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ـــــــــوزراء، خــــالل جلسته  ال قـــــرَر مــجــلــس 
بغداد صالحية  أمني  تخويل  االعتيادية 
اقر  اليوميني، فــي حــني  تشغيل األجـــراء 
تــوصــيــة املــجــلــس الــــــــوزاري لــالقــتــصــاد 

بشأن تسويق الشعير. 

الـــوزراء، تلقته  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
«الصباح» أن «املجلس قرر خالل جلسته 
رئيس مجلس  نائب  برئاسة  االعتيادية 
ــنــفــط ثـــامـــر الــغــضــبــان  الــــــــوزراء وزيـــــر ال
تــخــويــل امـــني بـــغـــداد صــالحــيــة تشغيل 
األجـــــراء الــيــومــيــني شــريــطــة أال يــتــجــاوز 
العمل معهم ألي  تــاركــي  أعـــداد  عــددهــم 
امانة بغداد ضمن مالك  سبب كان من 

األمانة املؤقت املصادق عليه، وأال يترتب 
عـــلـــى ذلــــــك طـــلـــب تـــخـــصـــيـــصـــات مــالــيــة 
إضافية عن املبالغ التي ستخصص إلـى 

أمانـة بغـداد لعـام 2020».
البيان،  الجلسة، بحسب  تم خــالل   كما 
إقرار توصية املجلس الوزاري لالقتصاد 

بشأن تسويـق محصول الشعير.  

كشفْت وزارة النقل عن خطط 
لتعزيز األسطول الجوي العراقي 

بـ 30 طائرة نوع (بوينغ) خالل 
السنوات املقبلة.

وقال املدير الفني للوزارة عباس 
عمران في تصريح لوكالة األنباء 

العراقية (واع): إن األسطول الجوي 
املتمثل بالخطوط الجوية العراقية 

كان يفترض أن يعزز بـ 30 طائرة 
جديدة نوع (بوينغ)، مؤكدًا أن من 

املفترض أن يتسلم العراق طائرتني 
في عام 2020، وطائرة واحدة في 

عام 2021، بينما بقية الطائرات 
يتم تسلمها تباعًا خالل السنوات 

املقبلة.
وبشأن االسطول البري أشار 

عمران إلى أن الوزارة تمتلك 100 
شاحنة حديثة وبصدد زيادتها، 

مبينًا أن الشركة العامة للنقل 
البري تتكفل بنقل املواد الغذائية 

إلى مخازن وزارة التجارة في 
املحافظات كافة.

وتابع أن شركة النقل البري 
من مهامها تنظيم النقل البري 

للقطاعني الخاص والعام ويرسم 
سياستها حسب القانون وزير 

النقل، الفتًا إلى أن هناك مشكالت 
في النقل البري العاملي، ال سيما 

بموضوع ”الترانزيت».

ــــتــــجــــارة  وال الـــتـــخـــطـــيـــط  وزراء  أطـــــلـــــَق 
االربعاء،  امس  املائية،  واملــوارد  والزراعة 
الذي  الغذائي»،  لالمن  الوطني  «املشروع 
للقطاعني  الكامل  الــدعــم  لتقديم  يــهــدف 
االكــتــفــاء  الـــزراعـــي والــحــيــوانــي لتحقيق 

الذاتي.

وقـــــال وزيـــــر الــتــخــطــيــط نـــــوري صــبــاح 
الدليمي، خالل مؤتمر صحفي العالن 
اطالق املشروع، عقد في وزارة التخطيط، 
وحــضــرتــه «الـــصـــبـــاح»: إّن «واحـــــدة من 
اهــــم الــقــضــايــا املـــحـــوريـــة واملــهــمــة الــتــي 
 تــعــمــل عــلــيــهــا الـــــــــوزارة، تــحــقــيــق االمـــن
الغذائي للبالد والوصول الى حد االكتفاء 
ال  والحيوانية،  الــزراعــيــة  بالثروة  الــذاتــي 
سيما أّن هذا القطاع شهد تدهورا كبيرا 

لــعــقــود مــضــت مــمــا اســـهـــم فـــي زيــــادة 
ومنذ  ـــوزارة  ال فــان  وعليه  البطالة  نسبة 
الــــى وضــــع خطط  الـــعـــام 2018 عـــمـــدت 

حيوية».
واضـــــاف ان «الــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي 
تــــواجــــه الــــبــــالد فــــي ظــــل تـــفـــشـــي وبــــاء 
كــورونــا والــتــدنــي الــحــاصــل فــي اســعــار 
الــنــفــط تــســتــوجــب تــبــنــي ســتــراتــيــجــيــة 
الــــــنــــــهــــــوض بــــــالــــــقــــــطــــــاع الـــــــــــزراعـــــــــــي»، 

مــشــيــرا الــــى ان «نـــجـــاح الــســتــراتــيــجــيــة 
ــــجــــهــــات  يــــتــــطــــلــــب تـــــكـــــاتـــــف جــــمــــيــــع ال
ذات الــعــالقــة واشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص 
مــــن خـــــالل تـــوفـــيـــر الـــقـــاعـــدة الـــزراعـــيـــة 
ـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى املـــــــــــــوارد  لــــــلــــــبــــــالد وال
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتــــحــــديــــد امـــــاكـــــن الـــســـلـــب 
 وااليـــــــجـــــــاب ووضـــــــــع خــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة

الزراعية.  

الــــى  الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  أشـــــــــــارت 
تعفير  أجــهــزة  بتصنيع  نجاحها 
وتــعــقــيــم فــــي مــنــشــآتــهــا املــحــلــيــة، 
أمانة  تجهيز  على  قدرتها  مؤكدة 
ــــــــــــوزارات واملـــؤســـســـات  بــــغــــداد وال
الشوارع  تعفير  بمدافع  الحكومية 

واملباني بمدة قياسية.
 وقال مدير إعالم الوزارة مرتضى 
لـ“الصباح“:  تصريح  في  الصافي 
لــلــصــنــاعــات  الـــعـــامـــة  الـــشـــركـــة  إّن 
الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــيـــة أنـــتـــجـــت مـــعـــدات 
تــخــصــصــيــة لــلــتــعــفــيــر والــتــعــقــيــم 
شــمــلــت مــــدافــــع تــعــفــيــر الــــشــــوارع 

واملباني والدوائر، الثابتة واملحمولة 
والتي  مختلفة،  وطاقات  وبأحجام 
تعمل بشكل آلــي ويـــدوي،  منوها 
التعفير  كابينات  ايضا  هناك  بــأن 
لـــألشـــخـــاص املــــفــــردة واملــــزدوجــــة 
تقوم  التي  التعفير،  لغرف  والذكية 
بفحص األشخاص قبل تعفيرهم.

وأضاف الصافي ان الوزارة تمكنت 
مــــن تــصــنــيــع املـــحـــاجـــر الــصــحــيــة 
الـــثـــابـــتـــة واملــتــنــقــلــة واطــــئــــة الــكــلــفــة 
واملــســتــلــزمــات  األجــهــزة  ومختلف 
ـــكـــراســـي  الـــطـــبـــيـــة مــــن االســــــــرة وال
الــطــبــيــة وغـــيـــرهـــا، مـــؤكـــدا أن هــذه  
األعـــــمـــــال تـــمـــت بـــخـــبـــرات عــراقــيــة 
وامــكــانــيــات ذاتــيــة وبــمــدة قياسية، 
ال سيما مع أزمة فايروس كورونا.

w w w . a l s a b a a h . i q
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 املــالــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ُ
ـــــدت الــلــجــنــة أّك

التي  الــبــدائــل  الــعــديــد مــن  لــدى الحكومة  أّن 
يــمــكــنــهــا اســتــخــدامــهــا لــلــنــهــوض بــالــواقــع 
ــــذي تــأثــر بــانــهــيــار أســعــار  االقـــتـــصـــادي ال
الــعــراق  الــنــفــط، فــي حــني عـــّد خبير نفطي 
أمام فرصة تاريخية إلعادة هيكلة القطاع 
النفطي خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة، داعــيــًا إلــى 

الــفــعــال فــي منظمة  الـــعـــراق  اســتــعــادة دور 
«أوبك» عبر مفاوضني خبراء أكفاء.

لرئيس  األول  الــنــائــب  بــحــث  ذلــــك،  ووســــط 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب حـــــســـــن الــــكــــعــــبــــي مـــع 
الوضع  تــداعــيــات  النيابية  الــلــجــان  رؤســـاء 
االقتصادي والوبائي في البالد، والخطوات 
املــرتــقــبــة ملعالجة  الــحــكــومــيــة  واالجــــــــراءات 
األزمــــة االقــتــصــاديــة واملــالــيــة. وقـــال عضو 
الدكتور  الــنــواب  فــي مجلس  املــالــيــة  اللجنة 
ـــ ”الــصــبــاح“: إّن ”الــعــراق  أحــمــد الــصــفــار ل

اعــتــمــد بــنــســبــة 93 بــاملــئــة عــلــى االيــــــرادات 
النفطية في موازنة 2019، واآلن بعد تفشي 
وبـــاء ”كــورونــا“ عامليًا وانــخــفــاض أسعار 
النفط والضعف الذي حصل في االيرادات 
االخرى واملبادالت التجارية صار االعتماد 

أكثر على النفط رغم انخفاض أسعاره“.
وأضاف أنه ”صار لزامًا على العراق أن يلجأ 
الــى وســائــل أخـــرى، باعتباره دولـــة تمتلك 
وسياسة  ســيــادة  وصاحبة  مركزيا  بنكا 
استخدام جملة  بإمكانه  لذا  ومالية،  نقدية 

من األدوات وحزمة من السياسات ملواجهة 
األزمة التي يعتقد الكثيرون بأنها قصيرة 
ومرهونة بالسيطرة على هذا الوباء وعودة 
أسعار النفط“. وبّني الصفار أن ”الحكومة 
لــديــهــا الــبــدائــل املــمــكــنــة بــالــســيــاســة املــالــيــة؛ 
أبسطها اللجوء الى سندات الخزينة املؤقتة 
من خالل طرح السندات على البنك املركزي 
واملصارف األخــرى والتي تخصم وتجمع 

املتبقي من الرواتب.

الــبــحــُث عــن مــســاحــات جــديــدة لــفــرص العمل أصــبــح ضــرورة 
ُملّحة، ومدعاة لتشريع قرارات سياسية واقتصادية، وباالتجاه 
الذي يسمح بتحفيز طاقات الشباب، واعطائهم الثقة بسياسة 
الوطني  املشروع  انطالق  بدء  مع  وببرامجها، ال سيما  الدولة 
سيكون  إذ  مــؤخــرا،  التخطيط  وزارة  اعلنته  الـــذي  لــلــشــبــاب، 
البطالة فقط،  أزمــة  ملواجهة  ليس  بداية حقيقية  املــشــروع  هــذا 
مجاالت  في  الشباب  أولئك  طاقات  استثمار  نحو  للتوّجه  بل 
التنمية الوطنية، وفي توسيع مديات الصناعة املحلية، فضال 
عن تحويل فرص العمل املتاحة الى مجال للمنافسة الحيوية 

بينهم.
بـــات مــوضــوعــًا يستحق  الــوطــنــيــة  التنمية  أهــــداف  تــعــزيــز  إّن 
ـــدعـــم، مــثــلــمــا يــســتــدعــي املــراجــعــة الــواقــعــيــة، على  الــرعــايــة وال
أو  الوطني،  الدخل  لتنويع مصادر  آليات  عن  البحث  مستوى 
العراقي وتجاوز علله  االقتصاد  على مستوى تحريك عجلة 
الريعية، او على مستوى مواجهة األزمات االقتصادية الحالية 

وتمكني الشباب من ممارسة دورهم في هذه املواجهة.
السعي الكتمال هذا املشروع، يتطلب جهدا واسعا، ال سيما 
البنك  إْن كانت مــن قبل  الــداعــمــة والــســانــدة،  الجهات  مــن قبل 
املركزي العراقي، أو من قبل املصارف األهلية، وهو ما يعني 
الحاجة الى الضمانات والتغطية القانونية والتعزيز الحكومي، 
فبعكس ذلك ستكون مثل هذه املشاريع آنية ومحدودة، وغير 
لــلــتــطــور، فــضــال عــن أّن فشلها ســُيــعــّمــق مــن تضخم  قــابــلــة 
ظاهرة البطالة املستشرية بني الشباب، وما يمكن أْن يتداعى 
من انعكاساتها السلبية على الشارع العراقي، ال سيما  ونحن 
أفــق سياسي جــديــد وصــعــب، يتطلب تفاعال وتــواصــال  عند 
لخلق بيئة سياسية واقتصادية واعدة، على مستوى االسراع 
دعم  مستوى  على  أو  الــجــديــدة،  الحكومية  الكابينة  بتشكيل 
أو على مستوى  الــعــبء عنها،  لتخفيف  الجهود  كــل  واســنــاد 
مــواجــهــة تــداعــيــات الــواقــع الصحي الــصــعــب، ومــظــاهــر العجز 
االقتصادي، وانخفاض اسعار النفط، أو على مستوى مواجهة 

التعقيدات االجتماعية ملظاهر الفقر والبطالة..
االهلية  واملــصــارف  املــركــزي  البنك  بــني  االيــجــابــي  التفاعل  إّن 
لدعم هذا املشروع الوطني الكبير، وفي محافظات تعاني من 
مشكالت بنيوية عميقة، يوّفر مجاال حيويا النجاز املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، وإلنجاح سياسات االقراض وتشجيعها، 
ولتنظيم العمل املؤسسي في القطاعات األهلية، وهي قضايا 
لها أبعاد سياسية واقتصادية ونفسية، تدرك وزارة التخطيط 
أهميتها، وضرورتها  في استشراف املستقبل، وفي التعاطي 
مع مشكالت الشباب على أساس خلق بيئة العمل الصالحة، 
ومصادر التمويل العملياتية، لتغذية حاجات سوق العمل من 
جانب، ولتعظيم املوارد وتأمني فرص حقيقية للعمالة الوطنية 

من جانب آخر.
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تحقيق األمن الغذائي 
ـــــوري صــبــاح  ـــــر الــتــخــطــيــط ن وقـــــال وزي
الدليمي، خالل مؤتمر صحفي، العالن 
اطــــالق املـــشـــروع، الــــذي عــقــد فــي وزارة 
الــتــخــطــيــط، وحــضــرتــه ”الـــصـــبـــاح“، إن 
ــقــضــايــا املــحــوريــة  ”واحـــــــدة مـــن اهــــم ال
ــــوزارة، هي  ال عليها  تعمل  الــتــي  واملهمة 
والوصول  للبالد  الغذائي  األمن  تحقيق 
الى حد االكتفاء الذاتي بالثروة الزراعية 
والحيوانية، السيما أن هذا القطاع شهد 
تدهورا كبيرا لعقود مضت مما اسهم 
فـــي زيـــــادة نــســبــة الــبــطــالــة وعــلــيــه، فــان 
ــعــام 2018 عــمــدت الــى  الـــــوزارة ومــنــذ ال

وضع خطط حيوية».
ــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي  وأضـــــاف أن ”ال
ــــاء  ــــبــــالد فــــي ظــــل تـــفـــشـــي وب ــــواجــــه ال ت
كــورونــا والــتــدنــي الــحــاصــل فــي أســعــار 
الــنــفــط تــســتــوجــب تــبــنــي ســتــراتــيــجــيــة 
النهوض بالقطاع الزراعي“، مشيرا الى 
تكاتف  يتطلب  الستراتيجية  ”نجاح  ان 
جــمــيــع الــجــهــات ذات الــعــالقــة واشـــــراك 
ـــــخـــــاص مـــــن خـــــــالل تـــوفـــيـــر  ــــقــــطــــاع ال ال
على  والحفاظ  للبالد  الــزراعــيــة  القاعدة 
السلب  أماكن  الطبيعية وتحديد  املــوارد 
وااليجاب ووضع خطط التنمية الزراعية 
لـــضـــمـــان مـــواجـــهـــة الــــتــــدهــــور وصــــوال 
لــتــطــويــر املـــــوارد املــالــيــة واالنــتــاجــيــة في 

البالد» .
”الـــعـــراق يمتلك كل  ان  الــدلــيــمــي  وتــابــع 
مــــقــــومــــات الــــنــــجــــاح فـــــي تـــطـــبـــيـــق هـــذه 
األمــن  وتــأمــني  ونجاحها  الستراتيجية 
الغذائي وعليه ال بد من السعي الحثيث 
لتطبيقها في أسرع وقت ممكن“، مؤكدا 
الخاص في  القطاع  أن ”نسبة مشاركة 

الزراعة تصل الى 97 باملئة».

نجاح املوسم الزراعي
مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الــتــجــارة محمد 
وباء  ”انتشار  ان  املؤتمر،  العاني خالل 
كورونا أثر بشكل كبير في العالم اجمع 
ولذلك يجب وضع خطط وستراتيجيات 
الذاتي“،  االكتفاء  حد  بالبالد  للوصول 
مــنــوهــا بـــأن ”الــحــكــومــة بـــدأت االهــتــمــام 
وتطبيق  والــزراعــي  الصناعي  باملجالني 

قرارات تصب في تطويرهما». 

ولــفــت وزيــــر الــتــجــارة الـــى ان ”املــوســم 
الــــزراعــــي املـــاضـــي شــهــد طـــفـــرة كــبــيــرة 
بانتاجي الحنطة والشعير، اذ استقبلت 
ـــوزارة والول مــرة مــن املــزارعــني اربعة  ال
ماليني وسبعمئة الف طن من محصول 
الذاتي  ”االكتفاء  أن  موضحا  الحنطة“، 
يــتــحــقــق بــتــنــشــيــط الــــقــــطــــاع الــــزراعــــي 

والنجاح بعمليات تسويق املنتجات» .
الـــى تقديم  ودعـــا الــجــهــات ذات الــعــالقــة 
تتماشى  جديدة  وستراتيجيات  خطط 
وباء  بعد  ما  الجديد  العاملي  الوضع  مع 

كورونا.

تحقيق التنمية املستدامة
ـــــــر الــــــزراعــــــة صـــالـــح  بــــــــــدوره، ذكــــــر وزي
الـــحـــســـنـــي، خـــــالل املـــؤتـــمـــر ان ”تـــطـــور 
الــقــطــاع الـــزراعـــي يــحــقــق لــلــبــالد تنمية 
مــســتــدامــة مـــن خـــالل زيـــــادة االجــمــالــي 
املـــحـــلـــي، الســيــمــا ان مــعــظــم املـــدخـــالت 
مــــخــــرجــــات  اال  هــــــي  مــــــا  الــــصــــنــــاعــــيــــة 
يــســهــم  ان ”ذلـــــــــك  مـــبـــيـــنـــا  زراعــــــــيــــــــة“، 
 بــتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وتــقــلــيــص حجم 

االستيرادات» .
املحلي يعد صحيا  ”املــنــتــج  بــأن  وأفـــاد 
وآمنا اكثر من املواد املستوردة“، مؤكدا 
متصاعدة  وبوتائر  ”عملت  الـــوزارة  أن 
ـــلـــمـــزارعـــني  عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات ل
وبـــاســـعـــار مــدعــومــة ال ســيــمــا بــتــوفــيــر 

االسمدة والبذور» .
أن ”جـــــوانـــــب  الــــــــى  الــــحــــســــنــــي  ولـــــفـــــت 
الــــــدعــــــم مـــســـتـــمـــرة ايـــــضـــــا مــــــن خــــالل 
عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة اآلفــــــــات الـــزراعـــيـــة 
ان ”الــدعــم  املـــبـــيـــدات“، مــوضــحــا  ورش 
املــقــدم مــن الـــــوزارة شــمــل ايــضــا الــثــروة 
الدعم  مضاعفة  على  والعمل  الحيوانية 
 لــلــوصــول الــــى تــحــقــيــق األمـــــن الــغــذائــي 

للبالد“. 
واكـــــــد أن ”الــــــــــــوزارة نـــجـــحـــت بـــايـــقـــاف 
اســتــيــراد اي مــــادة فـــي حـــال بــلــوغ حد 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي، اذ مــنــعــت عـــام 2019 
اســـتـــيـــراد خــمــســة وعـــشـــريـــن مــنــتــجــا، 
ودلـــيـــل ذلــــك عــنــدمــا تـــم اغــــالق الــحــدود 
التأثر بهذه  لــم يتم  وايــقــاف االســتــيــراد 

املواد» .
الى ”االهتمام اكثر  الزراعة  ودعــا وزيــر 

بالقطاع الزراعي لتحقيق االمن الغذائي، 
الســيــمــا بــعــد انــخــفــاض اســـعـــار النفط 
وقــلــة املــــوارد املــتــأتــيــة مــن هـــذا الــجــانــب، 
مشددا على ضرورة تنفيذ ستراتيجية 

االمن الغذائي“. 
املـــقـــبـــل  االســـــــبـــــــوع  ان  عــــــن  وكـــــشـــــف 
ســـيـــشـــهـــد تـــصـــديـــر مـــــا يـــــقـــــارب 850 
طــنــا مـــن مـــــادة الــشــعــيــر الـــعـــراقـــي بعد 
عاما،  الخمسني  يــقــارب  مــا  دام  تــوقــف 
ــــى ايـــقـــاف اســـتـــيـــراد الــتــمــور  اضـــافـــة ال
ـــدبـــس والــعــســل وغــيــرهــا مـــن املــــواد  وال
 الــتــي وصـــل فيها الــعــراق حــد االكــتــفــاء 

الذاتي».
مشروع البادية 

اما وزيــر املــوارد املائية، جمال العادلي، 
قال إن ”وزارتــه تدعم الجهود الخاصة 
ـــــذاتـــــي بـــاملـــجـــال  بــتــحــقــيــق االكــــتــــفــــاء ال
الــــــزراعــــــي“، مــــؤكــــدا أن ”الـــــعـــــراق لــديــه 
نفطي  بلد  مــن  للتحول  كبيرة  امكانية 

الى زراعي“. 
واشــار الى أن ”الـــوزارة اطلقت مشروع 

تــــحــــويــــل بـــــاديـــــة الــــــعــــــراق الـــــــى مــنــطــقــة 
زراعـــيـــة وتـــم ايــجــاد امــكــانــيــة لــذلــك وتــم 
تـــحـــديـــد مـــلـــيـــون دونـــــــم مــــن االراضـــــــي 
فـــــي الــــبــــاديــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي املــثــنــى 
ــــــى االســــتــــثــــمــــار الـــــزراعـــــي  والــــنــــجــــف ال
هيئة  طلبات ستقدم عن طريق   وهناك 

االستثمار“. 
التي  أن ”مساحة هــذه االرض  وأوضـــح 
تــــم تــخــصــيــصــهــا فــــي الـــبـــاديـــة تـــعـــادل 
نصف مساحة االراضي التي تزرع في 
االنــهــار“، مؤكدا  قــرب  الصيفي  املوسم 
أن ”االراضــي في البادية ال تحتاج ملياه 
نهري دجلة والفرات وتعتمد على املياه 

الجوفية». 
وكشف عن ”قرب فرز مليون ونصف 
اراضــي بادية االنبار،   املليون دونــم من 
اخـــــرى في  أراٍض  ــــى وجـــــود  ال اضـــافـــة 
وكــربــالء  قــار  وذي  البصرة  محافظات 
فـــرزهـــا ليتسنى  ــــــــوزارة عــلــى  ال تــعــمــل 
زراعـــتـــهـــا“، داعــيــا الــقــطــاع الــخــاص الــى 
االســـتـــثـــمـــار بـــهـــذه االراضـــــــي ألغــــراض 

الـــزراعـــة».  ولفت الــى ان وزارة ”املـــوارد 
تنمية  فــي  كبير  بشكل  اسهمت  املائية 
واعــد  مــشــروع  ولديها  السمكية  الــثــروة 

بهذا الصدد في املصب العام».

تداعيات األزمة االقتصادية 
بدوره، أكد الناطق باسم وزارة التخطيط 
ــــزهــــرة الــــهــــنــــداوي فــــي تــصــريــح  عـــبـــد ال
وبالتنسيق  ”الــــــوزارة  إن  ـــ“الــصــبــاح“،  ل
كــــــــوزارات  الـــعـــالقـــة  الـــجـــهـــات ذات  مــــع 
املائية ولجنة  واملــوارد  والزراعة  التجارة 
والجمعيات  النيابية  واالهــــوار  الــزراعــة 
الــــفــــالحــــيــــة ومـــنـــظـــمـــة االمـــــــــم املـــتـــحـــدة 
لــالغــذيــة الــفــاو أعــلــنــت اطــــالق املــشــروع 
الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  لالمن  الوطني 
مــن املــحــاصــيــل الــزراعــيــة، الســيــمــا وان 
اقتصادية  بأزمة  يمران  والــعــراق  العالم 
ـــم  ـــعـــال لــــهــــا تـــــدعـــــايـــــات كــــبــــيــــرة عــــلــــى ال
بـــأســـره وعــلــيــه فــــان كـــل دولـــــة تــحــتــاج 
 الــــى  أن تــؤمــن غـــذاءهـــا بــمــا تمتلك من 

امكانيات. 

وأوضح أن العراق يمتلك كل االمكانات 
الــتــي تــؤهــلــه لــتــأمــني غــذائــه مــن الــقــطــاع 
ملــا لديه مــن مساحات زراعية  الــزراعــي 
ــتــالــي يـــأتـــي هــــذا املـــشـــروع  واســـعـــة وبــال
لـــتـــفـــعـــيـــل وتــــوســــيــــع رقــــعــــة االراضــــــــي 
املـــزروعـــة مــن خـــالل تــوفــيــر االمــكــانــات 
املناسبة واملستلزمات األساسية كاملياه 
واالساليب الحديثة في الزراعة وتوفير 
املكننة ودعم املزارعني، مؤكدا املباشرة 
الغذائي  الوطني لألمن  بتنفيذ املشروع 

وفق الخطة 2020/ 2021. 
وعن املنحة التي تم اطالقها من الحكومة 
لــألســر ملــواجــهــة وبــــاء كـــورونـــا أكـــد أن 
املستلمة  االستمارات  ”تدقيق  عمليات 
ستنجز مطلع االسبوع املقبل ليتسنى 
بـــعـــدهـــا اطـــــــالق املــــبــــالــــغ لــلــمــســتــحــقــني 
ـــدفـــع والــصــيــرفــة  عـــن طـــريـــق مــكــاتــب ال
ان تصل  بــعــد  اســتــقــطــاع  اي  دون  مـــن 
رسالة نصية عن طريق الهاتف تحوي 
بــاطــالق استحقاقه   رقــمــا ســريــا وتبلغ 

من املبلغ».

قـــّرَر مجلس الــــوزراء خــالل جلسته 
االعــــتــــيــــاديــــة تـــخـــويـــل أمــــــني بـــغـــداد 
اليوميني،  األجــراء  صالحية تشغيل 
في حني اقر توصية املجلس الوزاري 

لالقتصاد بشأن تسويق الشعير. 
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته 
«الــصــبــاح» أّن «املــجــلــس قـــرر خــالل 
جــلــســتــه االعــتــيــاديــة بــرئــاســة نــائــب 
الــــوزراء وزيـــر النفط  رئــيــس مجلس 
بغداد  امــني  تخويل  الغضبان  ثــامــر 
اليوميني  األجـــراء  تشغيل  صالحية 
شــريــطــة أّال يــتــجــاوز عــددهــم أعـــداد 
العمل معهم ألي سبب كان  تــاركــي 
األمانة  امانة بغداد ضمن مالك  من 
املــصــادق عــلــيــه، وأّال يترتب  املــؤقــت 
مالية  طــلــب تخصيصات  ذلـــك  عــلــى 
إضافية عن املبالغ التي ستخصص 

لعـام 2020».  كما  بغـداد  أمانـة  إلـى 
تــم خـــالل الــجــلــســة، بحسب الــبــيــان، 
إقــــــــرار تـــوصـــيـــة املـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
لالقتصاد بشأن تسويـق محصول 

الشعير بحسب اآلتي :
1. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول 
التصدير بأفضل  الشعير ألغــراض 
يــقــل عـــن (125)  أّال  األســـعـــار عــلــى 
دوالرا، فقط مئة وخمسة وعشرين 

دوالرا للطن الواحد .
2. قيام وزارة الزراعة ببيع محصول 
الشعير داخـــل الــعــراق ملــربــي الــثــروة 
بسعر  األعـــالف  ومعامل  الحيوانية 
الف  مئتي  فقط،  ديــنــار   (200000)
دينار. 3. تسري الفقرات (1و2) آنفًا 
على املوسم السابق واملوسم الحالي 

 .( 2020 – 2019)
4. قـــيـــام هــيــئــة املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
لــلــجــمــارك بتشديد  الــعــامــة  والــهــيــئــة 
تهريب  دون  للحيلولة  اجــراءاتــهــمــا 

مــحــصــولــي الــحــنــطــة والــشــعــيــر من 
األمن  العراق، وتكليف جهاز  خــارج 
الــوطــنــي بــــاإلشــــراف عــلــى إجـــــراءات 
ــــني فــــــي مــــراكــــز  تــــســــلــــم املــــحــــصــــول
الــتــســويــق لكل  الــتــســويــق طيلة مـــدة 

منطقة.
5. ال يتم تجهيز املشترين بمحصول 
الــشــعــيــر ســـــواء كــــان لــلــتــصــديــر او 
لــالســتــهــالك املــحــلــي اال بــعــد انــتــهــاء 
للسنة  للمحصول  التسويق  موسم 

الحالية.
الشعير  مــبــيــعــات  مــبــالــغ  تــحــويــل   .6
املـــجـــهـــز مــحــلــيــًا واملـــــبـــــاع ألغــــــراض 
الـــتـــصـــديـــر لـــتـــســـديـــد مـــبـــالـــغ شــــراء 
املـــالـــيـــة  وزارة  وقــــيــــام  املــــحــــصــــول، 
الــشــراء  مــبــالــغ  مــن  املتبقي  بتسديد 
إلى وزارة الزراعة. كما وافق مجلس 
الوزراء، بحسب البيان، على ما يلي:

ومحافظـة  الــصــحـــــة  وزارة  قــيــام   .1
املاليـة  املثنـى بالتنسيـق مــع وزارتــي 
والــتــخــطــيـــــط بــمــنــاقــلـــــة مــبــلــغ مــقــداره 
ثــــالثــــة مــــلــــيــــارات ديــــــنــــــار، لــتــأهــيــل 
في  الــتــعــلــيــمــي  الــحــســني  مستشفى 
محافظة املثنى ضمن نسبة الصرف 
( 1/12 )  استنادا إلى احكام املادة 
املالية  اإلدارة  ( 13/أوًال ) من قانون 

االتحادية رقم (6) لسنة 2019.
املــثــنــى  ـــــــــرة صـــحـــة  تـــخـــويـــل دائ  .2
ـــــــــدعـــــــــوات  صــــــالحــــــيــــــة تــــــوجــــــيــــــه ال
املـــبـــاشـــرة لــلــشــركــات املــتــخــصــصــة 
واالحـــــالـــــة، اســـتـــثـــنـــاًء مـــن تــعــلــيــمــات 
ــــعــــقــــود الـــحـــكـــومـــيـــة رقــــم  تـــنـــفـــيـــذ ال
والــــــوثــــــائــــــق   ،2014 لــــســــنــــة   (2) 

القياسية ”. 

تلقته  األول  الــنــائــب  ملكتب  بــيــان  وذكـــر 
ــكــعــبــي تـــــرأس أمــس  ”الـــصـــبـــاح“ ان ”ال
مــع رؤســاء  اجتماعا موسعا  االربــعــاء، 
الــلــجــان الــنــيــابــيــة، لــبــحــث اخـــر تــداعــيــات 
الـــــوضـــــع االقـــــتـــــصـــــادي والـــــوبـــــائـــــي فــي 
البالد، والخطوات واالجراءات الحكومية 
املــرتــقــبــة ملــعــالــجــة األزمـــــة االقــتــصــاديــة 
الــعــراق وجميع  يشهدها  الــتــي  واملــالــيــة 
دول الــعــالــم بــســبــب انــخــفــاض اســعــار 

النفط، ومحنة كورونا“. 
ولفت البيان الى ان ”الكعبي تدارس مع 
رؤساء اللجان املعالجات واالصالحات 
التي تصب فــي معالجة االزمــة  الــالزمــة 
االقتصادية الراهنة، منها قرارات عاجلة 
من شأنها فرض السيطرة اُملحكمة على 

املنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص 
واطــــالق مــبــادرة االكــتــفــاء الــذاتــي لدعم 
والحيوانية  الزراعية   - املحلية  املنتجات 
وغــيــرهــا، فــضــال عــن اجـــــراءات سريعة 
تخص استثمار املوارد البديلة املتاحة“ . 
واشـــار الــبــيــان الــى ان ”االجــتــمــاع شهد 
اســــتــــعــــراض مـــخـــرجـــات االجـــتـــمـــاعـــات 
االول  النائب  اجراها  التي  التخصصية 
املالية  اللجنة  ورئــيــس  املجلس  لرئيس 
مع املجلس الوزاري تماشيا مع الوضع 
النفط،  اسعار  وتقلبات  الصعب  الراهن 
فـــضـــال عــــن مــنــاقــشــة بـــعـــض املــســائــل 
الديون  تأجيل  كموضوعة  الــشــأن  ذات 
التراخيص  عقود  ومراجعة  الخارجية 
واملـــبـــالـــغ الـــتـــي بـــذمـــة شـــركـــات الــهــاتــف 

الــنــقــال وغــيــر ذلــك مــن االمـــور والحلول 
للبيان،  وفقا  الكعبي،  وذكــر  الناجعة“. 
بمرحلة  الــيــوم  تمر  العراقية  ”الــدولــة  ان 
بها  تمر  لم  اقتصادية حرجة وخطيرة 
طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار 
 90 من  باكثر  اعتمادها  ظل  في  النفط 
بــاملــئــة عــلــى الــنــفــط فــي املـــوازنـــة ، والــتــي 
تــزامــنــت مـــع ازمـــــة فـــايـــروس كـــورونـــا“ 
مــشــددا عــلــى ”وجــــوب تــضــافــر جهود 
جــمــيــع اصـــحـــاب الــــقــــرار لـــتـــجـــاوز هــذه 
االزمــة“ موضحا ان ”حزمة اإلجــراءات 
بالوضع  العاجلة والخاصة  االصالحية 
املالي يجب اال تمس املتطلبات االساسية 
والدوائي  الغذائي  امنه  وتأمني   للمواطن 

واملعيشي ”. 
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املراهنة على اسقاط التجربة الديمقراطية العراقية، تبدأ بتعزيز الفكرة القائلة 
العملية  دمــاء  وّالدة، لجيل سياسي جديد، يجّدد  بأنها غير خّالقة، وليست 

السياسية ويرفدها بعوامل التطوير والتحديث.
كيانها  رْفــد  من  السياسية  املؤسسة  تمّكنت  أْن  بعد  العكس،  هو  يحدث  ما 
بدءا  والشعبي،  النخبوي،  العمل  في  أطــر جديدة  عن  جــديــدة، فضًال  بوجوه 
في إدراك مطالب التظاهرات وتقّمص دور الشباب في الطور املقبل، وانتهاًء 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
القديم،  الــعــالــم املختلفة، يخلع جــلــده  بــلــدان  الــنــاجــح فــي  الــديــمــقــراطــي  الــنــظــام 
بسالسة من دون عنف وهيجان، عبر انتخابات ونزوع الى التغيير، فاسحا 
املجال أمام الجيل الجديد، لتنفيذ رؤيته للواقع، وكان من مفاعيل ذلك، أْن ارتفع 
الى مركز القرار، شاب مثل ماكرون في فرنسا، وترودو في كندا، وروتة في 
الجيل األصغر سنا، واألكثر قدرة على مــداواة أسقام  الذين يمّثلون  هولندا، 

العصر الذي ينتسبون اليه.
آلية  امتالك  عن  التجارب،  وفــق  معوقة  الصورية،  أو  الفاشلة،  الديمقراطيات 
إزاحية لألجيال، وهي أقرب ما تكون الى كونها "كهوليات" حزبية او جهوية، 
يــتــحــّكــم فــيــهــا ســيــاســيــون هـــِرمـــون يــمــارســون األدوار الــشــمــولــيــة بــواجــهــات 

ديمقراطية.
إنسانية  السياسية، ظاهرة  األجيال  اشتباك 
وحياتية قبل كل شيء، تتمازج فيها التجربة، 

وصوًال الى النجاحات.
ــديــمــقــراطــيــة الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــوّطـــد الــــيــــوم، في  ال
بــرهــانــْني: األول صــعــود زعـــامـــات شــابــة الــى 
الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، والــثــانــي 
ــتــصــدي الــشــبــابــي لــالحــتــجــاجــات، وكــيــف  ال
أصــــبــــح الـــشـــبـــاب والــــفــــتــــيــــان، مـــــــادة ســاحــة 
الديمقراطي  الهيكل  ان  يعني  ما  التظاهرات، 
الــعــراقــي يــتــجــاوز الــتــقــادم، والــركــون باتجاه 
املواءمة  في  املشهد وتجديد شبابه  عصرنة 

و التحديث العْمري.
الى وقٍت قريب، كانت هناك خشية في العراق 
مــن ِصــــدام األجـــيـــال الــســيــاســيــة، خصوصا 
فــي ذروة الــتــظــاهــرات، بينما يــلــوح فــي األفــق 
اآلن تجاذب ناعم بني األحزاب التقليدية، ودعاة التجديد والتغيير، األمر الذي 
سيثمر عن حوار عصري، يستوعب القيادات الشبابية في مؤسسات الدولة 
وفي األحزاب، وفي النواب، حيث البرملان العراقي اليوم يضم بني صفوفه، عددا 

ال بأس به من األعضاء الشباب. 
العراقية سوف تتجاوز االشتباك بني األحقاب، على  الديمقراطية  املتوّقع، ان 
رغم الصراع املوجود بني محاِفظني ومدنيني، أو يمني ويسار، واْن تعّزز الكهولة 
السياسية تجربتها في نقلها الى قيادات شابة قادرة على استيعابمتحّوالت 
الجيل  انــفــراديــة  الــحــاضــر، وتــجــاوز أخــطــاء اخــتــبــارات دول كثيرة اسقطتها 
اقصاء  نتيجة  انــفــجــارات مجتمعية،  الــى  أدى  الـــذي  األمـــر  بمواقعه،  "الــقــديــم" 

األجيال األصغر.
ان من مصلحة البالد، تحريك األجيال الراكدة، واقحام الشباب في مؤسسات 
الدولة، وفي كيانات األحزاب والكتل السياسية، باتجاه تغيير الُبنية التقليدية 
الكبيرة، التي رأت بأّم عينها ازدحام ساحات التحرير بهتافات الشباب املتمرد 

على األوضاع.
اجتماع  الكالسيكي، وعلم  االجتماع  أحد مؤسسي علم  مانهايم  كــارل  يرى 
الذي  النموذج  األلفية هو  أن جيل  السياسية  املعرفة في نظريته عن األجيال 
في  الــبــارزة  الظاهرة  وهــو  تمّيزه عن شيوخه،  بتجارب عصرية  العالم  يقود 
أوروبا والواليات املتحدة، عادا اّن جيل "املواطنني الرقميني"، أكثر تثقيفا من أي 
جيل سابق في الواليات املتحدة، وتتزايد قاعدتهم الجماهيرية بشكل واضح، 
املتقدم  العالم  التقاطع مع كهول السياسة املسيطرين على قــرارات  وُيبرزون 

بكل جرأة.
وإذا طــّبــقــنــا نــظــريــة مــانــهــايــم عــلــى الــــعــــراق، نــجــد أن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
واالجتماعية في العراق، يقودها اليوم فتوة ينشدون التغيير عبر الديمقراطية. 
ما  وفــق  األصغر سنا،  الناخبني  أقبال  الــعــراق ســوف تشهد  في  االنتخابات 
أوحت به حماستهم للمشاركة في املسيرات االحتجاجية، ما يوجب االستعداد 
األلفية  جيل  باقتحام  السياسية،  املــعــادالت  تــأرجــح  تاريخية،  انــقــالب  لنقطة 
املشهد، وهو يحمل قيًما وأولويات جديدة، ولن يمضي الطويل من الوقت حتى 

يسيطر على سياستنا.
يجب أن نستعد للتغيير، ألن الذين ال يريدون أن يتشكلوا من قبل املاضي، 

يريدون صياغة املستقبل.

املــالــيــة فــي مجلس  اللجنة  وقـــال عــضــو 
النواب الدكتور أحمد الصفار لـ "الصباح": 
إن "العراق اعتمد بنسبة 93 باملئة على 
االيـــــــرادات الــنــفــطــيــة فـــي مـــوازنـــة 2019، 
واآلن بعد تفشي وبــاء (كورونا) عامليًا 
وانخفاض أسعار النفط والضعف، الذي 
حصل في االيــرادت األخــرى واملبادالت 
أكثر على  اعتماد  الى  أدى  ما  التجارية، 

النفط رغم انخفاض أسعاره".
وأضاف، أنه "صار لزامًا على العراق أن 
يلجأ الــى وســائــل أخـــرى، بوصفه دولــة 
سيادة  وصــاحــبــة  مــركــزيــا  بنكا  تمتلك 
وســيــاســة نــقــديــة ومـــالـــيـــة، لــــذا بــإمــكــانــه 
استخدام جملة من األدوات وحزمة من 
يعتقد  التي  األزمــة،  ملواجهة  السياسات 
الـــكـــثـــيـــرون بـــأنـــهـــا قـــصـــيـــرة ومـــرهـــونـــة 
بالسيطرة على هذا الوباء وعودة أسعار 
النفط إلى ما كانت عليه في السابق إذا 
املصانع  تشغيل  بعد  الطلب  جانب  زاد 
واملــعــامــل وحـــركـــة الــطــيــران والــســيــاحــة 

واالقتصاديات االخرى".

حلول اقتصادية
وبّني الصفار، أن "الحكومة لديها البدائل 
ـــيـــة؛ أبــســطــهــا  املــمــكــنــة بــالــســيــاســة املـــال
من  املؤقتة  الخزينة  الــى سندات  اللجوء 
خالل طرح السندات على البنك املركزي 
واملصارف األخرى، التي تخصم وتجمع 
الــى جمع  الــرواتــب، واللجوء  املتبقي من 
االنفاق  على  والتركيز  املالية  الفوائض 
الــــضــــروري وإيـــقـــاف الــنــفــقــات األخــــرى 
والــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر األمــــوال الــالزمــة 

لدفع الرواتب". 
"الدولة  أن  املالية،  اللجنة  وأوضــح عضو 
يجب أن تهتم باملوازنة التشغيلية، التي 
الضرورية  اليومية  باملصروفات  تتعلق 
وتحويل األموال والفوائض األخرى من 
الوزارات بعد توقف غالبيتها عن العمل، 
مرتفعا  كــونــه  الــفــائــدة  وتخفيض سعر 
جدا، بعد أن خفضت بعض الدول أسعار 
فــوائــدهــا الـــى مــا تــحــت الــصــفــر لإلقبال 

على االقتراض وتحريك االقتصاد".
األزمــــات  "إدارة  أن  الــــى  الــصــفــار  وأملــــح 
ــلــجــوء الــــى تنظيم  ـــة ال تــحــتــم عــلــى الـــدول
الــركــود، وتنظيم  مــوازنــة خــاصــة بحالة 
النفقات واإليرادات العامة وضبط جانب 
االنــفــاق والــتــركــيــز على صــرف األمـــوال 
التي تشهد  املــوارد  الضرورية، وتعظيم 
ــــرزهــــا املــنــافــذ  هـــــدرا فـــي غــالــبــيــتــهــا وأب
الــحــدوديــة وإيــــــرادات الــضــريــبــة وأمـــالك 
جمع  بإمكانها  التي  املفعلة،  غير  الدولة 

إيرادات ملواجهة هذه األزمة".
وأكد أنه "يجب في املرحلة املقبلة تنويع 

مــــصــــادر تـــمـــويـــل املـــــوازنـــــة وبـــاألخـــص 
االعــتــمــاد عــلــى االنـــتـــاج الـــزراعـــي كــونــه 
باالقتصاد  للنهوض  أســاســيــة  ركــيــزة 
املالية  بموارده  بلدا غنيا  العراقي، كونه 
ـــذاتـــي  والـــبـــشـــريـــة ويـــحـــقـــق االكـــتـــفـــاء ال
وبــــعــــض مــــنــــه، يـــمـــكـــن أن يــــصــــدر الـــى 
الصناعة  قطاعات  الــى  إضافة  الــخــارج، 

والسياحة والتجارة".

مصادر بديلة
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة الــنــفــط 
الطبيعية في مجلس  والــثــروات  والطاقة 
الــــــنــــــواب أمــــجــــد هــــاشــــم الــــعــــقــــابــــي، إن 

بإيجاد  أن تكون جــادة  "الحكومة يجب 
املرحلة  النفط خالل  مصادر بديلة عن 
"الصباح"،  لـ  العقابي  وأضــاف  القادمة". 
"فـــيـــروس (كــــورونــــا) ضــــرب جميع  أن 
دول الــعــالــم واقــتــصــادهــا، وهـــذا الوضع 
بشكل  عليه  الــقــضــاء  لــحــني  سيستمر 
أثـــر بشكل  الــوبــاء  تــــام"، مبينًا أن "هـــذا 

عامليًا،  النفط  أســعــار  انهيار  فــي  سلبي 
تــتــحــســن مـــالـــم تعد  الـــتـــي ال يــمــكــن أن 
الـــى  الـــعـــالـــم  واملـــعـــامـــل ودول  املـــصـــانـــع 
حياتها الطبيعية"، مؤكدًا أن "العراق يمر 
بأزمة كبيرة ال يمكن الخروج منها مالم 

تتحسن أسعار النفط عامليًا".
"الــدولــة يجب أن تلتزم بالبحث  وبــني أن 
النفط لالعتماد  أخــرى غير  مـــوارد  عــن 
عــلــيــه خــــالل املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة لتحسني 

الواقع االقتصادي العراقي".

منظمة "أوبك"
إبراهيم  الــدكــتــور  النفطي  الخبير  وعـــّد 
بــحــر الــعــلــوم -وزيــــر الــنــفــط األســبــق- أن 
األميركي  الخام  النفط  انخفاض  "تأثير 
على العراق محدود جــدًا، ألن صــادرات 
القارة االميركية قليل جدًا  األخير نحو 
مقارنة مع صادراته الى منظومة شرق 

آسيا".
وأضاف بحر العلوم في حديث خص به 
لـــ "الــصــبــاح"، أن "مــا حصل يكشف لنا 
عن حقيقة على السياسيني معالجتها، 
إن مــا تــم االتــفــاق عليه فــي الــتــاســع من 
نــيــســان الــحــالــي فــي اجــتــمــاع (أوبــــك +) 
والــــذي شـــارك فــيــه الـــعـــراق وتـــم االتــفــاق 
على تخفيض كميات من النفط بحدود 
يــومــيــا، يكشف عن  برميل  مــاليــني   10
أن هذا بحد ذاته حصل بتأثير أميركي 
التوجيه وحـــده غير  أن هــذا  اال  واضـــح، 
كاٍف المتصاص الفائض في األسواق".

وتــــابــــع: إنـــــه "كــــــان مــــن املـــفـــتـــرض عــلــى 
الــرئــيــس االمـــيـــركـــي وإدارتـــــــه أن تــكــون 
املستقلني في  املــنــتــجــني  عــلــى  ضــاغــطــة 
القطاع الخاص وخاصة في انتاج النفط 
وكندا  الــبــرازيــل  إنــتــاج  وعلى  الصخري 
الــتــي  بتخفيض حــصــصــهــم  والـــنـــرويـــج 
تقدر بـ5 ـ 6 ماليني برميل، وبالتالي فإن 
االتفاق سينفذ اعتبارا من االول من أيار 
من جانب واحد، ألن أميركا لم تنجح في 
تنفيذ  مــن  املستقلني  املنتجني  اجــتــمــاع 
الخطة، أي إن هناك خالفا بني املنتجني، 
اجتماع  االســبــوع  هــذا  وبالتالي سيعقد 
ثاٍن من أجل التوصل الى اتفاق"، مشيرًا 

أن يتضامن  يــجــب  كــلــه  ــعــالــم  "ال أن  الـــى 
النفطية، ألن  في مسألة معالجة السوق 
الــدول،  بــني  التمايز  (كــورونــا) ال تعرف 
لــــذا فــــإن عــلــى كـــل املــنــتــجــني الــنــفــطــيــني 
الخضوع  انتاجهم  مــعــدالت  وبمختلف 
الــى رؤيــة واحـــدة وهــي أن هناك فائضا 
فــي الــســوق بــحــدود 30 مــلــيــون برميل 
يوميًا بسبب تفشي واختالالت العرض 

والطلب قبل ذلك".
وحذر بحر العلوم من "انهيار التخفيض 
الــذي التزمت بــه (أوبـــك +)، مــا لــم تلتزم 
الواليات املتحدة بذلك، والتضامن العاملي 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات االقــتــصــاديــة 
بــه أطــراف  وهــو مــا يستوجب أن تلتزم 
وغــيــره"،  التقليدي  الــنــفــط  مــن  املنتجني 
متوجها  فائضا  "هنالك  أن  على  منبهَا 
الخزانات قد  املتحدة وإن  الواليات  نحو 
العقود  استحقاقات  وأصبحت  امتألت 
اآلجلة للشهر املقبل فيها نوع من الحذر 
ــتــالــي خــســرت األســــواق  والـــتـــرقـــب، وبــال

الكثير من التعامالت في هذا املجال".
"الــــعــــراق يجب  الـــعـــلـــوم، أن  وأكـــــد بــحــر 
أن يــتــحــرك عــلــى عــــدة قــضــايــا أبـــرزهـــا 
مسألة (األوبك) التي تهيمن اليوم عليها 
الجماعية  وليست  املنفردة  السياسات 
والــتــي تــبــحــث عــن مصلحة أعــضــائــهــا، 
فإذا أردنا لهذه املنظمة أن تنهض فالبد 
مــــن تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـات وتــصــحــيــح 
املسارات فيها وأن يأخذ العراق دوره بما 
واحتياطاته  انتاجه  كمية  مــع  يتناسب 
في  والرابع  فيها  الثاني  املنتج  باعتباره 
الكبار  املنتجني  األعضاء  واقناع  العالم، 
وخاصة السعودية أن تتحمل جزءا من 
باعتبارها  الــعــراقــي،  التخفيض  حصة 
استحوذت طوال العقود الثالثة املاضية 
عــلــى حــصــتــه فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة وال 
يكون هناك تخفيض متساو  أن  يمكن 
يــكــون  أن  يــجــب  لــجــمــيــع األعــــضــــاء، إذ 
الــتــخــفــيــض تــصــاعــديــا، فــاملــنــتــج األكــبــر 
يستدعي  مما  أكــبــر،  تخفيضا  يتحمل 

منه مراجعة لهذه املعادلة".
ونــــّبــــه وزيــــــر الـــنـــفـــط األســــبــــق، عـــلـــى أن 
"الـــعـــراق بــمــا انـــه أعــلــن الــتــزامــه بــاتــفــاق 
(أوبــــــك) وهــــذا االتـــفـــاق فــيــه الــكــثــيــر من 
املـــشـــكـــالت أولــــهــــا، أن الــحــكــومــة حــالــيــًا 
أن  يمكن  وال  أعــمــال،  تصريف  حكومة 
دولية  بالتزامات  املقبلة  الحكومة  تكبل 
قد تؤدي الى تداعيات سلبية لالقتصاد 
أن يشكل  الــى  بالتالي دعــونــا  الــعــراقــي، 
العراق لجنة من خبراء مستقلني ملعرفة 
والخوض  السلبية لالقتصاد  التداعيات 
(االوبـــك) خصوصا  في مفاوضات مع 
مـــع دول الــخــلــيــج وتـــحـــديـــدًا الــســعــوديــة 

واالمارات والكويت، وأن يتحملوا القسم 
الوافر من حصة العراق، وهذا بحد ذاته 

سيسهم في تحسني الوضع العراقي".
وأشـــــــار بـــحـــر الـــعـــلـــوم الـــــى أن "الــــعــــراق 
بـــحـــاجـــة الـــــى فـــتـــح مـــنـــافـــذ جــــديــــدة مــع 
املــنــظــمــات الــدولــيــة لــتــعــريــف االشــكــالــيــة 
االقتصادية املوجودة، فهناك ضغوطات 
علينا من الواليات املتحدة بسبب الغاز 

املستورد من إيران؛ واليوم بالتخفيض 
الــــذي أجــبــرنــا عــلــيــه مـــن قــبــل (االوبـــــك) 
انخفاض  وبالتالي  االنــتــاج  سينخفض 
كميات الغاز املتوفرة للطاقة الكهربائية، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب أال تــضــغــط الــــواليــــات 
الـــعـــراق باعتبار  املــتــحــدة أكــثــر بــاتــجــاه 
التزاماته بتخفيض انتاج النفط ادى الى 

الغاز  مــن  مقمق  مليون   500 تخفيض 
املمكن تجهيزه".

أمــام فرصة تاريخية إلعــادة  وأكــد "أننا 
تستوجب  الــتــي  النفطي  الــقــطــاع  هيكلة 
استثمار  نحو  التوجه  هو  االول  أمرين؛ 
الــغــاز بشكل كـــاف، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
املشاريع، التي يمكن ان نستثمرها من 
للنفط  املصاحب  الغاز  تقليل حق  اجــل 
ورقعة  املنصورية  عكاز  حقول  وهناك 
اســـتـــكـــشـــافـــيـــة فــــي جــــولــــة الـــتـــراخـــيـــص 
ذلــك حتى  كــل  تفعيل  الــخــامــســة، علينا 
في االقليم من اجل التوصل الى انتاجية 
لــلــغــاز والــتــخــلــص مـــن هـــذه االشــكــالــيــة، 
املهم هو االتفاق مع االقليم بأن يتحمل 
التخفيض وحصته ال يمكن  جــزءا من 
أن يقع التخفيض على الحقول الجنوبية 
والوسطى فقط، بل أن تشارك كردستان 
النفط  قــانــون شــركــة  ذلـــك، وتفعيل  فــي 
املتبقية  الحقول  الوطنية وبالتالي نضع 
لــلــتــطــويــر مـــن قــبــل هــــذه الـــشـــركـــة، ألن 
الــقــانــون فــيــه بــعــض الــبــنــود الــتــي يمكن 
تــعــديــلــهــا"، داعـــيـــًا الـــى "تــشــكــيــل شــركــة 

الغاز الوطنية".
ووصــــف بــحــر الــعــلــوم الــفــتــرة املــقــبــلــة بـ 
سليمة  إدارة  تــوفــرت  إذا  إال  "العصيبة، 
وقـــيـــادة حــكــيــمــة تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 
القطاع  األمــان في تطوير  الــى بر  بالبلد 
الــنــفــطــي بــالــشــكــل الـــــذي يــلــبــي مــصــالــح 
الــى خلق  بحاجة  الــعــراق  العراقيني، ألن 
صناعة نفطية وأن تكون هناك صناعة 
انتاجه  جميع  تحويل  مــن  بـــدًال  نفطية، 
الــى نفط خـــام، وتــكــريــره وتــصــديــر تلك 
وأن  العراقية،  املـــوارد  لتعظيم  املشتقات 
يلعب دورا كبيرا في (االوبــك) بانتاجه 
يبقى  وال  الجديد،  ونظامه  واحتياطياته 
على هذا الدور املتواضع، وهذا يحتاج الى 
مفاوض عراقي جيد يتمكن من كسب 

حقوقه واملكتسبات التي حصلت".

{               }      
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اطــلــعــت قــبــل فــتــرة عــلــى دراســـــة تـــم إعــــدادهــــا من 
قــبــل الــبــنــك املــــركــــزي بــخــصــوص هــــذا املـــوضـــوع 
األمــر ونقاشات كثيرة مع  هــذا  التدقيق في  وبعد 
الــخــبــراء واملــخــتــصــني والعــتــقــادي بــحــاجــة الــعــراق 
لـــهـــكـــذا حـــلـــول اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
ارتأيُت أن أوضح وجهة نظر واقعية لعلها تسهم 
القرار في هذا  لــدى أصحاب  في بلورة رأي معني 
هذا  يكون  أن  يجب  الطبيعية  الظروف  في  الشأن. 
الـــدواء ولكن لالسف سوء  آخــر  الحلول  النوع من 
إدارة اقــتــصــاد الــبــلــد وغــيــاب املــذهــب االقــتــصــادي 
واســتــمــرار االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر وحيد 
واستغالل االقتصاد كأداة انتخابية أدت الى ِشبه 
انهيار في االقتصاد كلما قلَّ سعر النفط، كما أّن 
الوطني  املنتج  دعم  في  املتعاقبة  الحكومات  فشل 
الصناعي والزراعي دفع أصحاب االختصاص ألن 

يلجؤوا إلى هذا النوع من التفكير.
قد أتفق مع الدراسة التي أجراها البنك املركزي في 
إيجاد  تتكلم عــن ضـــرورة  الــتــي  النقاط  مــن  كثير 
حلول اقتصادية أخرى غير تخفيض قيمة الدينار 
العراقي ولكن من خالل الخبرة واستقراء الوضع 
السياسي العراقي ال أرى في األفق أيَّ مقدرة لدى 
أصحاب الحل والعقد على إحداث تغيير اقتصادي 
للمشكلة  الحقيقي  للفهم  االفتقار  بسبب  جــذري 
لها من منظار واحــد قد يكون  العراق والنظر  في 
فئويًا أو حزبيًا او شخصيًا لذلك سينصب مقالي 
هـــذا عــلــى مــنــاقــشــة فــقــرة تــخــفــيــض قــيــمــة العملة 
العوامل  والــرد على  األجنبية  العمالت  إزاء  املحلية 
التي تؤثر أو ترتبط في عملية التخفيض. ولغرض 
اإلحــــاطــــة بـــاملـــوضـــوع مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب يجب 
مناقشة العوامل املرتبطة بهذا التخفيض ومن أهم 

هذه العوامل: -

أوال: ميزان املدفوعات
ال أعتقد أّن العراق يتمتع بموقف قوي في ميزان 
املدفوعات ألن صادرات العراق نفطية فقط وبنسبة 
99بــاملــئــة، فــــإذا مــا رفــعــنــا أو حــذفــنــا قــيــمــة النفط 
سوف  بدونه  املدفوعات  ميزان  وحسبنا  املصدر 
يــكــون مــوقــف الـــعـــراق ســلــبــيــا جــــدا. ومـــن الــجــديــر 
بالذكر مناقشة ما جاء في دراســة البنك املركزي 
بشأن نسبة الفائض في ميزان املدفوعات والتي تم 
تقديرها بحدود 5.75باملئة من الناتج املحلي لعام 
2019، من ناحيتني األولى في ما يتعلق بتضمني 
عــدمــه وتغير هذا  مــن  النفطية  الـــصـــادرات  مــيــزان 
الناحية  ومــن  العاملية  النفط  أسعار  بتغير  املــيــزان 
األخرى مناقشة سؤال حقيقي ومهم وهو كيفية 
الــعــراق؟ وما  فــي  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج  حساب 
هي نسبة قيمة صادرات النفط فيه؟ وهذا السؤال 
يــنــطــبــق أيـــًضـــا عــلــى نــســبــة االحــتــيــاطــي األجــنــبــي 
بـــ 70 مليار دوالر  الــتــي تــقــدر  الــعــراق  املتوفر فــي 
والــتــي تمثل 30بــاملــئــة مــن الــنــاتــج املــحــلــي بحسب 
الــــدراســــة فــهــنــا تــقــع نــفــس املــشــكــلــة وهــــي كيفية 
حــســاب الــنــاتــج املــحــلــي وبــالــتــالــي كــيــفــيــة حــســاب 
النقد  بمقاييس صندوق  االحتياطي  كفاية  نسبة 
الدولي أو املقاييس التقليدية األخرى، من الواضح 
أّن هــنــاك عــجــزا فــي مــيــزان املــدفــوعــات ألن ميزان 
النفط  مدفوعاتنا يعتمد بنسبة  كبيرة جدا على 
وبالتالي العجز أو الفائض أو املوقف القوي يعتمد 
على سعر النفط عاملًيا وكمية اإلنتاج وكمية النفط 
املصدرة من العراق وعليه فإن الدراسة التي أعطت 
مقاييس لعام 2019 تختلف كلًيا عن الواقع الحالي 
لسنة 2020 بسبب هبوط أسعار النفط وهنا أتفق 
مــع عــبــارة وردت فــي دراســـة البنك املــركــزي تقول 
يكون  املدفوعات  ميزان  في  العجز  يكون  (عندما 
ذلك سبًبا في اللجوء إلى تخفيض العملة املحلية) 
وهــذا األمــر الــذي ال ينطبق على العراق في 2019  

لكنه ينطبق تماًماعلى العراق في سنة 2020.

ثانًيا: أسعار املستهلك
قد يكون هناك أثر لتخفيض قيمة الدينار العراقي 
نـــواح إيجابية  فــي أســعــار املستهلك، ولــكــْن هــنــاك 
كثيرة في هذا اإلطار ممكن اإلفادة منها وتحويل 
ــتــحــدي إلــــى فــرصــة حــقــيــقــيــة لــبــنــاء مــذهــب  هــــذا ال
واالجتماعي  السياسي  الــوضــع  يالئم  اقــتــصــادي 

الراهن.
ـــعـــراق كــبــيــرة جــدا  إّن نــســبــة االســـتـــيـــرادات فـــي ال
التي  الصعبة  العملة  من  للمبالغ  السنوي  واملــعــدل 
بـــ 48  البلد لغرض االســتــيــراد تقدر  تخرج خــارج 
وفـــي حــالــة تخفيض سعر  مــلــيــار دوالر ســنــوًيــا 
الدينار فإنَّ هذه املواد املستوردة ستكون قيمتها 
بــالــديــنــار الــعــراقــي أغــلــى مــن قيمتها الــحــالــيــة في 
الطلب  انخفاض  إلــى  مما سيؤدي  املحلية  السوق 
االدعــاءات  لدحض كل  الفرس  عليها، وهنا مربط 
التي تتوقع غالء في املعيشة من جّراء خفض قيمة 
الدينار العراقي ألن هذا التخفيض يجب أن يكون 
مصاحًبا ملجموعة من اإلجراءات االقتصادية التي 
تكون داعمة له وأهمها السيطرة على أسعار قيمة 
املواد الغذائية والوقود أما باقي املواد االستهالكية 
التي يتم استيرادها وهــي تعد مــن عــوامــل خــراب 
اقتصاد البلد فيمكن معالجتها وتقّبل زيادة معينة 

في أسعار بعض املواد الكمالية غير الضرورية .
لــذلــك يــجــب أن يــكــون هــنــاك حـــزم فــي تطبيق هــذا 
ومن  الــوطــنــي  املنتج  تشجيع  أجــل  مــن  التخفيض 
املــمــكــن أن نــعــطــي مــثــاال بــســيــطــا  فــي هـــذا اإلطـــار 
فإذا كانت هناك مادة نستوردها من دول الجوار 
وكــانــت قيمة هــذه املـــادة دوالرا واحـــدا فقط أي إن 
كلفة  وإن  حــالــًيــا   عـــراقـــي  ديـــنـــار   1200 قيمتها 
إنتاجها من املواد األولية املحلية قد تكلف صاحب 
املــصــنــع الـــعـــراقـــي 1300 ديـــنـــار عـــراقـــي لـــذلـــك ال 
يستطيع املنتج املحلي أن ينافس املنتج املستورد 
سعرًيا بسبب قيمة الدينار املرتفعة نسبًيا ولكن 
إذا كانت قيمة هذه املادة دوالرا واحدا في ظل سعر 
املنتج  ديــنــار عــراقــي وتــبــقــى قيمة  صـــرف 1500 
عراقي سيكون  دينار  املــادة 1300  لنفس  املحلي 
املنتج املحلي أرخص من املستورد بالقيمة املحلية 
أو  املصانع  هــذا ســوف يشجع أصــحــاب  وبالتالي 
العاملة  اليد  وتشغيل  محلًيا  اإلنــتــاج  على  املـــزارع 
وتشغيل دورة االقتصاد الكلي مرة أخرى لذا فإن 
هذا التخفيض سوف يكون له دور كبير في دعم 

املنتج املحلي، وقد لوحظ أن دراسة البنك املركزي 
كبديل  املحلية  املــنــتــجــات  تــوفــر  مـــدى  عــن  تكلمت 
أن  يجب  والدجاجة  البيضة  قاعدة  إنَّ  نقول  وهنا 
تنتهي في العراق بمعنى هل نعمل صناعة محلية 
لــكــي نــوقــف االســتــيــراد أم نــوقــف االســتــيــراد لكي 
حان  قد  الوقت  أنَّ  أعتقد  الوطني؟  اإلنتاج  نشجع 
لكسر هذه القاعدة وأن تضع الدولة حًدا لالستيراد 
املـــال جبان  رأس  اإلنــتــاج وألنَّ  أجـــل تشجيع  مــن 
وأصـــحـــاب املــصــانــع لـــن يــجــازفــوا بــأمــوالــهــم لكي 
يوفروا مادة ليس لها سوق أو ليس لها مستهِلك 
الدولة  وعلى  أقــل  بسعر  منافس  أجنبي  منِتج  أو 
أن تــكــون حــازمــة وتــقــنــن االســتــيــراد لــكــي يتمكن 
أصحاب املصانع من اإلنتاج وجعل املنتج املحلي 
فترة  هناك  تكون  أن  بالذكر  الجدير  من  منافسا، 
زمنية محددة يقل فيها توفر بعض املنتجات في 
الوطني سرعان  املنتج  بــأن  أعتقد  ولكن  األســـواق 
 جديدًة من 

ً
الفراغ وسنبدأ مرحلة ما سوف يسد 

االقتصاد العراقي.

ثالًثا: مستوى التضخم
الـــعـــراق حــالــيــا ال يــعــانــي أيَّ ارتـــفـــاع فــي مستوى 
الــتــضــخــم األســـــــاس؛ لـــذلـــك فـــــإنَّ تــأثــيــر تخفيض 
مــقــيــاس خــفــض الــعــمــلــة فـــي مــســتــوى الــتــضــخــم 
األســاس سيكون محدوًدا أي بمعنى إذا خفضنا 
الــعــمــلــة 30بـــاملـــئـــة ســــتــــزداد أســـعـــار بــعــض املــــواد 
السعرية  الــزيــادة  وهـــذه  12بــاملــئــة  بنسبة  الكمالية 
يمكن معالجتها من خالل تحريك االقتصاد حتى 
إذا اضطررنا إلى زيادة الرواتب االسمية وتحريك 
عجلة االقتصاد من خالل ضخ النقد في الشارع 
لــتــحــريــك بــعــض الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 

واإلنشائية.

رابعا: زيادة النمو االقتصادي والتجارة
املــركــزي بشأن  البنك  الــتــي أعــدهــا  الــدراســة  بينت 
انَّ  التجارة  نمو  زيــادة  في  العملة  تخفيض  تأثير 
املــيــزان  وعــجــز  العملة  قيمة  تخفيض  بــني  العالقة 
الــوطــنــي هــي عالقة  الــتــجــاري وتحفيز االقــتــصــاد 

مشروطة ومحددة بعوامل منها:
أ - مدى قدرة الطاقة اإلنتاجية الوطنية تكنولوجًيا 
ومالًيا أو بشرًيا على تصنيع ذات السلع املستوردة 
مـــن الـــخـــارج بـــجـــودة مــمــاثــلــة وبـــأســـعـــار منافسة 

وإحالل املنتجات الوطنية مكانها.
ب- مدى املرونة السعرية للصادرات واالستيرادات 
ــــصــــادرات  بــمــعــنــى مـــــدى تــــجــــاوب الـــطـــلـــب عـــلـــى ال
واالســــتــــيــــرادات مـــع تــغــيــر األســـعـــار الــنــاتــجــة عن 
الـــعـــراق يــمــكــن أن  الــعــمــلــة. أعــتــقــد أن  تغيير قــيــمــة 
يحقق عــائــدا مــن هـــذا التخفيض فــي هـــذا اإلطـــار 
والـــذي نقصد بــه إطــار النمو والــتــجــارة بسبب أنَّ 
الخام  النفط  العراق محصورة فقط في  صــادرات 
فــإنَّ تخفيض عملته قد يزيد صــادراتــه من مواد 
الوطني ســواء كــان صناعيا  املنتج  أخــرى تشجع 
أو زراعــــًيــــا عــلــى زيـــــادة إنــتــاجــه وتـــحـــديـــًدا بعض 
املواد  القابلة للتصدير لكي تكون هناك مدخوالت 
اإلفــــادة منها  غــيــر نفطية يمكن  دوالريــــة جــديــدة 
ان  للوطن كما  املحلي  الناتج  لزيادة  كعملة صعبة 
هذا التخفيض سيزيد ويقوي الصناعات العراقية 
االســتــيــرادات  تعويض  على  قـــادرة  لتكون  املحلية 
لذلك إن تخفيض قيمة الدينار العراقي سيخفض 
نسبة كبيرة من االستيرادات ويحافظ على العملة 
الصعبة اآلتية من بيع النفط داخل العراق وتتحول 
هذه املبالغ بدًال من إخراجها خارج البلد عن طريق 
مزاد العملة إلى ضخها في السوق املحلية لتحريك 
عجلة االقتصاد، قد يكون املتضرر منها املصارف 

التي تعمل بمزاد العملة ومن وراءها.

خامًسا: آثار التخفيض في الفئات 
ة االجتماعية الهشَّ

كما هو معلوم أن عدد املعتمدين على الحكومة في 
املوظفني واملتقاعدين واملشمولني  مدخوالتهم من 
بــشــبــكــة الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة بـــحـــدود 6 مــاليــني 
مــواطــن فـــإذا أخــذنــا مــعــدل خمسة أفــــراد لــألســرة 
الواحدة يكون 30 مليون مواطن يعتمدون اعتماًدا 
كلًيا في مدخوالتهم على دعم الحكومة وهذا يمثل 
75باملئة من أبناء الشعب العراقي. إّن تأثيرات هذا 
التخفيض السلبية في القدرة الشرائية لهذه الفئة 
التخفيض ستكون  إجــــراءات  أن  بسبب  مــحــدودة 
وزيـــادة  التموينية  الــبــطــاقــة  لــدعــم  إجـــــراءات  معها 

الدنيا وُمَنح شبكة  الوظيفية  الــدرجــات  في رواتــب 
الرعاية االجتماعية.

وفي الوقت نفسه على الدولة أن تتصرف كتاجر 
أو  غذائية  مـــواد  تستورد  أن  بمعنى  غذائية  مـــواد 
اإلنــتــاج املحلي وتخزنها وتــدفــع بها  تــوفــرهــا مــن 
إلــى الــســوق فــي أي وقــت يكون هناك رفــع متعمد 
لألسعار أو عملية احتكارية معينة،وبذلك سيكون 
هــنــاك أمــن غــذائــي لــهــذه الــفــئــات الهشة وأن تعمل 
الـــدولـــة أيــًضــا عــلــى دعـــم الـــوقـــود والـــــدواء وتــوجــيــه 
املوازنة العامة إلى الحصة التموينية والدواء وتعقيم 

املياه والبنية التحتية.
ـــيـــة األخــــــــــرى فـــــال ضــــيــــر أن  ـــكـــمـــال أمـــــــا الــــســــلــــع ال
نــتــقــبــل غـــالء بــعــض املـــــواد غــيــر األســاســيــة مــثــال 
ـــك هــاتــف املــوبــايــل بــنــســبــة 12بــاملــئــة او ارتــفــاع  ذل
ســعــر الـــعـــطـــور مــثــال 12بـــاملـــئـــة، إنَّ هــــذا الــتــأثــيــر 
 نـــســـبـــي ال يـــعـــتـــد بــــه أمـــــــام بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد قـــوي 

للدولة.
ومن ناحية أخرى ال أعتقد أن هذا التخفيض يؤدي 
إلى زيادة في النفقات الحكومية بالعموم لكنه قد 
يؤدي الى زيادة في نفقات البطاقة التموينية والتي 
للبلد  الــعــامــة  املـــوازنـــة  ال تمثل 3بــاملــئــة مــن مجمل 
الــزيــادة  الــوقــت نفسه ممكن أن تستفيد مــن  وفــي 
في اإليرادات بالدينار العراقي في نفقات تشغيلية 
واستثمارية أخرى بنسبة تصل الى 25باملئة، مثًال 

إذا أصبح سعر الدوالر 1500 دينار عراقي.
آثــار  التخفيض  لــهــذا  نفسه سيكون  الــوقــت  وفــي 
إيــجــابــيــة فـــي تــحــويــالت املـــواطـــنـــني املــغــتــربــني من 
الخارج لذويهم بحيث تكون قيمة ما يحولون من 
القيمة  أكبر من  الــعــراق  إلــى داخــل  الصعبة  العملة 
الحالية وهــذا يــؤدي إلى معالجة وضع فئة معينة 

أمام الغالء النسبي املحتمل.

سادًسا: تأثير التخفيض في الدين العام
تبلغ ديون العراق الخارجية بالعملة األجنبية نحو 
23 مليار دوالر (عــدا ديــون ما قبل 2003 املعّلقة 
والبالغة 41 مليار دوالر) أما الديون املحلية بعملة 
الــديــنــار فــهــي بــحــدود 40 تــرلــيــون ديــنــار عــراقــي 
تشمل حواالت خزنية وسندات، وبما إن 95باملئة 
الذي  النفط  العامة تعتمد على واردات  املوازنة  من 
يباع بالدوالر لذلك فان الديون الخارجية لن تتأثر 
الدينار  بتخفيض سعر  إيجاًبا  أو  سلًبا  تأثر  اي 
العراقي كونها مستحقات تدفع بالدوالر األميركي.
فبالتأكيد سيكون  املحلي  أو  الــداخــلــي  الــديــن  أمــا 
لتخفيض سعر الدينار تأثير إيجابي لصالح الدولة 
البترولي  الـــدوالر  مقابل  املحلي  الدين  قيمة  إن  إذ 
فإذا كانت قيمة الدين الداخلي 40 ترليون تساوي 
فــإنــهــا ستكون  دوالر  مــلــيــار   33 تــقــريــًبــا  ــًيــا  حــال
ت قيمة الدينار بنسبة  بحدود 26 مليار دوالر إذا قلَّ
25باملئة وبذلك يكون ربح الدولة بحدود 7 مليارات 
دوالر  وهذا يدل على أن تخفيض سعر العملة له 
يقوي من  وبالتالي  العام  الدين  في  إيجابي  تأثير 
اقتصاد البلد دون أن ُتمس الديون الخارجية بأي 
تأثير سلبي وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي 
في الوضع العراقي لدى املجتمع الدولي جراء هذا 

التخفيض في قيمة العملة املحلية.

سابعًا: تأثير التخفيض في الثقة بالعملة 
الوطنية

الــشــخــصــي)أّن هـــذا التخفيض  ال أعــتــقــد (بـــرأيـــي 
في قيمة الدينار العراقي سيؤثر في ثقة األسواق 
واالقتصاديات العاملية بالعملة املحلية العراقية ألنَّ 
يــكــون مصاحًبا  أن  املــزمــع  يجب  التخفيض  هــذا 
ملجموعة من القرارات االقتصادية التي تكون داعمة 
االقتصاد  أثــره ســواء على  وتقلل  التخفيض  لهذا 
الــداخــلــي أو الــعــاملــي بــالــعــمــلــة الــعــراقــيــة وأهــــم هــذه 
املتوقع  التضخم  على  السيطرة  هي  اإلصــالحــات 
كما أشرنا سالًفا من خالل السيطرة على الغذاء 
والوقود والــدواء، ضغوط الطلب على الدوالر قد ال 
تتصاعد وإنما على العكس يمكن أن يكون املقابل 
أكثر من ذي قبل فتتحول  الـــدوالر  لوحدة  املحلي 
الــدوالر ومحاولة االحتفاظ  العملية الى عملية بيع 
بالعملة املحلية خصوًصا إذا رفعنا أسعار الفائدة 
مــن ضمن  كــإجــراء  املحلية  بالعملة  الـــودائـــع  عــلــى 
عملية  تصاحب  أن  يجب  التي  الهيكلية  الــقــرارات 
تخفيض العملة فتخفف بذلك الضغوط على سعر 

صرف الدوالر.
البنك املركزي إلى وجود استقرار  أشارت دراسة 

السنوات  مــن  لعدد  العراقي  الدينار  صــرف  سعر 
وفــي هــذا الــســيــاق أعتقد أنَّ هــذا االســتــقــرار غير 
الـــدوالر من  حقيقي وإنــمــا هــو ضغط على سعر 
قبل السياسة النقدية للبلد وبالتالي هذا االستقرار 
االقتصاد  على  سلبية  مـــردودات  أعطى  بالنتيجة 
أن يبقى االستقرار لكن على  لذلك يمكن  العراقي 

سعر صرف اخر أقل قيمة من السعر الحالي.
إذا الحظنا أن التجربة اللبنانية استمرت عشرات 
الــســنــني عــلــى ســعــر صـــرف 1500 هــي مستقرة 
بينما  اللبنانية  لــّلــيــرة  حقيقي  ســعــر  عــلــى  ولــكــن 
اســتــقــراره  الــعــراقــي على  الــديــنــار  ان سعر  يعتقد 
حقيقًيا  سعًرا  يكن  لم  املاضية  للسنوات  الحالي 
القائمني  إنــمــا كــان ســعــًرا تمت هندسته مــن قبل 
هنا  أقــصــد  للبلد،  واملــالــيــة  النقدية  السياسة  على 
املوازنة  املركزي وتحديد سعر الصرف في  البنك 
العامة السنوية من قبل الحكومة واللجنة املالية في 

البرملان العراقي.

ثامًنا: السياسة النقدية واملالية
قــبــل أن نــخــوض فــي تــفــاصــيــل هـــذا الــعــامــل يجب 
تكون  أن  نتوقع  التالي: هل  الــســؤال  أن نجيب عن 
للعراق قدرة سياسية على إدارة السياسة النقدية 
واملــالــيــة فــي مــواجــهــة الــضــغــوط الــتــي قــد تنتج عن 
تقليل سعر الدينار العراقي مقابل وحدة الدوالر؟ 
البلد  السياسية في  اإلدارة  ما تحدد هذا هي قوة 
فـــأدوات  املشكلة  حقيقة  السياسية  الــقــوى  وفــهــم 
وسعر  الــفــائــدة  بسعر  املتمثلة  النقدية  السياسة 
الــخــصــم وعــمــلــيــات الــســوق املــفــتــوحــة وإلــــى آخــره 
ما  التنسيق  قبل  مــن  عليها  السيطرة  يمكن  هــذه 
املالية وما  الــذي هو وزارة  العراقي  املــال  بني مالك 
املركزي ويكون  البنك  املــال وهــو  لهذا  الحافظ  بني 
الفيصل والــحــكــم فــي تقريب  الــــوزراء هــو  مجلس 
وجــهــات النظر بــني املــالــك والــحــافــظ، أمــا السياسة 
مجتمعني  والــبــرملــان  الحكومة  على  فيجب  املــالــيــة 
ضــبــط الــنــفــقــات والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة اإليـــــــرادات 
عن  غيري  تحدث  كما  كثيًرا  تحدثنا  أن  (وســبــق 
كيفية زيادة اإليرادات) وذلك الجل ضبط مناسب 
للكتلة النقدية لكي نخفض من آثار التضخم على 

املواطن .
نعتقد انَّ النظرة التشاؤمية لإلدارة املالية والنقدية 
في العراق يجب أن تتغير وإّال سيبقى الحال كما 
إدارة هذين  فــي  كبيٌر  فــشــٌل  هــنــاك  نعم  عليه  هــو 
امللفني لكنَّ لكل شيء حدا ونهاية وأعتقد اّن الوقت 
قــد حـــان إلنــهــاء حــالــة الــفــشــل لــلــســيــاســة النقدية 

واملالية.
تاسًعا: تأثير تخفيض الدينار في املوازنة 

العامة
إنَّ املــوازنــة العامة هــي إيــــرادات ونــفــقــات، وبــمــا أن 
املباع  النفط  للعراق هو  الرئيس  االيـــرادات  مصدر 
بالدوالر فبالتأكيد سيزيد تخفيض سعر الدينار 
العراقي من اإليــرادات بمقدار التخفيض في سعر 
الدينار ففرًضا عندما يكون سعر الدوالر الواحد 
1500 دينار بدًال من 1200 دينار فكل مليار دوالر 
من اإليــرادات النفطية ستكون قيمتها في املوازنة 
الــتــرلــيــون ديــنــار مقابل  تــســاوي ترليونا ونــصــف 
ترليون ومئتي مليار دينار بسعر الصرف الحالي.
هذا االرتفاع في اإليرادات سيكون له تأثير واضح 
أن  فــأود  النفقات  أمــا  العامة  املــوازنــة  وإيجابي في 
شير هنا إلى تقرير البنك املركزي ومناقشته مرة 

ُ
أ

أخرى إذ إنه ذكر أن التخفيض سيشهد زيادًة في 
النفقات بسبب النقاط اآلتية:

استيراد الحكومة من البضائع والخدمات
هــــذا مـــــردود ألنــــه كــمــا قــلــنــا آنــفــا يــجــب أن تــكــون 
ـــاقـــة بــتــقــلــيــل االســــتــــيــــرادات  الـــحـــكـــومـــة هــــي الـــســـبَّ
واالعتماد على املنتج املحلي مهما كانت الظروف 
الناتج  وهــذه فرصة لخلق اقتصاد محلي وزيــادة 
املحلي من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي والصناعي 

وتقليل االستيرادات.
2- تسديد فوائد الديون الخارجية

سبق أن ذكرنافي هذا املبحث إنَّ الديون الخارجية 
لــن تــتــأثــر بتخفيض ســعــر الــــدوالر وإنــمــا الــديــون 
الــداخــلــيــة ســتــقــل قــيــمــتــهــا بــالــنــســبــة الــــى الـــــدوالر 

البترولي.
3 - االستثمارات واالشتراكات الخارجية

 يعتد بها وهي أيضا بالدوالر 
ً
هذه ال تمثل نسبة

ونــحــن مـــواردنـــا بـــالـــدوالر ولــــذا يــعــتــبــر هـــذا األمـــر 
مردودا أيًضا.

4- تسديد االستثمارات ذات العالقة بالنفط
يــعــلــم الــجــمــيــع أن تــســديــد مــســتــحــقــات الــشــركــات 
او  لــلــدوالر  عــالقــة  فــال  بالنفط  هــو عيني  النفطية 

الدينار بذلك.
5 -البطاقة التموينية

ال أتــفــق مـــع تــقــريــر الــبــنــك املـــركـــزي الــــذي ذكـــر أن 
التموينية استيرادية، فالبطاقة  البطاقة  أغلب مواد 
أن تتطور حالًيا تعتمد على  التي يجب  التموينية 
ــــرز والــطــحــني والــزيــت  أربــــع مــــواد رئــيــســة وهــــي ال
والسكر ثالث منها وهي الطحني والزيت والسكر 
يتم شراؤها محلًيا فخفض قيمة الدينار سيوفر 
أمواال للبطاقة التموينية عند شراء هذه املواد واملادة 
الــوحــيــدة الــتــي يتم اســتــيــرادهــا هــي الـــرز، وبنفس 
املــنــطــق الــــذي تكلمنا بــه فــي هـــذا املــقــال فــالــدوالر 
بالدوالر  النفط  يبيع  العراق  ألنَّ  يتأثر  لن  النفطي 
ويستورد الرز بالدوالر. فباملجمل سيؤثر خفض 

الدينار إيجاًبا في البطاقة التموينية.
6 - رواتب الحماية االجتماعية

أن  الحكومة  الدينار يجب على  في حال تخفيض 
بنفس  االجتماعية  الحماية  رواتـــب  بــزيــادة  تــقــوم 
التي هي 12باملئة. وبذلك  املتوقعة  التضخم  نسبة 
الفئات  كــاهــل  عــن  املحتمل  التضخم  تأثير  نــزيــل 

الهشة مجتمعًيا.

االستنتاجات:
الدينار تدريجًيا  في نهاية املطاف إن تقليل قيمة 
ســوف تــكــون لــه آثـــار إيجابية فــي اقــتــصــاد البلد، 
اتــخــاذ  يــجــب  وأخــــرى سلبية  منها  اإلفــــادة  يمكن 
إجــــــــراءات مــســبــقــة لــتــجــنــبــهــا لــكــي يـــكـــون الــنــاتــج 
اإلجمالي إيجابيا على االقتصاد الوطني ولتجنب 

ة االقتصادية املتوقعة. الهزَّ
أما اإليجابيات فتتمثل باآلتي:

1 - تشجيع املنتج املحلي الزراعي والصناعي.
2 - تحريك عجلة االقتصادات الجزئية في البلد.

3 - تشغيل أيٍد عاملة وامتصاص البطالة.
4 - زيــادة إيــرادات املوازنة العامة وتقليل النفقات 

االستيرادية.
آثــار سلبية،  ومــن الطبيعي أن تكون لهذا اإلجــراء 
لـــذلـــك يــجــب عــلــى الــحــكــومــة اتـــخـــاذ ســلــســلــة من 
اإلجـــــــراءات بـــالـــتـــوازي مـــع هـــذا الــتــخــفــيــض تتمثل 

باآلتي:
1 - ايقاف مزاد العملة للحفاظ على العملة الصعبة 
فــي داخـــل الــبــالد وان يــجــري بيع وتــــداول الـــدوالر 
والــعــمــالت االجنبية االخـــرى مــبــاشــرة فــي أســواق 
لكي  املــالــيــة،  االوراق  مـــن خـــالل ســـوق  او  الــعــمــلــة 
نحصل على سعر حقيقي للدينار العراقي مقابل 
الدوالر االميركي، وأن يكون الضامن لألسعار هو 
قيمة االحتياطي املتوفر لدى البنك املركزي العراقي 

من العملة الصعبة.
2 - وضــــــع مـــنـــهـــاج اســـــتـــــيـــــرادي ووقـــــــف بــعــض 
االستيرادات وضبط املنافذ الجمركية ودعم نظام 
الضرائب وإعفاء املنتج املحلي من ضريبة الدخل 

ملدة سنتني.
ثــابــت للموازنة  بــتــرول  املــوازنــة على سعر  بــنــاء  3ـ 
التشغيلية ومتحرك للموازنة االستثمارية، وتوجيه 
املوازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية واألدوية 

وتعقيم املياه والعملية التعليمية فقط.
4 - تأجيل مستحقات الشركات النفطية أو دفعها 

عينًيا خارج حصة أوبك.
5 - بيع كوبونات نفط محلًيا، بالسعر السائد اآلن 

وشراؤها بعد سنة بالسعر السائد حينها.
6 - زيــــــادة الــــرواتــــب االســـمـــيـــة بـــمـــقـــدار ١٠بــاملــئــة 
ــيــة تــحــقــيــًقــا  ــعــال ــنــظــر بــاملــخــصــصــات ال وإعـــــــادة ال
الحماية  رواتــب شبكة  وزيــادة  االجتماعية  للعدالة 

االجتماعية بنسبة 12باملئة
7 - قــيــام الــدولــة بــاســتــيــراد مـــواد غــذائــيــة تجارية 
لألسواق وضخها ضمن برنامج الحصة التموينية 
فـــي حــالــة ارتـــفـــاع األســــعــــار. وتــفــعــيــل دور األمـــن 
املختصة  الحكومية  األجهزة  االقتصادي ودخــول 
لضبط االيقاع النقدي في سوق العملة وأسواق بيع 

املواد الغذائية.
واملـــــــصـــــــانـــــــع  لـــــلـــــنـــــقـــــل  الــــــــــــوقــــــــــــود  دعـــــــــــــم   -  8
ـــلـــصـــنـــاعـــات  ــــيــــة ل  وإيــــــــــــالء أهــــمــــيــــة نـــســـبـــيـــة عــــال

الغذائية.
9 - ضخ عملة صعبة ألسواق التصريف للحفاظ 
على مستوى سعري للدينار العراقي يحول دون 
انفالت السعر بحيث يزيد انخفاضه على 30باملئة 

خالل سنتني.
10 - قيام وزارة املالية باصدار الدينار االلكتروني 
ـــرســـوم  لـــغـــرض جــبــايــة االيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة وال
املستحقة ومـــا يــمــيــزهــا انــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــداول 
باالسواق كنقد وبذلك نكون قد قللنا من الفساد 
فــي هـــذا الــجــانــب وكــذلــك مــعــرفــة الـــدولـــة قيمة تلك 
يتولى اصــدارهــا  ان  الــــواردات بشكل ســريــع على 
مصرف حكومي وال يتم من خالل شركات أهلية.
وخــتــامــا ان اجــــراء كــهــذا يــحــتــاج الـــى قـــرار شجاع 
من رجال دولة قادرين على إدارة مرحلة يمر بها 
الــعــالــم عــمــوًمــا والـــعـــراق خــصــوًصــا، رجـــال الــدولــة 
الذين يقودون املجتمع ويديرون مؤسسات الدولة 
بحرفية من دون االلتفات الى املصالح الحزبية او 
الفئوية او االنتخابية، بل يضعون مصلحة العراق 

اوال.
*عضو اللجنة املالية

devaluation
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نســــــــتطيع القول إنَّ نتائج الحجر الصحي وإجراءات حظر التجوال جيدة 
حتــــــــى اآلن، على الرغــــــــم من بعض الخروقات، وهــــــــي الخطة األكثر نجاعة 
وجاهزية في خضم الوضع السياســــــــي غير املســــــــتقر، فهي خطة طوارئ 
جاهزة ال تكلف شــــــــيئًا، لكنها غير متكاملة ألســــــــباب عديدة، لعل السبب 
األول هــــــــو عــــــــدم جاهزية الحكومة، فمؤسســــــــات الدولة شــــــــبه معطلة بني 
حكومة مســــــــتقيلة وأخرى في طور التشــــــــكيل، وكان على مجلس النواب 
أو رئيس الجمهورية أو حكومــــــــة تصريف األعمال اتخاذ إجراءات عملية 
ســــــــريعة بخصوص ذوي الدخل املحدود، فمبلــــــــغ الثالثني ألف دينار الذي 
لم يوزع حتى هذه الســــــــاعة ليس كافيًا، ال ســــــــيما أنَّ املواد االســــــــتهالكية 
شــــــــهدت ارتفاعًا في األســــــــعار في عــــــــزِّ األزمة، وطريقة اســــــــتحصاله عن 
طريق اإلنترنت لم تكن عملية فهناك أسر تحت خط الفقر ال تمتلك أبسط 
وسائل االتصال، سواء في املدن أم في القرى واألرياف، األمر اآلخر هو ما 
تعانيه أطراف املدن من خروقات للحظر، إذ لم تكن اإلجراءات باملســــــــتوى 

املطلوب.
     منطقيــــــــًا يجــــــــب أن يســــــــتمر الحظر ملا لــــــــه من أثر 
بالــــــــغ فــــــــي الســــــــيطرة على جائحــــــــة كورونا، بشــــــــرط 
أن تتوفــــــــر خطــــــــة لتغطيــــــــة معــــــــاش بعــــــــض الطبقات 
املسحوقة بصرف منح طوارئ تستحق العناء وتسد 
الضــــــــرورات، وباإلمكان تشــــــــغيل املصانــــــــع العراقية 
ســــــــواء الحكومية أم األهلية مع املحافظة على إجراءات 
السالمة الصحية، وقد أثبتت ظروف الحظر مع توقف 
اســــــــتيراد املواد االســــــــتهالكية أن بإمــــــــكان العراق أن 
يحقق االكتفاء الذاتي في السلع الزراعية واملنتوجات 
الغذائية، وباإلمكان انتهــــــــاز الفرصة للتطوير والعمل 
الجاد للحد من اســــــــتنزاف ميزانيــــــــة البلد ومدخراتها 
من العملــــــــة بمواجهــــــــة االنخفاض الحاد في أســــــــعار 
النفط، اآلن مع االنخفاض الشديد في استخدام الطاقة 
بإمكاننــــــــا أن ننتهــــــــز الفرصة أيضًا إليجــــــــاد برنامج 
ترشيدي لالســــــــتهالك، وباإلمكان التوصل إلى طرق 
عديدة باســــــــتغالل حالة الكســــــــاد للتعاقد مع شركات 
عاملية إليجاد حلول ســــــــريعة ألزمــــــــة الكهرباء، وليكن 
في علم الجهات املختصة بأن القطع يتم عادة قبل نهاية الشهر بأيام بغية 
حــــــــث املواطنني على دفع أجور املولدات األهليــــــــة ثم تعود الكهرباء الوطنية 
الســــــــتقرارها، وأن أصحــــــــاب املولدات يحتالون فيســــــــرقوا في حالة القطع 
مــــــــن املناطق املجاورة، بمعنى آخر ال توجد أزمة، والطاقة املســــــــتهلكة هي 
نفســــــــها قائمة ســــــــواء وصلت للمواطن عن طريق الوطنية مباشرة أم عن 

طريق ما يسرقه أصحاب املولدات، فهل من منقذ؟!
       هنــــــــاك أعمــــــــال تقوم بها بعض املؤسســــــــات الخدميــــــــة، أمانة بغداد أو 
البلديــــــــات أو املحافظات أو غيرها، كإدامة الطرق والجســــــــور، وكنا ننتظر 
أن تســــــــتغل فرصة الحظر للقيام ببعض األشــــــــغال، بدًال من االختناقات 
املرورية التي تســــــــببها بعض األعمال في الظروف االعتيادية، بالضرورة 
نحن مع اســــــــتمرار الحظر حفاظًا على األمن الصحي للمواطن، وإذا كانت 
هنــــــــاك نية في رفعــــــــه جزئيًا فليتــــــــم تقنينها إلى أقصى حــــــــد، وأال يكون 
الرفع الجزئي حيلة شــــــــرعية لعودة التجمعات واالزدحامات والعشــــــــوائية 

والالمباالة، فلنتحّمل حتى زوال الخطر.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فلسفة الدولة العراقية بعد 2003 
املعالم،  واضحة  غير  تبدو  العام  
هــــذا اذا كـــانـــت، ومـــــــازال مــفــهــوم 
الدولة يعاني من التشويش وعدم 
االســتــقــرار والــثــبــات فــي نظريته 
مظاهر  انــتــشــار  بسبب  وغــايــاتــه 
الــفــســاد وتـــضـــارب املــصــالــح بني 
مهمة  اليها  أوكلت  كتل سياسية 
قــيــادة الــبــلــد فــي أخــطــر مــراحــلــه.. 
أقـــــــول هـــــذا فــــي وقـــــت يــــأمــــل فــيــه 
املواطن الخروج من عنق الزجاجة 
بــعــد اشــهــر مـــن ازمـــــة  سياسية 
تعقب  لتشكيل حــكــومــة  خــانــقــة  

الحكومة املستقيلة ..
الــنــصــف اآلخــــر هـــو التعبير       
املـــجـــازي الــســائــد فـــي الــنــظــر الــى 
قضية املــــرأة واهــمــيــة دورهــــا في 
الــحــيــاة الــتــي يــقــودهــا الــرجــل في 
في  العالم  الــعــادة، وعلى مستوى 
تاريخية  اجتماعية  ألبعاد  الغالب 
بــيــولــوجــيــة ... لــكــن الــنــظــم املــدنــيــة 
تــفــرق بــني النصفني/ الــحــديــثــة ال 
الـــرجـــل واملــــــرأة إّال بــقــدر الــخــبــرة 
ـــثـــقـــافـــة ومـــســـتـــوى  ــــكــــفــــاءة وال وال
اإلنـــــجـــــاز  حـــســـب لــــوائــــح حــقــوق 
اإلنـــــســـــان والـــدســـاتـــيـــر الــحــديــثــة 
ومنها الدستور العراقي بصيغته 
االشكالية  إنما  املعاصرة،  املدنية 
الــكــبــيــرة فـــي كــونــنــا دولــــة مــدنــيــة 
ــــــك عـــمـــلـــيـــا فــي  نـــظـــريـــا وغــــيــــر ذل
مــــرحــــلــــة الــــتــــحــــول املــــرتــــقــــب مــن 
الدكتاتورية والقبلية واملذهبية الى 

الديمقراطية الناضجة.
     أتساءل هنا عن دور املرأة في 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة، وهـــل سنشهد 
تحوال حقيقيا في مشاركة املرأة 
في قيادة البلد بعد ان فشل كثير 
ـــقـــادة (الــــرجــــال) فـــي املــهــام  مـــن ال
قــادرة  املـــرأة  اليهم؟ وهــل  املسندة 
على أداء دورها على الوجه األمثل 
ـــدور  أم أن الـــرجـــل هـــو صــاحــب ال

للمرأة  يعطى  وما  واألخير،  االول 
ـــــوع مــــن الـــتـــكـــريـــم الــــرمــــزي  هــــو ن
والتساوق مع الشعارات املناصرة 

لها في الخطاب السياسي؟.
نـــصـــف  املـــــــــــــرأة  كــــــانــــــت  اذا      
يــردده  الـــذي  الشعار  هــو  املجتمع 
كافة  املجتمع  وأبناء  السياسيون 
ويعترف به الجميع، فكيف يمثل 
(النصف) بــوزارة او وزارتــني في 
التشكيلة الحكومية؟ هذا يضعنا 
امــــام اجــابــتــني: امـــا ان املــــرأة غير 
الجرأة  تمتلك  وال  للقيادة  مؤهلة 
في اتخاذ القرار، وهذا يتنافى مع 
واالجتماعي  السياسي  الخطاب 
املـــــتـــــداول، ويـــدحـــضـــه مـــا أفــصــح 
الشخصية  الواقع من ظهور  عنه 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــمـــرأة املـــتـــحـــررة في 
وفي  الفاعلة،  ومنظماته  املجتمع 
املــــفــــاصــــل االداريــــــــــــة كــــافــــة وفـــي 
ان  او  واالعـــــالم..  واآلداب  الــفــنــون 
الرجل تجاوز على حقها  وانحاز 

لــذاتــه املــعــّبــأة  بــاملــوروث الضاغط 
فــي عـــّده ســيــدا فــي املجتمع وفي 
الــســلــطــة، واملـــــرأة خــاضــعــة تابعة 
ضعيفة كما يريدها هو؟ ولربما 
يعلل البعض ذلك بأن املرأة مقيدة 
تمنعها  وأعــراف  وتقاليد  بعادات 
من ممارسة دورها والتعبير عن 
قدراتها ومواهبها على أتم وجه.. 
ونقول: هذا صحيح.. ولكن السبب 
ببقائها تحت هذه املحبطات يعود 
الــى (الــرجــل) نفسه، اذ لم يعطها 
نفسها  لتجاوز  الكافية  الفرصة 
استحوذ  بينما  الحاكم،  والظرف 
البيت  في  كلها:  الفرص  على  هو 
والــشــارع وفــي العمل .. وتــصــّدق 
تكّرس  برملانية  (كــوتــا)  بـــ  عليها 
الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـــة الـــزاحـــفـــة من 
األســري  والقمع  التخّلف  عصور 
الـــــــذي تـــفـــاقـــم فــــي زمــــــن عـــنـــوانـــه 

الديمقراطية وحقوق االنسان.
   عــلــى الــرغــم مــن السبعة عشر 
عاما املاضية والتعويل عليها في 
الديمقراطي  البناء  تعثر  التغيير، 
بـــــوجـــــود الــــفــــوضــــى الــســيــاســيــة 
والــــصــــراعــــات الــحــزبــيــة وضــعــف 
سلطة القانون واملظاهر املسلحة.. 
فـــلـــم يــتــحــقــق مــــن الــديــمــقــراطــيــة 
املـــوعـــودة ســـوى هــيــاكــل مــجــردة 
وخـــطـــابـــات فـــارغـــة وبــروبــوغــنــدا 
اضــعــف مــن ان تــصــمــد امــــام املــد 
املشهد  فتعقد  الطاغي،  الطائفي 
هــامــشــيــا على  املــــــرأة  دور  وظــــل 
املـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، ومــتــرديــا 
احيانا، اذ وقعت املرأة تحت تأثير 
االفــكــار والــخــرافــات الــتــي وجــدت 
تــربــة صالحة فــي ظــل املوجة  لها 

الطائفية العاتية ..
مــن  ســـنـــســـتـــفـــيـــد  هـــــل  اآلن..     
بحكومة  سنحظى  هل  التجربة؟ 
بمستوى التحديات الكثيرة ونبدأ 
من نقطة شــروع أخــرى مختلفة، 

ــقــانــون  ونــبــنــي دولـــــة مــرجــعــهــا ال
تــــــحــــــارب الــــفــــســــاد والــــفــــئــــويــــات 
هل سنضع  الخاصة؟،  واملصالح 
حدا لوباء الطافية ووباء (كورونا) 
املحلية كالصراع  (االوبئة)  وبقية 
وهل  واملكاسب؟!،  املناصب  على 
ســتــنــال املــــرأة الــعــراقــيــة فرصتها 
الــــدولــــة؟، هل  إدارة  فـــي  الـــجـــديـــدة 
ســنــرى عـــددا أكــبــر مــن الحقائب 
كفوءات   لنساء  املسندة  الــوزاريــة 
ـــوطـــنـــي  مــــحــــّصــــنــــات بــــالــــحــــس ال
الطائفي  الــحــّس  ومــتــجــّردات مــن 

والقبلية الضيقة؟.
     لقد كشفت لنا تظاهرات تشرين 
عـــن شــخــصــيــة املــــــرأة الــحــقــيــقــيــة 
وعـــــــــن قــــــدرتــــــهــــــا وشــــجــــاعــــتــــهــــا 
وصبرها. وما تتمتع به من روح 
باملستقبل، جيل  وايــمــان  وطنية  
بــــاهــــر مــــن الــــشــــابــــات والـــشـــبـــاب 
يــضــحــي بــكــل شـــيء تــحــت العلم 
الــعــراقــي وهــو على مستوى عال 
والحرص  واملسؤولية  الوعي  من 
على بناء الوطن.. هــؤالء هم قادة 
املـــــرأة فيه  الــجــديــد ودور  الـــعـــراق 
أمــا، طالبة  او  - ســواء أكانت بنتا 
بــعــيــدة عن  ام  مــثــقــفــة  ام عــامــلــة، 
ــثــقــافــة.. - هـــو دور يــثــيــر الــحــب  ال
املقبلة  الحكومة  على  واالعــجــاب. 
أن ترعى هذه الروح الوطنية وهذا 
الـــوعـــي املــنــتــج، ان تــحــتــضــن هــذه 
ــبــهــم فــي  الـــطـــاقـــات وتـــضـــع مــطــال
اولويات برامجها.. املــرأة القت ما 
القى الرجل في ساحات التظاهر، 
الــعــنــف والــقــتــل والـــخـــطـــف... وكــل 
انواع العذاب، فعلى رئيس الوزراء 
املــكــلــف وحــكــومــتــه الــكــشــف عن 
مــرتــكــبــي قــتــل املــتــظــاهــريــن ومــن 
تسبب في ايذائهم ووضعهم امام 
منهم  قريبا  يــكــون  وان  الــقــانــون. 
 فــهــذا هــو عــامــل مــهــم مــن عــوامــل 

النجاح.

كل العراق، وتقدمه وازدهار وسعادة شعبه، عبر 
بناء مؤسسات دولة عادلة وراشدة وفق (املركب 
الوطني) املتمثل بالعدالة والنزاهة واالهلية الحقيقية 
وإذ جرى  الوهمية.  باملركبات  وليس  واالخــالص 
الترويج لذلك الخطاب وتسويقه بشعارات مذهبية 
لدى  لها صــدى وقــبــوال  وطائفية وعرقية وجــدت 
جمهور واســع رضــي بها من دون وعــي حقيقي 
ملا مورس عليه من تضليل وتعطيل لوعيه الوطني 
ولهويته الوطنية العراقية الجامعة. وببروز وتبلور 
ثقافة ووعي جديدين لدى قطاع واسع من املجتمع 
املنظم  والتعطيل  والتجهيل  التضليل  يرفض ذلك 
عنه  التعبير  تجلى  والـــذي  وإرادتــــه  وعقله  لوعيه 
منذ  بـــدأت  الــتــي  االحتجاجية  الــتــظــاهــرات  بحركة 
الــعــام 2011 وشــمــلــت خـــالل عـــدة ســنــوات معظم 
الــعــراق حتى وصلت الــى إحــدى ذرواتــهــا  مناطق 
من  االول  تشرين  من  االول  في  املهمة  التاريخية 
الشهور  نطاقها خــالل  اتسع  والــتــي  الــعــام 2019 
الستة املاضية قبل ان تتوقف (مؤقتًا) بسبب وباء 
كورونا (Covid19) بعد ان اتخذت صفة الحركة 

االحتجاجية.
رئيس  أعلن  انــدالعــهــا  على  مــرور شهرين  وبعد 
الحكومة تقديم استقالته وخالل الشهور الخمسة 
التي تلت ذلك كلف رئيس الجمهورية شخصيتني 
الكتل  ارغمتهم  حيث  الــجــديــدة  ــــوزارة  ال لتشكيل 
السياسية على االعتذار عن التكليف قبل التوجه 
الـــى الــبــرملــان لنيل الــثــقــة، وقـــد اعــقــب ذلـــك تكليف 
معظم  باجماع  تحظى  انها  بــدت  ثالثة  شخصية 
الكتل في قصر السالم بينما اخذ مسارها يتعثر 
املكلف على احتمال نجاحه  بعد ذلك رغم تأكيد 

في مهمته.
هــــــذا الـــــتـــــطـــــورات املــــتــــســــارعــــة واملــــرتــــبــــكــــة الـــتـــي 
رافــقــهــا تـــدخـــالت خــارجــيــة بــهــدف الــتــأثــيــر على 
مـــســـارهـــا، لـــم تـــحـــدث إّال بــضــغــط وتــأثــيــر وقـــوة 
الوطني  الــواســعــة وخطابها  االحــتــجــاجــات  حــركــة 
واملــشــروعــة  الــحــقــة  الــشــامــل ومطاليبها  الــعــراقــي 
الــتــي عــبــر عنها بــوضــوح ذلـــك الــخــطــاب النقيض 
لخطاب اطــراف الطبقة السياسية الــذي روجــت له 

إذ  الـــســـابـــقـــة  الــــســــنــــوات  فــــي  تـــســـويـــقـــه  وأرادت 
ـــيـــس كــل  ـــــوقـــــت، لــــكــــن، ل  نـــجـــحـــت بــــذلــــك بـــعـــض ال

الوقت!.
لقد تمثل خطاب الحراك الشعبي رغم بعض هفواته 
بالطابع الوطني العام الذي يدعو بالتغيير السلمي 
عبر  جديدة  بقيادات  للمجيء  السياسية  للطبقة 
دولــي،  وبــإشــراف  ونزيهة  حــرة  مبكرة  انتخابات 
وذلـــك القــامــة مــؤســســات دولـــة مدنية ديمقراطية 
الفاسدين  واحــالــة  للفساد  جدية  ومحاربة  عادلة 
نهبوه من  او  القضاء واسترجاع ما سرقوه  الــى 
ميزانية الدولة، وكذلك استرجاع ما هرب من اموال 
ضخمة منذ ما قبل العام 2003 حتى االن، فضًال 
عـــن تــحــقــيــق املــطــالــيــب املــحــقــة لــجــمــيــع املــواطــنــني 
الـــعـــراقـــيـــني لـــيـــس فـــقـــط البــــنــــاء املـــحـــافـــظـــات الــتــي 
السياسي في بغداد ومحافظات  الحراك  تتصدر 

الـــوســـط والـــجـــنـــوب، بـــل ايــضــًا واســـاســـًا ملطاليب 
كردستان  اقليم  وكــذلــك  الغربية  املحافظات   بناء 

العراق.
هـــــذا الـــخـــطـــاب الـــوطـــنـــي لـــحـــركـــة االحـــتـــجـــاجـــات 
الـــذي اضــيــف لــه مطلب مــالحــقــة ومــقــاضــاة قتلة 
املتظاهرين لم يدفع اي من كتل وتيارات واحزاب 
الطبقة السياسية الى تغيير او تعديل ولو جزئيا 
ــة التي  فــي خــطــابــهــا املــتــهــاوي رغـــم الــهــزة املــزلــزل
لقد  الوطني  وخطابها  االحتجاج  حركة  احدثتها 
بقي (خطاب) هذه الطبقة كما هو من دون تغيير 
متجاهًال خطاب حركة االحتجاجات ومطاليبها، 
بعنجهية وجمود وتعجرف مروع وفي (موسم) 
التشكيل الوزاري الراهن كشفت مكونات هذه الطبقة 
الحديث عن مناطقها فحسب  عن اصــرارهــا في 
و(بيوتاتها)  والعرقية  الطائفية  مكوناتها  وعــن 
وعن حجمومها فقط الخ، مع غياب تام لالهداف 
والـــشـــعـــارات الــوطــنــيــة حـــول الــعــمــل عــلــى اصـــالح 
الخدمات  وتحقيق  والتعليمي  الصحي  النظامني 
اعمار  والفاسدين وسبل  الفساد  وسبل محاربة 
وكيفية  املواطنني  لجميع  السكن  وتوفير  الــعــراق 
والتقريب  القادرين  لجميع  العمل  فــرص  تحقيق 
املواطنني، وما  والــدخــول بني  الــرواتــب  بمستويات 
هـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي يــنــبــغــي اتــبــاعــهــا 
اقتراح  الــعــراق وشعبه وذلــك فضًال عن  ملصلحة 
النفطي  الريعي  االقتصاد  تطوير  لكيفية  الحلول 
الى اقتصاد منتج ومتنوع املوارد واصالح الوضع 
وغير والتجاري  والسياحي  والزراعي   الصناعي 

 ذلك.
ويبدو أّن الطبقة السياسية املمسكة بزمام األمور 
االحتجاجات،  مطاليب حركة  تجاهل  على  تصر 
ـــعـــراق وشــعــبــه من  وكـــذلـــك تــجــاهــل مـــا يــتــطــلــبــه ال
ــداخــلــيــة واالقــلــيــمــيــة  حـــلـــول فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات ال
بـ  إّنــهــا طبقة يصح تشبيهها  الــهــائــلــة..  والــدولــيــة 
(مـــاري انــطــوانــيــت) زوجـــة لــويــس الــســادس عشر 
ملك فرنسا، التي ردت على متظاهرين فرنسيني 
جــيــاع يــطــالــبــون بــالــخــبــز فــاقــتــرحــت عليهم (أكــل 

البسكويت) بدًال من ذلك !!

  في مقال إنساني يغلب عليه إيقاع الحزن ذكرت السيدة بلقيس شرارة 
بفيروس  كان مصابا  الجادري  رفعت  ورفيق رحلة حياتها  أّن زوجها 
كورونا. أخبرتها بذلك املمرضة التي تعمل في إحدى مستشفيات لندن، 
يعاني من مضاعفات جلطة  كــان  الــذي  تتابع حالة زوجها  والتي كانت 
لــه شلال فــي نصف جــســده االيــســر. ويــبــدو ان وقــع الخبر على  سّببت 
التي قضتها بلقيس مع  الحياة  بلقيس كــان صعبا جــدا ذلــك الن رحلة 
زوجها الذي يواجه مصير موته كانت حياة غنية عميقة يسودها التفاهم 

التام.
  إذن اختطفت كورونا احد اكبر املعماريني العراقيني الذين اسهموا في 
اغناء الحياة العمرانية من خالل تصاميمه الشهيرة املتعددة. كما يمكننا 
الكتابة بأسلوب فيه براعة تدل على  الجادرجي على  قــدرة  الحديث عن 
الفنان  امكانية هــذا  أب" ملست  قــرأت كتابه "صــورة  ثقافة رفيعة. وحــني 
عن التعبير بلغة تجمع بني الوضوح والدقة في رسم ظالل حياة الواقع 

االجتماعي من حوله.
الــذي قدمه  الفن  الجانب املتعلق بنوعية    لست بصدد الحديث عن هذا 
 رفعت وال عن كتاباته التي اظنها صارت عالمة مهمة ال غنى الحد عن

 قراءتها.
   في الواقع اشعر بنوع من الحزن الغريب الذي سيطر 
بلقيس  السيدة  زوجــتــه  مقال  قـــراءة  بعد  علي خاصة 

شرارة.
  كان في كلمات بلقيس يقني بان العالم ربما صار اكثر 
غموضا مما كانت تظن. هذا ما فهمته من املقال. الكالم 
كله كان يدور على وصف لنهاية زوج ومثقف من طراز 
رفيع. االيام االخيرة، والقلق وجلسته امام نافذته وكأّن 
كاتبة املقال تروي لنا فصال من رواية لتشيخوف. لكن 
هل تحول رفعت الجادرجي الى بطل من طراز خاص 
الــذي صنعه طيلة عقود  الــدنــيــوي  ان حــاز مجده   بعد 

وعقود.
  ال اظن ان احدا توقع ان يموت رفعت الجادرجي بهذا 
الشكل اعني ان يهاجمه فيروس وهو في التسعني من 
عمره.؟، كما ال اظن ان هناك من فكر ان مياه البندقية 
ستكون صافية وزرقاء بعد ان اجبر كورونا الجميع على لزوم منازلهم.

  أشــيــاء كــثــيــرة قــيــلــت عــن هـــذا الـــهـــدوء االلـــزامـــي الــــذي فــرضــه فــيــروس 
نشط على حياة الناس لكن رحيل الجادرجي يبدو الحدث االكثر حزنا 
 على االقـــل فــي لغة مــقــال كتبته زوجــتــه عــنــه، وهــي ترثيه بحب وأســف 

كبيرين.
  ترى هل خسرناه؟، اظن ان هذا السؤال كالسيكي جــدا. فالرجل ترك 
لنا روحه ومنجزه بني ايدينا. اما رحيله الذي يظهر لكثير من معجبيه 
على انه لحظة محزنة جدا فإن هذا الشعور هو الحقيقة األهم في حياتنا.
الــى الناس  التايمز كــان رفــعــت ينظر    مــن نــافــذة غــرفــة مطلة على نهر 
اليها.  يلتفت  ان  بلقيس شـــرارة دون  اسئلة زوجــتــه  عــن  هــنــاك، ويجيب 
افكر  ان  املنطقي  لها هناك عاملي. هي قالت هــذا عنه. ومــن  وكــان يقول 
ونــحــن مــا زلــنــا نــخــوض غــمــار حــرب كــورونــا طــارحــا هــذا الــســؤال الــذي 
قــد يــبــدو متسرعا: هــل كــان فــي نــظــرة الــجــادرجــي اي شــعــور بالحسد 
العالم وهــنــاك مــن يسير على قدميه. بــال شــك هــذه نظرة  النــه سيغادر 
 وجــوديــة لكنها كما اظــن اننا نــواجــه مــواقــف ترسمها لنا كــورونــا بدقة 

متناهية.
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يعتــــــــزم موقــــــــع فيســــــــبوك تغيير 
املعلومات  مــــــــع  تعاملــــــــه  طريقــــــــة 
املضللــــــــة حول فيــــــــروس كورونا، 
بعد صدور تقريــــــــر يدين تعامله 

مع الفيروس.
الذي  املســــــــتخدمون  وســــــــيتلقى 
قرؤوا محتوى زائفًا حول فيروس 
كورونا، شــــــــاهدوه أو شــــــــاركوه، 
إشــــــــعارًا تحذيريــــــــًا يدعوهم إلى 
اإللكتروني ملنظمة  املوقــــــــع  زيارة 

الصحة العاملية.

أخفق مرارًا
وكانــــــــت إحــــــــدى الدراســــــــات قــــــــد 
أشــــــــارت إلى أنَّ فيســــــــبوك أخفق، 
علــــــــى  التضييــــــــق  فــــــــي  مــــــــرارًا، 
الزائفــــــــة،  واألخبــــــــار  املنشــــــــورات 
خاصة تلــــــــك املكتوبة بلغاٍت غير 

اإلنكليزية.
وقال فيسبوك إن نتائج الدراسة 
ال تعكــــــــس العمــــــــل الــــــــذي أنجــــــــز، 

مؤخرًا، في هذا الصدد.
وقالــــــــت شــــــــركة كاليفورنيــــــــا تك 
إنها ســــــــتبدأ في إظهار الرسائل، 
أعلى الصفحة الرئيســــــــية "خالل 

األسابيع املقبلة".
ستقوم الرســــــــائل بتوجيه الناس 
إلــــــــى املوقــــــــع اإللكترونــــــــي ملنظمة 
الصحــــــــة العامليــــــــة، حيــــــــث يجري 
دحض الخرافات حول الفيروس.

وقال متحدث باســــــــم فيســــــــبوك 
إن هذه الخطوة ســــــــتصل الناس، 
الذيــــــــن تفاعلــــــــوا مــــــــع معلومــــــــات 
مضللة ومؤذيــــــــة حول الفيروس، 
الرسمية،  املصادر  من  بالحقيقة 
في حال شــــــــاهدوا أو سمعوا هذه 

املزاعم مجددًا خارج فيسبوك.
وتقــــــــف دراســــــــة كبــــــــرى أجراها 
ملجموعــــــــة  تابعــــــــون  باحثــــــــون 
مستقلة  مجموعة  وهي   ،Avaaz
حــــــــول  جماعــــــــي،  تمويــــــــل  ذات 
املعلومــــــــات املضللة التي نشــــــــرت 

على فيس بوك بســــــــت لغات، عن 
الفيروس.

وقــــــــال الباحثــــــــون إن املاليني من 
مستخدمي فيســــــــبوك ال يزالون 
املضللة  للمعلومــــــــات  يتعرضون 
حول الفيروس، من دون أي إنذار 

أو تحذير.
وخلصت املجموعة إلى أنَّ بعض 
أكثــــــــر األكاذيب خطــــــــورًة حظيت 
بمئات على اآلالف من املشاهدات، 
بما فيها مزاعم مثل أن أصحاب 
 
ً
البشرة السوداء هم أكثر مقاومة
لفيروس كورونا"، وأن "غاز ثاني 
يدمر فيروس  الكلورين  أوكسيد 

كورونا".
وحلــــــــل الباحثون أكثــــــــر من 100 

منشور يحوي معلوماٍت مغلوطة 
علــــــــى  كورونــــــــا،  فيــــــــروس  عــــــــن 
النســــــــخ اإلنكليزية، واإلســــــــبانية، 
واإليطالية،  والعربية،  والبرتغالية، 

والفرنسية، من "فيسبوك".

إشعارات تحذير
وخلصت الدراســــــــة إلى أن شركة 
فيسبوك تستغرق مدة قد تصل 
إلى 22 يومًا إلصدار إشــــــــعارات 
املضللة عن  للمعلومــــــــات  تحذير 
فيــــــــروس كورونــــــــا، وقــــــــد تتأخر 
حتى حني يقوم شركاء فيسبوك 
بتحديد املحتوى املؤذي للمنصة.
29 فــــــــي املئــــــــة مــــــــن املنشــــــــورات 
الزائفة التي شــــــــملتها الدراسة لم 

يحمل أي تصنيف على النسخة 
اإلنكليزية من فيسبوك.

واألمــــــــر أكثر ســــــــوءًا فــــــــي بعض 
اللغات األخــــــــرى، إذ لم يحمل 68 
في املئــــــــة من املنشــــــــورات الزائفة 
املنشــــــــورة باللغــــــــة اإليطاليــــــــة أي 
تصنيــــــــف، في حني بلغت نســــــــبة 
املحتوى الزائف غير املصنف في 
النسخة اإلســــــــبانية 70 في املئة، 
وبلغت نسبته 50 في املئة باللغة 

البرتغالية.
فــــــــي  فيســــــــبوك  جهــــــــود  كانــــــــت 
تصنيف املحتــــــــوى املضلل حول 
كورونــــــــا باللغــــــــة العربيــــــــة أكثــــــــر 
نجاحا، إذ بلغت نســــــــبة املحتوى 
غيــــــــر املصنف نحــــــــو 22 في املئة 

فقط.
إنــــــــه يواصــــــــل  وقــــــــال فيســــــــبوك 
توســــــــيع شــــــــبكته مــــــــن متقصي 
الحقائق، عبــــــــر تقديم منح وعقد 
شــــــــراكات مع منظمــــــــات موثوقة 

بأكثر من 50 لغة.
وقال مدير الحملة في آفاز،فادي 
قرعــــــــان إن "فيســــــــبوك يقــــــــع في 
قلــــــــب أزمــــــــة املعلومــــــــات املضللة، 
ولكــــــــن الشــــــــركة تنحــــــــى منحــــــــى 
مغايــــــــرًا لتطهير هــــــــذا النظام من 
املعلومــــــــات الســــــــامة، لتصبح أول 
منصــــــــة تواصل اجتماعــــــــي تنّبه 
تعرضــــــــوا  إلــــــــى  مســــــــتخدميها 
ملعلومات مضللــــــــة حول فيروس 
كورونا، وتحيلهم إلى حقائق من 

شأنها إنقاذ حياتهم.

إحدى األكاذيب
التــــــــي رصدها  إحــــــــدى األكاذيب 
الباحثــــــــون كانــــــــت املزاعــــــــم حول 
من جســــــــم  التخلــــــــص  ــــــــة  إمكانيَّ
الفيروس عبر شــــــــرب الكثير من 
املاء، والغرغرة بامللح أو الخل. وقد 
تمت مشاركة هذا املنشور ألكثر 
من 31 ألــــــــف مرة، قبــــــــل أن تزيله 
فيسبوك بعد تصنيفه زائفًا من 

قبل آفاز.
ومع ذلك، ال يــــــــزال هناك أكثر من 
2600 نســــــــخة من املنشور على 
املنصــــــــة، حظوا بنحــــــــو 100 ألف 
تفاعــــــــل، وال تحمــــــــل غالبيــــــــة هذه 

عالمــــــــة  املنســــــــوخة  املنشــــــــورات 
تحذيرية من فيسبوك.

وفــــــــي منشــــــــور إلكترونــــــــي، دافع 
ومديــــــــره  فيســــــــبوك  مؤســــــــس 
التنفيــــــــذي، مــــــــارك زوكربرغ، عن 
عمــــــــل شــــــــركته بالقــــــــول: "وجهنا 
شــــــــخص  مليــــــــاري  مــــــــن  أكثــــــــر 
على فيســــــــبوك وإنســــــــتغرام إلى 
مصــــــــادر صحيــــــــة رســــــــمية عبر 
مركزنا للمعلومات حول فيروس 
التعليميــــــــة  والنوافــــــــذ  كورونــــــــا، 
املنبثقة، التــــــــي ضغط عليها أكثر 
من 350 مليون شــــــــخص ملعرفة 

املزيد".

ة نوافذ تحذيريَّ
"بالنســــــــبة  زوكربــــــــرغ  ويتابــــــــع 
للمعلومــــــــات املضللــــــــة األخــــــــرى، 
فبمجــــــــرد مــــــــا يقــــــــوم متقصــــــــو 
 ،

ً
زائفــــــــة بتصنيفهــــــــا  الحقائــــــــق 

ونرفقهــــــــا  توزيعهــــــــا  نخّفــــــــض 
بعالمــــــــات تحذيريــــــــة مع شــــــــرح 
أوفــــــــى". ويصــــــــر زوكربــــــــرغ على 
أن النوافــــــــذ التحذيريــــــــة املنبثقــــــــة 
ناجحــــــــة، إذ يختار نحــــــــو 95 % 
من املســــــــتخدمني عدم مشــــــــاهدة 
بعالمــــــــة  املصنــــــــف  املحتــــــــوى 

تحذيرية.
الزميلة  تايلــــــــور،  إيميلــــــــي  وقالت 
املشــــــــاركة في "تشاتهام هاوس"، 
وخبيــــــــرة املعلومات املضللة على 
االجتماعي:  التواصــــــــل  وســــــــائل 
"أعتقــــــــد أن هذه الخطــــــــوة خطوة 
جيــــــــدة من قبــــــــل فيســــــــبوك؛ فقد 
شــــــــهدنا إجــــــــراًء أكثر اســــــــتباقية 
بكثيــــــــر تجاه املعلومــــــــات املضللة 
أثنــــــــاء الوباء العاملــــــــي، مقارنة مع 
أحداث أخــــــــرى مثــــــــل االنتخابات 

ة". األميركيَّ
وقالــــــــت: "ال نعلــــــــم إذا كان ذلــــــــك 
سيحدث فارقًا كبيرًا، ولكنَّ األمر 
يستحق عناء املحاولة؛ ألنَّ الفارق 
بني املعلومات املضللة خالل أزمة 
ة، وبــــــــني املعلومات املضللة  صحيَّ
خالل انتخابات، هــــــــو كون حياة 

األشخاص، حرفيًا، على املحك".

{ } { }

مايكروســــــــوفت،  شــــــــركة  أعلنــــــــت 
إطــــــــالق أداة للفحــــــــص الذاتي تتيح 
للنــــــــاس التحقــــــــق ممــــــــا إذا كانــــــــوا 
مؤهلني للتبرع بالبالزما؛ أمًال في 
املســــــــاهمة في عالج أولئــــــــك الذين 
يعانون من وباء الفيروس التاجي 
COV- (19 - كوفيــــــــد) املســــــــتجد

.ID-19
وُتعد األداة الجديدة جزًءا من عمل 
األميركيــــــــة  البرمجيــــــــات  عمالقــــــــة 
ــــــــمى (تحالــــــــف  مــــــــع مجموعــــــــة ُتسَّ
 CoVIg-19 (19 - بالزما كوفيــــــــج
Plasma Alliance. مــــــــع اإلشــــــــارة 
إلــــــــى أنــــــــه عندما يصاب شــــــــخص 
ما بفيروس، فإن جهــــــــازه املناعي 
ملحاربته.  أجســــــــاًما مضادة  ينتج 
وبمجــــــــرد أن يتعافــــــــى الشــــــــخص 
املصاب، تكون لديه هذه األجســــــــام 

املضادة في دمه.
ووفًقــــــــا لتدوينة نشــــــــرتها شــــــــركة 
مايكروسوفت: "كلما تبرع مرضى 
(كوفيد - 19)، الذين تم شــــــــفاؤهم 
مبكــــــــًرا بالبالزمــــــــا النقاهية، تمكن 

التحالف من البدء في تصنيع عالج 
محتمل، وبدء التجارب السريرية“. 
التجارب  وأضافت: ”ستحدد هذه 
هل سيكون هذا العالج قادًرا على 
عــــــــالج املرضى املعرضــــــــني لخطر 
حــــــــدوث مضاعفات خطيــــــــرة من 

(كوفيد - 19)".
ُيشــــــــار إلى أن إعطــــــــاء بالزما الدم، 
اململــــــــوءة باألجســــــــام املضادة من 

شــــــــخص متعــــــــاٍف إلــــــــى شــــــــخص 
مصــــــــاب حديًثا ممن قــــــــد ال يكون 
لديه أجســــــــام مضــــــــادة حتى اآلن، 
قد يساعد الشخص املريض على 
التعافــــــــي على نحو أســــــــرع. وُيذكر 
أن هــــــــذا ليــــــــس عالًجا جديــــــــًدا، إذ 
اق في  اســــــــُتخدم لعالج مرض الُخنَّ
تســــــــعينيات القرن التاســــــــع عشر، 
واســــــــُتخدم – بصــــــــورة فعالــــــــة – 

خالل جائحة إنفلونزا عام 1918. 
كما اسُتخدام حقن البالزما لعالج 
األشــــــــخاص الذيــــــــن يعانــــــــون مــــــــن 
أمراض، مثل: ســــــــارس، والحصبة، 

وجدري املاء.
وفي ما يخص (كوفيد - 19)، فإن 
بعض املعلومات األولية تشير إلى 
أن حقن البالزما ساعد في تعافي 
بعض املرضــــــــى، ولكن ال يزال من 
الســــــــابق ألوانه تحديد مدى فعالية 
في  الباحثون  ويواصــــــــل  العــــــــالج. 
الواليــــــــات املتحدة إجراء دراســــــــات 
مضبوطــــــــة علــــــــى عالجــــــــات ضخ 

البالزما ملرضى (كوفيد - 19).
أمــــــــا أداة الفحــــــــص الجديــــــــدة مــــــــن 
 CoVIg - 19 مايكروســــــــوفت 
تقــــــــول  التــــــــي   –  Plasma Bot
تتوقــــــــع  إنهــــــــا  مايكروســــــــوفت: 
إتاحتهــــــــا عبــــــــر الويــــــــب، وقنــــــــوات 
التواصــــــــل االجتماعــــــــي، وقنــــــــوات 
البحث – فهي تطرح سلســــــــلة من 
املســــــــتخدم  األســــــــئلة ملعرفة كون 
قــــــــادًرا علــــــــى التبــــــــرع بالبالزمــــــــا، 
ويشمل ذلك أسئلة عن األدوية التي 
يتناولها، والحساســــــــية، والحاالت 

الطبية األخرى.

أعلنت شــــــــركة (أوبر) Uber، تقديم نوعني 
 (Uber Connect) جديدين من الخدمــــــــات
و (Uber Direct)، بحيــــــــث تركز الخدمتان 
على نقل العناصر بــــــــدًال من الناس بعد أن 
قلل انتشــــــــار فيروس كورونا املستجد من 
الطلب على نشــــــــاطها التقليدي املتمثل في 

خدمات النقل التشاركي.
وتوفــــــــر خدمــــــــة (Uber Direct) عمليــــــــات 
تســــــــليم ســــــــلع البيع بالتجزئة من املتاجر، 
الحيوانــــــــات  ومتاجــــــــر  الصيدليــــــــات  مثــــــــل 
األليفة، فــــــــي حني أن (Uber Connect) هي 
خدمة بريد ســــــــريع في اليوم نفسه تسمح 
ملســــــــتخدمي أوبــــــــر بإرســــــــال العناصر إلى 

بعضهم البعض.
وتمثل الخدمتــــــــان الجديدتان أكبر محاولة 
دخول لشــــــــركة أوبــــــــر إلى مجــــــــال خدمات 
البريد السريع، وذلك بعد أن أدخلت بالفعل 
 (Uber Eats) عناصــــــــر البقالة إلى منصــــــــة
حيــــــــث تواصل جائحــــــــة فيــــــــروس كورونا 

تهديد أعمالها للنقل التشاركي.
وتقول أوبر إنها ســــــــتقدم شحنات األدوية 
التي ال تســــــــتلزم وصفة طبيــــــــة من املتاجر 
في نيويــــــــورك، بينما تعمل في البرتغال مع 
خدمة البريد الوطنية لتســــــــليم الطرود، كما 
تعمل في أســــــــتراليا مــــــــع الصليب األخضر 
األليفة،  الحيوانــــــــات  لتوصيل مســــــــتلزمات 
إلى جانب تقدم األدوية في جنوب إفريقيا. 
وأوضحــــــــت الشــــــــركة أن جميــــــــع عمليــــــــات 

التســــــــليم ســــــــتكون خاليــــــــة مــــــــن االتصال 
الجســــــــدي للمســــــــاعدة فــــــــي منع انتشــــــــار 
الفيروس. وفي الوقت نفســــــــه، تتوفر خدمة 
(Uber Connect) فــــــــي أكثر من 25 مدينة 
عبر أستراليا واملكسيك والواليات املتحدة، 
وتقــــــــول أوبــــــــر إن الخدمة ســــــــتوفر عمليات 
تســــــــليم في اليوم نفســــــــه، وستحدث أيًضا 
بدون أي اتصال جسدي. وتضررت أعمال 
الشركة للنقل التشاركي بشدة بسبب وباء 
(COVID-19)، وشهدت انخفاًضا للطلب 
في مدن معينة بنســــــــبة تصــــــــل إلى 70 في 
املئة بسبب اتباع الناس إلرشادات البقاء في 
املنزل والتوقف عن الســــــــفر. وحاولت أوبر 
مساعدة سائقيها في العثور على عمل في 
مجاالت أخرى من أعمالها أو في شــــــــركات 
أخرى تماًما، كما أنها تطلق خدمات جديدة 
 (Uber Direct) و (Uber Connect) مثــــــــل
ملحاولة إيجاد طرق لتشــــــــغيل أسطولها من 

السائقني.
الرئيــــــــس  خسروشــــــــاهي)  (دارا  وقــــــــال 
التنفيــــــــذي لشــــــــركة أوبــــــــر: "نحــــــــاول خالل 
هذه األزمة البحث عن طــــــــرق جديدة يمكن 
من خاللهــــــــا ملنصتنا أن تســــــــاعد في نقل 
الســــــــلع للشركات واملســــــــتهلكني، مع توفير 
فــــــــرص عمل جديــــــــدة للســــــــائقني، وينصب 
تركيزنا على تكييف التكنولوجيا بسرعة 
لتلبيــــــــة االحتياجات املتطــــــــورة للمجتمعات 

والشركات".

حددت شــــــــركة هواوي موعد اإلعالن الرسمي 
عــــــــن حاســــــــوبها اللوحــــــــي املرتقــــــــب (ميت باد 
MatePad 10.4 (10.4 الذي شــــــــهد العديد من 
التســــــــريبات والتشــــــــويقات خالل األسبوعني 

املاضيني.
وقالت الشركة الصينية عبر حسابها الرسمي 
في موقع التواصل االجتماعي الصيني (ويبو) 
Weibo: إنها ســــــــتعلن عن الحاســــــــوب في 23 

نيسان الحالي.
وكانت هواوي قد أعلنت في وقت سابق عزمها 
 nova 7 (7 نوفا) اإلعالن عن هواتف سلسلة
الجديــــــــدة في التاريخ ذاته، الــــــــذي يصادف يوم 

الخميس املقبل.
درج حاســــــــوب (ميت 

ُ
وخــــــــالل املــــــــدة املاضية، أ

بــــــــاد 10.4) اللوحــــــــي فــــــــي متاجــــــــر إلكترونية، 

حيث ُكشــــــــف عن صــــــــوره ومواصفاته، ومن 
تلك املواصفات: شاشــــــــته التي ستأتي بقياس 
10.4 بوصــــــــات وبدقة 2000×1200 بكســــــــل 
مــــــــع حافات ضيقــــــــة، وكاميرا أماميــــــــة بدقة 8 

ميغابكسل.
وعلى ظهر الحاســــــــوب، ُيتوقع قــــــــدوم الكاميرا 
الخلفية بدقة 8 ميجابكســــــــل مع ضوء فالش 

 .L E D وسيدعم الحاسوب مكبرات
ت  رباعية مع دعم تقنية صــــــــو
 HarmanK a r -

.don
الحاسوب  وسيحتوي 

معالج من  اللوحي على 
نــــــــوع (كيرين 810) 

 ،Kirin 810
ة  كــــــــر ا ذ و

وصول عشــــــــوائي (رام) بحجــــــــم 4 غيغابايت، 
أو 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بســــــــعة 
64 غيغابايــــــــت، أو 128 غيغابايت مع إمكانية 
التوســــــــعة. أما البطارية فستأتي بسعة 7,250 
ميلي أمبير/ الســــــــاعة. وســــــــيدعم الحاســــــــوب 
قلم هواوي اإللكتروني M-Pen الذي ســــــــُيباع 

بصورة مستقلة.

(MatePad { }

{ }

{ }
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بالرغم من أن ناديه الســــــــابق األنيق هو األقرب الى قلبه، اال انه 
وجد ضالته مع القلعة الحمراء الفريق الشــــــــمالي زاخو، خاض 
معه افضل تجاربه، كاسبا ثقة املالك الفني، بعد أن قدم أوراق 
اعتمــــــــاده، بكل  جدارة واســــــــتحقاق، انه كابــــــــنت ليوث الرافدين 
ســــــــيف خالد والحاصل على أول ألقاب آســــــــيا لفئة الناشــــــــئني 
فــــــــي الهند عندما خــــــــاض مع زمالئه الالعبــــــــني ملحمة كروية 
ستتذكرها اجيال اسيا طويال وتغلب في املباراة النهائية على 

إيران بفارق الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء .

تجربة ناجحة
يقول ســــــــيف خالد في لقاء اجرته معــــــــه "الصباح الرياضي" : 
اعتــــــــز بتجربتي الجديدة مع فريق زاخــــــــو، واعدها من افضل 
التجارب، التي خضتها خالل مســــــــيرتي الكروية، كون القلعة 
الحمــــــــراء من الفــــــــرق القوية ويمتلك قاعــــــــدة جماهيرية كبيرة، 

فضــــــــال عن ملعب يعد تحفة معمارية جميلة، مشــــــــيرا الى ان 
الفريــــــــق  قدم كل ما لديه في منافســــــــات الدوري، اال ان توقف 
املســــــــابقة اكثر من مرة أثر سلبا في مستواه الفني، الفتا الى 
انه راض على ادائه في املباريات، بعد أن قدم مســــــــتوى جيدا، 

اشاد به املدرب واالدارة والجمهور .

ظروف صعبة ؟
كابنت الليــــــــوث ابدى ندمه على ترك فريق االنيق، الســــــــيما انه 
االقرب الى قلبه وقضى معه افضل فتراته في الدوري املمتاز، 
اال ان ظروفــــــــه الصعبــــــــة ومعانــــــــاة النادي املالية ســــــــرعت من 
اتخاذ قرار مغادرة معقل الطالب، منوها بأن فريقه الســــــــابق 
النوارس كان حلــــــــم طفولته، وحصل معه علــــــــى درع الدوري، 
لكــــــــن هذه التجربة الناجحة قدر لهــــــــا أال تكتمل، مفضال إلغاء 
النســــــــخة االخيرة من الدوري املمتاز بسبب الظروف الكثيرة 
 التي واجهــــــــت البلد من بينهــــــــا التظاهــــــــرات وجائحة فيروس 

كورونا  .

االصابة حرمتني
بدايته القوية مع املنتخبات الســــــــنية ومشــــــــاركاته في بطوالت 
االشــــــــبال( الرؤيــــــــة اآلســــــــيوية ) ومن ثــــــــم منتخب الناشــــــــئني 
وحصوله على اللقب، ألول مرة في تاريخ الكرة العراقية والذي 
تأهــــــــل على إثره الى نهائيات كاس العالــــــــم في الهند، جميعها 
لم تشــــــــفع للنجــــــــم الصغير فــــــــي مواصلة مشــــــــوار النجاح مع 
املنتخبات االخرى، وبهــــــــذا الصدد يقول خالد "بصراحة عدم 
اكتمال مسيرتي الناجحة واالبتعاد عن  منتخب الشباب في 
نهائيات اســــــــيا  يعودان بالدرجة األساس الى االصابة البليغة 
التي تعرضت لها قبل املنافســــــــات، كما لم توجه لي الدعوة الى 
املنتخب االوملبي في آخر مشاركاته بسبب تذبذب مشاركتي 

مع نادي نفط الوسط في املوسم السابق.  

الوطني مؤهل
العــــــــب زاخو يرى أن الوقت الحالي هو افضل فرصة الســــــــود 
الرافدين  فــــــــي التأهل الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022 

، الســــــــيما  ان املنتخــــــــب  حاليًا في صــــــــدارة املجموعة ويقدم 
مســــــــتويات ممتازة في مبارياته االخيرة توجها بالفوز على 
ايــــــــران وان شــــــــاء الله يكون هذا عــــــــام التأهل الــــــــى كاس العالم 

واسعاد الجماهير العراقية. 
وأشاد ســــــــيف خالد باملدرب الســــــــلوفيتي كاتانيتش، قائال " 
يقدم املــــــــدرب نتائج مميزة مع املنتخــــــــب بفكر تدريبي جديد، 
ويحســــــــب له ايضا تقديم عدد من الوجوه الشــــــــابة التي اثبتت 

حضورها الفعلي في منافسات خليجي قطر".
وقدم كابنت منتخب االشبال السابق نصيحته لزمالئه  بشأن 
قــــــــرارات خلية االزمة، قائال: انصح الجميــــــــع بالبقاء في املنزل 
وعــــــــدم الخروج اال للضــــــــرورة القصوى، الســــــــيما ان فيروس 
كورونــــــــا خطيــــــــر وال يفرق بــــــــني الصغير والكبيــــــــر، مبينا انه 
يقضي معظــــــــم أوقاته في البيت ويقوم بتمارين رياضية  من 

اجل الحفاظ على لياقة الجسم .
وتمنى في ختام حديثه أن يعود البلد الى وضعه الطبيعي وان 

يعم  السالم واالمن واالمان على العراق الحبيب.

ـــنـــدي لـــكـــرة الــــقــــدم أن  أعـــلـــن االتـــــحـــــاد الـــهـــول
لن تستكمل على  املحلي  الــدوري  منافسات 

األرجـــــح وذلــــك بــعــد قــــرار الــحــكــومــة املحلية 
تمديد منع اقامة االحداث الكبرى حتى االول 

من ايلول بسبب فيروس كورونا.
وفي الوقت الذي طالب فيه االتحاد االوروبي 

بانهاء املوسم في البطوالت االوروبية، أصدَر 
االتحاد الهولندي بيانا جاء فيه "تنوي لجنة 
كــــرة الـــقـــدم املــحــتــرفــة عــــدم اكـــمـــال مــســابــقــة 
االتــحــاد  ســيــتــشــاور   .2020-2019 مــوســم 
الــهــولــنــدي مــع االتــحــاد االوروبــــي قبل اتخاذ 
الــى أن االندية  اي قــرار بهذا الصدد" مشيرا 
الجمعة  غـــدا  ستجتمع  املــخــتــصــة  والــجــهــات 

ملناقشة هذا االمر.
واذا وافــــق املــجــتــمــعــون عــلــى ايــقــاف الــــدوري 
ملوسم 2019-2020 نهائيا، فيصبح الدوري 

الهولندي أول بطولة تنهي نشاطها. 
ـــقـــاري "تــوصــيــة صــلــبــة"  واصـــــدر االتـــحـــاد ال
مــن اجـــل اســتــكــمــال املــســابــقــات املــحــلــيــة في 
البطوالت القارية، التي توقفت بسبب فيروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد، لــكــن مـــن دون أن يــحــدد 

جدوال زمنيا الستئنافها.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عـــــن االتــــحــــاد 
الــهــولــنــدي، فـــان اقــامــة املــبــاريــات وراء ابـــواب 
موصدة ليس ممكنا ألنها تعد أحداثا تحتاج 

الى موافقة وتواجد رجال الشرطة.
وجـــــاء تــمــديــد مــنــع اقـــامـــة االحــــــداث الــكــبــرى 
اقامة  بشأن  كبيرة  استفهام  عالمة  ليرسم 
جــائــزة اســـن الــهــولــنــدي فــي املــوتــو جــي بــي، 
وســبــاق فــورمــوال 1 فــي زانــدفــوورت وبطولة 

هولندا للدراجات.

كشــــــــف مهاجم منتخب بلجيــــــــكا روميلو 
لوكاكــــــــو عــــــــن أن 23 العبــــــــا في صفوف 
فريقــــــــه إنتر ميالن اإليطالــــــــي عانوا في 
كانــــــــون الثانــــــــي املاضي مــــــــن عوارض 
مشــــــــابهة لتلــــــــك املرافقــــــــة لإلصابــــــــة 
بفيروس كورونا املســــــــتجد، السيما 
السعال وارتفاع الحرارة، من دون ان 

يجزم إصابتهم بوباء "كوفيد19-".
وجــــــــاء كالم لوكاكو فــــــــي مقابلة عبر 
أجرتها  االجتماعي  التواصــــــــل  مواقع 
معــــــــه مقدمة البرامــــــــج كات كيرهوفس، 
زوجة مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي.
وأوضح املهاجم الدولي "حصلنا على اسبوع 
اجــــــــازة في (أواخر) كانون األول، ثم عدنا الى 
العمل (فــــــــي كانون الثاني)، وأقســــــــم بأن 23 
العبا من أصل 25 كانوا يعانون من املرض".

وأضاف "هذه ليســــــــت مزحــــــــة. في 26 كانون 
الثانــــــــي كنــــــــا نواجــــــــه فريــــــــق كاليــــــــاري وبعد 
نحــــــــو 25 دقيقــــــــة لــــــــم يتمكن أحــــــــد مدافعينا 
مــــــــن اكمال املباراة (خرج املدافع الســــــــلوفاكي 
ميالن ســــــــكرينيار في الدقيقة 17  لشعوره 
باالنزعــــــــاج). الجميــــــــع كان يســــــــعل وحرارته 
مرتفعة، عندما كنت اقوم بالتحمية شــــــــعرت 
بأن حرارة جســــــــمي أعلى مــــــــن العادة، وانا لم 

أعان من حرارة مرتفعة منذ سنوات".
وتابع لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ منتخب 
بلجيكا مــــــــع 52 هدفا في املباريــــــــات الدولية، 
"بعــــــــد املباراة كان ثمة عشــــــــاء مع اشــــــــخاص 
مدعويــــــــن مــــــــن شــــــــركة بومــــــــا (للتجهيــــــــزات 
الرياضيــــــــة)، لكنني شــــــــكرتهم وتوجهت الى 
النوم مباشــــــــرة، في تلك الفترة لم نخضع ألي 
فحص بخصوص "كوفيــــــــد19-" وبالتالي ال 
ندري ما اذا كان هذا األمر يتعلق بهذا املرض 

أم ال ؟". 

حذَر االســــــــباني روبرتو مارتينيــــــــز مدرب املنتخب 
البلجيكي لكرة القدم، من تبعات "كارثية" الحتمال 
إلغاء املوســــــــم فــــــــي بطوالت أوروبية وطنية بســــــــبب 

فيروس كورونا املستجد.
وأدى وبــــــــاء "كوفيــــــــد19-" ، الــــــــى تعليــــــــق مختلــــــــف 
النشــــــــاطات الرياضية، ومنها منافسات كرة القدم، 
وسط شكوك باملوعد املحتمل الستئنافها، واملرتبط 
بتطــــــــورات الوضع الصحي والقيود املفروضة للحد 
من تفشــــــــي الوباء. وقال مارتينيز في تصريحات 

اعالمية" أعتقد إن الحل الوحيد هو إنهاء املوسم".
وأضاف "يجب ان نحرص على ان يدرك الجميع ان 
ثمة احتماال لوضع مؤسســــــــات كبيرة، مؤسسات 
قائمة منذ أكثر من 100 عام، في وضع مالي صعب 
جدا، هذا هو الواقع"، في إشــــــــارة الى الخسائر التي 

ســــــــتتكبدها األندية جراء توقــــــــف عائدات املباريات 
وإيــــــــرادات حقوق البــــــــث التلفزيوني فــــــــي حال عدم 

استكمال املوسم.
ورأى املدرب الســــــــابق لنادي إيفرتــــــــون اإلنكليزي، 
والذي قاد منتخب "الشــــــــياطني الحمــــــــر" البلجيكي 
الــــــــى املركز الثالــــــــث في مونديال روســــــــيا 2018، ان 
االتحادين الدولي (فيفا) واألوروبي (ويفا) "اعتمدا 
املقاربــــــــة الصحيحــــــــة من خــــــــالل وضــــــــع البطوالت 

الوطنية كأولوية".
وقام االتحادان فــــــــي الوقت الراهن بتأجيل مختلف 
مباريات املنتخبات الوطنية، كما أعلن ويفا تأجيل 
نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في حزيران 
وتموز 2020 الى صيف العام املقبل، وأفاد االتحاد 
القاري بأن هذه الخطوة تهدف الفساح املجال أمام 
إنهاء املوسم في البطوالت الوطنية، متى ما سمحت 

الظروف الصحية بذلك.
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توقــــــــع الصربي نوفاك ديوكوفيتــــــــش املصنف أوال 
عامليا أن ُيســــــــتأنف موســــــــم كرة املضــــــــرب بدورات 
إقليمية، بسبب القيود املفروضة على السفر حول 
العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا املستجد 

الذي لن يتيح لالعبني التنقل بسهولة.
وعّلقــــــــت رابطتــــــــا املحترفــــــــني واملحترفات املوســــــــم 
الكروي في شهر آذار املاضي حتى منتصف تموز 
على أقــــــــل تقدير، علمــــــــا أن بطولــــــــة روالن غاروس 

ثانيــــــــة  ت الفرنســــــــية،  ال لبطــــــــو ا

األربع الكبرى، تأجلت الى أيلول بينما ألغيت بطولة 
ويمبلدون االنكليزية.

وقــــــــال ديوكوفيتــــــــش خــــــــالل حديــــــــث مباشــــــــر مع 
االيطالي فابيو فونيني عبر انســــــــتاغرام "أعتقد أنه 
ســــــــتكون هناك دورات إقليمية أكثر، أعتقد أن ذلك 

سيحصل قريبا جدا".
وتابــــــــع الالعب املتوج ب17 بطولــــــــة كبرى "ال أعرف 
ما ســــــــيحصل بما خص الحجر الصحي. اسبانيا، 
إيطاليــــــــا وكل البلــــــــدان حول العالم ســــــــتكون لديها 
نمــــــــاذج مختلفة للخروج منه ســــــــيكون من الصعب 
اســــــــتئناف الجولة حول العالم ألن جولتنا أسبوعية 

في مختلف البلدان".
وأردف "نولي" "لذا أعتقد أنه ســــــــتكون هناك دورات 
إقليمية، لكن ربما من دون حصد النقاط منها في 

الوقت الراهن ألن األمر معقد كثيرا".
فــــــــي املقابل أقــــــــر فونيني املصنف الحادي عشــــــــر 
عامليا انه ســــــــيكون "من الصعب جــــــــدا" العودة الى 

املنافسات هذا املوسم.
وتوجــــــــه الى ديوكوفيتــــــــش "أنت من صربيا 
حيــــــــث تنتهي فتــــــــرة الحجر فــــــــي 20 أيار 
ولكن في اســــــــبانيا ستستمر حتى 25 
حزيــــــــران لذا مــــــــن الصعــــــــب تخّيل لعب 

الدورات مجددا".
كما ولم يبُد فونيني بطل دورة مونتي كارلو 
الفرنسية للماسترز العام املاضي متحمسا حيال 
فكرة خوض املباريــــــــات خلف أبواب موصدة بوجه 

الجماهير.
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وكــمــا يــعــّبــر الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي 
كــــــولــــــني مــــــاكــــــجــــــني، مــــــؤلــــــف كــــتــــاب 
(شــكــســبــيــر والــفــلــســفــة): "الـــشـــك هو 
ـــرئـــيـــس، ألنَّ  مــــوضــــوع شــكــســبــيــر ال
ـــــضـــــالل بــــشــــأن الــــنــــاس  إمــــكــــانــــيــــة ال
والعالم.. بأشكاله املتعددة" هي إحدى 
مسرحياته.  في  الثابتة  املوضوعات 
أعمال شكسبير تطرح الحياة، مثلما 
املـــســـرح، جـــوهـــرّيـــا كــخــيــال، وواجــــب 
ــــفــــرد هــــو الـــعـــيـــش فــــي ضــــــوء هـــذا  ال

اإلدراك.
لم يكن فيلسوفا  بالطبع،  شكسبير، 
دائــمــا  كــــان  مــحــتــرفــا؛ واجـــبـــه األول 
هـــو تــشــيــيــد عــمــلــه الــفــّنــي. ولــكــن في 
الــعــام 1817، زعــم ولــيــام هــازلــت بــأنَّ 
شــكــســبــيــر "كـــــــان فـــيـــلـــســـوفـــا جــيــدا 
الــذي كــان فيه شــاعــرا". ربما  بالقدر 
يتعني علينا، خاصة في الذكرى 404 
التي  الطرق  في  التبّصر  وفــاتــه،  على 
نقل بها على نحو ثابت كاتبنا األكثر 
تـــفـــردا وشـــمـــوال مــنــظــوره الــفــلــســفــّي 

الخاص.
يــمــكــن الـــقـــول إنَّ مــســألــة الـــهـــّوة بني 
الرئيس  املشروع  والــواقــع هي  املظهر 
كانت،  ذلــك  حّفز  لقد  للميتافيزيقيا. 
والفالسفة  هيوم،  بيركلي،  ديــكــارت، 
العظام قبل سقراط، مثل بارمينيدس، 
فـــــيـــــثـــــاغـــــورس، وأفــــــــالطــــــــون، الــــذيــــن 
ألفريد  تعبير  لهم، على حد  بالنسبة 
الغربية  الفلسفة  "كل  وايتهيد،  نورث 
لــيــســت ســــوى تــعــلــيــقــات وهـــوامـــش". 
وإذا كـــان هـــذا صــحــيــحــا، فــقــد كتب 
شكسبير بعضا من أكثر التعليقات 
تــنــويــرا (ونـــقـــدا) فـــي تــلــك املــجــمــوعــة 
الــهــوامــش. جــعــل شكسبير من  مــن 
"إيموجني" في مسرحية (سيمبيلني) 
تــــشــــارك فــــي لـــحـــظـــة مــــن الــلــحــظــات 
األفـــالطـــونـــيـــة الـــقـــاتـــمـــة والــــســــاخــــرة، 

بــجــانــب جثة  تستيقظ  حـــني  عــنــدمــا 
بأنني  "آمـــل  تــعــّلــق:  ــــرأس،  ال مقطوعة 
أحـــلـــم/ فــقــد حــســبــُت أنـــنـــي حــارســة 
الكهف". في كهفها الخاص الواقعي، 
وربــمــا األفــالطــونــي، تغمغم، "لــم تكن 
سوى صاعقٍة من ال شيء، مصّوبة 
على ال شيء،/ مما يصنعه الدماغ من 
األبخرة: أعيننا بالذات/ مثل أحكامنا 

أحيانا، عمياء".
هــــذا املـــوقـــف ال يــمــكــن إخــــراجــــه من 
ـــجـــمـــهـــوريـــة). فــفــي  مـــوضـــعـــه فــــي (ال
أمثولته عن الكهف، يقارن الفيلسوف 
(أفــــالطــــون) عــلــى نــحــو مـــعـــروف بني 
واقــعــنــا وبــــني الـــظـــالل عــلــى الــحــائــط. 
ولــكــن ثــمــة مــشــكــلــة تـــواجـــه أّي فــنــان 
يــرغــب فــي التعبير عــن هـــذه الــرؤيــة، 
اإلنسانية  التجربة  عالم  كان  إذا  ألنه 
هـــو مــجــرد خـــــداع، فــمــا الــــذي يجعل 
منه عمال فّنيا؟ أفالطون وشكسبير 
مــتــفــقــان إلـــى حـــد مـــا عــلــى أنَّ األدب 
يعتقد  بينما  لكْن  أكــاذيــب،  نظام  هــو 
أنَّ هــنــاك "خــصــامــا قديما  الــيــونــانــّي 
بني الفلسفة والشعر"، فإنَّ شكسبير 
والواقع  بالخداع  تتعلق  مسائل  عالج 
ـــتـــجـــربـــة والــــخــــيــــال عــبــر  والـــــوهـــــم وال
ملسرحة  وثــالثــني  الــســت  مسرحياته 
الــجــوهــريــة للحياة  الــتــنــاقــضــات  هـــذه 

وتمثيلها.
فـــي كــتــابــتــه عـــن عـــالـــم الــهــلــوســة في 
ـــيـــلـــة مــنــتــصــف  مـــســـرحـــيـــة (حـــــلـــــم ل
ـــــصـــــيـــــف) مـــــــع "آلـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــفـــــّظـــــة"  ال
وحـــســـاســـيـــتـــهـــا الــــرهــــيــــفــــة، يـــالحـــظ 
كلها  "تتعلق  املسرحية  أنَّ  ماكجني 
اليقظة،  عــن  الــحــلــم  تمييز  بــصــعــوبــة 
الــواقــع، بني ما هو مجرد  والوهم عن 
تخّيل وبــني مــا هــو حقيقي ومــا هو 
مــــدرك مــلــمــوس". تــتــخــذ هـــذه الثيمة 
ة عبر العديد من أعمال  ة مركزيَّ أهميَّ

الــغــامــض في  الــشــبــح  شكسبير، مــن 
(هــامــلــت) إلـــى تــمــثــال هــيــرمــيــون في 
أردن  وغــابــة  الــشــتــاء)،  (حكاية  ختام 
ة (كما تحبها)،  الساحرة في مسرحيَّ
"والــتــي قــد يمنح عنوانها ذاتــه درجــة 
ة". في املسرحية األخيرة،  من النسبيَّ
"الــعــالــم كّله مسرح،/  بــأّن  يعلن جــاك 
وكل الرجال والنساء مجرد العبني". 
يمكننا قراءة هذا كتعليق على األدوار 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي نـــقـــوم بـــهـــا، لــكــْن 
يمكننا أيضا تفسيرها بصورة أكثر 
ة. وكما عّبر عنها أ.د. نوتال  راديكاليَّ
في كتابه الذي ال غنى عنه (شكسبير 
تشتغل  ابتدائّية  "أفالطونية  ر):  املفكِّ

في تضاعيف الفن الدرامّي".
ومع ذلك، فهذه األفالطونية ممزوجة 
بــشــكــوكــيــة مــعــيــنــة (ثــمــة الــكــثــيــر في 
الــــهــــواء وقـــــت الـــتـــألـــيـــف). كـــمـــا يــعــّبــر 

ــنــســى: "لــيــســت  مــاكــبــث بـــصـــورة ال ُت
الحياة سوى ظلٍّ يمشي، ممثٍل بائٍس/ 
يتبختر ويستشيط في ساعته على 
املسرح/ ثم ال يعود ُيسمع بعد ذاك". 
أفــالطــون قلقا مــن أن األدب  إذا كــان 
لم يكن سوى محاكاة باهتة للحياة، 
والــتــي هــي بــدورهــا مــحــاكــاة شاحبة 
املــركــز بالنسبة  فــإنَّ  لعالم األشــكــال، 
ليس  تـــأكـــيـــدا.  أقــــل  إذْن  لــشــكــســبــيــر 
ألنَّ  بــل  لحياتنا،  املــســرح مشابه  ألنَّ 
ثمة  املسرح.  تشبه  باألحرى  حياتنا 
فــــرق، ألنـــه إذا كـــان األمــــر كــمــا يقول 
فـــإنَّ درامـــا حياتنا ال تعني  مــاكــبــث، 
شيئا، إذْن فنحن املمثلني لدينا القدرة 
على منح عروضنا معنى، حتى وإْن 

كـــانـــت ال تــعــنــي شــيــئــا فـــي حد 
ذاتها.

قــــلــــب شـــكـــســـبـــيـــر إدانـــــــة 
والشعر  للفن  أفالطون 

ليحاجج  رأسها  على 
ــــــــــــأنَّ الـــــحـــــكـــــايـــــات  ب
ـــــة أكــــثــــر  الـــــخـــــيـــــالـــــيَّ
ة من الواقع  حقيقيَّ
إلى حٍد ما، أو كما 
يـــكـــتـــب مـــاكـــجـــني: 
لــه  الــــخــــيــــال  "إنَّ 
عــــمــــر أطـــــــــول مــن 
ـــــة،  األشـــــيـــــاء املـــــاديَّ

مــــســــرحــــيــــات  ألنَّ 
شــــكــــســــبــــيــــر"، كـــمـــا 

يــقــول، "ســتــدوم لفترة 
مـــبـــنـــى  أي  مـــــــن  أطــــــــــــول 

ـــــد فـــــي زمـــــنـــــه؛ الـــخـــلـــود  ُشـــــيَّ
مــكــان،  أي  فــي  كـــان  إْن  ينتمي، 

ــة، وليس  إلـــى الــشــخــصــيــات الــخــيــالــيَّ
ة".  لشخوص الحياة الحقيقيَّ

هــــــــــذه هــــــــي الـــــحـــــجـــــة املـــــــركـــــــزيـــــــة لــــ 
الرغم  "ميتافيزيقيا شكسبير"، على 
الكاتب  مــع  لــم ينشأ  املــفــهــوم  أنَّ  مــن 
املــســرحــي، حــتــى ولـــو وّفـــر تضمينه 
الدرامي الكامل. قبل بضعة عقود من 
اّدعــى  ة،  املهنيَّ شكسبير  حياة  ذروة 
فيليب  اإلليزابيثي،  األدب  نقاد  أعظم 
كتب:  عندما  مماثال  شيئا  سيدني، 
"اآلن بالنسبة للشاعر، فهو ال يجزم 

بشيء، ولذا فهو ال يكذب أبدا".
اآلراء في  مـــن  الـــنـــوع  هـــذا  إنَّ وجــــود 

كتابات النقد اإلليزابيثي ليس مفاجئا 
مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، ويــنــبــغــي أن 
يوضع فــي نظر االعــتــبــار، خشية أن 
يــأخــذه أحــد باعتباره حّجتي فــي أن 
هــذا املنظور الــخــاص كــان مــن ابتداع 
في  النهضة  عــصــر  كـــان  شكسبير. 
متنوعة من  إنكلترا موطنا ملجموعة 
التي تنعكس ليس  ة  الفلسفيَّ املواقف 
فقط في املسرحيات الشعرية، ولكن 
أيــضــا فــي جميع صــنــوف األدب في 
األفالطونية  طـــّورت  لقد  الــفــتــرة.  تلك 
املــحــدثــة الــقــاّريــة، الــتــي كــانــت مــحــورا 

اإلنـــســـانـــي لـــلـــمـــشـــروع 

طــــــــــــــــّورت األوروبــي، 
بــهــا على  الــخــاصــة  املــحــلــيــة  نكهاتها 
هيئة األفالطونيني الجدد في جامعة 
كامبريدج، وشكوكّية معينة مرتبكة 
محتفى بها مــن قبل كــّتــاب مثل دي 
مونتني (الذي كان شكسبير قد قرأه 
في ترجمة جون فلوريو) والذي كان 
ُمستكَشفا على نطاق واسع من قبل 

املؤلفني. 
كانت أسئلة الواقع، والوهم، والحقيقة، 
والــــخــــداع شــائــعــة، لــيــس فـــي الــثــقــافــة 

فـــحـــســـب، بــــل فــــي املــــســــرح الــشــعــبــي 
هــذا  فــي  شكسبير  مساهمة  أيــضــًا. 
ــتــقــلــيــد تـــظـــّل األكــــثــــر ديـــمـــومـــة مــن  ال

الناحية الثقافية.
(تاجر  مسرحية  فــي  أنطونيو  يقول 
البندقية): "أنا ال أرى العاَلم إّال كعاَلم.. 
مسرح يتوجب فيه على كل إنسان أن 
يلعب دورًا ما". هذه بالطبع استعارة، 
ة  ة، وتوضح كيفيَّ لكنها استعارة قويَّ
األحــالم  ملوضوع  شكسبير  توظيف 
عنه  التعبير  يــتــم  والــــذي  الـــواقـــع،  إزاء 
مسرحيات  فــي  حرفية  أكثر  بشكٍل 
مثل (الــعــاصــفــة). هــذا هــو، فــي جــزٍء 
شكسبير.  استثنائية  مــصــدر  مــنــه، 
كما يوضح ماكجني، كان شكسبير 
"أصــيــًال فــي رؤيـــة أنَّ التشكيك 
وليس  الحياة،  هو جــزٌء من 
مجرد تساؤل فيلسوف"، 
وهــــذا صــحــيــح بشكل 
خاص "في ما يتعلق 

بالعقول األخرى".
ـــنـــســـبـــة لـــتـــنـــوع  بـــال
مــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات 
الكاتب في السرد، 
للنظر  الالفت  من 
مـــدى اتــســاقــه مع 
تقول  التي  الحجة 
ة  الوهميَّ بالطبيعة 
ــلــواقــع املـــرئـــي. في  ل
املــونــولــوج ذاتــــه الــذي 
تــــم اقـــتـــبـــاســـه ســابــقــًا، 
الجدار  بروسبيرو  يهدم 
الـــــــرابـــــــع، قــــــائــــــًال: "وهـــــــــؤالء 
املمثلون أمامنا/ كما تكهنت لك، 
أرواٍح و/ تالشت  يــكــونــوا ســوى  لــم 
جميعها في الهواء، في الهواء الرقيق". 
الفــتــًا االنــتــبــاه إلـــى املــوضــع الــحــرفــي 
دوق  يقول  ة،  املسرحيَّ ألداء  املحتمل 
العظيمة  ــة  األرضــيَّ "الــكــرة  إنَّ  ميالنو 
ذاتها.. سوف تتالشى" بمجرد انتهاء 
الدراما املخادع. بالطبع، يمكن  سحر 
أْن تحيل "الكرة األرضية العظيمة" إلى 

العالم نفسه.
مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــا شـــكـــســـبـــيـــر يـــتـــردد 
صـــداهـــا عــنــد بــيــكــاســو، الــــذي يــزعــم 
الحقيقة".   تكشف عن 

ٌ
"الفن كذبة أنَّ 

الحياة  بالنسبة لشكسبير، فإنَّ  لكْن 
الكذب. ليس  نــوٌع من  بحد ذاتها هي 
(الفن الشعري Ars Poetica) للكاتب 
املـــســـرحـــي مـــجـــرد وســيــلــة لــلــبــرهــان 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة املــــخــــادعــــة لـــواقـــعـــنـــا، 
لـــكـــْن أيـــضـــا عــلــى مــوهــبــتــه الــخــاصــة 
ــة  فــي نــظــم مــثــل هـــذه الــقــصــص األدبــيَّ
الـــقـــوّيـــة واملــــؤثــــرة بــعــمــق والـــتـــي هــي، 
ة. مسرحياته  ذلــك، خياليَّ بالرغم من 
من  بسلسلة  تمسك  وثــالثــون  الست 
والشخصيات.  اإلنــســانــيــة  الــتــجــارب 
الــعــوالــم  لــهــذه  شكسبير  تــشــيــيــد  إنَّ 
وحدها  بالكلمات  والجريئة  الجديدة 
لهَو خدعة تليق ببطله بروسبيرو. إنَّ 
بمثابة  هو  بالذات  مسرحياته  خلود 
استنتاج لجدله بشأن الخيال والواقع.

[إد سيمون: محرر مشارك في 
 Marginalia Review of مجلة

Books، حاصل على الدكتوراه في 
اللغة اإلنكليزية من جامعة ليهاي في 
بنسلفانيا، وهو مشارك مواظب في 

عدة مواقع مختلفة]
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على غرار ما قامت به الشركات 
العاملية والفنادق واملؤسســــــــات 
ودور األزياء الشهيرة من دعٍم 
كورونا،  محاربة  في  لشعوبها 
والحث على البقــــــــاء في املنازل 
خــــــــالل فتــــــــرة العــــــــزل الصحي 
والحــــــــد من انتشــــــــار الفيروس، 
محافظــــــــة  فــــــــي  مطعــــــــم  قــــــــرر 
ديالــــــــى تقديم وجبــــــــات مجانية 

ة.  للمالكات الطبيَّ
وقــــــــال صاحب املطعم، بشــــــــار 
ســــــــتار، لـ "الصباح": "منذ بداية 
افتتــــــــاح املطعم كان هدفه ماديًا 
بحتــــــــًا، وأحببت أن أقدم شــــــــيئًا 
ملدينتي، فكانت فكرته مختلفة 
باحتوائــــــــه على مكتبــــــــة لقراءة 
الكتب لخلق تنوع وتميز، كي ال 

يكون فقط لألكل والشرب". 
وتابــــــــع "أقمنا مبــــــــادرات عديدة 
كان آخرهــــــــا توزيــــــــع وجبــــــــات 
مجانيــــــــة للكــــــــوادر الطبيــــــــة، إذ 
جهزنا مستشفى بعقوبة العام 
مجانــــــــًا بوجبات عشــــــــاء، وهذا 
واجب وطنــــــــي، وعلــــــــى الجميع 
التي  املبادرة ملواجهــــــــة األزمات 
تعصف بالبالد، ونحن نستعد 
لتقديــــــــم مبــــــــادرات أخــــــــرى من 
املحتاجني  مســــــــاعدة  شــــــــأنها 
ومؤازرتهم في الوضع الحالي".

املطعــــــــم  أصحــــــــاب  وحــــــــرص 
علــــــــى تقديم وجبــــــــات متنوعة، 
تضمنت الشاورما، واملشويات، 

وسلطة الخضراوات وغيرها.
وقال عمار أحمــــــــد، موظف في 

املطعم: "املبــــــــادرة القت ترحيبًا 
من املالك الطبي، ال سيما وهم 
ســــــــالمتنا،  أجل  من  يكافحون 
وحرصنــــــــا علــــــــى عــــــــدم التقاط 
الصور، كما يفعل البعض عند 
تقديم أي دعــــــــم، لكن هناك من 
رغب بالتوثيــــــــق لحث اآلخرين 

على املساعدة".
علي حســــــــني  املمرض  وأثنــــــــى 
على املبادرة اإلنســــــــانية، قائًال: 
"توفيــــــــر تلــــــــك الوجبــــــــات يؤكد 
اصالــــــــة العراقيني وحبهم لفعل 
يــــــــدًا واحدة  الخيــــــــر والوقــــــــوف 
بوجــــــــه املرض، اتمنــــــــى أن تعمم 
مبادرات كهذه في جميع أنحاء 
العون لألســــــــر  لتقديم  العــــــــراق 

املتعففة".

ة، أْن أرصد في تجوال حٍر في بعض  أتاحت لي هويتي الصحفيَّ
مناطق بغداد أثناء مظاهر الحظر الشــــــــامل الذي عشــــــــنا أيامه، 
قبل أْن يتحول الى حظر جزئي.. مشــــــــاهدة ما يسر من مواقف 
أفرحتنــــــــي رغم معاناتنا من فيروس "كورونا"، سأشــــــــير إليها 
في كتابات الحقة، كما ملســــــــُت ما ال يسر من مشاهدات آملتني 

كثيرًا، ربما آتي على ذكرها مستقبًال.
غيــــــــر أنَّ املالحظــــــــة التي مألتني ســــــــرورًا وبهجــــــــة، كانت الروح 
ة التي أدارت وجهها عن القبح واأللم والتعب الذي سببته  العراقيَّ
"كورونا" واتجهت نحو األمل واملستقبل، إذ شاهدُت إقباًال غير 
ة التي  مســــــــبوق تمّثل في توّجــــــــه املواطنني الى املشــــــــاتل الزراعيَّ
توفر الزهور والشــــــــتالت املتنوعة وطيور الزينة. كان ازدحامهم 
على التبضع كبيرًا، إنه صورة لألمل عند العراقيني في الحياة. 

بماذا تفسرونه؟ هذا السؤال أوجهه لعلماء االجتماع عندنا.
شــــــــخصيّا، حمدُت الله، ألنَّ األمل في نفــــــــوس العراقيني ما زال 
ينبــــــــض بالحيــــــــاة، فضًال عــــــــن أنَّ إرادتهم قويــــــــة، مرتكزة على 
الوعي الناجز، ويمتلكون ثقة كبيرة بالذات، ويدركون أنَّ الرؤى 
الســــــــوداء تؤدي الى اليأس والعجز، وأعنــــــــي هنا، عجز الروح ال 
عجز الجســــــــد، فالزهرة التي تتبع الشــــــــمس تنشــــــــد األمل حتى 
في اليوم امللــــــــيء بالغيوم. وها ُهم، 
يتخلصــــــــون تدريجيــــــــًا من ضغط 
الصدمة وتسارع أحداثها، وأعادوا 
خــــــــالل  مــــــــن  أولوياتهــــــــم  ترتيــــــــب 
نظــــــــرة األمل والتفــــــــاؤل التي مألت 
نفوســــــــهم. ولســــــــُت أغالي إْن قلت 
إننــــــــا شــــــــعٌب متميز، فــــــــي تاريخه 
وحاضره، وهو يجيــــــــد قيادة ذاته 
مهما خذلتــــــــه عاديــــــــات الزمن من 
واملتميــــــــزون  وأمــــــــراض،  حــــــــروب 
التمســــــــك  بضــــــــرورة  يؤمنــــــــون، 
بالطاقــــــــة  والتســــــــّلح  بالتفــــــــاؤل، 

ة. اإليجابيَّ
املفاجــــــــئ  االنبعــــــــاث  أربــــــــك  لقــــــــد 
العالــــــــم، وجعل  لفيــــــــروس كورونا 
ــــــــة أجمعهم،  ســــــــّكان الكرة األرضيَّ
يضعــــــــون الشــــــــّك محــــــــل اليقني، ال 
ســــــــيما حني زادت هذا األســــــــبوع، 
وتيرة االتهامات بني القوى الدولية 
الكبرى (أميركا والصني) بشأن هذا الفيروس، فمنهم من يقول 
ــــــــة، وغيرهم يؤكد أنَّ األمر ال  إنــــــــه من نتاجات املختبرات املعمليَّ
يتعدى ظهور فيرس مســــــــتجد تحّدى البحث العلمي، وبني هذا 

وذاك ُزهقت أرواح مواطنني أبرياء في أرجاء العالم!
وردة قرنفل أقدمها لكل مواطن عراقي ينظر الى الحياة والوطن 
بعني التفاؤل، ويسعى الى الحفاظ على أسرته من هذا الوباء، من 
ة املختصة فقط، وعدم  خالل التقيــــــــد بتعليمات الجهات الصحيَّ
التأثر أو االكتراث بخطابات الترويع والهلع، التي تنتشــــــــر حاليًا 
ة  على منصات التواصــــــــل االجتماعي وبعض املواقع االلكترونيَّ

مجهولة املصدر.
إنَّ الحــــــــرص علــــــــى عافية الوطن هو األســــــــمى، رغم معاكســــــــة 
الظــــــــروف التي أحاطت بالجميع, فال بــــــــدَّ أْن تعود راية الفرح الى 
ســــــــارية قلوبنا، فالثقة بالله أزكى األمنيات، والتوكل عليه أوفى 

عمل.

"جئنا لنــــــــزرع الفرح في أكثر األماكن 
حاجــــــــة" عنــــــــوان حفــــــــل موســــــــيقي 
ة لبنانية  قدمتــــــــه جمعيات شــــــــبابيَّ
املستشفيات،  العزل في  ملرضى 
األطبــــــــاء  بعــــــــض  بمشــــــــاركة 
واملمرضــــــــني الذيــــــــن يعرضون 
حياتهــــــــم للخطــــــــر مــــــــن أجــــــــل 
إنسانيتهم ومهنيتهم، في ظل 
الظــــــــروف الصعبة التي يمر بها 
العالم أجمع بعد خطر انتشــــــــار 

وباء كورونا.
والتقطت الكاميرات أمام مستشفى 
الجامعــــــــي  الحريــــــــري  رفيــــــــق 
الحكومــــــــي فــــــــي بيروت، 
شعارات كتبت على 
رافعة "سنتجاوز 
املحنــــــــة  هــــــــذه 
و"ال  ســــــــويًا"، 
نحن  تخافــــــــوا 
معكن" و"نحن 
واحــــــــدة  يــــــــٌد 

نســــــــتطيع 
على  التغلب 
 ، " لخطــــــــر ا
عــــــــت  بد أ و
بة  لشــــــــا ا
بة  هو ملو ا
وعازفــــــــة 
ر  لغيتــــــــا ا
ي  جــــــــو

فيــــــــاض برفقة أوليفــــــــر معلوف عزفًا 
على الكمان ملدة نصف ساعة مباشر 
تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق، 
فخــــــــرج األطباء واملمرضــــــــون كل إلى 
شرفة مكتبه، وعال تصفيق املرضى 
من الشبابيك، وكانت دموع بعضهم 
تغســــــــل وجوههــــــــم ووجعهــــــــم رغــــــــم 

ارتدائهم األقنعة.
فياض أكــــــــدت أنه تم اتبــــــــاع إجراءات 
الســــــــالمة ملنــــــــع العــــــــدوى، واعتبــــــــرت 
املعنويــــــــات  ورفــــــــع  التفــــــــاؤل  زرع  أنَّ 
مساندة للمرضى واألطباء من خالل 

املوسيقى هي اللغة األسهل واألسرع 
لتوصيل اإلحساس، ونشر السعادة 

إلنعاش األرواح والتضامن معهم.
وعلــــــــى أنغــــــــام "ع هديــــــــر البوســــــــطة"، 
انــــــــت"،  الليالــــــــي"، و"كيفــــــــك  و"ســــــــهر 
و"كان الزمــــــــان وكان"، و"يا ســــــــتي يا 
ختيــــــــارة"، وأغنيــــــــات أجنبية، صفق 
وغّنــــــــى املرضى فرحني من شــــــــباك 
كان فسحة أملهم من دون توقف مع 

فريق العمل الذي تأســــــــس ملكافحة 
كورونا.

وتقــــــــول إيمــــــــان عســــــــاف صاحبة 

الفكرة: "هــــــــذا الحفل املوســــــــيقي من 
بفيــــــــروس  للمصابــــــــني  الجمعيــــــــات 
كورونــــــــا كان بمثابــــــــة تحيــــــــة تقدير 
املســــــــعفني  جميــــــــع  إلــــــــى  وإجــــــــالل 
والعاملــــــــني فــــــــي الصليــــــــب األحمــــــــر 
اللبنانــــــــي لتأمني الخدمــــــــات والصحة 
واألمان، ونشكر األطباء واملمرضات 
الذيــــــــن يخاطــــــــرون بحياتهــــــــم إلنقاذ 
املرضــــــــى وهو فســــــــحة أمــــــــل خاصة 
للممرضني على صمودهم وتحملهم 
الوحدة فريق عمــــــــل "كوفيد ـ 19 من 

أجل لبنان".
إيمــــــــان التــــــــي أطلقت مبــــــــادرة «نحن 
نهتــــــــم»، لفتــــــــت إلى أنها ســــــــعت منذ 
بدايــــــــة األزمــــــــة منظمــــــــات وجمعيات 
لبنانيــــــــة « لعــــــــالج ترفيهي مباشــــــــر 
مفاجــــــــئ لجميــــــــع مرضــــــــى كوفيد -  
19 في مستشــــــــفى رفيــــــــق الحريري 
الجامعي في بيروت "لتسليط الضوء 
واالمتنان لجميــــــــع املتخصصني في 
الرعايــــــــة الصحيــــــــة الذيــــــــن يضحون 
للخطر  بوقتهم، ويعّرضون حياتهم 
لحمايتنا وإلعطاء ابتســــــــامة وبادرة 
أمــــــــل للمرضى، لتذكيرهــــــــم بكل ذلك 

ليسوا وحدهم. نحن نهتم".
وتنقلــــــــت الفرقة بني ضواحي بيروت 
لتــــــــؤدي وصلتني غنائيتــــــــني عن ُبعد 
تحيــــــــة للطواقــــــــم الطبية واملســــــــعفني 
أمام مبنى الصليب األحمر اللبناني، 

ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس.

اإلســــــــبانية،  بامبلونا  مدينــــــــة  ألغت 
احتفــــــــاالت ســــــــان فرمني الســــــــنوية 
تســــــــتقطب سباقات  التي  الشهيرة 
الثيــــــــران الهائجــــــــة خاللهــــــــا أعــــــــدادًا 
كبيرة من الســــــــياح من حول العالم 
مطلع تموز، بســــــــبب وبــــــــاء كوفيد - 

.19
أنَّ  بيــــــــان،  فــــــــي  البلديــــــــة،  وذكــــــــرت 
"املجلــــــــس البلدي اتخذ هــــــــذا القرار 
باإلجمــــــــاع نظــــــــرًا إلــــــــى أنَّ مكافحة 
ة، وفي  كوفيد - 19 باتت أولوية عامليَّ
ظل عدم وجود أي خيار آخر ممكن 

الحتفاالت دولية بهذا الحجم".
وتســــــــتقطب احتفاالت سان فرمني 
سنويًا مئات آالف السياح من العالم 

أجمع.
وبني الســــــــادس مــــــــن تمــــــــوز والـ14 
منه، تعيش املدينة عــــــــادة على وقع 
ســــــــباقات ثيــــــــران هائجــــــــة تتســــــــم 
بالخطــــــــورة، في ظــــــــل محاولة مئات 
األشــــــــخاص بــــــــزّي أبيــــــــض وأحمر 
االقتــــــــراب إلى أدنى مســــــــافة ممكنة 
مــــــــن هــــــــذه الحيوانات في الشــــــــوارع 
املرصوفــــــــة بالحصــــــــى فــــــــي املدينة 

الواقعة في شمال إسبانيا.
وعادة ما يسقط في هذه االحتفاالت 
التقليديــــــــة عدد كبيــــــــر من الجرحى 
وأحيانا القتلى بسبب حاالت نطح.

ودفع الوباء العاملي الحالي بسلطات 
العالم أجمع إلى إلغاء عدد كبير من 
األنشــــــــطة الفنيــــــــة والثقافية الكبرى 
خشــــــــية تفشــــــــي فيــــــــروس كورونا 

املستجد.

انتهى املوســــــــيقي جمال ناصر، من تأليف ألبوم موســــــــيقي، 
ة" برعاية وزارة الشباب والرياضة. حمل عنوان "أنغام رياضيَّ
وقال ناصــــــــر، لـ"الصباح": إنَّ "األلبوم ضم عشــــــــر مقطوعات، 

جمعــــــــت التــــــــراث باإلحســــــــاس الرياضــــــــي وتالحــــــــق أفعاله 
الجمالية، بطريقة تحفز الشباب على التفاؤل في الحياة"، 
مؤكــــــــدًا "خمــــــــس مــــــــن املقطوعــــــــات ألفتهــــــــا خالصة من 
مخيلتــــــــي، والخمس األخرى اســــــــتوحيتها مــــــــن التراث، 

ووظفتها بأسلوب معاصر".
مختتمًا بالقول: "ألبوم أنغام رياضية حلقة استهاللية 
أولى في سلســــــــلة تعاون مقبل بيني ووزارة الشــــــــباب 

والرياضة".

الســــــــباق  عــــــــام"  مسلســــــــل"بنج  يدخــــــــل 
الرمضانــــــــي بعرضه على إحدى القنوات 

ة. الفضائيَّ

ة مختلفة  يتناول املسلسل ٤٨ قصة دراميَّ
حساســــــــة  ــــــــة  مجتمعيَّ قضايــــــــا  تعالــــــــج 

ة. والبعض من حلقاته ستكون كوميديَّ
العمل مــــــــن تأليف أحمــــــــد وحيد وإخراج 
علي فاضل وبطولة وســــــــام ضياء، أوس 

فاضل، فكرت سالم، أثير كشكول.
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