
الـتـجلـط وهو الـسـبب الـذي يؤدي إلى
أن تــواصل الـفــريـســة نــزف دمـائــهـا -

كلها أو معظمها - بعد الهجوم.
ـضـادة لـلـتـجـلط ومع أن اخلـصـائص ا
الــتي يـــتــسم بــهــا سم هــذا الــنــوع من
الـسحالي مُـميتـة بالـنسبـة لضحـاياها
فـإنـهـا ذات أهـمـيـةٍ مـحـوريةٍ فـي الوقت
نفسه لالستـخدامات الطبـية والدوائية
احملــتــمــلــة لــذلك الــسم.وهــكــذا يــوجـد
لـســمــوم "تــنــ كــومـودو" تــطــبــيــقـات
صـاب دوائـية عـلى صـعيـد معـاجلـة ا
بـالسـكتـات الدمـاغيـة واألزمات الـقلـبية
وحاالت انسداد الشـريان الرئوي وهو
ما يُـعرف بـ "االنصـمام الرئـوي" وكلها
ــكن أن تــنـجم عن مـشــكالت صـحــيـة 

حدوث جتلطٍ للدم.
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بأن أفـادت دراســة أُجـريت عـام  2008 
عدد األشخاص الذين يُصابون بلدغات
العقارب سنوياً يزيد على  1.2مليوناً
وهو ما يفـضي إلى حدوث حاالت وفاةٍ

تُقارب  3250 حالة.
ــفـارقــة هـنــا أن نـوع الــعـقــارب الـذي ا
ــوت األصـفـر" أو يــحـمل اسـم "عـقـرب ا
ـــعــروف ـــوت" - وا عـــقـــرب "مـــطــارد ا
عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــاً بــــــــاسـم "لــــــــيـــــــروس
ـكن أن يـلعب كـويـنكـويـسـترايـتس" - 
دوراً مــهـمــاً في عالج الـســرطـان وذلك
بــغـض الــنــظــر عن اســمه الــذي يــثــيــر

الرعب في القلوب.

d¼UA « o U)« b³Ž

اربيل

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5
rN½UÞË√ Ã—Uš qLF « s  …dO¦  Îô«u √ ÊuM−¹ ÊuÐd²G*«

دارس وعالوة السـيارة تتالشى ا
بسرعة.

وتـشــيـر إلى عـدد من اإلحـصـاءات
احلـديثـة الـتي تعـزز هـذا اإلجتاه.
ؤسـسة "كي فقـد أظهـر استـطالع 
حـــول بـي أم جي" لــــعـــام  2017 
الـــعـــمل فـي اخلــارج أن  27 في
ـــئــة فـــقط من الـــذين شــمـــلــهم ا
االســتـــطالع تــوقـــعــوا أن تــزيــد
ــهــام فـــرص حــصــولـــهم عــلـى ا
ـعـتـادة والــوظـائف اخلـارجــيـة ا
الـتي حتــظى في الـعـادة بـرواتب

وعالوات سخية.
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ئة بيـنمـا توقع حوالي  29 في ا
مـنهم أن تـقل تلـك الفـرص لكـنهم
يتطلعون إلى القيام برحالت عمل
طــويــلــة ومــهــام قــصــيــرة األمـد
وعـقـود محـليـة لـيتـمـكنـوا من سد

احتياجات عملهم في اخلارج.
وتـــوصل إحـــصـــاء لـــعـــام 2018
أجرته شركة كارتـوس للسفر إلى

أن الــقــلـق من الــتــكــلــفــة عــزز من
الـعـزوف عن الـوظـائف التـقـلـيـدية
طـويـلـة األمـد والـتي يُـنـظـر إلـيـهـا

على أنها مكلفة بشكل متزايد.
وتـــقـــول مــكـــنـــالـــتي: "فـــكـــرة أنه
بــإمـكــانك الـعـمـل مع (أحـد فـروع)
شــركــتك فـي اخلــارج وأن تـصــبح
ا 'غنياً 'أو أن تكسب ماالً أكثر 
تــكــسـبـه في الــوطن بــاتت فــكـرة

ة بل أصبحت مغالطة". قد
ـــــكـن لـــــلـــــنــــاس لـــــكن مـع ذلك 
االســتـفــادة مـن مـعــدالت ضــرائب
ــنـعــدمـة ـنــخـفــضـة أو ا الــدخل ا
أسـاسـا خارج بـلـدانهم األصـلـية.
فـفي دبي لــيـست هــنـاك ضــريـبـة
عـــلى الـــدخل عــــلى اإلطالق. وفي
ســنــغــافــورة يــبــلغ أعــلـى مــعـدل
لــلــضــريـبــة عــلى الــدخل  22 في
ـئـة فـقط وفي هـونغ كـونغ يـبـلغ ا
ئة وذلك مقارنةً بنسبة  17في ا

وبــنـاء عـلى ذلك يــتـعـ عـلـيك أن
حتدد أسلوب احلياة الذي تريده
وتضع خطة ماليـة وميزانية بناء

على ذلك.

ويـقـول تـالـبـوت: "يـحـتـاج الـنـاس
إلى أن يـسـألـوا أنفـسـهم مـا الذي
يريدونه في نهايـة مدة عملهم في
اخلــارج وهل يـريــدون دفع كـامل
قـســطـهـم الـعــقـاري أو أن يــكـون
لديهم مبلغ مع في البنك أو أن
يـقــومـوا بـشــراء عـقــار ثـان. حـدد
هدفك والتـزم به. ينبـغي دائماً أن

يكون لديك خطة".
انـتـقـلت مـاي تـاتـوي  48 عـاماً
من الفلب لـلعيش في سنغافورة
قـبل أكـثـر من  20 عـامـاً بـعـد أن
عـرضت عــلـيــهـا شــركـتــــــــهـا في
الفـلبـ منصـباً في فـرعـــــــها في
سنغـافورة مقـابل راتب كان يزيد
عــلى ســتـة أضــعــاف راتــبــهـا في

بالدها.
وأتـاح العـمل في اخلـارج لتـاتوي
الفلبينية التي حتمل اآلن اإلقامة
الــدائــمــة في ســنــغــافــورة شـراء
مـنــزل لـنـفـســهـا وآخـر لــوالـديـهـا
ـصاريفـهما (فضالً عن تـغطيـتها 
الـشـهــريـة) إضــــــافــةً إلى مـبـالغ
مــــالـــــيــــة أخــــرى فـي صــــنــــاديق
االستـثمـار. كمـا أنهـا تدخـر مبالغ
مــالــيــة الســتــخــدامــهــا في حــالـة
.وبـينما ارتفـعت تكاليف الطوار
ــعــيـشــة بـشــكل كــبـيــر عــلى مـر ا
الــــســـنــــ عــــاشت تــــاتــــوي في
سنغـافورة حيث ساعـدها أسلوب
ـقـتـصـد في تـنـمـيـة مـا حـيـاتـهـا ا
لـديـهـا من أمـوال.وتـقـول عن ذلك:
"أفـــضـل األشـــيــــاء الـــرخــــيـــصـــة
ـفــيـدة والــتي تـدخـل الـبــهـجـة وا
عــلى الـــنــفس. أســتــقل احلــافــلــة
ـدينـة في غـالـبـية لـلـتـنـقل داخل ا
األوقات وأسـدد ما على بـطاقاتي
االئــتـمــانـيــة بـالــكـامـل في الـوقت
احملــدد لــتــجـــنب دفع الــغــرامــات

اإلضــافـــيــة في كل شـــهــر. أشــعــر
بالفعل بأنني اشتريت حريتي من

قيود الديون والقلق بشأنها".
لكن عبد الـرحيم ميا لـيس مغترباً
" مثل تاتوي فقد "تقليديـاً
حـــصل عـــلى عـــقــد عـــمل
ـمــيـزات ســخـيــة. فـهـو
مــــواطن بــــريـــطــــاني في
اخلـامسـة والـعـشرين من
عــمـره ومــتــخـصص في
العالج الـنفـسي وانتقل
للـعـيش في مالـيزيـا قبل
عــامــ لــلــعــمل مع نــاد
لـكـرة الـقـدم ولـيـكون مع

عائلته.
لم يـتــمــكن في الــبــدايـة
ــــارســـــة عــــمـــــله مـن 
األصـلي بسـبب مـشاكل
خاصة بتـأشيرته لكنه
يـعـمل اآلن مـديـراً لـنـاد
لــلـتـمـارين الـريـاضـيـة
ويـــقــول: "كــنت أكــسب
من العمل بدوام جزئي
في دار سـينـمـا في بريـطـانيـا ماالً
أكـثـر من عـمـلي هـنـا بـدوام جزئي

أيضا".
لــكـن ألن تــكــلــفـــة احلــيــاة أقل في
ـبور تـمكن عـبد الـرحيم من كواال
ـــال أن يـــجــــني مـــا يــــكـــفـي من ا
لإلنفاق عـلى نفسه ومع ذلك فإنه
يـحذر أي إنـسان من االعـتقـاد بأن
الــوظــيـــفــة في اخلــارج ســتــكــون
تذكرة دخول لعالم الثراء. ويقول:
ـزايا والسلبيات "ينبغي أن تزن ا

جيداً".
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وباالنتقـال إلى دبي تساعد كويل
ــعـلــمـات فـي إيـجـاد غـيــرهـا من ا
فــــرص عــــمل في اخلــــارج عــــبــــر
مـدونتـهـا التي تـقـدم االستـشارات
ــــعــــلــــومــــات عـن الــــعــــمل في وا
ـــدارس الــدولـــيــة والـــعــيش في ا
ـدن الــتي تـقع فــيـهــا فـضالً عن ا
طـــريــقــة الــتــفـــاوض عــلى أفــضل

شروط لعقد العمل.
وتـعــتـرف كـويـل بـأنه من الــسـهل
االجنــــذاب إلـى فــــكــــرة حــــصـــول
ـــغــتــربـــ عــلى رواتـب جــيــدة ا
وتــــــقــــــول إن االنــــــضــــــبــــــاط في
ــــصــــاريـف ضــــروري حــــتى مع ا
احــتــمـال وجــود عـالوات ومــزايـا
كبيرة.فبعـد قضائها سبع سنوات
في اخلارج وشعورها بأنها أكثر
الـيـة تتـطلع أمـاناً من الـنـاحيـة ا
ـسـتـقـبل. وتـقـول: "لـقـد اآلن إلـى ا
وضـعت حـداً مـعـيـنـاً لـلـوقت الذي

أقضيه كمعلمة أجنبية. 
والداي يـتقـدمان في الـسن وبدأت
صــديــقــاتي فـي الــوطن يــتــزوجن
وينج األطفال. لم أعد أرغب في
أن أكون ذلك الـشخص الـذي يزور

وطنه مرت فقط في كل عام".
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ويــقـول جـون غــودارد مـديـر فـرع
"أتـش أس بي سـي إكـــــســـــبــــات"
لتـقد اخلـدمات الـبنكـية الـدولية
ؤكد أن االنتقال : "من ا للمغتربـ
لــلـعــمل في اخلــارج يـغــيـر حــيـاة

وظف بشكل ملموس". ا
ويـــضـــيف غـــودارد الـــذي يـــقـــيم
حــالــيـاً فـي تــشـانـل آيالنــدز وقـد
عـمل ســابــقـا فـي آسـيــا وأوروبـا
الـــشــــرقـــيــــة والــــشـــرق األوسط:
"الدخل اإلضـافي يُمـكن الناس من

ترتيب مستقبل حياتهم. 
ويـــقــول مـــا يــزيـــد عــلـى ثــلث مَن
اســــتــــطــــلــــعت آراؤهــــــــم إنــــهم
تـمــكـنـوا من ادخــار مـبـالغ مــالـيـة

لتقاعدهم. 
ويقـول ثلث آخر إنـهم استـخدموا
األمــــوال لإلســــراع في تــــســــديـــد

أقساطهم العقارية".
واستهدف االستطالع الذي أجراه
بــــــنـك "أتـش أس بي سـي" مـن هم
فـوق  18عــامـاً ويــعـمــلـون خـارج

بلدانهم األصلية.
وقـــــد جتـــــاوب
مــــــــــــع ذلـــــــــــك
االســــــتــــــطالع
أكـــــثــــر من 22
ألـف شــــــخص
غــالــبــيـتــهم في
مـــــســــتــــويــــات
وظـيفـيـة عالـية
ويتمتعون غالباً
بـــدخل مــــرتـــفع
عـــــنـــــد بـــــدايـــــة

وظائفهم.
163 ومن بـــ 
بــلــداً ومــنــطــقــة
شــــــــــمــــــــــلــــــــــهم
االستـطالع تـب
ــــــــــــعــــــــــــدل أن ا
السـنـوي األعلى
للرواتب كان في
سـويـسـرا (وبلغ

أكـــــثـــــر من  202 ألف دوالر) ثم
تـحـدة (أكـثر من 185 الـواليـات ا
ألـف دوالر) وهــونغ كـــونغ (أكــثــر

من  178ألف دوالر).
لــكن في الــوقت احلــاضــر هــنــاك
ـوظــفـ قــطـاعــات مـتــعــددة من ا
الـذيـن يـعـمـلـون في اخلـارج بـدءا
ـغـتـربـ الـتـقـلـيـديـ الـذين من ا
يـعـملـون بـعقـود سـخيـة ووصوال
إلى شبان من جيل األلفية انتقلوا
لـــــلـــــعــــيـش في اخلـــــارج أمالً في
هارات احلصول على اخلبرات وا
اجلديـدة واكتـساب مـعرفة أوسع

وأعمق بالعالم من حولهم.
وتـقـول إيفـون مكـنـالتـي اخلبـيرة
في مــــجــــال الــــعــــمـل بــــاخلـــارج
ــقـــيـــمــة فـي ســنـــغـــافــورة إن وا
الـعـقـود السـخـيـة لألجـانب والتي
تــشـــمل عـالوات الــســـكن ورســوم
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بـيـنـمـا كـان االقـتـصـاد األيـرلـندي
يـــواجـه صـــعـــوبـــات في أعـــقـــاب
ــيــة وكــان ــالــيــة الــعــا األزمـــة ا
الناس يتـساءلون كيف سـيمكنهم
دفع أقـسـاطهم الـعـقـارية انـتـقلت
ُعـلمة سـورشا كويل لـلعيش في ا

الشرق األوسط.
لم يـكن دافـعــهـا هـو مــجـرد فـكـرة
الـبــحث عن حتــد جـديــد لــكن مـا
دفعها للسفر هو حقيقة أن العمل
في اخلارج سـيمـكنـها من حتـقيق
ـالــيــة والــتي لن طــمــوحــاتــهــا ا

تتحقق لو ظلت في بالدها.
تستذكر كويل البالغة  32 عاماً
ـــقــيــمـــة في دبي حـــالــيــاً ذلك وا
بــالـقــول: "كـنت في أيــرلـنـدا خالل
فــتـــرة الــكــســاد وكــنت مــحــاطــة
بأصـدقائي وعائـلتي الـذين فقدوا
وظــائــفـهـم ولم يــكــونـوا قــادرين
عـلى تـسـديـد أقـساطـهم الـعـقـارية
تضخمة وكانوا مرهق ذهنياً ا
ونـفــسـيــاً بـســبب الـقــلق من عـدم
ـال". وقـد أدى قـرارها ذاك تـوفر ا
إلى تــغـيــر حـقــيـقـي مـلــمـوس في

حياتها.
ـصـاعب لـقــد تالشت اخملـاوف وا
ـاليـة التي كـانت كـويل تعـيشـها ا
ـاضي عـنـدمـا كـانت مـعـلـمـة فـي ا
في بريطانيا وشاهدت أصدقاءها
ــرون بــهــا أيـضــا حــيث كــانت
ــئـة من تــدفع أكــثـر من  50 في ا
راتـبـهـا مـقـابل إيـجـار البـيت ولم

يتبق للتوفير إال نزر يسير.
وقـد تمـكـنت منـذ عـملـها األول في
قـطــر في عـام  2011 من تــوفـيـر
أكـــــــــــثــــــــــر مـن  186ألف دوالر
واشــتـرت عــقــارين أحــدهــمـا في
بلـدتها األصـلية ويـتكون من أربع
غرف نـوم. وبات في اسـتطـاعتـها

السفر مرة أخرى. 
"ســــنــــة واحــــدة من الـــــعــــمل في
اخلارج تعادل مالياً ثالث سنوات
من الـعـمل في الـوطن" كـمـا يـقول
أنـــدرو تـــالـــبــــوت الـــذي يـــعـــمل
مخـطـطـاً مـالـياً مـعـتـمـداً مـنذ 18
عـامــاً ويـعــمل حـالــيـاً مـع شـركـة
"إكــسـبـات فـايـنـنـشـال بالنـنغ" في

سنغافورة.
b¹bł Y×Ð

وطـبــقـاً لــبــحث جـديــد صـادر عن
بـــــــنـك "أتش أس بـي سـي" فــــــإن
مـعـدل مـا يـضـيــفه الـعـامـلـون في
اخلــارج إلى رواتــبـــهم يــبــلغ 21

توسط. ألف دوالر سنوياً في ا
ـــئـــة من وقـــال حــوالي  45 في ا
الــذيـن شــمــلــهـم إحــصــاء الــبــنك
تـعـلـق بـالعـامـلـ في الـسـنـوي ا
اخلارج إنـهم حصـلوا عـلى أموال
أكـثر مقـابل قيـامهم بـنفس الـعمل
فـي اخلـارج بــيـنــمـا قـال  28 في

ئة إنهم تلقوا ترقيات جيدة. ا
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للـسـمـوم صـفـة مُمَـيـزةُ لـلـغـاية في رأي
خـبـيـر السـمـوم زولتـان تـاكـاكس الذي
ــواد هـي اجلــزيــئــات يــقـــول إن هــذه ا
الــــوحــــيـــــدة عــــلى وجـه األرض الــــتي
"اخــتــارتـهــا آلــيـات الــتــطـور بــوضـوح
لـتـكـون قـادرةً عـلى إزهـاق روح إنـسـان

في أقل من دقيقة واحدة".
فـفي عام  2015 مـثالً أفادت تـقـديرات
أعــدهـــا دافــيـــد واريل إخـــصــائي طب
ـنـاطق احلـارة في جـامعـة أكـسـفورد ا
بـــأن أكـــثــر من  200 ألـف حــالـــة وفــاة
. تُسجل سنوياً بسبب لدغات الثعاب
وبــرغم أن عــمــلــيــة تــطــويــر وابــتــكـار
مضادات جـديدة للـسموم تُشـكل كفاحاً
مسـتمـراً يخوضه الـباحـثون والعـلماء
ـواد فــإن هــؤالء اكــتــشــفـوا كــذلـك أن ا
ـوجودة فـي سمـوم الـثعـاب الـسـامة ا
ــكن أن تــسـاعــد كــذلك في واألفــاعي 
ـرضية معـاجلة الـكثيـر من األعراض ا
كـمــا أن هـنــاك الــكـثــيـر مـن الـعــقـاقــيـر
الـطــبـيـة الــتي  حتـضـيــرهـا من هـذه
الــســمــوم أصــبــحـت قــيــد االســتــخـدام

بالفعل في الوقت الراهن.
وسـنـتــحـدث في الـسـطــور الـتـالـيـة عن
أربـــعـــة من الـــكــائـــنـــات احلـــيــة الـــتي
تُـستخـدم السـموم الـتي تفـرزها لـفائدة

اجلنس البشري.
5ÐUF¦ «

" يُــســتَــخْــدم مـصــطــلح "سم الــثــعــابـ

التي تنتمي إلى فصيلة أفاعي احلُفَرْ -
ــعــروفـــة عــلــمــيـــاً بــاسم "بــوثــروب وا
جاراراكا" هي احليوان الذي أنقذ أكبر
وت في تاريخ عددٍ من األشخاص من ا

البشرية مُقارنةً بأي حيوانٍ آخر.
فـهذا احلـيوان يـشكل مـصدراً لـنوعٍ من
ُحول ُثبطة لإلنز ا العقاقير الطبية ا
لألجنـيـوتـنـسـ وهـو هـرمـون يُـسـبب

ضيق األوعية وارتفاع ضغط الدم.
¢Ëœu u  5Mð¢

ـنــتـمـيـة إلى نـوع تُـصـنّف الــسـحـالي ا
"تــنـ كـومـودو" عــلى أنـهـا من األنـواع
ُـعــرّضـة لـلــخـطـر ورغم أن احلـيــويـة ا
عددهـا مسـتقـر في الوقت الـراهن فإنه
سـتـكـون هـنــاك حـاجـة إلى بـذل جـهـودٍ
لـلـحفـاظ علـيـها لـكي يـبقى هـذا الوضع
.تـعمل الـغـدة التي تُـفرز ـسـتقـر قـائمـاً ا
السم لدى سـحالي نوع "تـن كومودو"
عــلـى نــحــوٍ يـــخــتــلـف عن نــظــيـــرتــهــا
. فــبـدالً من أن ـوجــودة في الــثـعــابـ ا
يُــضخ الــسم في جــســد الــضــحـيــة من
خالل األنـيـاب التي تـعـمل مـثل احملاقن
كــمــا يـفــعل الـثــعـبــان تـســتـخــدم هـذه
الـسـحـالي أسـلــوب تـفـرز فـيه الـسـمـوم
عـــلى فـــرائـــســـهــــا بـــدالً من حـــقـــنـــهـــا
ا فيـها.فـالسم يخـرج في هذه احلـالة 
يـبـدو وكـأنه أكـياس تـوجـد بـ أسـنان
الـســحـلـيـة وذلك بــفـعل ضـغط فــكـيـهـا
بـقـوة عـلى حلـوم هـذه الـفـرائس. وهـنا
ـنعه من ـتزج الـسم بدم الـضحـية و

فـالـسم الفـتـاك الذي يـفـرزه هذا الـنوع
يـحـتــوي عـلى مـادةٍ ســامـةٍ حتـمل اسم
ـكن االستفادة منها  " "كلوروتوكس
لتشخيص اإلصابة بأنواعٍ مختلفة من
الـسرطـان وكذلك في إيـصال الـعقـاقير
طـلوب عالجهـا وحتقيق إلى األورام ا
ـرغوب فـيه في هذا التـأثيـر العالجي ا

الشأن.
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ال تـوجد الـسمـوم عـادةً في احليـوانات
الـثـديــيـة. وبـالـرغـم من أن سم حـيـوان
"فــأر الــزبـابــة" لـيس بــالــقـوة الــكـافــيـة
لـلتـسـبب في وفاة إنـسـانٍ فإنه يـسبب
.ومع أن هذا لـضـحـيـته آالمـاً وتـورمـاتٍ
ـا يكون قد فشل في احليوان السام ر
الـــهــيـــمـــنـــة عــلـى مُــخـــيـــلــة الـــعـــامــة
واهتمامـهم فقد استحـوذ على اهتمام
األوساط العـلمية نـظرا لبحث الـعلماء
ـوجود فـي إمـكـانـيـة استـخـدام الـسـم ا

لديه في عالج السرطان.
ويـقـول تاكـاكس اخلـبـير في الـسـموم
كن في ضوء إن مثل هذا االستخدام 
أن بــعض خاليــا األورام الـســرطــانــيـة
تـمـاثـل جـزيـئـاً يــشـبه في بـنــيـته شـكل
الهدف الذي يسعى حيوان الزبابة إلى

مهاجمته بالسم في الطبيعة.
ويضيف خـبير السمـوم بالقول إنه من
مـكن عبر االسـتفادة من هـذا التشابه ا
حتــــويل الــــسم إلـى عــــنـــصــــر لــــعالج

السرطان أو تشخيص اإلصابة به.

لـإلشــارة إلى مـــجــمـــوعــةٍ واســـعــةٍ من
السـموم اخملـتلـفة التي يـؤدي بعـضها
إلـى وفـاة ضــحــايـاه بــســرعــة بـيــنــمـا
يستغرق البعض اآلخر وقتاً أطول لكي

يُحْدِثَ ذلك.
وتـنـفث غـالبـيـة الثـعـابـ سمـومـها من
خالل أنــيــابـهــا الــتي تـعــمل بــطـريــقـةٍ
اثـلة لـعمل احملاقن الـطبـية. فبـمجرد
اخـتــراق الـنـاب حلم الــضـحـيــة يُـنـفَثْ
الـسم عـبـره ويـصل بـشـكلٍ مـبـاشـرٍ إلى

مجرى دم الفريسة.
ثمة استثنـاء في هذا الشأن يتمثل في
الــثـــعــابــ الـــتي تـــبــصق الـــسم مــثل
ـوزمـبـيـقـيـة الـبـاصـقـة "نـايـا الـكـوبـرا ا
موسامبيكا".ونـظراً لوجود هذا التنوع
في سـموم الـثعـاب واألفـاعي تخـتلف
االسـتـخـدامـات الــطـبـيـة احملـتـمـلـة لـهـا
والـكـامــنـة فـيـهـا مـن ثـعـبـانٍ آلخـر ومن
أفــعـى إلى أخــرى.وفي الــوقت الــراهن
تُستخدم العقاقـير الطبية التي حتتوي
عــلى مــواد مُــســتــخــلــصــةٍ من ســمــوم
شـكالت الـصحـية الـثعـابـ في عالج ا
التي تـصيب الـشراي الـتاجيـة.ويقول
تـــاكـــاكس في هـــذا الـــشــأن إن ســـمــوم
واد الـثـعـابـ تـمـثل مـصـدرًا لـبـعض ا
ُسـتخـدمة لـتحـضير بـعضٍ من أفضل ا
األدوية الـتي تـعالج ارتـفاع ضـغط الدم
والـنـوبـات الـقـلـبـيـة واإلصـابـة بـاألزمـة
ـمكن الـقـلبـيـة.ويضـيف الـرجل أن من ا
الــقــول إن أفــعى جــاراراكــا الــســامـة -

يومـان مـضت وأنـا انـتـظر أن يـهـدأ روعي كي اكـتب فـالـكـاتب عـليه ان
يكـون مـنطـقيـا  وهـادفا ولـيس غـاضبـا فـالغـاضب يكـون نـاقص الوعي
فــيــخــطئ ويــسـب ويــشــتم من أذى  اهــلـه ونــاسه .. وبــالــتــالي يــضــر
بقضيـته. في احدى روايات جنـيب محفـوظ زار الشيـطان شيخ األزهر
ليـتـوب على يـديه ويـعاهـد الـتواب الـغـفور الـرحمـن الرحـيم عـلى التـوبة
الصـاحلـة الـنـصوحـة  فـمـا كان مـن شيخ االزهـر أال ان يـقـبل تـوبته 
فخرج الشيـطان فرحا  وعـند الباب ناداه الـشيخ مستـدركا بأن توبته
كن ان نـقـرأ القـرآن الـكر غيـر مـقبـولـة  بعـد ان سـأل نفـسه كـيف 
وسوم ( مواجهة واستثمار وفيه الشيطان رجيم  وفي مقدمة بـحثي ا
عنـاصـر الـقـوة والـضعـف في السـتـراتـيـجـية االيـرانـيـة) قـلت (( بـحثت
صادر العـراقية  فلم كثيرا عن مـواصفات الـشخصيـة االيرانية فـي ا
اجـد فـيهـا نـقـطـة ايـجـابـيـة واحـدة  فـتـسـاءلت : أيـعـقل ان الـله عـنـدما

خلقهم لم  ينفخ فيهم شيئا من روحه ?? 
وكيـف نفـسـر بـنـاءهم لـتـلك احلضـارات??)) لـنـفـتـرض جدال ان الـله لم
يضع شـيئا من روحه فـي النظـام السـابق ونعـدهم كلـهم مجـرم على
هم جاء رأي نائب من دولة القانون قال يوما في لقاء متلفز ((ان جتر
في الدستـور  اي انهم مـجرمون دسـتوريا)) ونـسي ان الدسـتور فقط
حـظـر (الـبـعث) ولـيس (الـنـظـام) ومـؤسـسـاته االمـنـيـة وغـيـرهـا من (أن
يكـون جزءا من الـعملـية الـسيـاسيـة) والدسـتور نـفسه قـال ((ان مجرد
العـضوية في حـزب البـعث ال تعـد سبـبا لإلحـالة الى احملـاكم)) اتفـقنا
انـهم مــجـرمـون وقــررنـا قـطع اعــنـاقـهـم (ارزاقـهم) وحـجــز ومـصـادرة
قراطية كما اموالهم كما حصل لبني النظير وكوننا دولة مؤسسات د
ندعي شـرعنـا قوانـ وفي تـلك القـوان قـلـنا انه يـحق لهم االعـتراض
ودستورنـا قال ((حق الـتقاضي مـكفول )) ..   بـعد ذلك اعـتقد انه من
الـعـيب واخلـزي عـلى مـؤسـسـات الـدولـة ان تـمـنـعـهم من الـتـقـاضي او
االعتراض .. وقد تتصـورون اني عدت غاضبا ولـكني سأثبت لكم هذا
مـارسات الـتي جرت والـتي تثـبت أننـا لسـنا دولة وأن العـيب ببـعض ا
هنـاك حتـديـات جـدية واجـهت الـسـيـد العـبـادي وسـتواجـه السـيـد عـبد
ـهدي الـى احلد الـذي انـصـحه فـيه بـالـعـودة الى الـنـاصـرية ألن اداة ا
ــر االصـالح ومن خالله االصالح هي اجلـــهــاز االداري ومن خـالله 
كن القول عنه هو انه يطلع على مكامن اخللل  وهذا اجلهاز اقل ما 
ـكن لوزير الـتجـارة ان يكـون دكتورا في غير مـتخـصص  وأال كيف 
السياسة  او عضو جلنة اقتصاديـة نيابية ال يعرف تعريف االقتصاد
ا يضطره الى االتصال بـالسيد رئيس هيـئة التقاعد الـوطنية ليسأله
ـتـعلـقـة باجلـيش الـسـابق  او ان جتد ان وازنـة ا كيف يـصـيغ مـادة ا
ــســاءلــة يــوصف اعــضــاء الـهــيــئــة (( من اصــحــاب اخلــبـرة قــانـون ا
السـيـاسـية والـقـانـونـية ولم يـقل (أو) الـقـانـونيـة ولم اكـتـشف حلد اآلن
عالقة الـسـياسـة بـعمل الـهيـئـة وهي هيـئـة مهـمـتهـا ان تـقضي وتـصدر
ـساءلـة سـيداتي سـادتي قـبل صدور الـقـانون 72 أوعزت االحكـام . ا
للخـارجيـة لإليعـاز لسـفاراتنـا بعـدم اجراء ايـة معـاملة لـقائـمة قـد تزيد
واطـنة بل وحق عن  2000 عراقي وفي ذلك حـرمان واضـح من حق ا
احلياة ألن اخلارجـية منعت (شـهادة  احلياة ) وحق الـتقاضي  وعند
وضـوع بادر فورا لـرأب الصدع وحل اعالمي للسـيد رئيس الـهيئـة با
وضوع وبعـد اسابيع عادت الـسفارات فأغـلقت ابوابهـا بوجوههم ,, ا
ــوجـبه الـقــانـون الــغى الــقـرار  88 مـنــذ ســنـة وال زال احملــجــوزين 
مضـطـرين لـلدفع لـلـحصـول عـلى سـند مـلـكيـة  الـقـانون لم يـحـجز اال
االمـوال ومع ذلـك تـفــسـر دوائــر الـــــــزراعـة ان الــعــــــقــود مــشـمــولـة
فـتمـتــنع عن قـبض االيـجـارات الـسـنـويـة ومنـذ سـنـ طـوال بـحـجة ان
ـســاءلـة  قــد يـسـأل ســائل : مـا اجلــديـد الـذي ـتــعـاقـد مــشـمــول بـا ا

اغضبك ?? 
نفذين والتعامل ) في هذا البلـد وماضوية ا فأقول انه (ضعف القوان
مع القـانون كـما تـعـامل سيـدنا احلـمزة (ع) مـع وثيـقة مـكة ...مـحامي
ـشمـولـ بالـقـانون جاءه تـوكـيل خاص من اخلـارج من احـد السـادة ا

72 مذكور في الوكالة (مراجعة جلنة احلجز ودوائر التسجيل
ـشتل ـسكـ قبل ايـام ضريـبة ا العـقاري واحملـاكم ) راجع احملامي ا
(محـل اقامـته) فـرفـضت الـتـصديـق على الـوكـالـة فـكـافح وحـصل على
كتاب منهم الى الهيئة العامة للضرائب فرفضت وناضل ليحصل على
كــتـاب مــنــهم الى وزارة الــتالعـب بـقــوانــ حــقــوق اجلـيـش الـســابق
والرحـيـمة بـأفـراط على غـيـرهم  فـرفضت ايـضـا  أسألـكم بـربكم هل

يجوز ذلك ?? 
غـربي الـذي احـرق نـفـسه  وجـازى الله كل رحم اللـه ا

من عدل الـتـعـلـيمـات الـوزاريـة اخلـاصة بـالـقـانون
72 ليجعلها عبارة عن محاضرة مطولة لتعليم
غير االختـصاصي  وردعـهم عن اعاقة تـنفيذ

القوان اجلائرة وغير اجلائرة ...
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نتمية لنوع "الزبابات الشمالية قصيرة الذيل" تراجعاً كبيراً للغاية خالل شهور الشتاء نظراً ألنها ال تمارس البيات الشتوي يشهد عدد الفئران ا

ـئة في تـصل إلى نـحو  45 في ا
الــدول األوروبــيـــة مــثل فــرنــســا

تحدة. ملكة ا وا
لــكـن ذلك مـــجــرد جـــزء واحــد من
عادلة. فالعديد من البلدان التي ا

تك

ون فـــيـــهــا
الـرواتب مــرتـفــعـة هي أيــضـاً من
بـ أغــلى الـبـلـدان في الـعـالم من
ـعيـشة. وقـد تبوأت حيـث تكلـفة ا
ــركــز األول كــأغـلى هـونغ كــونغ ا
بلـد في العالم بـالنسـبة لألجانب
عـيـشة وذلك في إحـصـاء تـكلـفـة ا
الصادر عن مؤسسة "ميركر" لعام

.2018
يضاف إلى ذلك فكرة أنه كلما زاد
راتـــــبـك زاد إنـــــفـــــاقك. فـــــالـــــذين
يــتــمــتــعــون بـــزيــادة كــبــيــرة في
رواتبـهم من العامـل في اخلارج
ـال على يـغريـهم أن ينـفـقوا ذلك ا
ـــطـــاعـم وأمـــاكن اخلـــروج إلـى ا
الـتـرفـيه اللـيـلـية وقـضـاء عطالت

تتسم بالبذخ.
ويــــتـــوقف األمــــر هـــنـــا طــــبـــقـــاً
لـتـالبـوت عـلى ما إذا كـنت أعـزباً
أو مع عائـلتك أو تعـمل وفق عقد
عـمل سخي أو بـعـقد عـمل مـحلي

تـقاعدين لو كان الـرصافي حيـا يرزق لـكتب توضـيحا لـقصـيدته عن ا
يـقــول فـيـه هـذه الــكـلــمـات بــالـتــحـديــد:انـا اهــدي هـذه الــقـصــيـدة الى
. اظن ان تقاعدين اجلدد من السياسي تقاعدين احلقيقي وليس ا ا
الرصافي سيكتب هذا التوضـيح كي ال يلتبس االمر على القاريء الن
الـشــاعــر الـكــبــيـر خــاطب في قــصــيـدته اولــئك الــرجـال الــذين افــنـوا
اعـمـارهم في الـعـمل وبـعـدهـا تـوقـفوا لـيـاتي غـيـرهم ويـكـمل مـا بـدأ به
االباء. لن تـنطبق قـصيـدة الرصـافي على اي من سـياسـيي هذه االيام
عقول.ما حتدثـت عنه القصيدة الذين يبحثـون عن تقاعد مريح وفـوق ا
هـو شيء اخر بـعـيـد عن لـعـبـة االمتـيـازات الـيـومـية الـتي نـسـمع عـنـها
فــنـــشــعــر بـــاالكــتـــئــاب. ال اريـــد الــتــحـــدث عن االرقــام,وكل قــصص
االمتـيـازات الـتي يـحصـل علـيـهـا الذيـن يشـاركـون في ولـيـمة الـسـلـطة
غريـة.هذه قضـية مـعروفة.لـكني في احلقـيقـة اريد التـوقف عند نـقطة ا
ـكن لشـخص ان يشـعر بـالسـعادة وهو يـاخذ كل محـددة وهي كيف 
هذه االمـوال دون ان يـبذل جـهـدا يـذكر. كل شيء فـي احليـاة يـخضع
لـصـفـقــة تـتـالف من بـنــود مـحـددة.اقـرأ الــبـنـود ثم وقع او ارفض. في
السياسة الـورقة بيضاء والـتوقيع على بـياض.ومن هنا تنـشأ السعادة
الـقاتـلـة.ومن حلـظـة الـتـوقـيع يـبـدأ الـقـانـون االلهـي بالـعـمل.كـيف..? لن
ينسى احـد في زاوية من الكـون ويعيش كـما يهـوى او يشاء.ولن تـفيد
الـورقـة الـبــيـضـاء بـكـل امـتـيـازاتــهـا احـدا اذا كـان في بــيـاض الـورقـة
وقـعة شـيـئا يـخالف قـانـون الله في صـنـاعة الـكون وتـصـميم احلـياة ا
انا احتـدث في الـسـيـاسـة وال اعظ.ستـدفع فـواتـيـر اي ثـراء فاحش او
امتيـاز احصل عـليه عـلى حسـاب الفقـراء.العـمليـة محـسوبـة بدقة.وفي
النـهايـة سـيخـسر االنـسان الـعـاشق المتـيازات واغـراءات الـسلـطة كل
شيء.وعــلى هــذا االســاس حتـدث الــرصــافي عن عــدل اخالقـي حـ
تـقـاعد قـائال:حـزم واخالص وجد زائـد.هـذي صفـات حـازها وصف ا
الي النه فردات تنطبق على من ياخذ ا تقاعد لنسأل اي من هذه ا ا
ـان او عـمل عـضـوا في مـجـلس احلـكم او اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة او الـبـر
احلكومـة. احد الـنواب الذين فـشلـوا في االنتـخابات يـتحـدث عن اكثر
من مـلـيـار ديـنـار حـصل عـلـيــهـا قـادة جملـرد انـهم اشـتـركـوا في لـعـبـة
السياسة  اقول: يـوجد طريقان في السـياسة.االول طريق الغرب الذي
ويتعرضون جعل الرئيس وكل حـكومته بشـرا يتقاضـون راتبا محددا,
في اية حلـظـة للـمـسائـلـة.وطريق اخـر مـنح للـسـياسـيـ ثروة طـائـلة لم

يحصل عليـها قارون علـيها.ويبـدو ان الطريق الثاني
امتع كـثيـرا ما دامت اجلـهات الـرقابـية والـقانون
ال يستطيع ان يفعل شيئا.اذن بقي هناك قانون
الـــله في تـــصـــفـــيـــة احلـــســـابـــات اخلـــتـــامـــيــة

. للسياسي
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ُعرّضة للخطر نتمية إلى نوع "تن كومودو" على أنها من األنواع احليوية ا تُصنّف السحالي ا

ية توصف غالباً بأنها من ب األكثر تكلفة في العالم دن العا WHKJð∫ ا

ال ستقبل الوظيفي وكسب ا V∫  العيش في اخلارج يساعد في بناء ا
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