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عام  2015وحـتى الـيـوم)  مـشـيـرة الى
انــهـا  (ســتــغـذي نــحـو 55 ألف نـســمـة

بالكهرباء داخل كنعان واطرافها) .
واكـــدت عــبـــد الـــوهــاب   ان  (احملـــطــة
ــذكـــورة بــعــد وصـــلت الى الـــنــاحـــيــة ا
عراقـيل اسـتـمرت 3 سنـوات نـاجـمة عن
صـــراع ســيـــاسي مـــا بــ عـــدة اطــراف
وشـخـصـيات سـيـاسـيـة داخل احملـافـظة
لــلــظـفــر بـاحملــطـة واجنــاز نــصـبــهـا في
مناطق اخـرى غيـر ناحيـة كنعـان بالرغم

من حاجة االخيرة اليها) .
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واشــارت عــبــدالــوهــاب الى ان  (هــنـاك
محطات كهربائيـة متنقله اخرى ستصل
الى مـــنــاطق  عــدة في احملـــافــظــة الــتي
تعـاني من تذبـذب التـيار الـكهـربائي في
الوقت الراهن من اجل سـد اجلزء االكبر
واطنـ الطـاقة الكـهربـائية من حاجـة ا
التي تـعتـبر احلـاجه الرئـيسـية في كـافة

عيشية) . مجاالت حياتهم العملية وا
عـلى صعـيـد اخـر اعـلنت وزارة الـتـربـية
دخـول 49 مــتــقــدمــا خلــوض امــتــحــان
ـتـعلـمـ في مـحـافـظـة بـغداد انـصـاف ا
تنفـيذاً لـتوجيـهات الوزيـر  محمـد أقبال
للحـصول على شـهادة محـو األمية التي

تعادل الصف الرابع االبتدائي. 
وقــال بـيـان لــلـمــكـتب اإلعالمـي لـلـوزارة
امس أن (قــسم مـحــو االمـيــة في تـربــيـة
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اكدت جلنة الـصحة في مجـلس محافظة
ديالى  احـتواء مرض انـفلـونزا الـطيور
ـكـتـشف حـديـثـا  فـيـما اشـارت الى ان ا
ــرض ال يـــشـــكل خـــطـــرا عـــلى حـــيــاة ا

االنسان.
وقالت رئـيس جلـنة الـصـحة في مـجلس
ديالى جناة الطائي لـ  (الزمان) امس إن
 (الـفـرق الـصـحـيـة الـبـيطـريـة في ديـالى
جنــحـت في احــتــواء مــرض انــفــلــونــزا
الـطيـور بـعد اكـتـشاف االصـابـة في احد
حــقــول الــدواجن قــرب نــاحــيــة جــديــدة

الشط  التابعة لقضاء اخلالص) .
واضـافت الـطــائي ان  (دائـرة الـبـيـطـرة
اتــخـذت كــافـة االجــراءات الــوقـائــيـة من
خالل اعدام عـشـرات االف من الـدجاج) 
ـرض ال يـشـكل خـطـرا على مـؤكدا ان  (ا

حياة االنسان) . 
ومن جـانب آخــر اعـلـنت عــضـو مـجـلس
ـان عــبـد الــوهـاب مــحـافــظـة ديــالى ا
نصب مـحطـة كهربـاء متـنقـلة في نـاحية
كنـعان  التـابعه لقـضاء بـعقوبـة  مؤكدا
ان احملـطـة وصـلت بـعـد صـراع سيـاسي

وعراقيل استمرت  3سنوات.
وقالت عبـدالوهـاب لـ (الزمان)  انه  (
نصب مـحطـة كهربـاء متـنقـلة في نـاحية
كـنـعـان شرق بـعـقـوبـة بـعد مـعـانـاة مـنذ
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واطن (صورة من مواقع التواصل) تنبي يشهد اقبال ا »*w³M²∫ على الرغم من انخفاض درجات احلرارة في بغداد يشهد شارع ا

الـــرصـــافــة االولـى اجــرى اخـــتـــبــار 32
متقدما ألداء االمتحان اخلاص بأنصاف
ـتـعـلـمـ من مـنـتـسـبي الـفـوج الـثـاني ا
لـواء 44 في مــنـطــقـة الــشـعب وشــهـدت
تربـية الـكرخ الـثانـية دخول 17 متـقدماً
خلـــوض االمــتــحـــان ذاته بــعـــد تــدقــيق
ــســتــمــســكــات الــثــبــوتــيـة اوراقــهم وا
اخلــاصــة بــهم). وأشــار الــبـيــان الى أن
(االخــتــبــارات جتــرى في اقــســام مــحــو
االمـيــة في بـغـداد واحملــافـظـات من اجل
احلـــصــول عــلى شــهـــادة مــحــو االمــيــة

عادلة للصف الرابع االبتدائي). ا
مشيـرا الى (وجود جلـان تربويـة تشرف
على سير تلك االمتحانات وفق القوان

عمول بها). ا
من جــانب اخـر اعــلــنت الـوزارة شــمـول
أربع عـشــرة مـدرسـة أخــرى مـوزعـة بـ
ـديــريـات الــعـامـة فـي بـغـداد مــخـتــلف ا
واحملافظات بحملة مـدرستنا بيتنا التي
أطــلـقــهــا أقـبــال والـتي تــهــدف لـتــأهـيل
ــدرســة في مـخــتــلف مــنـاطق األبــنــيـة ا

العراق . 
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وتابع الـبيـان ان (احلـملـة شمـلت خمس
مـدارس في مـحـافـظـة بـابل وقـد شـاركت
ـالكــات الـــتــربـــويـــة مع أولــيـــاء أمــور ا
الـتالمـيــذ و الـطـلـبـة بـاعـمـال الـتـرمـيم),
واضـــاف ان (االعــمـــال شــمـــلت تـــأهــيل

من خالل مــا قـامت به أدارة مــدرسـة 14
تـــمــوز واجلــلــيل في صـــيــانــة مــفــاصل
ــدرسـيــة بـصــيــانـة االسالك أبــنــيـتــهم ا
ـيـاه واصالح الـكــهـربـائــيـة و أنـابــيب ا
الــــشـــبــــابــــيـك واالبــــواب مع الــــرحالت

الدراسية لها).
واشـــــار الـــــبـــــيـــــان الى  (وجـــــود ثالث
مدارس أخرى في محافظة ديالى تمثلت
أعـمالـهـا بـصب سـاحـة مـدرستي ابي ذر
الـغـفاري والـهالل اخلـصـيب الـواقـعـت
في قـضـاء اخلـالـص الـتـابع لـلـمـحـافـظـة
بـاإلضـافـة الى تــأهـيل بـنـايـة مـتـوسـطـة

االخطل للبن بصورة كاملة).

شعار منتدى االعمار العراقي

»U³I²Ý‰∫ وزير التخطيط سلمان اجلميلي يستقبل وفدا من نقابة احملاسب العراقي

Issue 5928-5929 Saturday-Sunday 6-7/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5928-5929  السبت-االحد 19 من ربيع االخر 1439 هـ 6-7 من كانون الثاني (يناير) 2018م

»uKD*« fJŽ TOý q

جناة الطائي

بـــعـض من الـــصــــفـــوف وجتــــهـــيــــزهـــا
سـتـلـزمات الـتـربـوية مـع بنـاء سـياج بـا
ـدارس بـغـية تـوفـير بـيـئة ألحـدى  تلك ا
ـثـنى فـقد آمـنـة لـلطـلـبـة أمـا في تـربيـة ا
جتسـدت االعمـال الـتطـوعيـة في مدارس
الــيــرمــوك وثــانــويــة الــتــحــريــر بــطالء
ــدرســة الــصـــفــوف واالدارة وواجــهــة ا
وتـأهــيل اجملـمــوعـة الـصــحـيـة واصالح
زجــاج الــنــوافـذ واالبــواب والــشــبــابـيك
رحـلة فـضال عن تـصـلـيح اكـثـر من   30 

مدرسية واعادتها للخدمة).
ـالكـــات في وأشــــار الــــبـــيــــان الى ان (ا
محافظة كربالء تواصل إعمار مدارسهم

بـ(خــبـراء مـحـلـيــ غـيـر خـاضـعـ
لألحزاب وغير مـرتبط بـاحلكومة
إلبــداء الـرأي لـوقـف نـزيف الـعــمـلـة
الـذي يعـاني مـنه الـعراق ومـعـاجلة
الـثـغرات الـقـانونـية الـتي يـنـتهـزها
ـصـارف االهـلـيـة وكـذلك اصـحــاب ا
دعــوة احلـكــومــة الى تـقــد دعـائم
لالقــتـصــاد احملـلي وعـدم االعــتـمـاد
عـلـى تـصـديـر الــنـفط فـقط وذلك من
خالل تـفــعــيل قـطــاعـات الــصـنــاعـة

والسياحة والبحوث العلمية).
مـوضــحـا ان (احلــكــومـة مــطـالــبـة 
بـتــقـد كــشـوفــات واضـحــة فـيــمـا
يـــتـــعــلق بـــالـــقــروض الـــتي تـــهــدد
ـــقــبـــلــة وكــذلك مــوازنـــات الــبالد ا
اعـــتــمـــاد الــشــفـــافــيــة في قـــضــيــة
التـوظيف وتـرك التـزكيـات احلزبـية
واحملــاصــصــة واعــتــمــاد الــكــفــاءة

كمبدأ تفضيلي لهذا الغرض).
مـقتـرحا (تـشكـيل جلنـة من القـضاء
لفات الفساد أو تهمـ  فاحتة ا
االتــفــاق عـلى اقــرار قــانـون يــسـهل
استعادة تلك االموال بالتنسيق مع

ـتـهـم الـدول الـتي يـقيـمـون بـها ا
بـشـــــــبـهـات الفـساد وكـذلك الـعمل
عـــلى حـــســــــــــم جـــمــيـع مـــلـــفــات
ـقــدمـة من قــبل الــهـيــئـة الـفــســاد ا
فـضال عن مـراجـعـة جـمـيـع الـعـقود
الــتي ابــرمـت مــنــذ عـــام 2003 من
قـــبل جلــنــة مــتــخـــصــصــة تــابــعــة
لـلــقــضـاء ومــتـخــصـصــ امـنــيـ

.( ومالي
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ورأى البيان ان (أن الفساد في 
ــارس كــسالح فـي حـرب الــعــراق 
مـســتـعـرة بـ اصـحـاب الـقـرار من
احـــزاب وتـــيــارات وشـــخـــصـــيــات
سياسـية أو زعامات  ,ويختلف عن
ـليـارات وليس غـيره النه يـقاس بـا
اليــــ  حـــــيث ان هـــــنــــاك من بـــــا
يـتحـدث عن الـفـسـاد  ليس من اجل
ــــا من اجل الــــقــــضـــاء عــــلــــيه وا
االطـاحة بـالـطبـقـة السـيـاسيـة التي
سيـطـرت على سـدة القـرار بعـد عام
 مـن اجل اعــــادة االمــــور الى2003

نصابها) على حد تعبيره. 

الشـركة ومـنهـا موافـقة اجملـلس على
ــيـــازين اجلــســريــة اعـــادة تــأهــيل ا
نافذ احلدودية العائدة للشـركة في ا
ـشاركـة بعـد مفـاحتة بأسـلوب عـقد ا
نافذ احلـدودية لغرض اسـتحصال ا

وافقات االصولية). ا
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واضــــاف انه ( كــــذلك مــــنـــاقــــشـــة
مــوضـــوع بـــيع حـــديــد الـــتـــســـلــيح
ـتـضـرر قـيـاس 10 مـلـمـتـر واعـادة ا
تــثــمــ تـأجــيــر قــهـوة شــكــر احـدى
الـبـنايـات الـعـائـدة الى الـشـركة وفق
عـمول بـها الضـوابط والتـعلـيمـات ا
دة  الزمـنية لاليجار وهي وحتديد ا
سنتان  قابلة لـلتجديد على ان تنهي
الــلــجــنــة اعــمــالـهــا خالل  14يــومـا
اضـافــة الى عـرض مــسـودة الــنـظـام

الـداخـلي بــ كـافـة األقـسـام لـغـرض
إبـــداء أرائـــهم ومــنـــاقـــشــاتـــهم وفق

عمول بها). األنظمة والقوان ا
 وتـواصل الــشـركـة الـعــامـة لـتـجـارة
احلبوب الـتابعـة للوزارة  عـملها في
ــــســــوقــــ اســــتالم الـــــشــــلب مـن ا
فـضـالعن جتـهـيــز نـازحي مـحــافـظـة
االنــبــار بــحــصص جــديــدة مـن الـرز
الفيتنامي واوضح مدير عام الشركة
ــراكـز هــيـثم جــمـيل اخلــشـالي ان (ا
الـتسـويـقيـة في مـحافـظـة الديـوانـية
واصلت استالم محـصول الشلب من
ـــســـوقــ لـــلـــمـــوسم الــفـالحـــ وا
الـتــسـويــقي احلـالي حــيث جتـاوزت
ــســتــلــمــة 20 الف طن الــكـــمــيــات ا
تـوزعت بـ  سايـلـو شـلب الـشـامـية
بـــكـــمــــــــــيـــة بــلـــغت  19218 طـــنــا
وســــايــــــــلــــو شــــلب الــــديــــوانــــيــــة
بكميـــــــــــة 728 طنا ومركز تسويق

االم بكمية 182طنا).
WŠ“U½ qz«uŽ

واضــــاف  ان (فـــــرع الـــــشــــركـــــة في
مـحـافـظة بـابل قـام بـتـجـهـيـز نازحي
ـادة الــرز حـيث بــلـغت احملــافـظــة  
الــكـمــيـة اجملــهـزة  48 طـنــا وضـمن
احلصة التموينـية حيث  توزيعها
ـوجودة  في ب الـعـوائل الـنازحـة ا
احملافظـة وحسب الـبيانـات اخلاصة
بتلك العـوائل كما باشـر الفرع ايضا
بـاسـتالم وجتـهــيـز الـرز الـفـيـتـنـامي
والــــرز احملــــلي الى الــــوكالء ضــــمن
احلــصــة الــتــمـويــنــيــة حــيث بــلـغت

الكمية اجملهزة 6136 طنا).
واشــار اخلـشــالي ان (مــجـرشــة ابـو
صــخــيــر احلــكـومــيــة في مــحــافــظـة
الــنـجـف بـاشــرت بـتــصـنــيع الــشـلب
ــنــتج هـذا الــعـام لــغـرض الــعـنــبـر ا
توزيعه ضمن البطاقة التموينية كما
قـــامت اجملــرشـــة ايــضــا بــتـــصــنــيع
كمـيات من شـلب الـياسـم والـفرات
احملول لـلمـجرشـة حيث بلـغ اجمالي

ما تصنيعه 1401 طن). 
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بحث وزير  التخطيط  وزير التجارة
وكـالة سـلـمـان اجلـمـيلـي مع عدد من
اعضـاء نـقابـة احملـاسبـ الـعراقـي
واقع الــنــقــابــة والــصــعــوبـات الــتي
تواجه احملاسبـ في عملهم ,مؤكدا
ان عــمـل ومــهــمــة احملــاســبــ تــعــد
اساسا مـهمـا من اسس عمل الـرقابة
ـالـيـة االمـر الـذي يـسـتـدعي الـعـمل ا
ــهــمــة عــلى عــلى دعـم هــذه الــفــئـة ا
وقـال اجلـمـيـلي في جـمـيع الـصـعـد .
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الـوزارة سـتـبــذل جـهـودهـا لـتـوفـيـر
نـاسبة الجراء قـراطية ا البيئـة الد
قـبلة للـنقابـة). موجها االنتخـابات ا
الــدائـــرة الـــقـــانـــونـــيــة فـي الــوزارة
ـــعــاجلــات (بـــاتــخـــاذ االجــراءات وا

طـلـوبة لـضـمان انـتخـابـات نزيـهة ا
وعادلة). واوضح البيان ان (اعضاء
الـنقـابـة طـالبـوا اجلـميـلي بـالـتدخل
الصالح واقـع نـــقـــابـــتــــهم من خالل
االشــراف عـلى اجــراء االنــتـخــابـات
ـقـبــلـة). عـلى صـعــيـد اخـر اعـلـنت ا
ــواد الــشــركــة الـــعــامــة لـــتــجــارة ا
االنـشائـيـة التـابـعـة لوزارة الـتـجارة
عن اجــــــراء دراســــــة لــــــلــــــجــــــدوى
قدمة قترحات ا االقتصادية لكافـة ا
الستـثـمار األراضي الـعـائدة لـها في
بـغـداد واحملـافــظـات.  ونـقل الـبـيـان
عن مـديـر عـام الـشـركـة زهـيـر احـمـد
سـلــمـان خالل تــرؤسه اجلــلـسـة 19
جملــــلس ادارة الـــشـــركــــة انه (تـــمت
الـية ـواضيع االداريـة وا منـاقشـة ا
والــتــســـويــقــيــة الــتي تــخص عــمل

ومــتــخـصــصــ بــحــاالت الــفــسـاد
وتـسـهـيل مـهـمـتـهم وعـدم االصـغاء
الدعــاء الـبــعض عــلى أن عــمل مـثل
تـلك الـلـجـان في العـراق يـعـد قـدحًا
لـلـسيـادة بـاالضـافـة الى االفادة من
جتـــــارب الـــــدول الــــتـي عـــــانت من
التغييرات السـياسية واالنعطافات
انيـا واليابان وتركيا اجلوهرية كا
وعــــدم االعــــتــــمــــاد عــــلى الــــفــــرق
االمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة بــهـذا
الـشأن). واضـاف ان (الـقـضـاء على
الـــفـــســـاد يـــحـــتـــاج الى تـــثـــقـــيف
ـوظـف بـقـوانـ الدولـة واشـاعة ا
الـــوطـــنـــيـــة بـــدال من االنـــتـــمــاءات
احلــزبــيــة والــطــائــفــيــة في الــبالد
فـضال عن اقـرار تـشـريـعـات تـتـعلق
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اوصى مــنــتــدى االعــمـار الــعــراقي
ــكـافــحـة احلـكــومـة بــوضع خــطـة 
الــــفـــــســــاد خـــــارج اطــــار الـــــكــــتل
الــســيـاســيــة وبــإشـراف الــســلــطـة
الــقــضــائــيــة  ,داعــيــا الى تــشــريع
قانون يـضمن استـعادة االموال من

قيم خارج البالد.   الفاسدين ا
ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس عن
اجملــتـمــعــ خالل نــدوة نــقــاشــيـة
ـنــتــدى بـشــأن مــكـافــحـة عــقـدهــا ا
ـان  مطالب الفـساد الـقول ان (الـبر
بـوضـع الـقــوانــ الــســابــقـة حتت
طــائـلـة الــنـقـاش واجــراء تـعـديالت
عــادلــة تــتــنــاسب مع قــانــون ســلم
الـــرواتب بـــاالضـــافـــة الى تـــعـــديل

قـانـون هــيـئـة الــنـزاهـة واعــطـائـهـا
احلـق بـإكــمـال اجــراءاتـهــا إلى حـد
احلسم وعدم االعتماد على التسليم
ـــلــفـــات عــالــقـــة فــضال عن وتــرك ا
ربطها بـالقضاء ليـكون قرارها جزء
من الـقرار الـقـضائي اليـقـتصـر على

االستدعاء فقط).
jÐ«— l¹dAð

مــــشـــــــــددا عــــلى (إعــــادة الــــعــــمل
ـــديـــريـــــــات االمن االقـــتـــصـــادي
ـالي الـتي والـبـيـئي والـصـنـاعي وا
كانت فاعلـة في احلكومـات السابقة
قبل عام 2003 واقرار تشريع يربط

ديريات بالهيئة). تلك ا
ودعـا البـيـان الى (االستـعـانة بـفرق
دولــيــة وشــركـات مــتــابــعــة مــالــيـة

بـــاجلـــســد الـــوظـــيـــفي احلـــكــومي
وحتديد الـقدرة االنتـاجية كـمقياس
لــلــتــوظــيـف مع االلــتــزام بــقــانــون
الـــثــواب والــعــقـــاب لــلــمـــقــصــرين

وللمجتهدين).
W «b²  WOLMð

ـصارف مؤكـدا انه (البـد من الزام ا
االهلية بتطبيق خـطة تنمية شاملة
تــتـعـلـق بـاإلقـراض وفــتح عـطـاءات
ـوظفـ والطـلبة تسـهيل لـشرائح ا
ودعم قـطــاعــات الــدولـة االبــداعــيـة
والعلمية وفق قوان يتم تشريعها
ــان وكـذلك مــعــاجلـة من قـبـل الـبــر
نـزيف االموال من الـعـملـة الـصعـبة
وتــقــيــيــد مـزاد الــعــمــلــة بــقــوانـ
صارمـة). وطالب البـيان االستـعانة

تـقدم قاعـدة البـيانات اخلـاصة بـا
ـاضـية.  واضـاف الـكـناني لـلقـرعـة ا
ان (الـهــيـئــة سـتـحــدد نـحـو  13الف
مقعد من القرعة اإللكترونية بعد فرز
حـصـص مـحـافــظـات شـمــال الـعـراق
ومــؤسـســتي الــشـهــداء والــسـجــنـاء

.( السياسي
الفتا الى ان (اجراء القـرعة سيشرف
عــلـيـهــا قـضـاة مـن مـجـلس الــقـضـاء
االعـــلى وبـــحــضـــور مــســـؤولــ من
الـسـلطـتـ التـشـريـعيـة والـتـنفـيـذية
وتابع , ( ـواطن ووسائل االعالم وا
ان (الـهـيـئــة حـريـصـة عـلى ان يـأخـذ
تقدم على القرعة حقوقهم جميع ا
بالتساوي بكل حـيادية دون مفاضلة

او تمييز).
مــوضــحــا ان (تــوزيع مــقــاعــد احلج
سيكون حسب النسـبة السكانية لكل
مـحـافظـة وفق الـبـيـانـات الواردة من

وزارة التخطيط).
واكـد الـكـنــاني ان (الـهـيـئـة سـتـنـشـر
اضية تقدم على القرعة ا اسماء ا
ـــوقع االلـــكـــتــــروني الـــرســـمي فـي ا
والـصـفــحـات الـرئـيــسـة عـلى مـواقع
الـــتـــواصل االجــتـــمـــاعي وبــإمـــكــان
ـــواطـــنــــ االطالع عـــلــــيـــهـــا دون ا

احلاجة الى مراجعة مكاتبها). 
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حددت الهيئـة العليا لـلحج والعمرة
واطـن عـلى قرعة منافـذ تسـجيل ا
احلج االلكـترونـية لـلسـنوات الثالث

قبلة.  ا
تحدث الرسمي باسم الهيئة وقال ا
حـسن فـهـد الـكـنـاني في بـيـان امس
ان (الــهــيــئــة سـتــفــتــتح يــوم االحـد
عـتـمدة في بـغداد قـبل مـنافـذهـا ا ا
ــواطـنـ واحملــافـظـات لــتـســجـيل ا
عـــلى قــرعـــة احلج لالعـــوام الــثالث
كنـهم استالم بـطاقة قبـلة حـيث  ا
التقد وضوابط وآلية التسجيل).
ـكن لـلـمـواطـنـ مـشـيـرا الى انـه (
مـلء اســتــمــارة الــتــقــد بــطــريــقـة
الكـترونيـة التي سـيتم نـشر رابـطها
ــــوقع الــــرســــمي لــــلــــهــــيــــئـــة في ا
والـصـفـحـات عـلى مـواقع الـتـواصل
االجــتــمـــاعي فــيـــســبــوك وتـــويــتــر
وتــلــيـكــرام وانـســتـكــرام لــتـســجـيل
اسـمـاؤهم في الــقـرعـة االلـكـتـرونـيـة
التي سـتجـرى بعـد فرز االسـتمارات

وتدقيقها).
وتـابع ان (الــهـيـئـة سـتــنـشـر قـاعـدة
بيانات مركزيـة في موقعها الرسمي
ـــواقع الـــتــواصل وصـــفـــحــاتـــهــا 
ــواطــنــ االجـــتــمــاعـي بــاســمـــاء ا
ـتـقـدمـ عــلى الـقـرعـة لـلـتـأكـد من ا

الدخول فيها).
وكــانت الــهــيــئــة قــد قــامت بــأجـراء
الـقـرعـة الــتـكـمـيـلـيـة لـلـعـام اجلـاري
ـتـقـدمـ عـلى الـقـرعة لـلـمـواطـن ا
ــاضـيـة . وقــال بـيــان ان (الـهــيـئـة ا
قبل اجرت القرعة التكميلية للعام ا
في مـقـرهـا الـرئيـس في بـغداد الـتي
ـتـقـدمـ ـواطـنـ ا سـتـجـري بـ ا
ــاضــيـة فـــــــــي عــلى قـرعــة احلج ا

عام 2016).
تحدث الرسمي باسم الهيئة وكان ا
حسن فهد الكناني  قد اكد ان اجراء
القرعـة جاء بعـد االنتهـاء من تدقيق
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فهد الكناني

مع نهايـة العام 2017 وبداية الـعام اجلديد 2018 تظل التـنمـية أحد أهم
ركزي الذي ال األهداف األساسيـة للبـلدان العـربية ألنهـا تشكل احملـور ا
تقدمة وتوفير سبل كن لها التقدم من دونه فما بالك اللحاق بالبلدان ا

العيش الكر للمواطن. 
ولعلّ إجناز اخلـطط الطـموحة (2030) في اجملاالت اخملـتلـفة يحـتاج إلى
ـاديـة الـنـظـريـة والـعـمـلـيـة وصـوالً تـضـافـر جـمـيع اجلـهـود الـبـشـريـة وا

ختلف جوانبها.   لموسة في ميدان التنمية  لتحقيق األهداف ا
ويكـفي أن نلـقي نـظرة سـريعـة عـلى البـلدان الـتي حـققت جنـاحات كـبرى
عـلى هـذا الصـعـيـد خالل عـقـدين ونـيّف من الـزمـان  وانـتـقـلت من حـالة
ي ستوى العا التخلف إلى حالة التقدّم لنصل إلى حـقيقة باهرة على ا
ـسـتـدامـة فقـد كـانـت بلـدان مـثل وذلك حـ سـارت في طـريق الـتـنـمـيـة ا
الصـ ومالـيـزيا وسـنغـافورة وتـركـيا والـبرازيل والـهنـد وجـنوب أفـريقـيا
تخلّـفة لكـنها أصـبحت اليوم حتى مطـلع الثمانـينات في دائـرة البلـدان ا
ـا حققته من من البلدان الـتي يُشار إلـهيا  بـالبنان في الـساحة الـدولية 

منجزات كبيرة على صعيد التنمية. 
ستدامة في بداياته وهو نا العربي ال يزال احلديث عن التنـمية ا وفي عا
بـحـاجـة إلى تـأصـيل وتـبـيـئـة "عـربـيـة" بـحـيث تـتـنـاسب مـبـادئـهـا الـعـامـة
وقوانيـنهـا مع ظروفنـا وتطـور مجتـمعـاتنا آخـذين بنـظر االعتـبار مـركزية
الـدولـة العـربـيـة وضـعف الـقـطـاع اخلـاص وجـنـيـنـيـة مـؤسـسـات اجملتـمع
شاركة والسيّما بـاتخاذ القرار واستمرار نقص فرص دني وضعف ا ا
التـعلـيم وشحّ إمكـانيـات القـضاء عـلى األميـة األبجـدية فـما بـالك باألمـية
ياه التكـنولوجيـة ناهيـكم عن مشاكل الـصحة والـبيئـة والتصـحّر وشحّ ا
وتفاوت الدخل والتوزيع غير العادل للثروة وغيرها  إضافة إلى معوّقات
كـثـيـرة مـنـهـا: احلـروب والـنـزاعـات األهـلـيـة الـداخـلـيـة وظـواهـر اإلرهـاب
رأة إضافة والسيّما اإلرهاب الدولي وشـيوع العنف وخصـوصاً ضد ا
إلى أن بعض الـبـلدان شـهـدت انقـسامـات طـائفـيـة ومذهـبيـة وإثـنيـة حادة

وتداخالت خارجية مختلفة. 
قـصـود بالـتـنمـية هـو "الـنمـو االقـتصـادي" الذي وحتى وقت قـريب كـان ا
اتّسع مفهـومه ليشمل الـتنميـة البشريـة وصوالً إلى ما تبـنّته تقارير األ

ائية واالسكوا " اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تحدة اإل ا
قـصـود مـنه: االنـتـقال من ـسـتـدامـة وا " من إقـرار مصـطـلح الـتـنـميـة ا
رأسـمـال الـبـشـري إلـى الـرأسـمـال االجـتـمـاعـي وذلك لـيـشـمل اجلـوانب
السـيـاسـيـة واالقتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة والثـقـافـية والـقـانـونـية والـتـربـوية

والبيئية والصحية وغيرها. 
تحدة فهوم الواسع للتنمية يأخذ طريقه إلى أدبيات األ ا وهكذا بدأ ا
شاركة والتمثيل وخصوصاً في معاجلة شرعية احلكـم  وتوسيع دائرة ا
للفئات اخملـتلفة إضـافة إلى العالقة بـ اإلدارة والناس في ظلّ ارتفاع
ـساءلـة والـشفـافيـة بـهدف حتـقـيق اإلدارة الرشـيدة زيـد من ا طـالـبة بـا ا
والسالم اجملتـمعي ألن الـتنمـية تـتعزّز وتـتّطور بـالسالم ولـيس باحلروب
والـنـزاعات كـمـا أنـهـا تـغـتـني بـاحـتـرام احلـقـوق واحلـريـات األمـر الذي
ـنـاسبـة لـذلك طـبقـاً  لـظروف كـل بلـد وتـطوره يحـتـاج إلى تـوفيـر الـبـيئـة ا

التاريخي. 
ـواطـنـ وأمام ـسـاواة بـ ا إن احـترام خـيـارات الـنـاس يـعـني حتـقيق ا
القانـون بشكل خـاص السيّمـا ح يكـون القضـاء مستـقالً ونزيهـاً كما
ـرأة ومسـاواتهـا مع الرجل وتـمكـينـها لـتكـون عنـصراً يعـني تعـزيز دور ا
فـاعالً في اجملـتــمع ألن ذلك أحـد األركــان الـتي ال غـنى عــنـهـا لــتـحـقـيق
شاركـة الواعيـة واجملتمـعية السـيّما بـتحقـيق قدر ضروري من الـعدالة ا

لدوام عملية التنمية وتقدّمها نحو أفق أكثر رحابة. 
تحدة تتواتر بشأن فروع أساسية ومنذ العام  1990كانت تقارير األ ا
لدعم عملية التنمية سواء فيـما يتعلق باحلكم الصالح أو حقوق اإلنسان
ا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة رأة أو الفئات الضعيـفة  أو حقوق ا
أو تلبية  حـقوق اجملموعـات الثقافيـة التي تنتـمي إلى هوّيات فرعـية دينية

وإثنية ولغوية وغير ذلك بحيث تشعر بعدم التمييز. 
تحدة وكان لصدور "إعالن احلق في التنمية" من اجلمعية العامة لأل ا
العام 1986 دور مؤثر في إعالء شـأن هذا احلق كـونه حقاً أسـاسياً من
كن حقوق اإلنـسان وهو حق فـردي مثلـما هـو حق جماعي أيـضاً وال 
حـجب هــذا احلق عن األفــراد سـواء من جــانب الـدولــة أم من أيــة جـهـة
ـكن حجب حق الدولة من التقدم حتت عناوين خارجية أخرى مثلما ال 
تنفذة فـي اجملتمع الدولي بـوضع عقبات أمام مختلـفة من جانب القـوى ا

حصولها على التكنولوجيا. 
ومن الـناحـيـة الـنـظـريـة ينـدرج احلق فـي التـنـمـيـة في إطـار اجلـيل الـثالث
دنـية واحلقوق االقـتصادية حلقوق اإلنسـان فبعد احلـقوق السيـاسية وا
واالجتمـاعيـة والثـقــــــــافـية التي أقـرّت في العـهدين الـدوليـ الصادرين
تـحدة الـعام 1966 واللـذين دخال حـيّـز التـنـفيـذ الـعام 1976 عن األ ا
ي حلقـوق اإلنسان الـصادر في العام 1948 فإن وذلك بعد اإلعالن الـعا
"احلق في التـنــــــميـة" واحلق في السالم و"حلق في بـيئـة نظـيفة" واحلق
في االفـادة من مـنـجـزات الـثـورة الـعـلــمـيـة -الـتـقـنـيـة"هي حـقـوق مـضـافـة
وأساسـيـة إلى الـشـرعـية الـدولـيـة حلقـوق اإلنـسـان في إطـار ديـنامـيـكـية

احلـقـوق فبـقـدر كـونـيـتـهـا  فـهي مـحـلـيـة ومـثـلمـا هي
ـعنى خصــــــــوصـيـة فهـي شامـلـة أيـضاً وبـهـذا ا
فــهي مـــتــرابــطـــة في الــوقـــــــــت نــفــسـه وال تــقــبل

التجزئة.
{ باحث ومفكر عربي 

تورق لي اخللوة في يوم مشمس يكون ربيعه غالبا خريفه بدرجة جيدة 
ومستقرة حتت شجـرة كثيرة األغصان وارفة ظاللـها تتسع إلى عشرات
األمتار  واإلزهار حولها مـحتكرة جميع األلـوان وأزكى العطور الفواحة
 مطـربا بـزقزقـة العـصـافيـر وتغـريد الـبالبل وال ضـير إذا تـخلـلهـا هديل

احلمام .
متـكئـا ..مضـطجـعـا  استـسلـمت لهـجمـات الـنعـاس التي بـدأت طالئعـها
تتـوافـد الـواحـدة تـلـو األخرى حــــتى وقـعت اجلـفـون في شـراك الـفـخاخ
الـتي نـصـبت بـاحتـراف أزلـي  معـدودات الـدقـائق هي الـتي سـجـلت في
عـالم الـغـيـبـيـات الـصـغــرى  حـاولت جـاهـدا عـودة عـمـلـيـة اإلبـصـار إلى
طـبيـعـتـهـا الـسابـقـة وبـتـشـويش بـعض مـنهـا وقـعت عـلى مـشـهـد لم تـألفه

سابقا .
إذا بقط صغير يطارد كلبا كبيرا ويحاول االقتصاص منه ويأخذ ما كان

صيدا له .. 
ــقـطع فـي أفالم كـارتــون األطـفــال ولـكن في نـعم .. قــد شـــاهــدت هـذا ا
واقـعـنـا لم تـســــــجل إال في بـعض تـرويض عـروض الـسـيـرك  أعـطـيـنـا
األمر لـكف الـيـد الـــــــيـمنى كـافـة الـصالحـيـات منـهـا ضـرب الـوجه لكي
نفـيق من سـباتـنـا  لكن مـحــــــاوالتنـا بـاءت بالـفـشل ألننـا كـنا فـي يقـظة

تامة .
ــقـلـوب  كــانت إالم حتـفـز فـنـــــــحـن في زمـان كل شــــــــــيئ يـسـيــر بـا
ـصـائب واألفـراح وتزرع أبنـاءهـا بـنـجـدة اجلـيران والـوقـوف مـعـهم في ا
ـعاودة اخلالـة والعمة واخلـال والعم وبيت األقارب احلنان في صدورهم 

 فماذا جرى اليوم لبعض األمهات وكثير من األبناء .
دودة نحـن في زمان كـل شي يسـيـر مـقـلـوبـا  كانت جـسـور األغـنـيـاء 
بأصـنـاف اخلـير إلى بـطـون الـفـقراء حـيث ال عـ رأت وال أذن سـمعت 
فماذا جرى اليوم لبـعض األغنياء فقد أوصـلوا أنابيب إلى أوردة الفقراء

والتلذذ بطعم ما تبقى من دماء .
ـطلوب  كـان العدل واألمن حتمي نحن في زمان كل شي يـسير عكس ا
فمـاذا جرى الـيوم  وهل كل شـيئ يسـير تـلكـاتهـم  النـاس وأموالـهم و

طلوب حقا ? عكس ا


