــة وبـــعــد تـــســمـــيــة احــد
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ـفــروضــة من قـبل االقــتـصــاديــة ا
واشنـطن على ايـران ما سبب ذلك
عــدم الــتــوازن وارتــفــاع االســعـار
بشكل مـلحوظ).واضـاف (يبدو ان
ا ـتحـدة االمريـكيـة حا الـواليات ا
جتــد بــأن االســعــار بـدأت تــرتــفع
تــــقـــــــــوم بـــــأطالق خــــزيـــــنــــهــــا
النفـــــــطي للـــــــسوق خللق حالة
الــتـوازن في االسـعــار). وارتـفـعت
أســعـار اخلـام بـعـد صـدور تـقـريـر
عن مـــنــظـــمــة أوبـك الــذي أكــد أن
(السعـودية أكبر مصـدر للخام في
ـنـظـمة خـفـضت اإلنـتاج لـتـفادي ا

عروض). تخمة في ا
qL²×  ÷UH ½«

واشـــار الى ان (تـــبــاطـــؤ الـــطــلب
ســـــيــــأتـي في ظـل االنــــخـــــفــــاض
احملتمل للـنمو االقتصـادي نتيجة
لـلنـزاعات الـتـجاريـة ب الـواليات
ـــتـــحـــدة والــصـــ واضـــطــراب ا

األسواق الناشئة).
ي مـتـوقـعـا ان (يزيـد الـطـلب الـعا
عـلى الـنـفط بــنـحـو  مـلـيـون و43
الف بـرمــيل يـومــيــــــــاً فـي الـعـام
قبل لينخفض عن العام اجلاري ا

بنحو 19 الف برميل). 
الى ذلك كـلّفت احملـكـمة االحتـادية
الـعـليـا خبـيراً فـنـياً لـتقـد تقـرير
بــشـــأن تــســاؤالت تـــخص دعــوى
الطـعن بعـدم دستوريـة قيـام إقليم
كــردسـتـان بـاسـتـخـراج الـنـفط من

—cM  wB  –  œ«bGÐ

رأى خــــبـــيــــر نــــفــــطي ان نــــقص
الـكـمـيـات بـأمـدادات الـسـوق بـعـد
تـــــراجع انــــتـــــاج الــــســــعــــوديــــة
والــعــقـــوبــات االمـــريــكــيـــة الــتي
فـــــــرضت عــــــلـى ايــــــران ادت الى

ارتفاع اسعار اخلام . 
وقال اخلـبيـر حمـزة اجلواهري لـ
(الزمـان) امس ان (ارتـفاع اسـعار
الــنـــفط مــتـــوقع نــتـــيــجـــة نــقص
بـكــمـيــات امـدادات الــسـوق الـذي
حـــدث نـــتـــيـــجــة تـــراجـع انـــتــاج
الــــســـــعــــوديـــــة والــــعـــــقــــوبــــات
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الصيف العراقي الساخن الطويل هو
احــــــد أهم االســـــبــــــاب الـــــتـي تـــــدفع
الـعراقـيـ الى خوض جتـربـة السـفر
لدول العـالم اخملتلفـة لطلب الراحة و

األستجمام .
ومع وجـود أنفـتـاح و حريـة في سـفر
الــعــراقــيـ  و وجــود الـــكــثـــيــر من
ــتــخــصــصـة ــكــاتب ا الــشــركــات و ا
ــجــال الــســفــر و الــســيــاحــة الــتي
جعلت مـن العراق سوقـاً مفتـوحاً لها
من خالل تـنافـسـها  بـتنـوع الـبرامج
ـــنــاطق ووجــهــاتــهــا و الــرحالت و ا

التي تقدمها لزبائنها .
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نطقة ا األحداث التي جتري في ا ر
 (خــصــوصــاً األوضــاع في ســوريــا 
التي كـانت الوجهـة األولى للعـراقي
فـي الـــســــابق ) هــــو من دفع لــــبـــروز
سافرين العراقي توجه السياح و ا

نحو تركيا .
فتركـيا دولة مسـتقرة و أمنـة وتتمتع
بأجـواء مـعـتدلـة و جـمـيـلة و طـبـيـعة
خالبـة و مـنــاطق سـيـاحـيــة مـتـنـوعـة
دن الـتـاريخـيـة و القالع و تـبـدأ من ا
سـاجد وال تنتـهي بسواحـل البحار ا

طبعا و األسواق .
ومع وجود فرق كبير بـالعملة (الليرة
الـــتـــركــيـــة ) مع الـــدوالر األمـــريــكي 
يـجعـلهـا األنسب في أسـعار الـسلع و
اخلدمات  و هذا جانب مهم لدى أي

مسافر أو سائح .
لــعـب الــتــاريـخ جــانب مـــهم جــدا في
تشـكيل لـوحة فنـية رائـعة في شوارع
(اسـطـنــبـول) بـشـكل خــاص و تـركـيـا

بشكل عام .
ــســاجــد مــثل (مــســجـد و من خالل ا
ـسـجد األزرق و الـسـلطـان أحـمد أو ا

آيا صوفيا) .
و الـقـصور مـثل (قـصـر البـاب الـعالي
أو طــوب قــابي)  الــتـي ارخت فــتــرة
نطـقة و فـترة حكم مهـمة من تـاريخ ا

الدولة العثمانية .
ـنـطـقـة تـاريخ مـوغل لـقـد كـان لـهـذه ا
بـالــقـدم  حـتى قــبل الـبــيـزنــطـيـ و

الرتيبة .
قــد ال تــكــون هــذه الــرحــلــة شــبــيــهـة
بــســابــقــاتــهــا  فــنــحن أمــام جــمــال
ـاء الــهـادر من الــطـبــيـعــة و صــوت ا

البحيرات و الشواطئ .
جتـــــــــعــلك تـــقـــــــف اســــــيــراً امــام
جمـالـها  تـسأل نـفـسك هل أنت على

األرض ?!.

القارات اخلمس .
ومن بـــــــــ هـذه الزخـرفـة البـشـرية
اجلـــمــــيـــلـــة  تــــســــــــــــــمع لــــكـــنـــة
تـعـشــــــــــقـهـا من بـ لـغـات الـعالم 
سـحــــــــــنــة تـعـرفـهــا كـانـهـا أنت في

أنعكاس مرآة .
قد تكون جتـربة جديدة عـلى العائلة
الــعــراقــيــة أو الـعــراقــيــ بــصـورة

خاصة .
لـكـنه البـحـر ومـا يخـفـيه من اسرار

وما يعلنه على الساحل .
بــخـــطــوات بــســـيــطــة و خـــجــولــة
يـــخــتــلط مع االخــرين  الـروس و
االتـــراك هـم االكــثـــريـــة عـــلـى هــذا
الـسـاحل  مع وجــود جملـمـوعـات
أخــرى من شــرق و غــرب اوربـا و

حتى من الدول العربية .
ــشــكـــلــة تــعــني درســاً أخــر من ا
الوعي  جتعلك تشعر اننا كبشر
من صـــــنف واحـــــد رغـم تـــــعــــدد

اللغات و الطبائع .
قــد يـعــتــبـر الــبـعـض أن الـبــحـر
مجرد تـعري اجســــــاد  أمواج
مــتـــــــــضــاربـة فــيـمــا بـيــنـهـا 
ســـفـن و مـــوانئ قـــد حتــــــتـــاج

قبطان ماهر .
ولـكـنه في احلـقـيـقـة درس أخر
WKŠd من دروس اجلمال و احلياة . « W‡‡‡‡‡‡¹UN‡‡‡‡‡½

لعـلـنـا بحـاجـة لـثـقافـة الـبـحر
خــــصـــوصــــاً و الــــســـيــــاحـــة
بـــصــورة عـــامــة  فـــلــقــــــــــد
سـاهــــــــم هـذا االنـفـــــــــتـاح
فـي الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــفــــــــــــــر
والــســــــــيـاحـة بــتـعــــــــزيـز
وعيـنـا نـــــــــحن كـشـــــــعب
يـــــعــــــيـــــــش بـــــ طــــــرفي

نقــــيض .
أصــبــحــنــا نــتــحــسـر عــلى
جـمــال احلـيــاة و روعـتــهـا
رغـم انـــــهــــا بـــــ اطــــراف
أصابـعنـا التتـطــــــلب مـنا
غــيــر حــــــــركــة بــســيــطـة
بـــالــــيـــد ال بـــالــــلـــســـان و

الشكوى .
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ـبارك علـينا  وفي مـثل هذه االيام ايام قـليلـة ويحل عيـد االضحى ا
بـكـرة لقـدوم ايام تـتهـيـأ العـوائل العـراقـية والـبغـداديـة باالعـدادات ا
الــعـيـد الـتي نـبـتــهل من الـله عـزوجل ان تــمـر بـخـيـر وسالم وافـراح
دائمـة  وبعد مـرحلـة تبضع الـعوائل الـبغداديـة من االسواق احملـلية
تـخمه باحللويات ومستـلزمات العيد  وبالرغم وخاصية الشورجة ا
من ارتـفـاع اسعـارهـا بـسبـب استـغالل بـعض جتـارنا فـتـرة االعـياد
ليضـاعفوا بـضاعتـهم وتلك صارت عـادة يتمسك بـها لالسف بعض
التجار اجلشع مضاعف مايدخل جيوبهم من اموال على حساب
ضـطرة لـلتـبضع من مـواد وسلع الـعيد العـوائل احملدودة الـدخل وا
نـعم لـتـحــقق الـفـرحــة لـعـوائــلـهـا واالهـم اطـفـالـهـم فـلـذات اكــبـادهم 
ثل الـقائل لـوخلـيت قلـبت فانـنا جنـد هنـاك من جتارنا وبالـرغم من ا
االكـارم يلـتزمـون بالـتسـعيـرة بل الـبعض يـاعد الـفقـراء قدر االمـكان
ـثل هـؤالء الــرزق والـصـحـة لــيـبـارك الـله فـي رزقه احلالل مـتـمــنـ 
والـعـافيـة وكـثر الـله امـثالـهم  وفي الـعيـد تـخرج عـوائـلنـا لـلمـتـنفس
الـوحـيـد في الـعـاصـمـة مـتـنـزه الـزوراء الـكـبـيـر ويـقـيـنـا ان االجـهـزة
االمـنـية مـشـكورة لـتـوفـر االمن واالمان من خالل انـتـشـار اجهـزتـها
ـؤديـة لـلـمـتـنــزه لـتـفـويت الـفـرصـة االمـنـيـة وقـطع بـعض الــشـوارع ا
للـمندسـ من االرهابيـ الذين يسـعون لتـعكيـر مزاج احملتـفل من
العوائل في العيد وبـكل تاكيد تعاوننـا اجلاد مع االجهزة االمنية هو
الذي يحـقق لنا كـامل االمن واالمان  ويـقينـا ان تعاون امـانة بغداد
تـنـزه هو ـشرفـة عـلى مـرافق ا وتـسـامـحهـا وابـتسـامـة مـنتـسـبيـهـا ا
االخـر يـضـاعف مـن الـعـيـد بـهـاءه وفـرحـته في وقت تـتـطـلع الـعـوائل
العراقية الى عدم استغالل احملتفل في العيد والقادم من مناطق
ـتـنــزه ومـرافـقـهـا بــغـداد واحملـافـظــات وفـرض اجـور الـدخــول الى ا
تعـففة الى جـانب انتشار االخرى مضـاعفة مـايضاف هم العـوائل ا
ـشـروبات ـتـنـزه لـيبـيـعـوا االطـعـمـة وا الـبـاعـة اجلـوالـ والـذين في ا
كشوفة لـلهواء الطلق والـعرضة لالمراض ابعـدها الله عن اجلميع ا
سؤولة لتراقب هي االخرى حتتاج رقابـة صارمة من قبل اجلهـات ا
صالحـيـتـهـا واسـعـارهـا الـتي تـصل الى اضـعـاف االضـعاف  نـعم
بتعاوننا اجلاد مع بعضنا بعـضاً ينشراحلب والفرح وينسينا هموم
واطن ـشـهـد الـسيـاسي ومـشـاكل الـبـلـد التـي اول من يتـحـمـلـهـا ا ا
ـســكـ  فــلـنـمــد الـيــد لـبــعـضـنــا من احل  ان نــقـضي ايــام عـيـد ا

ـبــارك بـخـيــر وامـان وسالم والــفـرحـة االضــحى ا
واالبتسامـة تمأل  قلوب ومـحيا اطفـالنا وفلذات
اكبادنا  وتـسعد عوائلـنا التي تنتـظر اعيادها

وكل عام وانتم بالف. بلهفة 

d¹
—U

I
ð

 WO «dŽ  UM×ÝË WO dð qŠ«uÝ

U½œUOŽ√Ë UMKz«uŽ

œ«uł ezU

بغداد

تتضاءل اآلمال بتحقيق اي اسـتقرار سياسي في العراق وتتضاءل
معه كل االمـكانـات لتـحقـيق االستـقرار االمـني واالقتـصادي الن ما
ـر به االن يـعـتـبـر من احـرج االوقـات الـتي مـررنـا بـهـا مـنـذ ازمـنة
بعـيدة فـقد مرالـعراق بـظروف قـاسية امـنيـة واقتصـادية لم تـساعده
على بدء مرحلة بناء وتطور السيما بعد احداث  2003 وحتى االن.
ـقيـتـة الـتي ضاءلـت امكـانـيـة اعادة الـلـحـمة الـوطـنـية احملـاصـصـة ا
ـتـسلـطـة على رأس هـذا الـبلـد وشـعبه من والـثـقة مـا بـ االحزاب ا
خالل الـعـمـلـية الـسـيـاسيـة الـتي بـانت واثـبتت فـشـلـهـا الذريع وذلك
صالح لـكل حزب وسعيه جلذب العملية نتيجة اختالف االهداف وا
صلحة البلد و ابناء البلد صلحته الشخصية وليس  السياسية 

تـداخلة فـقودة مـا ب االطـراف ا لذا نـقول ان فـرص اعادة الـثقـة ا
في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة واخـتالف اهـدافـهـا ومـصـاحلـهـا ومـا بـ
سافة الفكرية واالجتماعية واطن اضحت بعيدة جدا بسبب بعد ا ا
مـا بيـنـهمـا ولم نقـف عنـد هذه الـنـقطـة فقط بل هـنـاك اسبـاب اخرى
ـذهـبـيـة صارت تـوجـه انـتـقـاداتـها ـرجـعـيـات الـديـنـيـة وا مـنـهـا ان ا
لـلـنخـب والكـتل الـسـياسـيـة بسـبب مـا آلت إلـيه أوضـاع البـلـد حتى
ـشهـد الـسيـاسي العـراقي اذ اخذت وجه االول في ا صارت هـي ا
على عاتـقها توجـيه الناس نـحو تشخـيص مفاصل اخللل في األداء
السياسي أو احلكومي ودفعهم حملاربتها وذلك لغرض ربط مشاعر
الـنـاس بـهـا اذ بـدأت بـالـتـدخل فـي أعـمـال الـسـلـطـتـ الـتـشـريـعـيـة
والتـنـفـيـذيـة وبـهـذا صـرنا نـرى الـدولـة قـد بـدأت بـالـتـحـول من دولة
مـؤسسـات عريـقة كـما هـو شأنـها دائـما إلى دولـة بات رجـال الدين
يـتــدخـلـون بــكل مـفــاصل احلـيــاة فـيـهــا  ويـلـهــبـون حـمــاس اتـبـاع
االحزاب الـدينـية القـريبة مـنها لـيحقـقو لـنوابهم االغـلبيـة الشعـبية و
ـا اشعل الـفتـنـة التي لم تـهدأ وتـسكن مـنذ عـلى حسـاب اآلخرين 
أكثر من عقد وستستمر ان لم يكن هناك حل جذري لهذا التدخل.
ـراجع الــديـنــيـة وتــدخـلــهـا في الــسـيــاسـة الى ذلك فــإني ارى ان ا
رجع االول و القبلة العراقية بـعد سقوط النـظام السابق اصبـحت ا
الـتي يـتـوجه نـحـوهـا كل من يــريـد ان يـتـقـدم الـصـفـوف لـيـكـون في
واجـهـة العـمل الـسيـاسي وهـذا ليس حـصـرا للـعـراق انـفـسهم بل
زحف ايضـا على اولـئك الذين دخـلوا الـعراق وتـربعـوا على نـاصية
احلكم هم واتبـاعهم حتى صـرنا نشعـر انها صارت مـصدر القرار
االول واالخـيـر فـيمـا لـو اريـد حتـقيـق شيء ما اوتـبـعـد او تـقرب اي

رجل سياسة مهما كانت تبعيته وقوة من يقف وراءه.
ورغم كل ذلك واضـمـحالل دور الـسيـاسـيـ احلـقيـقـيـ في احلكم
ـؤسـسـات الــديـنـيـة مـسـتـمـرة في تــنـفـيـذ مـا خـطـطت له في تـبـقى ا
ــؤسـسـات الــسـيــاسـيـة مع مـحــاولـة مــنـهـا لــبـسط نــفـوذهــا عـلى ا
طالب استـمرار التـوتر ب السـياسيـ انفسـهم  وارتفاع سـقف ا

الشعبية بتحس األوضاع واخلدمات يوما بعد يوم اخر.
ـفـرط للـقـوة من قـبل األجهـزة األمـنيـة والـعسـكـرية إن االسـتـخدام ا
ـتــظـاهــرين وضع الــعـقــــــــدة الــعـــــــراقــيـة في احلـكــومــيـة ضــد ا
إشكـاليات بـالغـة اخلــطورة تـمــــثل في حقـيقـة األمر قمـة الصراع

على السلطة.
كمـا ان صراع االحـزاب فيمـا بينـها واعـطاء احلق النـفسهـا أن لها
احقيـة تسلم مقـاليد السـلطة بإعـتبار ان اعضـاء احلزب الفالني قد
نـاضل لـسنـوات طـويـلة ودخـل البـعض مـنـهم السـجـون وعـذب لذلك
نرى ان كل حزب يريد قطعة الكيك االكبر لتكون من نصيبه وكأنهم
في ساحة قتال ضد عدو وليس في بلد يضمهم جميعا ونتيجة هذه
تسـلطة تراجع الـعراق وعاد حلقب واقف التي تـتبعهـا االحزاب ا ا
ـواطـن يـتحـسـر عـلـى مـا مـضى بـاعـتـبـاره اخلـاسر بعـيـدة وصـار ا
األبـرز من تـأزم الوضع الـسـياسي لـذا وبـعـد ان يأس صـار يـطالب
بالتغيير والذي يتمناه ان يكـون قادما بالفعل فخرج مطالبا بحقوقه

وبضرورة محاسبة الفاسدين وانهاء احملاصصة.
إن ما وصـلت إليه الـعملـية السـياسيـة في العـراق أثبتت لـنا جمـيعا
كن أن يحكم بنظام محاصصة او طائفية أو عرقية أن العراق ال 
فـالـكل ضـعـيف جتـاه إدارته النه بـلـد مـتـعـدد االقـلـيـات والـقـومـيـات
ـذاهب وال بـد حلـاكـمه ان يـكـون للـجـمـيع يـتـسم بـالـقـوة واحلسم وا

واحلزم .
ولقد اوجـز الكاتب مـحمد حسـن هيـكل عندما
سئل عن وضع العراق حيث قال:(العراق بنك
استولى عليه لصوص ليست لديهم معرفة في

السياسة واحلكم واالدارة).
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الرومان  ومنذ  7.500ق.م .
وفي عـام  330 م بــنـى االمــبــراطـور
الرومـاني ديـسـيـوس مـديـنـة عـظـيـمة
عـلى موقع بـيزنـطة الـيونـانيـة وأعلن
أنهـا روما اجلـديدة  والـتي أصبحت

معروفة باسم القسطنطينية.
وبـــعــد  1000ســـنــة تـــقــريـــبــاً دخل
سلمون القسطنطينية وحولوا بعد ا
هذا االنتصار كنيسة آيا صوفيا

الى مسجد .
ـنطـقـة في حـقبـة جـديدة لـتـخل ا
من سـيــطـرة الـدولــة الـعـثــمـانـيـة
التي أمتدت سيـطرتها الى جميع
مـنــاطق الـشـرق االوسط و أجـزاء

كبيرة من أوربا .
 Y¹b(« ¡UMÐ

لقـد شهـدت تركـيا و خـصوصا في
الــفـتـرات األخـيـرة ثـورة في مـجـال
الــعـــمــران و الــبـــنــاء جــعـــلــهــا في

مصاف الدول احلديثة .
لـقـد جذب سـعي تـركيـا ألنـضمـامـها
الى االحتــاد االوربي و تــطــبــيــقــهــا
ـواصفـات الى جـعـلـها الـقـوانـ و ا
ـــوذج مــتــطــور يـــحــــــذو حــذوهــا

نطقة . الكـــــثير من دول ا
لقـد تمثل الـبناء و الـعمران من خالل
ـدن و اجلـسـور مـثل (جـسـر شـهداء ا
 15تــمــوز أو الــبــوســفــور ســابــقًــا 
جــســر الــســلــطـان مــحــمــد الــفـاحت) 
وكـذلك تـتـمـتع تركـيـا بـشبـكـة واسـعة
من خــطــوط الــنــقل لــلــمــتـرو و ســكك

احلديد و الطرق احلديثة .
  «dO _« …d¹eł  «uK¹  U —uÐ

ومن الــتـاريخ و الـعـمـران و األسـواق
الى جــمــال الــطــبــيــعــة األخــاذ حــيث
منـظر اجلبـال وهي حتتضن الـغابات
و األشـجار بـهوائـهـا العـليل الـنقي و
بـحيراتـها الـكبـريتيـة و جولـة عربات
احلنـتـور ( الربل )  جـعلـهـا الوجـهة
الــثــانـيــة بــعــد أســطــنــبــول و جــولـة

مضيق البسفور .
حـيث تمـتزج الطـبيـعة بـتنـاغم جميل
سـافر  لتـنعش في ذهن السـائح و ا
ـتــعـبـة الـتي خـيـاله و أفــاق افـكـارة ا
عـاشــة في ضـغــوط الـعـمـل و احلـيـاة

اخملــتـصـ من هــذا اجملـال قـررت
رافـعـة الى يوم احملـكـمة تـأجـيل ا
 29 من الــشـهـر اجلـاري لـغـرض
تبـليغ اخلبـير باحلـضور وتكـليفه

همته).  حمزة اجلواهري
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ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقـوق اكـدت  ا
االنــــســـــان ان  الــــتــــعــــامل غــــيــــر
ـــوظــــفي الـــدولـــة مع االنــــســـاني 
ــراجــعـــ امــتــهــان ــواطــنـــ ا ا
لـــلـــكـــرامــة وانـــــــتـــهـــاك حلـــقــوق

االنسان .
فيـما شدد اخلبـير القـانوني طارق
وظف وفق القانون يعد حرب ان ا
واطن هو الـسيـد وعليه خادمـا وا
تــقـد كل الــتـســهـيالت له النه من
ــــــوظف الـــــذي صـــــمـــــيـم واجب ا

يتقاضى عليه اجرا .
وقـــال حــرب لـ (الـــزمــان) أمس انه
عقول ان بعض موظفي (من غير ا
دوائر الدولة يتـصور ان مؤسسته
ــراجــعـ مــلك له ويــتــعــامل مـع ا
بــعـــدم االحــتــرام واالســـتــعالء في
الـــوقت الــذي يـــؤكــد الـــقــانــون ان
ــــواطن يــــجب ان يـــكــــون مـــحط ا
االحـــتــــــــرام في مـــؤســـــــــــســات

الدولة).
وظف مهما يبلغ من واضاف أن (ا
الـــدرجــــة الـــوظـــفــــيـــة هـــو خـــادم
ـوظف لـلـمـواطـنـ الن راتب ذلك ا

ـــواطـــنــ ويـــجب ان من هـــؤالء ا
يـــؤدي واجــــبه بــــاحـــتــــرام ودقـــة

ونزاهة).
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مـشــيـرا الـى ان (قـانــون انـضــبـاط
الدولة رقم  14 لسنة  1991حدد
في مـواده واجبـات مـوظف الـدولة

والكيفية التي يجب ان يكون عليه
ـراجـع في اداء عـمـله واحتـرام ا
ــواطــنــ واجنــاز اعــمــالــهم من ا
مـكنة دون تعقيد ووفق بالسرعة ا

االصول ).
فـوضيـة  فيصل فيـما قـال عضـو ا
في بيان امس انه (ناسف عبد الله
 ازاء التـعامل غـير االنـساني الذي
اتـسمت بـه اغلب دوائـر الـدولة مع
ـواطـن اثـناء مـراجـعاتـهم لـتلك ا
الـدوائـر بــغـيـة اجنـاز مــعـامالتـهم
بــســـبب االجـــراءات الــروتـــيــنـــيــة
ـعـقدة الـصـعـبـة والبـيـروقـراطيـة ا
ــوظـــفـــون مع الـــتي يـــتـــبـــعـــهـــا ا
ــواطــنــ بــطــرقٍ ســيــئــةٍ تــمــثلُ ا
امــتــهــانــا لــكــرامــتـهـم وانــتــهــاكـا
حلــــقــــوقــــهم وجتــــاوزا لالعــــراف

والقوان الدولية والوطنية).
واضــــــاف انه (عــــــلـى الــــــرغـم من
االعـداد الـغـفـيرة لـلـمـوظـف اال ان
االعـم االغـــلب مـــنـــهم اليـــقـــومـــون
طلوب جتاه بواجبـاتهم بالشـكل ا
ــــواطــــنــــ في حــــ ان اعـــدادا ا
كثيـرة من اخلريج الـعاطل عن
الــــــعــــــمـل واغــــــلــــــبــــــهـم من ذوي

االخـتــصـاص واصـحـاب شـهـادات
ــكن ان يــكــونــوا بــديال نــاجــحـا
لــلــمــوظف غــيـر الــكــفــوء والــنـزيه
والـــذي يــعـــرقل اجنـــاز مـــعــامالت

واطن وتقد اخلدمة لهم). ا
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واوضـح عـــبــــد الــــله  ان (مــــعـــظم
ــــواطــــنـــ ـــراجــــعــــ هم من ا ا
اصـحـاب الدخل احملـدود والـفـقراء
وعوائل الشهداء واالرامل وااليتام
وذوي االحـــتــــيـــاجــــات اخلـــاصـــة
ــرضى وكــبــار الــسن وغــيــرهم وا
وهم بـــأمس احلـــاجــة الى تـــقــد
التسهيالت لهم واكمال معامالتهم
كن حـيث ان الكثير باسرع وقتٍ 
مـــنـــهم اليـــســـتـــطــيـــعـــون اكـــمــال
مــعـامالتــهم بـســبب ضـعف احلـال
والـظـروف الـصعـبـة التـي تمـنـعهم
ـــراجــعــة الى دوائـــر الــدولــة من ا
ــــرات عــــدة والــــتي يــــفــــرضــــهـــا
وظفـون عليـهم كونهم يتـعاملون ا
ـزاجـيـة عـاليـة واسـتـخـفـاف بهم
وعـدم تـقـديـر واحـتـرام الوضـاعـهم
وظـــروفــهـم).مــطـــالــبـــا (الــوزارات
ؤسسات احلكومية الى مراقبة وا

مـوظــفـيـهـا وعــدم الـتـهــاون مـعـهم
قصرين وتطبيق العقوبات بحق ا
مـنـهم خـاصـةً من يـسيء لـلـمواطن
ـتــهن كــرامــته ويـتــجــاوز عـلى و
حــقــوقه وال يـقــدم له اخلــدمـة وفق
مـــايـــوجـــبه الـــقـــانـــون والـــنـــظــام
ــــســــــــــؤولــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة وا

واالخالقية).
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واكـــد مـــواطــــنـــون في احـــاديث لـ
(الزمـان ) أمس ان (مـعظم الـدوائر
ـراجع اخلدمـية تـعامالتـها مع ا
غير انـساني وليس هنـاك احتراما
لــلــمــريض او كــبــار الــسن وحــتى
اماكن االنتظار التي تمتد لساعات
غــيـر مالئـمـة وبـائـسـة اصال وكـأن
مسـؤولي تلك الـدوائر يغـيبون عن
مــــــعـــــــــــــرفــــــة مـــــا يــــــــــــدور في
مـؤسـسـاتهم).اضـافـوا ان (االمـثـلة
عديدة لتللك الدوائر اخلدمية التي
ـواطنـ تقـريبا تكـون مراجـعات ا
يــومــيــة من بـيــنــهــا امـانــة بــغـداد
ودوائـــر الــضــرائـب والــتــســـجــيل
العـقاري والـدوائر االمـنيـة ومراكز
الــــشـــرطـــة وغـــيـــرهـــا).مـؤكـ ان

وظف في الدوائر اخلدمية التي (ا
ــســـاس يــومي مـــبــاشــر مع هي 
راجع هم بحـاجة الى تاهيلهم ا
وظـيفـيا لـرفع كفـاءتهم اضـافة الى
احلـــاجـــة لـــدروس وارشـــادات في
واطـن الـليـاقـة في التـعـامل مع ا
وان عــلى مــسـؤولـي الــدوائـر تــلك
زدحمة  لرفع نافذ ا توسيع عدد ا

وظف ). الضغط على ا
ـواطنـون عـلى ان ( مـعظم وشـدد ا
ــوظـفــ يـتــوسـطــون ويـقــبـلـون ا
االيـادي والـلــحى حـتى يــحـصـلـوا
عــــلى  وظـــيــــفــــة ثم ســـرعــــان مـــا
واطـن يتـعامل يـتنـمردون علـى ا
غـيـر انـسـاني مــخـالـفـة لـكل الـقـيم

االجتماعية والدينية ).
ـــواطـــنــــون ان (مـــوجـــة واشــــار ا
الـفـسـاد االداري الـتي غـزت مـعـظم
ـــؤســســات وخــاصـــة اخلــدمــيــة ا
انـعكـست سـلبـا عـلى سلـوك بعض
ــوظـفــ الــذين البــد ان يــحـصل ا
عـــلى مـــردود مـــادي من الـــســـحت
احلـرام الجناز مـعامـلة لـلمـواطن
وخالف ذلك يـضع شـتى الـعـراقيل

لتاخير االجراءات ).     طارق حرب


