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{ لـــــنـــــدن - أ ف ب) - أدرجت وزارة
الــثـقـافـة الــبـريـطـانــيـة امس الـثالثـاء
مـسجدين لـندنـي على قـائمـة التراث
ـعـمـاري الوطـني وذلك الـتـاريـخي وا
عمال بـتوصية بـهذا الصـدد أصدرتها
ـكـلـفــة حـمـايـة الـوكـالــة احلـكـومـيــة ا
الــتـراث. وقــالت وكــالـة "هــيـســتـوريك
إنغالند" في بيـان ان القرار يشمل كال
ـركز ـركـزي" مع ا من "مسـجـد لـنـدن ا
ــلـحق به و"مـسـجـد فـضل" الـثـقـافي ا

الواقع في حي ساوثفيلدز.
ونـقل البـيان عن وزيـر الدولـة لشؤون
الـــتـــراث مـــايــــكل ايـــلـــيـس قـــوله إنه
سـجـدين الرائـع "بـإدراجـنا هـذين ا
عـلـى الـقـائــمـة ال نـحـافـظ عـلى مـواقع
ـا نـحـتـفل عـبــادة مـهـمـة فـحــسب وإ
ايـــضــا بــاإلرث الــغــنـي لــلــجــمــاعــات

سلمة في انكلترا". ا
واوضــحت الــوكــالــة في بــيــانــهــا ان
ركـزي الذي افـتتح في مـسجـد لنـدن ا
 1977بــوشـر بـبـنـائه في  1970عـلى
ارض قـــدمــتــهــا حــكـــومــة ونــســتــون
ـعــتـقـد تـشــرشل "اعـتـرافــا بـأهـمــيـة ا
ـــتــحــدة في ـــمــلــكــة ا االسالمي في ا
مـجــتـمع مــتـعــدد الـثــقـافــات بـصـورة
ـسـجـد الذي مـتـزايـدة". واضافت ان ا
ــذهــبــة ــتــاز بــقــبــتـه الــضــخــمــة ا
ومنارته الـبيضاء البـالغ ارتفاعها 44
مــتــرا بــني وفــقــا لــطــراز يــزاوج بـ
"احلــداثــة الــبـريــطــانــيــة" و"األشــكـال

التقليدية لالسالم". 
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أما مسجد فضل الذي اجنز بناؤه في
 1926فـهو اول مـسجـد بني في لـندن
وقـد  تـشـيـيـده بـتـبـرعـات من ابـنـاء

الطائفة االحمدية.
ـسـجـد الـذي وبـحـسب الـوكـالـة فـإن ا
ـتاز بـلونيـه االبيض واالخـضر "هو
مـزيـج من اشـكــال مــعـمــاريــة هـنــديـة
واجتــاهــات اســلــوبــيـــة بــريــطــانــيــة
مـعاصـرة". وفي بيـانهـا لفـتت الوكـالة
الى انها عززت ايضا تصنيف مسجد
"شـــاه جـــاهـــان" الــــواقع في جـــنـــوب
بــريـطــانــيـا وهــو اقــدم مـســجــد عـلى
تـحـدة ليـصبح ـمـلكـة ا االطالق في ا
من "الـفـئـة االولى" الـتي تـضم مـبـاني

تكتسي "اهمية استثنائية".
وفي االجـــمـــال هـــنــاك  17مـــســـجــدا
بريـطـانيـا مـدرجا عـلى قـائمـة الـتراث

عماري الوطني. التاريخي وا
الى ذلك  نددت هيئة تفتيش السجون
الــبـريــطــانـيــة في تــقـريــر نــشـر امس
ـهـاجرين الـثالثـاء بـظروف احـتـجاز ا
في اكـــبــر مـــركــز مـــخــصص لـــهم في
الــبالد مــؤكـدة انــهم يــحـتــجـزون في
ظـروف "شـبيـهة بـالـسجـون" ولفـترات
»Ã«—œ∫ مسجد لندني  ادراجه على الئحة التراث البريطانيطــويــلــة "مـــفــرطــة" بــلــغت في احــدى
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{  لـوس اجنـلـيس - أ ف ب - شـهـدت
ـتحدة كالـيفـورنيـا في غرب الـواليات ا
االثـنــ اولى الـتــظـاهـرات عــشـيـة أول
زيـارة للـرئيس دونـالد تـرامب إلى أكبر
الـواليـات األمـيـركيـة عـدديـا وأحـد أبرز

وقراطية في البلد. عاقل الد ا
وتــظــاهـــر حــوالى مــئـــتي شــخص في
وسط ســان ديــيـغــو لــلـتــنــديـد بــزيـارة
عـاديـة للـهـجرة الـرئـيس وبـسيـاسـته ا
ـديـنـة الـواقـعـة عـلى احلدود في هـذه ا

كسيك. مع ا
وبعد هـبوط طائرته الـثالثاء في قاعدة
ميرامار اجلوية في جنوب كاليفورنيا
يـــتـــوجه الــــرئـــيس اجلــــمـــهـــوري إلى
احلـدود في أوتــاي مـيــسـا إلـى جـنـوب
ــوقـع حــيث ســـان ديــيـــغــو لـــزيـــارة ا
ـاذج أولـيـة لـلـجـدار تـعـرض ثـمـانـيـة 
الـذي يـعـتـزم بـنـاؤه عـلى طـول حـوالى
ثـالثــــــــة آالف كــــــــلـم مـن احلــــــــدود مع
ـكــسـيـك تـنــفـيــذا ألحـد أبــرز وعـوده ا

االنتخابية.
وكـــــــانت أريـــــــيل نـــــــوركــــــروس بــــــ
ــتـظــاهـرين االثـنــ في سـان ديــيـغـو ا
أمــام مـبــنى اإلدارة الــفــدرالـيــة رافــعـة
الفـتـة كـتب عـلـيـهـا "ال حـقد فـي الـوالية
الــذهـبــيـة (لــقب كـالــيـفــورنـيــا) ال أريـد
ســــيــــاســـة (تــــرامب) في واليــــتي وفي

بالدي".
وتــقـول أريــيل وهي تــســيـر فـي مـوكب
يرفع الفتات كـتب عليها "ال جدار" وفيه
مــتـظــاهـرون يــحـمــلـون عــلى أكـتــافـهم
كسـيكي إن أطفـاال يرتـدون البـانشـو ا
"هــذه الـنـمـاذج األولـيـة الـثـمـانـيـة غـيـر
مــجــديـة (...) فــالـنــاس يــتـمــكــنـون من
االلـــتـــفـــاف عــلـى اجلـــدران هـــذا هــدر
ـكلف وهي وسـيلة (لترامب) ألموال ا
من أجـل حتـــــــويـل األنـــــــظـــــــار عـن كل
مـشـكالته". وقـال مـتـظـاهـر آخـر مـعـلـقا
ـاذا انتـظر عـلى زيـارة ترامب "ال أدري 
كل هــذا الــوقت لـيــأتي. لــكــنه يـدرك أن
ـكـان الـذي يـواجه فـيه أكـبـر هـذا هـو ا
قاومة هنا على احلدود هنا قدر من ا

في كاليفورنيا".
ــاذج اجلــدار يــلـقي وبــعــد تــفـحص 
ترامـب كلـمة أمـام عسـكـري في قـاعدة
مـيرامـار ثم يتـوجه إلى لوس أجنـليس
حيث يحضـر حفل عشاء جلمع األموال

للحزب اجلمهوري.
من جــهــة أخـرى نــظم رئــيس مــجـلس
الــشـــيــوخ احملـــلي في كـــالــيـــفــورنـــيــا
ـوقراطي كيـفن دي ليون بـعد ظهر الد
االثن جتمعا في بيفرلي هيلز حتسبا
نـطقـة الثـرية لزيـارة ترامب إلى هـذه ا
احملـاذية للوس أجنـليس والتـي ستقام

فيها مأدبة العشاء.

مع ايـران". وتـابع هــول "نـحن نـطـالب
ـــتــحــدة اجملـــتــمع الـــدولي في اال ا
بــدعم بي بي سي وحــمــايــة احلق في

حرية التعبير".
وتـــقــــول بي بـي سي ان صـــحــــافـــيي
محطتها التلفزيونية بالفارسية التي
تــبث عـبـر االقــمـار االصـطـنــاعـيـة في
لـندن وعـائالتهم في ايـران يتـعرضون
ـــنـــهج" مـــنـــذ اطالق "الســـتــــهـــداف 

احملطة في .2009
ــضــايــقـات واعــلــنت بي بـي سي ان ا
ـاضي بـعـدمـا اطـلـقت ازدادت الـعـام ا
الـسلطـات االيرانيـة حتقـيقا لالشـتباه
ـة ضد االمن بـان عـمـلهـم يشـكل "جـر

القومي في ايران".
واعلـنت بي بي سي ان ايران اصدرت
مـذكــرة قــضــائــيــة بــتــجــمــيــد اصـول
ـتلـكات  152شـخـصيـة غـالبـيـتهم و
من االفـراد احلــالـيـ والـســابـقـ في
فـــــريق عـــــمـل مــــحـــــطـــــة بـي بي سي
بـالـفـارسـيـة تـمنـعـهم مـن شراء وبـيع

تلكات في ايران.
ه ومـنـاقـشته وفي تـقريـر سـيـتم تقـد
في مــجــلس حـــقــوق االنــســان أبــدت
ــــتـــحـــدة ـــقــــررة اخلـــاصــــة لال ا ا
لــلـمــجـلـس اسـمــاء جـهــانــغـيــر الـتي
ـاضي "قـلق" الهـيـئة توفـيت الـشهـر ا

ازاء هذه االتهامات.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5986 Wednesday 14/3/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5986 االربعاء 24 من جمادى االخرة 1439 هـ 14 من آذار (مارس) 2018م

نـيوم والـصلب وأعفى ـتحـدة من اال ا
سـتـوردة من كـندا مـنـهـا موقـتـا تـلك ا

كسيك. وا
وقـالـت رئـاســة الــوزراء الــكــنــديـة في
ة بـيـان انه بـعـد اسـبـوع مـن اول مـكـا
هــاتــفــيــة جـرت بــيــنــهــمــا حــول هـذه
ــسـألــة تــبــاحث تـرودو وتــرامب في ا
"مجـموعة متـنوعة من التـحديات التي
ا في ـتحدة  تواجه كـندا والويات ا
ـــنــيــوم ذلك صــنـــاعــات الـــصــلب واأل

التكاملية في أميركا الشمالية".
ونـقل البـيـان عن تـرودو تشـديـده على
مـسـامع تـرامب عـلى "اهـمـيـة احلـفـاظ
ـنفعة ـتبادلة ا على سـالسل التزويد ا
ـوجـودة لـديـنـا اذا مـا اردنـا حـمـايـة ا
الـوظــائف واألعــمـال الــتـجــاريــة عـلى

جانبي احلدود".
من جهته شدد تـرامب بحسب ما نقل
عنه بـيان اصدره الـبيت االبيض على
فاوضات "اهمية االنتهاء سريعا من ا
اجلاريـة حول نـافتـا (معـاهدة الـتبادل
الـتجـاري احلـر في اميـركا الـشـمالـية)
لضـمان حيوية الـصناعات التـحويلية
ــــتـــحـــدة وامــــيـــركـــا فـي الـــواليـــات ا

الــشــمـالــيــة وحلــمــايــة االمن الــقــومي
تحدة". واالقتصادي للواليات ا

وكــان تـــرامب اثـــار نــقـــمـــة الــشـــركــاء
ــتـحــدة وفي الــتــجــاريــ لــلــواليــات ا
مقـدمهم الص والـيابان باصداره في
وجـبه رسوما  8اجلـاري قرارا فـرض 
ـتـحدة بـاهظـة عـلى واردات الـواليات ا
نـيوم في خطـوة تهدد من الـفوالذ واال
ـكن التـكهن بإشـعال حرب جتـارية ال 

بعواقبها.
ـئة على وهذه الـرسوم الـتي تبلغ  25با
ـئة على واردات واردات الفوالذ و 10با
ـنيـوم ستـدخل حـيز الـتـنفـيذ خالل اال
رسوم. لكن  15يوما من تاريخ صدور ا
االجـراء االمــيـركي ال يــشـمـل كـنـدا اول
شــريـك جتــاري واول مــصــدر لــلــفـوالذ
ـتحـدة معفي ـنيـوم الى الواليات ا واال
"فـي الـــــوقت الـــــراهـن" من الـــــرســـــوم

كسيك. ومثلها ا
ومـــصــيــر هـــذين الــبــلـــدين اجملــاورين
ـتـوسط ـتـحـدة في االمـد ا لـلـواليـات ا
فـاوضات مـرتبط خـصوصـا بـنتـيجـة ا
اجلـاريـة حـول اتــفـاقـيـة الـتـبـادل احلـر

الميركا الشمالية (نافتا).

وكــان تــرامـب قـال "اذا تــوصــلــنــا الى
اتـفـاق فـلن تــفـرض رسـوم عـلى كـنـدا
ـــكـــســـيك" مـــؤكـــدا قـــنــاعـــتـه بــان وا
كن ان ـفاوضـات الـشـاقة اجلـاريـة  ا

تفضي الى نتيجة.
لـكن كـنــدا سـارعت عـلـى لـسـان وزيـرة
خــارجـيــتـهــا كـريــسـتــيـا فــريالنـد الى
ـفاوضات رفض تـقد اي تـنازل في ا
حـول نـافتـا مـؤكـدة ان اوتاوا تـعـتـبر

." سألت "قضيت منفصلت ا
ـكسيك من وقـالت ان استثـناء كندا وا
هـذه الـرســوم هـو "مـجــرد خـطـوة الى
االمـام" ونـتـيـجــة "الـعـمل الـنـشط" لـكل
ــسـؤولـ الــكـنـديـ لــدى نـظـرائـهم ا
االمـيــركــيـ مــؤكـدة ان "هــذا الــعـمل
مــســـتــمــر وســـيــتــواصـل حــتى ازالــة
احتمال فرضها بالكامل وبشكل دائم".
وفي الــعـام  2017بـلغ إجــمـالي واردات
ـتــحــدة من الــصـلب 33,46 الــواليــات ا
مـلـيـار دوالر مـقـابل  24,28مـلـيـار دوالر
ئة. عام  ? 2016بزيـادة نسبـتها 37,8 با
امـا وارداتـها مـن االلـومـنـيوم فـبـلـغت
 17,31مـلـيــار دوالر مـقـابل  13,14مــلـيـار

ئة. بزيادة حجمها  31,7 با

وجرت أضـخم تظاهرة في كـنيسة في
ســان إيــسـيــدرو مـطــلـة عــلى احلـدود

ئات. ويتوقع أن يشارك فيها ا
انية وسيحضر كيف دي ليون والبر
لـــوريــــنــــا غــــونــــزالس فــــلــــيــــتــــشـــر
ـوقراطـيـة من سان ديـيغـو فضال الد
ـثــلـ عن الــرابـطــة األمـيــركـيـة عن 

دنية. للحقوق ا
تظاهرين نصب الفتة ويعتزم بعض ا
ضــخــمــة تــدعــو الـــرئــيس إلى "بــنــاء

جسور وليس جدرانا".
ــقــابل يـنــظم مــؤيـدون لــتـرامب في ا

شروع بناء اجلدار. جتمعا دعما 
وتـأتـي زيـارة تـرامب في فـتـرة تـشـهـد
تـوترا شديـدا ب كـاليفـورنيا وإدارته
اضي الـتي قـدمت شـكـوى األسـبـوع ا
نح ضد الوالية لسياستها القاضية 
. "مالذ آمن" للمهاجرين غير الشرعي
الى ذلك أعـلـنت اوتـاوا وواشـنـطن ان
رئـــــيس الـــــوزراء جـــــاســـــ تـــــرودو
والــرئــيس االمــيــركـي دونـالــد تــرامب
ـة هـاتـفـية تـباحـثـا مـجـددا خالل مـكا
االثــنـــ في مـــســألـــة الــرســـوم الــتي
فـرضهـا االخيـر على واردات الـواليات
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تظاهرات في
كاليفورنيا
االمريكية ضد
زيارة دونالد ترامب

في الـــســجــون فـي تــقـــريــره إن "عــدم
وجـــود ســـقـف زمـــني لــــطـــول فـــتـــرة
هـاجرين االعـتقـال أدى إلى احتـجاز ا

لفترات طويلة للغاية".
عـيشـية في وشـجب كالرك الظـروف ا
ـشـابــهـة لـظـروف مــركـز االحـتــجـاز "ا
الــــســــجن" مــــشــــيــــرا الى الــــوجـــود
ـستـوطن" للـعث والفـئران وانـتشار "ا
اخملـــــدرات اضـــــافـــــة الى تـــــكـــــبـــــيل
ـهاجـرين بصـورة منـتظمـة حتى من ا

دون ان يكون هناك "خطر واضح".
فيـما اعلـنت هيئة االذاعـة البريـطانية
"بـي بي سـي" انــــهـــــا نـــــاشــــدت اال
ـتــحـدة في جــنــيف حـمــايـة حــقـوق ا
حــافــيـــيــهــا وعــائالتــهم بــعــد ازديــاد
"مـضايـقات" السـلطـات االيرانـية التي
مارسة "االضطهاد اتهمتها الشـبكة 

على مدى سنوات".
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ـسـبـوقـة بـعـد وتـأتي اخلـطــوة غـيـر ا
تـوجـيه الـشبـكـة نداءات لـطـهران دون
ـضـايـقـات ضـد افـراد جـدوى بـوقف ا
فــريق عــمـلــهــا في خــدمــات الـشــبــكـة
بــالـلـغـة الـفـارسـيــة بـحـسب مـا اعـلن

توني هول مدير عام "بي بي سي".
وقــال هــول في بــيــان إن "بي بي سي
ـسـبـوقة اتـخـذت هذه اخلـطـوة غـيـر ا
تـحدة الن محاوالتنا ناشدة اال ا

احلاالت اكثر من أربع سنوات.
وقـالت الــهـيـئــة عـقب زيــارتـهــا مـركـز
احـتـجـاز "هـارمـونـدسـوورث" الـقـريب
من مــطـار هـيــثـرو في ضـاحــيـة لـنـدن
والـذي يـعـتـبـر اكـبـر مركـز فـي اوروبا
ـهـاجـرين ان بعـض نزالئه الحـتـجـاز ا
محتجزون فيه "منذ وقت طويل جدا"
مـشــيـرة الى انـهـا حــ بـدأت عـمـلـيـة
الــتــفــتــيـش كــان هــنـاك  23مــهــاجــرا
مـحـتجـزين فيه مـنـذ اكثـر من عام في
ـهاجرين كان "مـحتجزا ح ان احد ا
فـــيه مــــنـــذ اكـــثـــر مـن اربع ســـنـــوات
ونصف". واوضحت الهيئة ان ترحيل
هـاجـرين الى دولـهم االصلـية هـؤالء ا
فـشل "ألســبـاب مـتــنـوعــة" من بـيــنـهـا
ــتــأخـرة او "الــطــعــون الــقـضــائــيــة ا

االفتقار الى وثائق السفر الالزمة".
كـمـا نـددت الـهـيـئـة بـ"أوجه الـقـصور"
في عــــمـل وزارة الــــداخــــلــــيــــة الــــتي
"اسـتـغرقـت أكـثر مـن عام عـلـى سبـيل

ثال للرد على طلب جلوء". ا
ـكن احـتـجاز ـتـحـدة  ـمـلـكـة ا وفي ا
ـهـاجرين في مـراكز مـخـصصـة لذلك ا
الى حــــ الــــبت فـي اوضــــاعــــهم من
ـعنـيـة كمـا يـحتـجز جـانب االدارات ا
ــهـــاجــرون الــذين ـــراكــز ا في هــذه ا

صدرت اوامر ترحيل بحقهم.
وقال بيتر كالرك مدير إدارة التفتيش

القــنـاع الــســلــطـات االيــرانــيــة بـوقف
مضايقاتها  جتاهلها تماما".

وتابع مـدير عـام الشـبـكة الـبريـطانـية
"فـي الــــواقـع لــــقـــــد ازداد الــــعـــــقــــاب
اجلـمـاعي لـصـحـافـيي خدمـات بي بي
سي بالفـارسية سـوءا خالل السنوات
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ـاضي وفي تـشــرين االول/اكـتــوبـر ا
وجه مـــحـــامـــو خـــدمــــات بي بي سي
ــيـة بــاسم فــريق عـمل اخلــدمـة الــعـا
الــفـارســيــة نـداء عــاجال الى مــقـرري
ــتــحـدة ديــفــيـد كــاي واســمـاء اال ا
جـهـانـغيـر. وسـيـحـاول صـحـافـيو بي
بي سي اآلن زيـادة الـضـغوط من اجل
احلــصـول عــلى دعم الــدول االعــضـاء
عبـر الـقاء كـلمـة خالل جـلسـة مـجلس
تـحدة هذا حقـوق االنسـان في اال ا
االسبـوع بـحسب مـا اعـلـنت الشـبـكة
فـي بــــيــــان. وســــتــــنــــظم بـي بي سي
مــجــمـــوعــة انــشــطــة بــاالشــتــراك مع
ي لـلصـحافـي من اجل االحتـاد العـا
ا في ذلك شحونة  ابراز االوضاع ا

. عقد مؤتمر صحافي يوم االثن
وقـال هـول "االمـر ال يـتـعـلق فـقط بـبي
ــنــظــمــة االعالمــيـة بي سي لــســنـا ا
الوحـيـدة التي تـتـعرض لـلـمضـايـقات
ـساومـة في تعـاملـها او تـضطـر الى ا
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  ال يـسـتــطـيع االنـسـان ان يــكـون مـؤثــرا في مـجـتــمـعه دون ان يـكـون
ــارســة دوره احلـيــاتي الــذي يــتـأسس مـن خالل وعـيه نـشــيــطـا في 
باهمية وجوده في هذا اجملتمع الذي يـنتمي اليه واال فانه سيكون عالة
على نـفـسه اوال وعـلى بـيئـته االجـتـمـاعيـة ثـانـيا ,ويصـبح وجـوده وعدم

وجوده امرا واحدا وكإنه حجر ملقى على قارعة طريق.
االنسـان هـو الذي يـتـفاعـل مع ابنـاء جـنسه ايـجـابـا او سلـبـا ولكل من
احلالت مـدياتها وتأثـيرها في تقـو سبب وجودة فمـنذ نشأته االولى
و وعيه راحل الالحـقة بيـئة وتـعلـيمـا واختالطـا باالخريـن و مرورا بـا
وثقافته تتـشكل شخصيـته وتنمو في معـزل عن ذوات االخرين ليصبح
رجو منه سبب وجـوده في بيئته ناضجا قادرا او على االقل هذا هو ا
ـعرفي ودالالت على اكـتـناه الـتجـارب وغـربلـة احلـقائق وتـكويـن وعيه ا
وجوده في هـذا اجملتـمع حسب قـدرته على الـتكـيف مع ما يـناط به من
عـمل مــهـنـدســا كـان ام مـزارعــا عـامال كـان ام طــبـيـبــا جنـارا كـان ام
تاجرا ,فلـكل من هـوالء الذين يـتـأسس منـهم اجملـتمع وتـتـكون صـبورة
ـا اخالص ومن هــنـا دوره احلـيــاتي الـذي يــنـبــغي ان يــخـلص ولــو ا
تـنــجح عالقــته بـاالخــرين من ابـنــاء جـنــسه عــبـر عالقــته الـعــمـلــيـة مع
مـتـطـلـباتـهـم وتـنجـح ايـضا انـسـانـيـته الـتي تـأسـس علـيـهـا وقـادته الى

النزوع نحو كمال غايته وسبب وجوده.
ليس لالنسان احلق في معـاداة ابناء جنسه اذ اخـتلف معهم حول اي
ـعـارك هو سـبب كـان فـثـمـة طـرق بـديـلـة غـيـر طـريق الـعـداء وافـتـعـال ا
طريق احلوار العقالني الذي يتيح حرية احلركة لالفكار والنظريات اذ
ــكن ارغـام لـيـس كل مـا تــقــتــنع به يــجب ان يـقــتــنع به االخــرون وال 
ا تـؤمن به بـالقـوة واجلبـروت فـلكل عـقله الـقادر ـان  النـاس على اال

يزان في مكانه الصحيح. على االستبصار ووضع ا
ـادية لـلـسلع يـستـطـيع ايضـا شبـيهه ـيزان الـذي يحـدد الـقيـمة ا هذا ا
عـنـويـة للـقـنـاعات واالفـكـار دون مـواربة او العـقـلي ان يـحـدد القـيـمـة ا
بـدأ اخلالق من سـبب وجوده وهـو ايضـا قادر تأثـير جـانبـي ينـسف ا
على رسم صورة احلق ودفع الباطل الى حيث مـكانه الصحيح فاحلق

هو الـراية االسـمى الـتي تتـطـلع اليـها عـيـنا االنـسان
ــتــبــصـــرة وهــذا هــو ســبـب وجــوده عــلى هــذه ا
االرض فـاعال مـؤثـرا في مـجـتـمـعه وقـادرا عـلى
نـاط به الن هو دون طلـوب وا احداث الـتغـييـر ا

سواه مركز النهوض اخلالق في اجملتمع.
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وهي طـريقـة فـنيـة لـلتـخـطيـط بشـكل جـوهري  هـدفـها الـرئـيس هو تـرشـيد
عـملـيـة صنـاعـة السـيـاسة عـن طريق تـوفـير مـعـلومـات وبـيانـات ذات صـلة
ـتـوخاة ـنـافع لـلبـدائل اخملـتلـفـة ألغراض حتـقـيق األهداف ا بـالتـكـاليف وا
وقـيـاس اخملـرجـات لــتـسـهـيل عـمــلـيـة حتـقـيق هــذه األهـداف بـشـكل أكـثـر

فاعلية.
وازنـات عـد تـطـويرا لـنـظـام الـبرامج واألداء ويالحظ بـأن هـذا الـنوع مـن ا
ــســتـوى الــقــومي وعـلـى مـســتـوى لـربــطه بــ الـبــرامج واألهــداف عـلى ا
ـوازنة  P.P.B.Sعـلى وظـيفـة الـتخـطيط الـوحـدات االدارية لـتركـيـز هذه ا
ـوازنــة الـعــامـة لـلــدولـة والــتـركــيـز عـلى كــمـرحــلـة أسـاســيـة من مــراحل ا
اسـتخـدام األسالـيب العـلمـيـة في مجـال اتخـاذ القـرارات من حيث حتـديد

البدائل واختيار البديل األفضل لتحقيق الهدف ومتابعة تنفيذه.
ـشـاكل واالنـتـقـادات ومن وقـد رافق تـطـبـيق مـوازنـة الــتـخـطـيط عـدد من ا

أهمها:
1- صـعوبـة حتـديـد األهداف وصـيـاغتـهـا سـواء كانت رئـيـسـية أو فـرعـية
وتــرجــمــتـهــا عــلى شــكل بــرامج وأنــشـطــة اضــافــة الى صــعـوبــة حتــديـد

االولويات.
الية الالزمة لتحديد ؤشرات االقـتصادية وا عايير وا 2- صـعوبة توفير ا

كلف البدائل وتقو كفايتها ألختيار البديل األفضل
3- يـعاني القـطاع العـام (احلكـومي) في معظم الـدول نقصـا واضحا في
تمـكن منهم على التحليل ؤهلة علمـيا وعمليا وخاصة ا األطر الـوظيفية ا
ـالي واالقتصـادي والتـطبـيقـات على احلاسـوب وهذا مـا تفـتقده الـكمي وا

أغلب الدول العربية والنامية
ـوازنـات جمـيع أوجه الـنشـاط احلـكومي  4- ال يـناسـب هذا الـنـظام من ا

لصعوبة حتديد وقياس وحدات األداء
باشرة لـلبرامج واألنشطة احلكومية والتي 5- صـعوبة قياس اآلثار غير ا
تـمثل عنـصرا هـاما من عنـاصر الـتقو الـشامل لـلتـكلفـة والعـائد من تلك

البرامج واألنشطة
شاكـل في نظام موازنـة التخـطيط والبرمـجة فقـد  تطوير ولـتالفي هذه ا
ـــوازنــة الــعـــامــة واســتـــكــمــاال لل   P.P.B.Sودورهــا أســـلــوب اعــداد ا

الـتـخطـيـطي بـشكـل أفضل وإلعـطـاء مـرونة اكـبـر وإلعـطاء
وازنة ومعاجلة احلاالت التي فـهم وإدراك لوظائف ا
ظــهــرت فــقــد جــاءت مــوازنــة االســاس الــصــفـري
 Z.B.Bكـمـحــاولـة لـلـجـمـع بـ االجتـاه الـرقـابي

واالجتاه التخطيطي.

حـادثة اسـتـشـهاد الـطـبيـب هشـام شـفيـق آل مسـكـوني وعـائلـته والـقداس
الـذي جرى يوم الثاني عشر من اذار امس في بغداد وااللم الذي يعتصر
سـيحية والتي ال يتجاوز الـقلب ويؤذي العقل فلقد كـانت عائلة مسكوني ا
افـرادها اصابع اليـد  توجب ذكر فضـائل هذه العائـلة على الثـقافة والعلم
ومـناقـبـهـا فـلـقـد كـانت عـائـلـة بغـداديـة  بـثـقـافـة  فـاقت كـثـيـرا من الـعوائل
كن ان تصل الى ما وصلت اليه سيحية خاصة اذ ال  البغدادية عامة وا
ـؤدبـ في ـثـقـفـ واشـبـاه ا عـائـلـة من الـعـوائل الـتي يـذكـرهـا انـصـاف ا
االعالم وفي اجملـالـس فـلـقــد كـتب الــدكـتــور صـبـيح مــسـكــوني في تـاريخ
الـقانـون ما لم يـكتـبه استـاذ او كاتب في تـاريخ القـانون مـنذ تـأسيس اول
ادة لنا في كـلية قانون سنة  1908وكـان االستاذ  االرفع في تدريس هذه ا
ستنصرية والشخصـية االخرى في هذه العائلة االستاذ العالم اجلـامعة ا
يـوسف يـعـقـوب مسـكـوني الـذي ظـهـر له في مـيـدان الـتـألـيف مـا لم يـظـهر
ـة كتاب تاريخ واسط لـغيره ومن مؤلـفاته الكثـيرة كتاب مـدن العراق القد
وكـتاب عـبـقـريـات نـساء الـقـرن الـعـاشر وكـتـاب ادبـاؤنـا واديبـاتـنـا وكـتاب
فـاتـنــات بـني أمـيــة وكـتـاب مــغـنـيــات صـدر االسالم وكــتـاب تـاريخ واسط
قامات وكتاب سبط بن التعاويذي وكتاب نفطوية وكتاب وكتاب اصحاب ا
قـتـدر وكـان لـهذه الـعـائـلـة مـجلس صـفي الـدين احللـي وكتـابه قـهـرمـانـة ا
ـرء بـغـدادي ادبي ثـقـافـي في اوسط الـقـرن الـعـشـرين نـادر ان اليـواظب ا
عـلـيه اذا حـضـر جـلـسـة واحـدة فــلـقـد كـان مـتـمـيـزا بـ اجملـالس االدبـيـة
ـسـيـحـيـة في بـغــداد كـمـجـلس آل عـيـسـائي الـبـغـداديـة عـامـة واجملــالس ا
ومـجلس آل غـنيمـة ومجـلس الكـرملي ومجـلس آل عواد ومـجلس اسـكندر
اسـطيـفان ومـجلـس بيت جـرجي ومجـلس نازو ومـجـلس مراد الـشيخ لـقد
عـروفـة بالـثـقافـة والـعلم كـانت اسرة آل مـسـكـوني بحق من أسـر بـغـداد ا
ـعرفة واالدب   والفلسفة والتاريخ وكانت دارهم في محلة السنك حيث وا
مـجلـسهم البـغدادي يـختـلف اليه من عـشق هذه الـفضائـل وبحث عن هذه
ـناقب وحتـرى هـذه الشـمـائل وال ننـسى فـضل هـذه العـائلـة عـليـنـا حيث ا
تـطفلنـا على مجلـسهم ونهلـنا شيـئا من علمـهم وحيث كان الدكـتور صبيح
مـدرسنا ووجهـنا الى ماذا نقـرأ وكيف نقرأ وغـرس فينا حب الـعلم عندما

درسـنا تـاريخ الـقانـون والـقانـون الـروماني فـي مرحـلة
الـبـكـالـوريـوس ورحم الـله جـمـيع من تـوفي مـن هذه
الـعائلـة وال اعلم كـيف كانت السـك اداة للـقضاء
عـلى من اسـهم في اسـتـمـرارية احلـيـاة لـكـثـير من

رضى واحلمد لله ا


