
اوجد الفرق

ما ت��زال الولي��ات املتح��دة "الدول��ة الأكرث 
دميقراطي��ة يف الع��امل" م�ستم��رة يف فر���ض 
الدول��ة. فيم��ا  الع��دام يف حماك��م  عقوب��ة 
ترف���ض غالبي��ة ال��دول الك��رى تطبيق هذه 

العقوبة.
وحتت��ل الولي��ات املتحدة املرتب��ة اخلام�سة 
بني الدول الت��ي ت�سمح بهذه العقوبة يف عدد 

اأحكام الإعدام حول العامل. 
ومن اجلرائ��م التي يعاقب عليه��ا املجرمون 
بالعدام يف امريكا هي قتل رئي�ض الوليات 
املتحدة حيث تعتر جرمية قتل رئي�ض البالد 
جرمي��ة فيدرالية يعاقب عليه��ا يف الوليات 
املتحدة الأمريكي��ة، ويذكر اأن القاتل هاريف 
اأوزوالد اأُغتيل قب��ل اإعدامه جراء قتل الرئي�ض 

جون كينيدي.
ام��ا اخليانة العظمى فهي اي�س��ا من اجلرائم 
الت��ي تدخل �سمن اإط��ار عقوبة العدام حيث 
تع��د عمال اإجراميا �سد الدول��ة وت�سمل الفرار 
اإىل الع��دو يف اأثن��اء احل��رب، واإف�س��اء اأ�رسار 

الدولة وكذلك التج�س�ض.
من اجلرائم املطبق فيها حكم الإعدام جرمية 
بي��ع املخ��درات وخا�س��ة الت��ي ت�سب��ب وفاة 
�سخ�ض نتيج��ة تناوله جرعة زائدة، يف حني 
ُيعد ال�ستيالء غري القانوين على الطائرات اأو 
اختطافه��ا حتى ولو مل تق��ع اإ�سابات جرمية 
يعاقب عليه��ا القانون بالإع��دام يف وليتي 

جورجيا ومي�سوري.
اإط��ار  �سم��ن  التج�س���ض  يدخ��ل  ح��ني  يف 

العقوب��ات الت��ي تنف��ذ حك��م الع��دام فيه��ا 
وعل��ى �سبيل املثال اأُدي��ن كل من ال�سيوعيني 
جوليو���ض وايثيل روزنرغ بتهم��ة التج�س�ض 
ل�سال��ح الحت��اد ال�سوفيت��ي بالأخ���ض نق��ل 

الأ�رسار النووية فتم اإعدامهما عام 1953.
 ويحك��م عل��ى اجلاين بجرمي��ة التعذيب حتى 
امل��وت، بالإع��دام مبوج��ب قان��ون الوليات 
املتح��دة، وهنا ل يوج��د فرق بني ما اإذا كان 

القتل مق�سودا اأم ل.
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بع��د ثمان �سنوات من ح�سول اأول �سيدة يف م�رس على حكم 
ق�سائي يدين رجال يف ق�سية حتر�ض، يقر ن�سطاء وحمامون 
ب��اأن هن��اك تقدًم��ا يف موق��ف املجتمع م��ن ه��ذه امل�ساألة، 

وكذلك يف حب�ض عدد اأكر من املتحر�سني. 
 نه��ى الأ�ست��اذ التي ك�رست اأحد قي��ود املجتمع يف تعاملها 
م��ع التحر�ض تق��ول "الآن اأ�سمع عن ح��الت كثرية ان بنات 
ياأخ��ذن رج��ال اإىل اأق�س��ام ال�رسط��ة، والنا���ض الآن لديه��م 
اعتي��اد اأكر على ه��ذا الت�رسف". فيم��ا اأ�سافت يف احلياة 
اليومي��ة تغري كثري من الأ�سي��اء اأ�ستطي��ع اأن اأ�سعر �سخ�سيا 
بها يف ال�سارع، تخيلوا لو مل نقف يف وجه التحر�ض ما الذي 
�سيكون عليه الو�سع الآن؟. وقالت يف النهاية ما يحدث هنا 
يع��د مقاومة. جاءت مب��ادرات مكافحة التحر���ض من اأفراد 
اأو منظم��ات جمتم��ع م��دين اأو من خ��الل و�سائ��ل التوا�سل 
الجتماعي، حيث اأدت �سنوات لحقة من احلمالت ال�سبابية 
اإىل تغي��ري املزاج العام جتاه التحر�ض ال��ذي كان املجتمع، 

يعتره اأمرا تافها ويلقي باللوم عادة على املراأة. 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

م�سطف��ى �سعدون: عودتنا احلكومات العراقي��ة، التي يديرها رجال �سلطة 
ولي���ض رج��ال دولة، باأنها تتجاه��ل اأية جهة تك�سف ع��ن معلومات مهمة 
فيه��ا اإنته��اكات حلقوق الإن�سان اأو �سياع واإه��دار للمال العام، وهذا بحد 
ذات��ه، ُي�س��كل نقط��ة �سع��ف يف عمل ه��ذه احلكوم��ات. لك��ن ولالأمانة، ان 
امل�سوؤولي��ة مل تق��ع على عاتق احلكوم��ات فقط، بل املجتم��ع املدين يجب 

ان يلعب دور ال�ساغط امل�ستمر عليها، من اأجل تقومي عملها ل ت�ستيته.
اأكت��ب ه��ذا واأنا اأقراأ ع��ن جتنيد احل�س��د الع�سائري لأطف��ال دون ال�18 من 

العمر للقتال يف املعارك التي جتري قرب املو�سل.

احمد ال�سيخ: العقالنية التنويرية التي يقودها اخلليج!
العراقي��ون ي�رسب��ون روؤو�سهم مبط��ارق من حديد، وب�س��كل يومي، حينما 
يتطلع��ون لتجربة الإم��ارات، الدولة "متع��ّددة اجلن�سي��ات"، واليوم هناك 
جدل حول التنوير الذي يريد اخلليج تبنيه، بعدما كان يخرج من "العراق، 
ودم�س��ق، وم�رس، وب��ريوت"، وكاأن هذه الدول، كانت ت�س��ّدر التنوير، لأن 
فيه��ا عمارات �ساهق��ة، واإقت�ساد باذخ، ل لأنها دول �ساربة بالقدم، ولها 

ح�سارات قدمت للمجتمع الإن�ساين، قبل ان يوجد �سيء اإ�سمه اخلليج!. 
ل يري��د البع���ض ان يفهم، ب��اأن التنوير ل ميكن ان يك��ون مرتبطا بالتقُدّم 

العمراين املرتكز على تدمري املنطقة، واإنهاء حكوماتها.
�سوؤالن��ا هنا: ماهي اآثار التنوير يف اأوربا مثاًل؟ يف بحثه القّيم عن التنوير 
يلّخ���ض الدكت��ور اإبراهيم احلي��دري مالمح ع�رس التنوير، ب��اأن اإحدى اأهم 
نتائج��ه، هو تط��ّور "النزعة العقالنية" التي كانت جت�س��د التقّدم، والتحّرر 
الفك��ري، م��ع الإجتماع��ي، وال�سيا�س��ي.. مبعن��ى اأن التنوي��ر كان مواكب��ا 
للتح��ولت البنيوي��ة يف اأورب��ا، والت��ي منها م��ا اأعتر العقل ه��و امل�سدر 

الوحيد للمعرفة ال�سحيحة، مثل )ديكارت و�سبنيوزا(.
"عم��ل التنوير على تقدي�ض العقل، ونبذ الفكر الديني املتحجر، من خالل 
الن�س��ال �س��د الآيديولوجي��ة القطاعي��ة والكن�سي��ة، وجعل العق��ل مدركا 
للظواهر الطبيعية، والجتماعية، اإ�سافة اإىل تر�سيخ مفهوم التقّدم املنبثق 
م��ن الإميان بقدرة العق��ل الب�رسي على التغيري" وه��ذا اإخت�سار لواحد من 

مالمح التنوير.
يف الع��ودة اإىل اخللي��ج، ف��اإن العقل هناك، خمت��زل باملل��ك، ورجل الدين 
"�س��وت ال�سلط��ة بني النا�ض" اأي ل وجود لأي نزعة عقلّية، بالإمكان ان 
تق��ود التنوي��ر ال��ذي اأ�سار اإلي��ه الدكتور عب��د اخلالق! يف اخللي��ج، ل يوجد 
�س��وت للج��دل والأف��كار املختلفة. هناك عق��ول مغّيبة، ووع��ي بهيمي ل 

يخرج عن اإطار الطائفّية، واإق�ساء املختلفني.
يف الع��راق مث��اًل، ن�س��اأت معظم الأدي��ان، واحل��ركات الفكري��ة، قبل اآلف 
ال�سن��ني، بينم��ا مين��ع الآن "ال�سيع��ي الكافر" م��ن الإقام��ة يف بع�ض دول 
اخللي��ج!. رمّب��ا ان التنوير ال��ذي يق�سده الدكت��ور عبد اخلالق، ه��و ت�سميم 
عق��ول العرب اأكرث بالتطاحن الطائفي والديني الذي تبُثّه و�سائل اإعالمهم 

الدموّية، والتنويرية!

ك��رمي �سغيدل: علينا اأن نوثق ماآ�سينا لعلها تكون عرة لغرينا اأو لأجيالنا 
املقبل��ة.. قيل لأحد املخرجني الرو���ض: اأما �سبعتم من اأفالم احلرب؟ اأطرق 
�سامت��ًا ثم رف��ع اأ�سه قائاًل لدين��ا 5 ماليني �سهيد!! فك��م نحتاج نحن من 
الأعم��ال الفنية الت��ي تخلد �سهداءنا وجت�سد ماآ�سين��ا ليفهم العامل ما نحن 

فيه؟!

أجمل تعليق في الفيس بوك

_ �ساعرية كرمي العراقي تقول "اأينام الليل من ذبحوا بالده؟؟"
وعل��ى غرارها �ساأق��ول انا "اين��ام الليل من �رسقوا حق��ه وتعبه يف و�سح 

النهار؟؟"
_ ٦ مليار دولر اللي تكلم عنها زيباري كان ممكن ان نبني بيها 3 �سدود 
يف اجلن��وب م��ع بحرياتها الإ�سطناعي��ة وحل م�سكلة �سح��ة املياه بعموم 
الع��راق وحل م�سكلة ملوحة املي��اه بالب�رسة وحل م�سكلة الكهرباء بعموم 

العراق كله بف�سل هذه ال�سدود...
اأ�سرتخوا يالناميني فما اجمل من ال�سرتخاء؟!

رسالة الى العالم والى اوباماالمهن في العالمالطبيب والوزير
الدكت��ور �سام��ل ال�سامرائ��ي 2014-1921 طبيب ووزير 
عراقي �ساب��ق، ولد يف �سامراء ع��ام 1921، اأكمل الدرا�سة 
البتدائي��ة يف �سام��راء وانتق��ل اىل بغ��داد ليكم��ل الدرا�سة 
املتو�سط��ة والثانوي��ة يف ثانوية الك��رخ ببغداد.عمل وزيرا 
ع��ارف  حمم��د  عبدال�س��الم  الرئي�س��ني  عه��د  يف  لل�سح��ة 
1966- ع��ارف  حمم��د  وعبدالرحم��ن   1963-1966

1968 .. اأنه��ى ال�سامرائ��ي درا�ست��ه اجلامعي��ة يف الطب، 
قرر العودة اإىل الع��راق عام 1952 والتحق بكلية ال�سباط 
الحتي��اط ببغ��داد، وتخرج برتب��ة نقيب وعم��ل طبيبًا يف 
م�ست�سف��ى الر�سيد الع�سكري. وبعد ت�رسيحه من اجلي�ض عمل 
طبيب��ا يف م�ست�سفى الكاظمية ث��م مت نقله اإىل دار املعلمني 
العالي��ة حما���رساً مل��ادة ال�سح��ة العام��ة يف ق�س��م علوم 
احلي��اة يف ال��دار املذكورة )كلية الرتبي��ة حاليا(.ن�ساأل اهلل 
له الرحمة للدكتور �سامل ال�سامرائي الذي قدم الكثري لبلده 

واأمته .

املهن��ة م��ن امته��ن ال�سيء عمل الرج��ل يف �سنعته اأو خدمت��ه واذلها بفطنته وبراعت��ه ، وقراأت 
مو�سوع��ا ع��ن املهن يف العامل وج��دت ان بع�ض ال�سع��وب الفرد فيها يغري مهنت��ه خالل عمره 
عل��ى اق��ل تقدير �سبعني مرة وجب ان يعد نف�سه للمهن بتدريب ع��ال ل اأن ي�سخم وجهه وي�سبح 
ح��دادا وق��راأت يف الياب��ان اذا امتهن الن�سان عمال عاما او خا�س��ا يف �رسكة وف�سل يعاقب من 
مدي��ر �رسك��ة اىل مدير مطعم ال�رسك��ة ذاتها وذا ف�سل ي�سل به المر اىل غ�س��ل ال�سحون او م�سح 
الر���ض عل��ى ان ل يقطع رزقه وينهى عقده اأما النا�ض عندنا يبقى طول العمر مبهنة واحدة ول 
يوؤه��ل نف�س��ه ل اأخرى فالن ابو ال�سكنات وعالن ابو ال�سلة ..... وقليال منا من يدخل معهدا علميا 
ليع��د نف�س��ه ملهنة جديدة حت��ى ان ماتت مهنته يتحول لخرى للعي���ض ويطلق علماء الجتماع 
على هذه الظاهرة عند العراقي برغبة مقاومة التغيري حتت مثل ال�سني التعرفة اف�سل من الزين 
املا تعرفة وام�سي �سهر ول تعر نهر اي ل تغامر ، وبقي القليل القليل ممن يتحول من مهنة اىل 
اخ��رى وينج��ح بها والذي يخرب باملهن��ة اجلديدة ول يجيد �سنعتها يطل��ق عليه النا�ض ) �سغل 
ع��وده بي��ده ( ، ام��ا هذه اليام كثري م��ن الن�سابني يغريون مهنهم اكرث من م��رة باليوم الواحد 
مرة تاجر �سبو�ض واخرى حمامي وثالثة دلل ورابعة مقاول وغريها من املهن وكلها ل حتمل 
ال عن��وان ملهنة واح��دة وهي ن�ساب ابعدكم اهلل من فهلوة والعيب الن�سابني فهم كرث يف هذه 

اليام .

م��ن مواطن عادي عراقي..لميلك طلقه او�س��اروخ عر القارات او�سالح 
حم��رم دوليا.ميل��ك قلبا يح��وي الع��امل باأ���رسه.ان خلع ث��وب الكراهيه 
طم��اع الق��ذره..واأن يح��رتم فيه الن�س��ان كنظ��ريه يف اخللق.ل من  والأ
اج��ل انتماءه اىل ق��اره اودين اوعرق اومذهب.وكم��ا خلقنا اخلالق لكي 
نتعاي���ض ونعي�ض..واأن اطعم احدا اخي��ه اونظريه..ل لكي ان يظع له �سما 
يف الع�سل.اويبت�س��م اليه فياأمن منه لكي يطعنه يف الظهر.واأن يكون فيه 
الن�س��ان ان�س��ان لكي يقف م��ع الن�س��ان..)ل كلحي��وان املفرت�ض ليقف 
م��ع احليوان ليقتل ان�س��ان(. فيما يخ�ض ال�سيد اوبام��ا وقبل رحيله من 
البي��ت الأبي�ض ان يجعل من��ه وقلبه ابي�ض.ليقول لمري��كا وكن�سيحه.
ان تعي وعي ال�سعوب وحترتم قياداتها الوطنيه.لتحقيق العداله.وتاأمني 
امل�سال��ح امل�سرتكه..ولي���ض بطريق��ه زرع انظم��ه فا�س��ده وعميله..فان 
اخت���رست ثقافتها على نتاج زرعها..�ست�سع��ف وتت�سائل قدرتها..واأن 
مل تت�سائ��ل.. �ستتفوق عليها قوه م�ساده تكون اكرث منها وعيا وتاأثريا.
وهاذا ماتقر به كل الديان ال�سماويه..وتتحكم فيه القوى الغيبيه الهيه.

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

بينم��ا كان��ت �سفينة ن��وح اخل�سبية ن��وع من انواع 
ال�سخري��ة لقومه مل ي��درك اأحد انه ب�سدد اأكر ق�سة 
انقاذ يف التاريخ، واليوم يقوم املهند�ض املعماري 
خافي��ري اف بون���ض بطرح فك��رة امل��زارع العائمة 
الغريب��ة الأط��وار واجلدي��دة لإنق��اذ الع��امل، تعي��د 

لأذهاننا هذه الق�سة.
حي��ث ق��ال "اإذا كان الو�سع جنوني��ا، فهو يحتاج 
حل��ل يفوق��ه جنون��ا"، وه��و يدر���ض الو�س��ع الذي 
اأ�س��اب الع��امل، والإح�سائي��ات التي ت�س��ري اإىل اإن 
الكثاف��ة ال�سكاني��ة يف الع��امل �س��وف حتّط��م رق��م 
ال���9.6 مليار اإن�س��ان بحلول الع��ام 2050، ولكي 
نطع��م كل ه��ذه الأف��واه، نحت��اج اإىل زي��ادة اإنتاج 
الغذاء مبقدار 70 باملئ��ة. لكن هذه احلاجة امللحة 
يقابله��ا �س��ح متزايد يف املي��اه، احلقيق��ة املرعبة 
ه��و اإن ثل��ث اإنتاجن��ا الغذائ��ي حالي��ًا يح��دث يف 
اأماكن مه��ددة بنفاذ املياه كما اأ�سار معهد املوارد 
العاملي، يف ظل اأر�ض مدمرة وتغري مناخي خميف 
وم�ستقب��ل مظلم، مع م�سكلة اأخرى كبرية تتمثل يف 
نق��ل كميات �سخم��ة من الغذاء للم��دن الكرى مبا 

يف ذل��ك التكلف��ة املالية والبيئية. وفك��ر املهند�ض 
ب��اأن معظمها جماور للماء، ماذا ل��و ا�ستغلينا ذلك 
جلعل الطعام يف متناول اليد؟ من هنا ظهرت فكرة 
"امل��زارع العائم��ة" لأول مرة. ويعتق��د بون�ض، اأن 
"املزارع العائمة" قد تكون من اأف�سل الختيارات 
امل�ستقبلية للم��دن ذات الكثاف��ة ال�سكانية العالية، 
حيث توجد اأعلى احتياجات الطعام، فمن بني اأكر 
35 مدين��ة يف العامل، بها اأكرث من ع�رسة ماليني 
اإن�سان، تطل 25 منها على مياه بحر اأو نهر اأو حتى 
بحريات، مثل نيويورك وجاكرتا ولغو�ض وطوكيو 
و�سانغه��اي، اأي�س��ًا هن��اك مدن كب��رية قريبة مثل 
�سيات��ل و�سنغافورة، بالإ�ساف��ة اإىل القاهرة ودبي 
والدوح��ة واأب��و ظب��ي والبحرين واإ�سطنب��ول ومدن 
اأخ��رى. م��ع اأن الفك��رة تبدو حديث��ة ج��داً، اإل اإنها 
تنتمي اإىل ما�ٍض بعيد، عندما اعتمد عليها الآزتيك 
يف القرن الرابع ع�رس يف اإطعام ما و�سل اإىل 230 
األف اإن�س��ان، وحولوا معظم بح��رية "زوت�سيميلكو" 
اإىل حديق��ة واحدة كبرية عائمة، وق��د �سميت اأي�سًا 

با�سم م�سابه هو "احلدائق العائمة".

نهى األستاذ: اشعر بالتغيير في المزارع العائمة هل تنقذ العالم؟
الشارع المصري بقضية التحرش

جرائم تدخل ضمن عقوبة اإلعدام في أميريكا

�أفقيًا 
يف  للأطف���ال  خر�في���ة  ق�ص����ص  كات���ب  �أ�صه���ر   1

�لغرب
�نه�ص  o يتكلم   2

نوبل. جائزة  حائز  ر�حل  م�صري  رو�ئي   3
4 �ل�صاع���ر كاتب ق�صي���دة "�أخي جاوز �لظاملون 

�ملدى"
o تفيد تف�صري  o ن�ص���ف �صوم���ر  5 ن�ص���ف د�د� 

�ملعنى و�ال�صرت�صال.
وحجب. غطى   o وقتا  ق�صى   6

7 ي�صه���ر عل���ى �حلماي���ة من �خلط���ر �أو �ل�صرقة 
�أدي���ب ورو�ئ���ي �جنليزي كت���ب رو�ية ديفيد   o

كوبرفيلد.
خروب ن�صف   o �ل�صم�ص  مغيب  وقت   8

تكلفة  o �صهولة   o بحر   9
�صاخر. �جنليزي  وفيل�صوف  �أديب   10

عاموديًا
�الأب. بدور  غالبا  يقوم  م�صري  ممثل   o ملكي   1

و�جب����ة  م����كان  �أو  بن����اء   o )معكو�ص����ة(  �ل�صف����ا   2
حرمته.

3 جبل ياباين o حجر �بي�ص �صلب ناعم �مللم�ص.
�لعامل. م�صتوى  على  �جنليزي  �أديب  �أ�صهر   4

5 در��ص����ات ومتحي�����ص o م����ا يبلغ����ه �الن�صان من 
عمره.

6 تو�ص����اأ دون م����اء o مدين����ة فل�صطيني����ة جن����وب 
غرب �خلليل.

�لكمبيوتر. وبرجميات  �أجهزة   7
مائي. حاجز   o لك  فد�ء  �لثمني  قدمت   8

 o دق وقرع o 9 م����ا تعط����اه �لعرو�ص يوم زفافها
بيت �لع�صفور.

o بط����ل ��صطوري ��صباين  �ل�ص����كل �خلارجي   10
�نتجت ق�ص�صه �صينمائيا وتلفزيونيا.


