
رغ��م م��ا قدمت��ه �لتكنولوجي��ا �حلديث��ة م��ن �إيجابيات 
�أ�سهمت يف ت�سهيل �لإجر�ء�ت و�لتعامالت �لإن�سانية بعد 
�أن كان �لروت��ن �ململ و�لقاتل م�سيطر� على حركة �إد�رة 
�ملوؤ�س�س��ات �خلدمي��ة، �إل �أن �ملو�ط��ن �لعر�ق��ي م��ا يز�ل 
يعي���ش دو�م��ة �لنتظ��ار يف طو�بري طويل��ة لأنه ل ميلك 
و��سط��ة �أو ل ي�ستطي��ع توف��ري ثمن "�لر�س��وة" �للتن من 

�ساأنهما �أن ت�رسعا يف �إكمال طلبه.
ومنذ �سن��و�ت �أعلنت �جلهات �لر�سمية ع��ن توجهها نحو 
�حلكوم��ة �لإلكرتونية �لتي من �ساأنها �أن تنت�سل �ملو�طن 

�لب�سي��ط م��ن كل ه��ذه �لفو�س��ى، وحتوله��ا �إىل �إجر�ء�ت 
مب�سطة خمتزلة �لكثري من �لوقت و�جلهد.

لكن �إعالن �ل�سلط��ة �لق�سائية �لقيام باتخ��اذ �إجر�ء�تها 
لإط��الق م���رسوع �ل��زو�ج �لإلك��رتوين �أث��ار �لكث��ري م��ن 
�جل��دل وردود �لفعل، بن موؤيدي��ن �عتربوه خطوة مهمة 
لتخفيف �ل�سغ��ط على �ملحاكم ومعار�س��ن �ساقو� عدة 

�أ�سباب لرف�سهم.
يقول �لقا�سي و�ئل عب��د �للطيف �إن عقود �لزو�ج -ومن 
�سمنه��ا �ل��زو�ج �لإلك��رتوين- يج��ب �أن تك��ون ب�سيغ��ة 

م�سموع��ة ومطلقة م��ن قبل �لقا�سي �ل��ذي يقوم بتزويج 
�لطرفن.

و�أ�س��اف �أن ه��ذ� ل يتعار�ش مطلقا م��ع م�رسوع �لزو�ج 
�لإلك��رتوين �لذي يدع��و �إليه جمل�ش �لق�س��اء �لأعلى، لأن 
ما يجري في��ه �إجر�ء�ت �إد�رية بحت��ة �لغاية منها توفري 
�لوقت و�جلهد وتخفيف �ل�سغط على �ملحاكم �إ�سافة �إىل 

�أنها جزء من م�رسوع �حلوكمة �لإلكرتونية.
وهذ� �مل���رسوع �سيخت�رس عل��ى �ملو�ط��ن �أ�سابيع ورمبا 
�أ�سه��ر� م��ن �لنتظ��ار يف طو�ب��ري طويل��ة -يق��ول عب��د 
�للطي��ف- ليتمك��ن من خالل��ه �إكم��ال �إجر�ء�ته وهو يف 
بيت��ه "فنحن م��ع �أي م�رسوع ي�سهل عم��ل �ملو�طن �سو�ء 
تعلق با�ستخر�ج �أور�ق ر�سمية �أو زو�ج �إلكرتوين �أو �إجناز 

معامالت، باعتبارها حالة ح�سارية �سحية �سليمة".
ورغ��م �أن �لعم��ل مب�رسوع �ل��زو�ج �لإلك��رتوين كجزء من 
نظ��ام حكوم��ي �إلك��رتوين متكام��ل ط��رح كمق��رتح عام 
2003 ف��اإن �لظ��روف �لعامة للبالد و��ست���رس�ء �لف�ساد 
باأغل��ب موؤ�س�س��ات �لدولة وب��طء �إج��ر�ء�ت وز�رة �لعلوم 

و�لتكنولوجيا عطلت �لعمل به حتى يومنا هذ�.
ويطمئ��ن �لقا�سي �ملو�طن��ن ب��اأن �لأور�ق �لإلكرتونية 
�ستاأت��ي عند �لقا�سي و�سوف يدققها قبل �إمتام �لعقد، �أي 
�أن �ل��زو�ج �لإلكرتوين ل يتم �إل بح�سور �لزوج و�لزوجة، 
وبعد �لتاأكد من �أور�قهما �لر�سمية قبل �لبت بهذ� �لزو�ج.
باحثون �جتماعيون �عتربو� ح�سور مفردة "�لإلكرتوين" 

مع �لزو�ج نوعا من ��ستثارة �لر�أي �لعام.
وقال �لباح��ث �لجتماعي عالء �ل�سفار �إن ظهور �لزو�ج 
�لإلكرتوين يف بلد �رسقي -حتكمه تقاليد حمافظة بحكم 
تكوين��ه �لجتماعي �لتقليدي- من �ساأن��ه �أن يثري �أ�سئلة 
كث��رية بحاجة �إىل �رسح. وقدم �رسح��ا لالآلية �لتي حتدد 
طريق��ة هذ� �لزو�ج، معترب� ما �أث��ري من لغط حوله وخلق 
ه��ذه �لهالة كان ب�سبب ع��دم �لإملام بحيثيات �ملو�سوع 
وتفا�سيل��ه، فت��م تقدمي��ه عل��ى �أن��ه زو�ج ع��رب قن��و�ت 

�فرت��سية بعيدة عن �لتقاليد �ملتبعة يف جمتمعنا.
�ل�سف��ار �عت��رب �أن ردود �أفع��ال �ملجتم��ع �ملبال��غ به��ا 
نوع��ا م��ا ج��اءت ب�سب��ب �لت�رسيح��ات "�ملفزع��ة" �لتي 
يطلقه��ا �سيا�سيون وبرملاني��ون �إز�ء �لق�ساي��ا �ملختلفة 
دون در��س��ة �ملو�س��وع ب�سكل كامل م��ن جميع جو�نبه، 
وخا�س��ة و�أن مث��ل ه��ذه �ملو��سي��ع على متا���ش مبا�رس 
باملو�طن وحياته �خلا�سة وم�ستقبله �لأ�رسي وعالقاته 
�لجتماعي��ة. مو�طن��ون �أب��دو� رف�سه��م �لت��ام ملثل هذه 
�لقر�ر�ت لعدة �أ�سباب �أبرزها عدم توفر �لفر�سة للقا�سي 

م��ن �أجل �سماع �لإيجاب و�لقبول من �لطرفن �لعاقدين، 
و�سعوبة �لتاأكد و�لتحقق من �أهلية �ملقبلن على �لزو�ج، 
�إ�ساف��ة �إىل �سعوب��ة معرف��ة توف��ر �ل���رسوط �لقانوني��ة 
�لالزمة للمتعاقدين عرب �ملجال �لإلكرتوين، ولأن جمل�ش 
عقد �لزو�ج لي�ش طبيعيا. وقال �ملو�طن �إياد �جلبوري �إنه 
ل��و �سح �لقول �إن ه��ذ� �لقر�ر �سينفذ بالفع��ل و�سيتم عقد 
�لزيج��ات �إلكرتونيا فاإنه لن يقبل بهذه �لطريقة، مف�سال 
�لنتظ��ار يف طو�بري طويل��ة على �أن يت��م "خد�ش �لقيم" 

بح�سب تعبريه.

�أهمي��ة بالن�سب��ة  �أك��ر  وطال��ب بالبح��ث ع��ن م�س��اكل 
للمو�ط��ن، و�لعم��ل عل��ى حله��ا، فاملجتم��ع ب��ات يع��ج 

بال�سلبيات وبحاجة ملن ينت�سله منها. 
غ��ري �أن مو�طن��ا �آخر �أب��دى �رتياح��ه بع��د �أن �طلع على 
�مل���رسوع ب�سكل كام��ل، معترب� �إياه "خط��وة يف �لجتاه 
�ل�سحي��ح". ويعتقد �أن ما يتم �إلكرتوني��ا جمرد �إجر�ء�ت 
�إد�ري��ة د�خل �ملحاكم، ويف �لو�قع فه��ي جمرد ��ستمارة 
�إلكرتونية يتم ملوؤها من قبل �ملتقدمن �ملوؤهلن طالبي 
�لقرت�ن و�لزو�ج، لتاليف �لإجر�ء�ت �لروتينية و�ل�سغوط 

�لتي تعاين منها �ملحاكم.
ورغ��م ر�سائ��ل �لطماأن��ة �لت��ي ير�سله��ا خمت�س��ون هن��ا 
وهن��اك، فاإن �ل�سارع �لعر�قي ل يز�ل متخوفا من تطبيق 
�لفك��رة، وهو بحاج��ة ملزيد م��ن �لوقت حت��ى يتاأكد �أنه 
زو�ج مكتم��ل �لأركان ول يت��م �لعق��د في��ه �إل بح�س��ور 

�لقا�سي و�لطرفن مع �ل�سهود.
�أم��ا �لتحذير�ت �لتي تطلق فهي جم��رد حماولت لعرقلة 
�إن�س��اء م���رسوع �حلكوم��ة �لإلكرتونية، كما ي��رى بع�ش 

�لعر�قين.

تقارير وتحقيقات
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السليمانية.. سيدة كفيفة تعيل 
اسرتها بمهنة اساسها البصر

الفتاة "الكفيفة" األولى على جامعة الموصل: تركوا كل نجاحاتي وانشغلوا بـ"حالتي المرضية"

المواشي تزاحم الماّرة في شوارع العراق

ماكينة  �لعزيزة:  �سديقتها  �أمام  معروف  �ساوز�  جتل�ش 
�خلياطة. لدى هذه �ملر�أة �لكفيفة �لتي تعي�ش يف مدينة 
�لعر�ق مهار�ت كبرية  �قليم كورد�ستان  �ل�سليمانية يف 
يف �خلياطة، وحقيقة �أن ب�رسها كف منذ �أن كانت يف 
ب�رسها  �ساوز�  فقدت  طريقها.  يف  تقف  مل  �لر�بعة  �سن 
تعلمت  لكنها  بها.  �أمل  مر�ش  ب�سبب  طفلة  كانت  عندما 

بها  وتعيل  دخاًل  لها  جتلب  �لتي  �خلياطة 
�أعمال �خلياطة  �أ�رستها، و�ساعدتها 

�ل�سغرية يف �أن ت�سبح �ملعيل 
�لرئي�سي لأ�رستها.

وت��ت��خ��ذ ����س���اوز� من 
م��ن��زل��ه��ا م��ك��ان��ًا 

حيث  لور�ستها، 
ت�������س���ت���خ���دم 

م����اك����ي����ن����ة 
خ����ي����اط����ة 
ي���دوي���ة يف 
ح���ي���اك���ة 

�ملالب�ش.
ت�����ق�����ول 
�����س����اوز� 
حلمد  � "
لي�ش  هلل، 
�أي  ل�����دي 

م�������س���اك���ل 
عن  ن��اجت��ة 

�لب�رس  فقد�ن 
ع��دم  ح��ت��ى  �أو 

�ل�����ق�����درة ع��ل��ى 
�ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي. 

�أقوم بكل �أنو�ع �لعمل 
�أطفايل.  برتبية  وقمنت 

طفالن،  ول��دي��ه��ا  �ب��ن��ة  ل��دي 

يف  م�ساعدتها  على  قادرة  �أنني  �أخرى  مرة  هلل  و�حلمد 
تربيتهما".

زبونات �ساوز� هن جري�نها، وياأتن �إليها كلما �حتجن 
�إىل مالب�ش لأنف�سهن �أو لأطفالهن. �إحد�هن هي غول�ستان 
علي، وهي �أي�سا �سديقتها �أي�سا. �ساوز� ل جتد �سعوبة 
وتقول  مالب�سها.  ط��ر�ز  �ختيار  على  م�ساعدتها  يف 
م�سدر  �أ�سبحت  �حلياة  �إىل  �ساوز�  نظرة  �إن  غول�ستان 
"�أنا فخورة ب�ساوز� لأنها ت�سنع يل زيًا،  �إلهام للجميع 
و�ساأكون فخورة باأي �سخ�ش مثلها. �إنها مثال 
يحتذى به و�أرغب يف روؤية �ملزيد من 
�ساوز�. نحن جارتان منذ  �أمثال 
�ملالب�ش  ت�سنع  وهي  فرتة، 
وه��ي  ولأولدي،  يل 
كما  مت��ام��ًا  تخيطها 

نطلبها".
زوج  وي�����ع�����اين 
�������س������اوز� م��ن 
دماغية  �سكتة 
ي�ستطيع  ول 
م������غ������ادرة 
ف����ر������س����ه، 
ل������ذ� ف��ه��ي 
تقدم  �أي�سا 
�ل����رع����اي����ة 
ل�������ه، ك��م��ا 
تتوىل  �أن��ه��ا 
�بنتها  رعاية 
وح��ف��ي��دي��ه��ا 
يعي�سون  �لذين 

جميعا معها.
وب���ع���د �لن��ت��ه��اء 
�خلياطة  �أع��م��ال  من 
و�لع���ت���ن���اء ب��امل��ن��زل 
وب��زوج��ه��ا ل جت��د ���س��اوز� 

�أف�سل من �للعب مع حفيديها.

�للغة  ق�سم   - �لآد�ب  كلية  خريجة  �أعربت 
للعام  �ملو�سل  جامعة  على  �لأوىل  �لعربية، 
"�لكفيفة"  �لفتاة   ،2017/2018 �لدر��سي 
ب�سبب  وح��زن��ه��ا  �أ�سفها  ع��ن  رغ��ي��د،  مينا 
�إجر�ء�ت  ت�سيري  خالل  لقتها  �لتي  �ملعاملة 
ما  كل  "تركو�  �أنهم  �إىل  م�سريًة  تعيينها، 
باأنهم  فقط  و�عرتفو�  جناحات،  من  حققته 

�أمام حالة مر�سية".
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك لرغيد 
�لأرثودوك�ش  �ل�رسيان  �أبر�سية  رئي�ش  مع 
كورد�ستان،  و�إقليم  وكركوك  �ملو�سل  يف 

�ملطر�ن مار نيقودميو�ش د�وود متى �رسف، 
يف مدينة �أربيل.

وبعد �أن بد�أت بق�سيدٍة �سعٍر مطلعها: )ُحييَت 
منذ  �لقلِب حبَك  فقد �رس� يف  �لأهيِل،  د�َر  يا 
عهِد فطامي، ما �أوم�ست نحو �لعر�ِق عقيقٌة، 
�إن  رغيد  قالت  �سالمي(،  �إليَك  معها  �رس�  �إل 
�لعر�ق  لوطني  حبي  عن  يعرب  �ل�سعر  "هذ� 
وجامعتها  �ملو�سل،  �حلبيبة،  وملدينتي 
وع�ست  طفولتي،  منذ  ع�سقتها  �لتي  �لغالية 
فيها 4 �سنن دون �أن �أ�سعر باأنني من ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة، بف�سل �أ�ساتذتي، وكل 

من �ساعدين من منت�سبن يف �جلامعة".
�أكون  �أن  �أمل  على  "ع�سُت  رغيد:  و�أ�سافت 

�لأوىل على كليتي، لكي �أخدم �لطلبة يف هذه 
�أ�ستاذًة  �لكلية �لغالية، كليُة �لآد�ب، و�أ�سبح 
معاملة  �إج��ر�ء  يف  تفاجاأُت  ولكنني  فيها، 
وعندما  طبيًا،  فح�سًا  هناك  باأن  �لتعين، 
ل  �إن��ِك  يل  قالو�  �لطبي،  للفح�ش  خ�سعُت 

ت�سلحن للتعين".
وتابع �خلريجة �لأوىل على جامعة �ملو�سل: 
�لبالغ  معديل  تركو�  �سيء،  كل  تركو�  "لقد 
�لتي  �لتقديرية  �سهاد�تي  تركو�   ،98%
وكذلك  �جلامعة،  رئي�ش  قبل  من  بها  ُكرمُت 
ومل  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 
باأنهم  فقط  �عرتفو�  ولكنهم  بها،  يعرتفو� 
�لتي  �لطالبة  �أنني  مع  مر�سية،  حالة  �أمام 

ح�سلت على �ملرتبة �لأوىل يف �جلامعة".
�ل��رب  بف�سل  "�حلمدهلل،  ق��ائ��ل��ًة:  و�أردف����ت 
مار  )�ملطر�ن  �لغايل  �سيدنا  وبف�سل  ي�سوع، 
هناك  كان  �لكني�سة،  وكذلك  نيقودميو�ش(، 

جتاوب، و��ستطاع �سيدنا �إي�سال �سوتي".
هناك  كان  "�ليوم  بالقول:  رغيد  و�ختتمت 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  من  جت��اوب 
�ل��ع��ل��م��ي، و�أن����ا �أق����دم ���س��ك��ري و�ح��رت�م��ي 
�أو�سلو�  لأنهم  وللكني�سة،  ول�سيدنا  للوز�رة، 
�سوتي،  �إي�سال  ه��ديف  ك��ان  فقد  �سوتي، 
لكي ت�ستفيد �حلالت �ملماثلة يف �مل�ستقبل، 
وتكون معاملتهم خمتلفة عن �ملعاملة �لتي 

لقيتها".

�أ�سدرت،  قد  و�لبيئة  �ل�سحة  وز�رة  وكانت 
�ل�����س��ب��ت، ت��و���س��ي��ح��ًا ب��خ�����س��و���ش �ل��ف��ت��اة 
"ل  �أنه  �إىل  م�سريًة  رغيد،  مينا  "�لكفيفة"، 
من  تعين  من  مينع  قانوين  �أو  فني  مانع 
بوظائف  خا�سة  �سحية  ح���الت  لديهم 
معينة"، �إل �أن وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
يف  �لطبية  "�للجنة  �أن  �أو�سحت  �لعلمي، 
تعيينها"،  على  �عرت�ست  �ل�سحة،  وز�رة 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  ��ه  وجَّ فيما  
�لعلمي، ق�سي �ل�سهيل، �ليوم �ل�سبت، بتعين 
�للغة  �لآد�ب/ق�سم  كلية  خريجة  رغيد  مينا 
للعام  �ملو�سل  جامعة  على  �لأوىل  �لعربية، 

�لدر��سي 2017/2018.

يف  �ملنت�رسة  �ملو��سي  ك��رة  باتت 
�لزر�عية  و�ملناطق  �لعر�ق  �سورع 
لها، خا�سة يف  و�ل�سكنية �ملجاورة 
قلق  م�سدر  �جلنوبية،  �ملحافظات 
�مل��اّرة  �سو�ء  للمو�طنن،  و�إزع���اج 
�سيار�ت  �سائقي  �أو  �ملتب�سعن  �أو 
�لأجرة، مع ما يرتتب على ذلك من 
للمنظر  وت�سويه  م��روري��ة  ح���و�دث 
رقابة  �أي  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  �ل��ع��ام، 
لهذ�  حّد  لو�سع  حترك  �أو  حكومية 

�مل�سكل.
�أ���س��و�ت  �رت��ف��ع��ت  �ل�����س��ي��اق،  ويف 
باإيجاد  �حلكومية  �جلهات  ملطالبة 
�سجلو�  بعدما  �مل�سكل،  ل��ه��ذ�  ح��ل 
و�لأب��ق��ار  �لأغ��ن��ام  قطعان  �نت�سار 
�ل���ب���الد، من  ����س���و�رع  ب��ع�����ش  يف 
بن  �ل��ر�ب��ط  �ل�رسيع  �ل�سارع  قبيل 
وغ��ريه،  وب��اب��ل،  ب��غ��د�د  حمافظتي 
�أ�سبحت �لدو�ب تخالط �ملارة  حتى 

و�ل�سيار�ت.
وبنربة ل تخلو من �ل�سخرية، طالب 
بتعين  �لأج���رة،  �سيار�ت  �سائقو� 
تنظيم  عن  م�سوؤولة  للمرور،  �رسطة 
�ل�سري لقطعان �لأغنام و�لأبقار �لتي 

غزت �سو�رع �لعر�ق.
�سيارة  �سائق  وهو  جعفر،  �أبو  وقال 
�أجرة يتنقل بن بغد�د و�ملحافظات 
ق�س�ش  جعبتي  "يف  �جل��ن��وب��ي��ة: 
�لتي  و�لأب��ق��ار  �لأغ��ن��ام  عن  كثرية 
�لبالد، منها �مل�سحك  تقطع �سو�رع 
�ملتحدث  وي�ستح�رس  و�ملبكي"، 
�إىل  طريقه  يف  ك��ان  عندما  ق�سته 
�إىل  �لركاب  يقّل  مي�سان  حمافظة 
على  �أو���س��ك��ن��ا  �إن  "ما  وج��ه��ت��ه��م: 
قطيع  دهمنا  حتى  فجر�،  �لو�سول 

من �لعجول وقطع �ل�سري علينا".
�لأوىل  هي  �سيارتي  "كانت  وتابع 

و�لقطيع  �ل�سارع،  يف  وقفت  �لتي 
مير من �أمامها، مل يكن �أمامي خيار 
�سمعت  فجاأة  لكن  �لنتظار،  �سوى 
ي�سدم  كبري�  �سيئا  وك���اأن  �سوتا 
�سيارتي، لقد هجم �أحد �لعجول على 
�سيارتي بقوة و�رسبها بر�أ�سه، حتى 
�إىل  �لأمامية،  م�سابيحها  تك�رست 

جانب وقوع خدو�ش كثرية فيها".
�رسر  حجم  يف  �أفكر  "مل  و�أ���س��اف 
�سيطر  �لرعب  لأن  حينها،  �ل�سيارة 
�مل�سهد  م��ن  و�ل���رك���اب  �أن���ا  ع��ل��ّي 

�ملخيف".
ويف �لب�رسة، ل يكاد �مل�سهد يختلف 
فالعديد  جعفر،  �أب��ي  ق�س�ش  ع��ن 
�سمايل  �ل��ق��رن��ة،  بلدة  ���س��و�رع  م��ن 
مع  �ملاّرة  فيها  يتز�حم  �ملحافظة، 

�ملا�سية من �أغنام و�أبقار.
�أبو �أحمد، وهو �ساحب حمل �سغري 
ت��ذم��ره من  ي��خ��ف  �ل��ب��ل��دة، مل  يف 
تز�حمنا  "�ملو��سي  �إّن  وقال  �لأمر، 
�ل��ط��رق��ات، و�أح��ي��ان��ا  ي��وم��ي��ا يف 
على  �ملعرو�سة  ب�ساعتنا  تبعر 
"نا�سدنا  و�أ����س���اف:  �لر�سيف"، 
رعاتها،  مبنع  �حلكومية  �جلهات 
بال  لكن  ذل���ك،  على  وحما�سبتهم 
جدوى". ومع كرة �ملو��سي يف تلك 
منحى  ياأخذ  �ملو�سوع  بد�أ  �لبلدة، 
ت�سل  �ل�سكاوى  بد�أت  بعدما  �إد�ري��ا 
�أكد  حيث  �مل�سوؤولة،  �جلهات  �إىل 
م�سوؤول حملي ، �أّن "�لإد�رة �ملحلية 
ر�سمية  طلبات  ق��دم��ت  �لبلدة  يف 
قر�ر  باإ�سد�ر  �ملحافظة،  �إد�رة  �إىل 

مبحا�سبة �أ�سحاب تلك �ملو��سي".
و�أ�ساف �أّن "قر�ر�ت قريبة �ست�سدر 
مب�سادرة  �لبلديات  وز�رة  قبل  من 
�مل��دن،  د�خ���ل  �ل�سائبة  �مل��و����س��ي 
و�سيعّمم �لقر�ر على مدر�ء �لبلديات، 
�سيتم  �ل�رسطة  وبالتن�سيق مع قو�ت 

تنفيذه".
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