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بــرملــانــيــون رفــضــهــم ألي مقترح  أبــــدى 
يــمــس رواتـــــب املــوظــفــني وســـط تكهنات 
بــوجــود مــقــتــرحــات لـــدى الــحــكــومــة لسد 
الثغرات املوجودة في املوازنة من رواتب 
املالية في  اللجنة  أعلنت  بينما  املوظفني، 
ــنــواب وجـــود خــيــارات داخلية  ال مجلس 
بعيدًا عن االقتراض الخارجي، مستبعدة 

الذهاب الدخار رواتب املوظفني.
اللجنة املالية النيابية أكدت أنه «ال صحة 
لــتــقــديــم مــقــتــرح بــاســتــقــطــاع نــســبــة من 
رواتــــب املــوظــفــني»، وقـــال رئــيــس اللجنة 
هيثم الــجــبــوري فــي بــيــان صــحــفــي: إنــه 
«لألسف هناك من ينشر بعض األخبار 
الكاذبة وامللفقة مفادها بأنَّ اللجنة املالية 
أو قدمت مقترحًا  البرملانية ستستقطع 
لــالســتــقــطــاع مــــن رواتـــــــب املـــوظـــفـــني أو 

رفضت تعيني الشريحة».

وأكـــد الــجــبــوري فــي حــديــث آخـــر لوكالة 
 
ً
حلوال «هناك  أنَّ  (واع)،  العراقية  األنــبــاء 

ـــقـــروض  يــمــكــن بـــهـــا االســـتـــغـــنـــاء عــــن ال
ـــة لــتــجــاوز مــرحــلــة انــخــفــاض  الـــخـــارجـــيَّ
أنَّ «األفــــكــــار  مــبــيــنــًا  الــــنــــفــــط»،  أســــعــــار 
املـــطـــروحـــة تــتــضــمــن تــفــعــيــل الــجــمــارك 
وقــضــيــة الــجــبــايــة، عــــالوة عــلــى إمكانية 
االستفادة من الحسابات املدورة لبعض 

الدوائر املوجودة لدى املصارف».

}

يتجه مجلس النواب خالل الفصل 
التشريعي املقبل، الى اقرار قانون 

العطل الرسمية، بوصفه من 
التشريعات املهمة. 

وقالت عضو لجنة االوقاف 
ة، هناء  والشؤون الدينية النيابيَّ

الطائي لـ»الصباح» إنَّ «من بني أهم 
 القوانني التي تسعى

اللجنة لتشريعها في الفصل 
التشريعي املقبل هو قانون العطل 

الرسمية والذي يدخل ضمن 
عمل لجنتني برملانيتني، هما لجنة 
األوقاف والشؤون الدينية ولجنة 

الثقافة والسياحة واآلثار».
وأضافت الطائي، إنَّ «اللجنة 

استكملت جميع دراساتها بشأن 
القانون، خصوصًا العطل الدينية 

والسماوية، وقد سعت اللجنة 
لحصر العطل الدينية الخاصة 

باملكونات من أجل عرض 
القانون للقراءة االولى في الفصل 

التشريعي املقبل». 
ولفتت الى أنَّ «من املعوقات التي 

 واجهها القانون، ما يتعلق 
بجزٍء من العطل الخاصة، وهل 

ستكون ضمن صالحيات رئاسة 
الوزراء ومجالس املحافظات أم 
تقر ضمن القانون، على سبيل 

املثال الزيارات املليونية».

كشف نائب رئيس البرملان بشير حداد 
عن أن مباحثات رئيس الحكومة املكلف 
ـــتـــي بــــدأهــــا فــي  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ال
وأن  بسالسة  تــجــري  املاضيني  اليومني 

األطراف السياسية عبرت عن ارتياحها 
لــســيــر املــــشــــاورات، وبــيــنــمــا نــبــه تحالف 
ســـــائـــــرون الـــــى مـــحـــاولـــة بـــعـــض الـــقـــوى 
السياسية  الــعــمــلــيــة  إفـــشـــال  الــســيــاســيــة 
بــالــدفــع بــاتــجــاه اســتــمــرار أزمـــة تشكيل 
أن  الوطني  الحكمة  تيار  اعلن  الحكومة، 
املكلف اختار أن ُيرشح اعضاء كابينته 

الكتل  ُيــعــرضــهــم عــلــى  ثــم  بنفسه، ومـــن 
السياسية الستحصال موافقتها.

لـ»الصباح»، عن  وعبر حــداد، في حديث 
وسياسي  نيابي  إجماع  بوجود  قناعته 
إلى  الفتًا  الكاظمي،  تمرير حكومة  على 
لـــم يــضــعــوا شـــروطـــًا مسبقة  الـــكـــرد  أن 

للتفاوض مع الكاظمي.

الحكومة  ان على رئيس  وأضـــاف حــداد 
املـــكـــلـــف االلـــــتـــــزام بـــالـــدســـتـــور وضـــمـــان 
حــقــوق االقــلــيــم واالتــفــاقــات الــتــي أبــرمــت 
مــع حــكــومــة عــــادل عــبــد املـــهـــدي، اضــافــة 
الى تكملة املباحثات مع الحكومة الحالية 

بهدف إنجاحها.

تـــســـتـــعـــد بـــــغـــــداد لــــلــــتــــفــــاوض مــع 
شركات النفط األجنبية لتخفيض 
باملئة   30 بنسبة  االنــتــاج  تكاليف 
مـــن دون الــتــأثــيــر فـــي مــســتــويــات 

االنتاج.
ــــحــــســــني الــــهــــنــــني،  وأفـــــــــــاد عــــبــــد ال
مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فــي 
تصريح لـ»الصباح»، بأن «الحكومة 
أوكــلــت إلـــى وزارة الــنــفــط الــدخــول 
فـــــي مــــفــــاوضــــات مـــــع الـــشـــركـــات 
الــنــفــطــيــة األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
االنتاج  تكاليف  لتخفيض  الــعــراق 
واملـــــوازنـــــات الــتــشــغــيــلــيــة مـــن دون 
الــتــاثــيــر فـــي مــســتــويــات االنـــتـــاج». 

واضــاف ان «الهدف من ذلك يأتي 
برميل  لكل  الربح  اجل تعظيم  من 
منتج، متوقعًا أْن تتكلل مفاوضات 
وزارة النفط بـالنجاح في تخفيض 
لــلــشــركــات  الــنــفــقــات، ال ســيــمــا أنَّ 
الـــعـــاملـــيـــة مــصــلــحــة فــــي الـــتـــعـــاون 
بشكل  النفط  وزارة  مــع  املــشــتــرك 
العراقية بشكل  خاص، والحكومة 
الى  للتوصل  العراق  عام».ويسعى 
اتفاق مع شركات «اكسون موبيل 
االمــيــركــيــة ولـــــوك اويـــــل الــروســيــة 
وبـــــي بــــي الــبــريــطــانــيــة وشـــركـــات 
نفطية صينية وماليزية» تعمل في 
االنتاج  تكاليف  لتخفيض  الــعــراق 
واملوازنات التشغيلية للعام الحالي 

بنسبة 30 باملئة.

w w w . a l s a b a a h . i q
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والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  أصــدرْت 
الوطنية أمس األحد، عدة قرارات تتضمن 
تفاصيل رفع حظر التجوال «جزئيًا» ملدة 
شــهــر كــامــل ابـــتـــداًء مــن يـــوم غـــٍد الــثــالثــاء 
21 نــيــســان الــحــالــي، كــمــا تــقــرر الــســمــاح 
الخاصة  والــشــركــات  واملــعــامــل  للمصانع 
واملــحــال بــالــعــودة ملــمــارســة أعــمــالــهــا وفــق 

ســريــان  يستمر  بينما  خــاصــة،  ضــوابــط 
إغــــــالق املـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات واملــــــوالت 
والكافيتريات واألماكن العامة األخرى إلى 
إشعار آخر. وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي 
ـــــــوزراء تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح»، بـــأنَّ  لــرئــيــس ال
الوطنية/  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
مكافحة جائحة فيروس «كورونا»، عقدت 
برئاسة  األحــد،  أمــس  الخامس  اجتماعها 
املهدي  الـــوزراء عــادل عبد  رئيس مجلس 
عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة، ونــاقــشــت الـــرؤى 

فــرض حظر  آلــيــات  املقدمة بشأن تطبيق 
الـــتـــجـــوال خــــالل شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك، 
التشاوري  االجتماع  محضر  وتوصيات 
بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي.

والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وقـــررت 
الوطنية ما يلي:

- يكون حظر التجوال من الساعة السابعة 
مساًء الى السادسة صباحا ابتداًء من يوم 
الثالثاء املوافق ٢١ - ٤ - ٢٠٢٠، وحتى يوم 
الجمعة املوافق ٢٢ – ٥ - ٢٠٢٠، مع شمول 

يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت مـــن كـــل أســبــوع 
بــالــحــظــر الــشــامــل الـــتـــام، وبــاالســتــثــنــاءات 
واســتــمــرار  نفسها،  السابقة  واإلجـــــراءات 
أعمالها  بمزاولة  سابقًا  املستثناة  الفئات 

بما فيها األفران والصيدليات.
- االستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز 

عدد أفرادها ثالثة أشخاص.
- السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل 
حصرًا، وال يسمح بفتح قاعات استقبال 

الزبائن فيها. 
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ز على املراجعة 
ّ
حف

ُ
السياسة تحتاُج الى النقد دائمًا، بوصفه أداة ت

النقد قرينة بأهميتها في تتبع  والتقويم، وهذا ما يجعل عملية 
املوضوعة،  والبرامج  للخطط  ة  التنفيذيَّ السلطة  إنجاز  مستوى 
مستوى  على  العملياتي،  وبمسارها  بأهدافها  التزامها  وملــدى 
الـــزمـــن والــــجــــودة، أو عــلــى مــســتــوى تــحــقــيــق األهــــــداف وتــجــاوز 
العقد واملشكالت وتقليل نسب الخطأ والهدر ومواجهة الفساد 

والترهل والعجز وتضييع الفرص.
حاجة العملية السياسية العراقية للنقد أصبحت حاجة «بنيوية» 
لعالقة ذلك بواقع املؤسسات، وببرامجها وأطر عملها، فالنقد ال 
يعني تقييدًا ملسؤوليات السلطات الثالث، بقدر ما يعني تحفيزا 
الوظائف  عمل  دينامية  تــعــزز  الــتــي  للفاعليات  وتنمية  للجهد، 
والبرامج، وترصد مظاهر الخلل والفساد الذي تحّول – لألسف- 
ة تاريخية ووجودية، والى حاجز من الصعب تجاوزه مع 

ّ
الى عل

النقد مفهوٌم أخالقي، مثلما هو  النقد وجــدواه.  تهميش فاعلية 
مفهوٌم فلسفي وإجراٌء يقوم على أساس املعرفة، وباالتجاه الذي 
ة وعيًا بهذه املعرفة، وطموحًا للضبط  يجعل من املمارسة النقديَّ
قياس  أســاس  على  العمل  وتقييم  والتمكني،  والتنظيم  واملهنية 
جدواه بأهدافه، ونجاحه بمدى فاعليته في التعبير عن املصالح 
العامة، وعن تنظيم سياقات عمل املؤسسات والوظائف، وبرامج 
النقد بوصفه  الــثــروة واملــســؤولــيــات والــحــقــوق..إّن إهــمــال  إدارة 
السياسي والرقابي البرملاني واملدني ينعكس كثيرًا على ضعف 
مديات نجاح العمل املؤسسي، إذ سيقلل من نسب اداء الفاعلني 
الــســيــاســيــني واالقــتــصــاديــني، ومـــن نــســب فــاعــلــيــة مــراقــبــة مــدى 
أو هناك، وحسب  أْن يتحقق هنا  ينبغي  الــذي  والنجاح  اإلنجاز 
الــقــدرة عــلــى تنفيذ الــخــطــط املــوضــوعــة، أو حــســب املــســؤولــيــات 
ناطة بعمل الوزارات املعنية، التي يمثل النقد جوهرها في الوعي 

ُ
امل

الرقابي، للتحقق من نسب إنجازها، قياسًا الى ما هو وارد في 
البرنامج الحكومي، وأحسب أنَّ مسؤولية النقد هنا تتجّسد عبر 
أهمية التفاعل والتواصل بني السلطات الثالث من جانب، وعبر 
تفاعل اجتماعي وثقافي وحقوقي مع مؤسسات املجتمع املدني 
الذي نحتاجه كثيرًا في تعزيز هوية الدولة، وفي تنمية مسارها 
الخطاب  أهمية  آخــر..  جانب  من  والخارجي  الداخلي  السياسي 
النقدي تعني التعريف بأهمية املؤسسات التي تعمل في مجال 
ة، ومؤسسات  صياغة هذا الخطاب، ال سيما املؤسسات اإلعالميَّ
الــعــام،  ـــرأي  ال صناعة  عبر  فاعليتها  تتمثل  إذ  املــدنــي،  املجتمع 
والفساد، وحق  الفشل  نقد مظاهر  وعبر تيسير ممارسة حق 
ـــدور  ـــان وطــنــيــان لــهــمــا ال

ّ
الــحــصــول عــلــى املــعــلــومــات، وهــمــا حـــق

والتواصل،  والتفاعل  والرصد  املواجهة  آليات  تنمية  في  الفعال 
املؤسسات، عبر  بيئة وطنية تستوعب عمل هذه  تكريس  وفي 
حماية مواجهتها ملظاهر «اإلعالم األسود» الذي يرتبط بأجندات 
خارجية، وبأهداف ستكون مفضوحة مع وجود الحريات التي 

تكفل حق النقد ومصاديق مواقفه الوطنية.

}
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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
أمس األحد، عدة قرارات تتضمُن تفاصيل رفع 
التجوال "جزئيًا" ملدة شهر كامل اعتبارًا  حظر 
مــن يـــوم غـــٍد الــثــالثــاء 21 نــيــســان الــحــالــي، كما 
الــســمــاح للمصانع واملــعــامــل والــشــركــات  تــقــرر 
الخاصة واملحال بالعودة ملمارسة أعمالها وفق 
ضــوابــط خــاصــة، بينما يستمر ســريــان إغــالق 
املـــــدارس والــجــامــعــات واملـــــوالت والــكــافــيــتــريــات 
واألماكن العامة األخرى إلى إشعار آخر، وقررت 
الـــوزراء  رئــيــس  مــن  كــتــاب شكر  توجيه  اللجنة 
ة  مكافأة شهريَّ ومنح  أرض  قطعة  وتخصيص 
ــة الــعــامــلــني بــصــورة  لــجــمــيــع املـــالكـــات الــصــحــيَّ
مباشرة مع املصابني بفيروس "كورونا". وأفاد 
تلقته  الــــوزراء  لرئيس  اإلعــالمــي  للمكتب  بــيــان 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  بــأنَّ  "الصباح"، 
الــوطــنــيــة/ مكافحة جــائــحــة فــيــروس "كـــورونـــا"، 
عقدت اجتماعها الخامس أمس األحد، برئاسة 
رئــيــس مجلس الــــوزراء عـــادل عبد املــهــدي عبر 
دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة، ونـــاقـــشـــت الـــــــرؤى املــقــدمــة 
بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خالل 
شهر رمــضــان املــبــارك، ودعــم املــالكــات العاملة 
فـــي املـــؤســـســـات الــصــحــيــة، واســـتـــخـــدام أجـــور 
الــتــمــويــل الــصــحــي ملــواجــهــة الـــوبـــاء، وتــوصــيــات 
استخدام  بشأن  الــتــشــاوري  االجتماع  محضر 
مناقشة  واستكمال  الصحي،  للحجر  الــفــنــادق 
القضايا واملقترحات املقدمة في االجتماع الرابع 

والقضايا املعّدة لجدول األعمال.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 

ما يلي:
- يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساًء 
الـــى الــســادســة صــبــاحــا بــــدءًا مـــن يـــوم الــثــالثــاء 
املوافق ٢١ – ٤ - ٢٠٢٠، ولغاية يوم الجمعة املوافق 
٢٢ – ٥ - ٢٠٢٠، مع شمول يومي الجمعة والسبت 
مــن كــل أســبــوع بالحظر الــشــامــل الــتــام، وبـــذات 
االســتــثــنــاءات واإلجـــــراءات الــســابــقــة، واســتــمــرار 
بما  أعمالها  بــمــزاولــة  سابقًا  املستثناة  الــفــئــات 

فيها األفران والصيدليات.
- االستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد 

أفرادها ثالثة أشخاص.
- الــســمــاح لــلــمــطــاعــم بــتــقــديــم خــدمــة الــتــوصــيــل 
حــــصــــرًا، وال يــســمــح بــفــتــح قــــاعــــات اســتــقــبــال 

الزبائن فيها.
- السماح بمزاولة األعمال وفتح املحال التجارية 
واملــصــانــع واملــعــامــل خـــالل ســاعــات الــنــهــار في 
أوقــات رفع الحظر وبالحد األدنــى من العاملني، 
ة وعدم  والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحيَّ

التجمع.
- االســتــمــرار بغلق املــــدارس والــجــامــعــات ودور 
واملــوالت  الرياضية  واملــالعــب  واملقاهي  العبادة 
الفاتحة  إقــامــة مجالس  وقــاعــات األفــــراح ومــنــع 

والعزاء والتجمعات.
- السماح بمواصلة الدوام باملؤسسات الحكومية 
وللضرورة حصرًا،  العاملني  من  األدنــى  بالحد 

على أال يتجاوز نسبة 25 باملئة.
- منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد 
ركابها على أربعة أشخاص، والسماح ملركبات 

األجرة الصالون بالعمل.
بني  والتنقل  والــداخــلــي  الخارجي  السفر  منع   -
والــســالمــة  للصحة  العليا  وللجنة  املــحــافــظــات، 

استثناء فئات محددة حسب الضرورة.

طن)  (ثالثة  الكبيرة  الشاحنات  حركة  تكون   -
فأكثر من الساعة السابعة مساًء الى السادسة 

صباحًا.
- على الجميع ارتداء الكمامات خارج املنزل من 
ة بحق  القانونيَّ دون استثناء وتتخذ اإلجــراءات 

املخالفني.
والتفتيشية  والــرقــابــيــة  الصحية  الــفــرق  قــيــام   -
التعليمات  تــنــفــيــذ  بــمــتــابــعــة  األمــنــيــة  والــجــهــات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
إضافية  قــيــود  أو  فــرض شـــروط  للمحافظني   -
الــتــجــوال الشامل  أو االســتــمــرار بــفــرض حــظــر 
في محافظاتهم أو مناطق محددة منها حسب 
بالتنسيق  مــحــلــيــًا،  الـــوبـــائـــي  املـــوقـــف  تـــطـــورات 
بمنح  السماح  وعــدم  والبيئة  الصحة  وزارة  مــع 
خالفًا  الحظر  تخفيف  أو  إضافية  اســتــثــنــاءات 
لــتــوجــيــهــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســالمــة 

ة. الوطنيَّ
بناًء  املوقف دوريــًا  العليا تقييم  اللجنة  وقــررت 

على تطورات الوضع الوبائي.

وفي مجال دعم املالكات العاملة في املؤسسات 
ة فــي ظــل الــتــمــاس املــبــاشــر خــالل أزمــة  الصحيَّ
انتشار وباء كورونا، قررت اللجنة العليا منحهم 
كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس الــوزراء، 
ــة لــكــل عــامــل بــتــمــاس  وصــــرف مــكــافــأة شــهــريَّ
مــبــاشــر مــع املــصــابــني بــالــفــيــروس، فــضــًال عن 
ة، ومنع إقامة الدعاوى  منحهم قطع أراٍض سكنيَّ
ة ضدهم في كل ما يتعلق  واملطالبات العشائريَّ
بعملهم، والتوصية لألمانة العامة ملجلس الوزراء 
بـــإعـــداد مــشــروع قــانــون بــخــصــوص مــا يتعلق 
الوباء  مكافحة  فترة  خــالل  الخدمة  بمضاعفة 
ة  الوظيفيَّ الــتــقــاعــد ومــنــح االمــتــيــازات  ألغــــراض 

ة لألطباء. وتمديد السن التقاعديَّ
ــلــصــحــة والـــســـالمـــة  وأهـــــابـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا ل
ــتــام  – بــحــســب الـــبـــيـــان- بــاملــواطــنــني االلــــتــــزام ال
واالقتصار  الصحية  واإلرشــــادات  بالتعليمات 
على مغادرة املنازل عند الضرورة، حفاظًا على 
ة املتحققة بفضل  األرواح وعلى النتائج الصحيَّ

تعاون الجميع.

ــة  مــن جــانــب آخــــر، عــقــدْت خــلــيــة األزمــــة الــنــيــابــيَّ
بــرئــاســة الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
حــســن كـــريـــم الــكــعــبــي، أمــــس األحـــــد االجــتــمــاع 
الحادي عشر لها بحضور نائب رئيس مجلس 
النواب بشير حداد ورئيس لجنة األمن والدفاع 
اللجنة  ورئــيــس  حــيــدر،  آل  السيد محمد رضــا 
املــالــيــة هــيــثــم الـــجـــبـــوري ومـــقـــرر الــخــلــيــة جـــواد 

املوسوي وكامل أعضائها.
وأفــــــاد بـــيـــان لــلــمــكــتــب اإلعـــالمـــي لــلــنــائــب األول 
تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، بــأنــه جـــرت خـــالل االجــتــمــاع 
استضافة رئيس بعثة منظمة "أطباء بال حدود" 
املنظمة  العراق شوكت متقي، ورئيس بعثة  في 
فـــي فــرنــســا جـــوانـــيـــال فـــرانـــســـوا، لــبــحــث سبل 
وبرامجها  مــشــاريــعــهــا  وتنفيذ  دورهــــا  تــعــزيــز 
للمرضى والتدريبية  الطبية والدوائية  وخططها 
لـــألطـــبـــاء، فـــضـــًال عـــن الـــجـــوانـــب االســتــشــاريــة 
 املــــقــــدمــــة خـــــــالل أزمــــــــة جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا فــي

 العراق. 
وشدد الكعبي على "ضرورة تسهيل عمل جميع 
املنظمات اإلنسانية والطبية الدولية داخل العراق 
وإدامـــــة الــتــنــســيــق الــعــالــي بــيــنــهــا وبـــني الــجــهــات 
املعنية؛ ال سيما في ما يخص الدعم اللوجستي، 
وتذليل جميع املعوقات لعمل هذه املنظمات داخل 
العراق، ال سيما في هذه الفترة"، مثمنًا "الجهود 
بال  (أطباء  ة ملالكات منظمة  والتوعويَّ ة  التطوعيَّ
ة أنشطتها اإلغاثية والوقائية  حدود) واستمراريَّ
فــي عـــدٍد مــن مستشفيات الــبــالد"، داعــيــًا لــدور 
أكـــبـــر خـــــالل هـــــذه األزمـــــــة عـــبـــر تـــقـــديـــم بـــرامـــج 
تدريبية حديثة من شأنها رفع قدرات املالكات 
وبــاء  أزمــة  إدارة  فــي  العراقية  والصحية  الطبية 
كورونا، وتطوير قابلياتهم في الجوانب الوقائية 
لضمان حماية املرضى واملالكات املوجودة في 

املستشفيات من العدوى.
ونـــاقـــشـــت الــخــلــيــة عـــــددًا مـــن املـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا وأبــــــرز الــتــحــديــات 
واملشكالت التي تواجه عمل املنظمة داخل العراق 
ــة بسبب  والــتــي أبــرزهــا "قــلــة مــالكــاتــهــا الــبــشــريَّ
ـــعـــراق وصــعــوبــة وصــولــهــم  تـــواجـــدهـــم خــــارج ال
الفعاليات  بحثت  كــمــا  الــحــالــي"،  الــظــرف  خـــالل 
املمكن  مــن  التي  واملعنوية  واملــاديــة  اللوجستية 
تقديمها خالل الفترة املقبلة، فضًال عن توفير 
الطبية  املــالكــات  لحماية  ــة  الــوقــائــيَّ املــســتــلــزمــات 
والصحية والتمريضية في مستشفيات البالد.

برملانيون رفضهم ألي مقترح يمس رواتب  أبــدى 
املــوظــفــني وســـط تكهنات بــوجــود مــقــتــرحــات لــدى 
الــثــغــرات املــوجــودة فــي املــوازنــة من  الحكومة لسد 
رواتــــب املــوظــفــني، بينما أعــلــنــت الــلــجــنــة املــالــيــة في 
الــنــواب وجـــود خــيــارات داخــلــيــة بعيدًا عن  مجلس 
الــذهــاب الدخـــار  الــخــارجــي، مستبعدة  االقـــتـــراض 
رواتـــب املــوظــفــني؛ بحث وزيـــر املــالــيــة فـــؤاد حسني، 
مـــع مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي عــلــي الـــعـــالق ومــــدراء 
ـــــك" األخـــيـــر والـــوضـــع املــالــي  املـــصـــارف، اتـــفـــاق "أوب
ـــبـــالد. الــلــجــنــة املــالــيــة الــنــيــابــيــة أكـــــدت أنــــه "ال  فـــي ال
صحة لتقديم مقترح باستقطاع نسبة من رواتب 
الجبوري في  هيثم  اللجنة  رئيس  وقــال  املوظفني"، 
بيان صحفي: إنه "لألسف هناك من ينشر بعض 
املالية  اللجنة  إن  مفادها  وامللفقة  الكاذبة  األخــبــار 
البرملانية ستستقطع أو قدمت مقترحًا لالستقطاع 
من رواتب املوظفني". وأضــاف، "ليس هناك مقترٌح 
من قبل اللجنة أو أحد النواب باستقطاع أي نسبة 
من الرواتب تمامًا"، موضحًا أنَّ "مسألة التعيينات 
وال  حكومية  مسألة  التخصيصات  أو  األجـــور  أو 
"مــروجــي تلك  إطـــالقـــًا"، داعــيــًا  للجنة فيها  عــالقــة 
األخبار الى سلك طريق نقل الحقائق ال األكاذيب"، 

على حد تعبيره.
وأكد الجبوري في حديث آخر لوكالة األنباء العراقية 
عن  االستغناء  بها  يمكن  حــلــوًال  "هــنــاك  أنَّ  (واع)، 
الــــقــــروض الــخــارجــيــة لـــتـــجـــاوز مــرحــلــة انــخــفــاض 
أسعار النفط"، مبينًا أن "األفكار املطروحة تتضمن 
تــفــعــيــل الـــجـــمـــارك وقــضــيــة الــجــبــايــة، عـــــالوة على 
لبعض  املـــدورة  الحسابات  من  االستفادة  إمكانية 

الدوائر املوجودة لدى املصارف".
وأشـــــار إلـــى "وجـــــود اجــتــمــاعــات مــســتــمــرة ملعرفة 
حجم األمــوال واتخاذ القرار"، مؤكدًا أن "األفضلية 
تعد  الداخلي كونها  االقــتــراض  باتجاه  الذهاب  في 
أمــــواًال حــكــومــيــة". وشـــدد الــجــبــوري عــلــى ضـــرورة 
"عــــدم الــتــأثــيــر فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة املــتــوفــرة لــدى 
املصارف، ال سيما أنَّ الحركة االقتصادية في البلد 
معتمدة عليها". واستبعد رئيس اللجنة املالية "طرح 

مقترح االدخار اإلجباري لرواتب املوظفني".

رفض برملاني
ـــنـــواب عــبــد األمـــيـــر املــيــاحــي،  أمــــا عــضــو مــجــلــس ال
فــأكــد أنَّ "الــبــرملــان سيكون لــه مــوقــف فــي حــال تم 
االستقطاع من رواتب املوظفني"، داعيًا الى "إيجاد 

بدائل أخرى لسد ثغرات املوازنة".
"الــصــبــاح": إنَّ "هــنــاك محاولة من  لـــ  وقـــال املياحي 
الــقــيــام بها-  الــضــروري  قبل الحكومة -ولــيــس مــن 

ولكنها مــجــرد اســتــشــارات لــســد ثــغــرات املــوازنــة، 
إذ إنَّ الــبــلــد يــعــانــي مــن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، 
والـــــــواردات األخــــرى مــن املــنــافــذ واملـــطـــارات مغلقة 
والبلد في أزمة اقتصادية كبيرة جدًا"، مشيرًا الى 
أنَّ "مجلس النواب سيكون له موقف في حال كانت 
هناك استقطاعات من رواتب املوظفني لسد الثغرة 
املــوازنــة، ألنها مسألة غير صحيحة، وبالتالي  في 
الــســوق خاصة في  سيؤثر ذلــك فــي املجتمع وفــي 

هذا الوضع الصعب".
وأضــــاف "عــلــى الــحــكــومــة الــذهــاب بــاالتــجــاه اآلخــر 
لسد العجز من خالل استرداد األموال في الخارج 

ومـــحـــاســـبـــة الـــفـــاســـديـــن وإيــــقــــاف املـــشـــاريـــع غــيــر 
الضرورية". بدوره، بني عضو مجلس النواب عالء 
الدلفي، أنَّ "مجلس النواب يرفض املساس برواتب 
نريد  "ال  "الصباح":  لـ  قائًال في تصريح  املوظفني"، 
إننا ضــد استقطاع  إذ  املوظفني،  بــرواتــب  املــســاس 
أي مبالغ من رواتب املوظفني"، محمًال "الحكومات 
السابقة مسؤولية هذا االنهيار الذي يمر به البلد"، 
وأضاف "ال يمكن التركيز على رواتب املوظفني أو 

إنقاصها".
الى ذلك، أشار عضو مجلس النواب كاطع نجمان، 
إلـــى أنَّ "الــحــديــث عــن اســتــقــطــاع رواتــــب املــوظــفــني؛ 
ــة ال صــحــة لــهــا، إذ إنــه  مــجــرد تــســريــبــات صــحــفــيَّ
يسير  آخــــر  طــــرف  أي  وال  الــحــكــومــة  ال  اآلن  الــــى 
ـــ "الــصــبــاح":  بــاتــجــاه هـــذا اإلجــــــراء". وقـــال نــجــمــان ل
الناس  تخويف  منها  يــراُد  تسريبات  مجرد  "إنها 
فــي هــذا الــوضــع الــحــرج، رغــم أنــه الــى اآلن ال يوجد 
تصريح رسمي بهذا الشأن، ولكنَّ هناك محلليني 
اقــتــصــاديــني كـــل مــنــهــم يـــصـــرح عــلــى هـــــواه بــهــذه 
األمور"، مبينًا انه "ال أحد ينكر أنَّ البلد يمر بوضع 
غير طبيعي، وليس من مصلحة أحد زيادة األمور 
أْن تــكــون هــنــاك طمأنة  ســـوءًا"، وأضـــاف "يفترض 
التي  تهويًال لألمور  الــوقــت، وليس  هــذا   للناس في 

ال تحتمل".

توضيح حكومي
على صعيد متصل، أوضح املتحدث الرسمي عن 
مــكــتــب االعـــــالم واالتـــصـــال الــحــكــومــي فـــي األمــانــة 
العامة ملجلس الوزراء عالء جلوب الفهد، إن "وزارة 
الرواتب وفق  نظام  تغيير  تــدرس مقترحات  املالية 
املــتــغــيــرات األخــيــرة فــي االقــتــصــاد وهــبــوط أسعار 

النفط واألزمات التي تمر بها البالد".
تــدرس  املــالــيــة  "اللجنة  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  الفهد  وقـــال 
املالية عدة مقترحات وحلول  مع خبراء في وزارة 
على تغيير نظام الرواتب، ومن الخيارات املطروحة 
بشكل غير رسمي متمثلة بتغيير الرواتب بنسبة 

االدخــار  الــى  اللجوء  أو  املوظفني  لجميع  باملئة   25
الثابتة  غــيــر  املــخــصــصــات  تخفيض  أو  اإلجـــبـــاري 
ضــمــن الـــــرواتـــــب؛ فـــهـــذه كــلــهــا خــــيــــارات مـــدروســـة 

ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها".
الجديدة  وأضــاف، إنَّ "هــذا األمــر متروٌك للحكومة 
حـــيـــث ســـتـــقـــدم مــــســــودة قــــانــــون املـــــوازنـــــة وفــيــهــا 
التي  املــوازنــة  لتغيير واقــع حــال  مقترحات وحلول 
تعاني من عجٍز كبيٍر - قبل أزمــة كورونا وهبوط 
دوالر،  مليار  بــــ40  العجز  ويــقــدر   - النفط  أســعــار 
الديون  أقساط  بتسديد  خارجية  التزامات  وهناك 
املمنوحة للعراق". وكان عضو اللجنة املالية النيابية 
جمال كوجر، أكد في حديث صحفي أمس، أنَّ أحد 
هو  البالد  في  االقتصادية  األزمــة  لحل  املقترحات 
اللجوء الى االدخــار االجباري للموظفني، وقال: إن 
"الدولة ليس أمامها حلول بديلة كثيرة، ألنَّ تعظيم 
املـــــــوارد عــمــلــيــة لــيــســت ســهــلــة فـــي وقــــت قــيــاســي، 
مــا يجعل الــدولــة أمــام خــيــارات مــحــدودة مــن بينها 
ـــى االحــتــيــاطــي الــبــنــكــي واالقــــتــــراض من  الــلــجــوء ال

البنوك العراقية". 
وتابع: إنَّ "إحدى الطرق التي تمت مناقشتها -لكن 
لم تصبح قرارًا- هي اللجوء الى االدخار اإلجباري، 
لكنَّ نقطة الخالف في هذا الخيار هو من سيشمله 
االدخــار"، الفتًا الى "أننا في اللجنة املالية البرملانية 
لسنا مع االدخار لجميع سلم الرواتب ولكن لفئات 

محدودة".

اجتماع مالي
في سياق متصل، بحث وزير املالية فؤاد حسني، 
مـــع مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي عــلــي الـــعـــالق ومــــدراء 
املــــصــــارف، اتـــفـــاق "أوبــــــك" األخـــيـــر وطــلــب قـــروض 
خارجية. وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لوزير املالية 
تلقته "الصباح"، أن نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
فــــؤاد حــســني تــــرأس اجــتــمــاعــًا مــوســعــًا بــحــضــور 
محافظ البنك املركزي ووكيل وزارة املالية واملدراء 
الــعــامــني ملـــصـــارف الـــرافـــديـــن والــرشــيــد والــعــراقــي 
الدين  للتجارة وهيئتي الكمارك والضرائب ودائرة 
الــعــام، لبحث الــوضــع االقــتــصــادي واملــالــي مــن أجل 
تــأمــني احتياجات الــحــكــومــة.  وأضـــاف، إنَّ الــوزيــر 
اســتــعــرض اتــفــاق "أوبــــك" األخــيــر وقــــرار تخفيض 
حــصــص الـــســـوق الــعــاملــيــة الــنــفــطــيــة وتــخــفــيــض ما 
يـــقـــارب مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا مـــن حــصــة الـــعـــراق، 
القرار خصوصًا مع انهيار أسعار  وتداعيات ذلك 
وعبور  العقبات  تلك  تذليل  وكيفية  الحالية  النفط 
املــرحــلــة الــحــالــيــة. مــن جــانــبــه، أكـــد الــعــالق، بحسب 
الــبــيــان، ضـــرورة الــحــفــاظ على اســتــمــراريــة النظام 
أهمية تحليل  مــشــددًا على  املــصــرفــي واألرصـــــدة، 
األرصـــدة  تلك  معلومات  على  للحصول  الــبــيــانــات 

سواء كانت تمويًال ذاتيًا أو مركزيًا.
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من املؤمل أن تباشر حكومة السيد الكاظمي اعمالها بعد نيل ثقة البرملان في 
االسبوع نفسه الذي يسري فيه اتفاق الدول املصدرة واملنتجة للنفط، أوبك +، 
هذا التوقع املتفائل مبني على ما يتسرب من اجواء ايجابية تحيط مفاوضات 

تشكيل الحكومة، رغم الصعوبات املتوقعة.
العراق دخل محنة األزمة املالية واالقتصادية، والخبراء االقتصاديون يعرفون 
االرقــام  بلغة  يتعاملون  االزمــة، عندما  لهذه  الحقيقي  املعنى  اكثر من غيرهم 
الى  املالية  الــعــراق  ايــــرادات  انخفاض  عــن  املرعبة  االرقـــام  بــواقــع  ويصطدمون 
الثلثني وارتفاع الكلف التشغيلية ملاكينة الدولة التي زادتها الحكومة املنصرفة 
وافـــراده،  العراقي  املجتمع  في  املعطيات حتما  هــذه  وتخبطا، ستؤثر  ارتــجــاال 
نفسيا وقيميا وسيهتز الوضع السياسي واالمني عندما تتقلص املائدة املالية 
كثيرا وتشح اموال الوزارات وتتقلص التدفقات املالية، التي كانت تجنيها القوى 
التي نجحت في مد ايديها الى كل مرافق الدولة، التوقعات تذهب الى ان األزمة 
املالية ستضرب العصب الحساس لالحزاب والكتل التي بدأت تحتاط من اآلن 
مالية  جبايات  منها  تــأمــل  الــتــي  املناصب  تــولــي  على  باالستقتال  ملصالحها 
ومصالح وعوائد غير تلك التي تسللت اليها من قبل وجعلتها ضرعا يمدها 

بالبيض الذهبي .
املشكلة ستكون اكبر من طاقة الحكومة واقوى 
االحتياطي  فــال  املحتملة،  الــخــيــارات  كــل  مــن 
املالي لدى البنك املركزي يكفي لتمويل عجز 
املوازنة على فرض تعاون البنك مع الحكومة 
في هذا املضمار، فما موجود ال يزيد على 67 
مليار دوالر ،وهو احتياطي مقبول لو لم تكن 
موازنتها  عــجــز  لتمويل  مــضــطــرة  الــحــكــومــة 
الذي سيبلغ 50 باملئة اذا افترضنا ان االيراد 
فــي احسن  مــلــيــار دوالر  يبلغ 30  لــن  املــالــي 
التقديرات، وسيكون تدبير رواتب واعانات 7 
ان  تذكرنا  اذا  محنة عصيبة  عــراقــي  ماليني 
ذلك يتطلب 50 مليار دوالر لوحدها، ناهيك 
عن متطلبات التشغيل االخرى، مع استمرار 
ضــغــط مــافــيــات الــتــجــارة ووكــــالء االســتــيــراد 
اكثر من  املاضي 2019  العام  اخرجوا  الذين 
60 مليار دوالر لتغطية مستوردات وحواالت 

مصرفية ذهبت بال رقيب وال حسيب .
الشعبوية  الخطابات  معها  ينفع  وال  املقاييس  بكل  خطيرة  أزمــة  بـــازاء  نحن 

وضجيج بعض النواب وخطباء السياسة واالعالم.
وال حل سهل على االطالق، فرئيس الوزراء املكلف يدرك ان النجاح في معركة 
اليخضعون  عراقيني  اقتصاد  بخبراء  االستعانة  يتطلب  املالية  االزمـــة  ادارة 
البتزاز وارتجال قادة االحزاب وممثليهم في البرملان، ويتعني اختيار مجموعة 
منسجمة من الوزراء االقتصاديني يضعون حدا لالسفاف املستمر منذ عام 
منطق  على  املبتذلة  والزبائنية  السياسية  املصالح  لغة  تغلبت  حيث   ،2004
االقــتــصــاد ومــعــادالتــه وقــوانــيــنــه ،حــتــى بـــات الـــعـــراق مــثــاال لــلــفــرص الضائعة 

والفساد املحمي بالبنادق . 
يتحدث املتفائلون عن امكانية تحويل التهديد الخطير الى فرصة ممكنة، لكن 
الفرصة الوحيدة التي لم تفت بعد هو التوجه الى االنتاج واقفال املنافذ الحدودية 
امام املستوردات، وتقليص االنفاق االستهالكي وتعديل سلم الرواتب وتقليص 

الفوارق بني طبقات املوظفني وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل الفردي .
اجتماعية،  باضطرابات  مصحوبة  شعبية  غير  قـــرارات  سلة  الحكومة  امــام 
لكن التعديل الهيكلي لالقتصاد صار اكثر من ضرورة وال بد من مصارحة 
الشعب في اول فرصة لتبدأ تعبئة نفسية واعالمية عامة حتى يتكيف العراقي 
اقتصاديات  التقشف واالكتفاء بالضروريات، وهي أشد من  اقتصاديات  مع 
النسبي، فستكون  الــرفــاه  الــى  الــعــودة  ،امـــا  اال قليال  لــم يبرحها  الــتــي  الــحــرب 
معلقة على تدوير االقتصاد من حالته الريعية البائسة الى اقتصاد منتج وهو 
الطبقة  شرط لن يتحقق اال بسنوات من فكر وسياسة نهضوية لن تنتجها 
باالقتصاد  للنهوض  مقدمة  سيكون  السياسي  التغيير  الحالية،  السياسية 
املتداعي والفكر اليومي الكسول.  العالم سيتغير من حولنا ونحن مضطرون 
والفكرية  واالقتصادية  السياسية  متغيراته  بكل  الجديد  الــواقــع  مــع   للتكيف 

واالخالقية.

املكلف  أن  الــوطــنــي  الحكمة  تــيــار  أعــلــن 
اختار ان ُيرشح أعضاء كابينته بنفسه، 
ومن ثم ُيعرضهم على الكتل السياسية 

الستحصال موافقتها.
لـ"الصباح"، عن  وعبر حــداد، في حديث 
قناعته بوجود اجماع نيابي وسياسي 
على تمرير حكومة الكاظمي، الفتًا إلى 
أن الــكــرد لــم يــضــعــوا شــروطــًا مسبقة 

للتفاوض مع الكاظمي.
وأضاف حداد ان على "رئيس الحكومة 
ــــتــــزام بـــالـــدســـتـــور وضــمــان  املــكــلــف االل
أبرمت  التي  واالتــفــاقــات  االقليم  حقوق 
املــهــدي، اضافة  عـــادل عبد  مــع حكومة 
الـــــى تــكــمــلــة املـــبـــاحـــثـــات مــــع الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة بــهــدف انــجــاحــهــا، الســيــمــا ان 
الــبــالد تــحــتــاج تــكــاتــف الجميع فــي ظل 
بشكل  بها  تمر  التي  الحالية،  الــظــروف 
خـــاص ودول الــعــالــم بــســبــب انــخــفــاض 
أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".

مـــن جـــانـــبـــه، أفـــــاد رئـــيـــس رئـــيـــس كتلة 
بأن  الكعبي  النيابية حسن شاكر  بــدر 

"بـــعـــض الــكــتــل الــســيــاســيــة لــلــمــكــونــات 
الحكومة،  فــي  سياسي  بتمثيل  طالبوا 
مـــوضـــحـــًا أن تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الحكومة  رئيس  يدعمون  املستشارين 
ادامــة  هــدفــه  الحكومة  لتشكيل  املكلف 
الــــحــــوار مـــع الــكــتــل الــســيــاســيــة لــتــذلــيــل 

املعوقات". 
واضاف الكعبي، في حديث لـ"الصباح"، 
ان "اإلعــالن عن الجلسة الخاصة بمنح 
االتــفــاق  بعد  سيتحدد  للحكومة  الثقة 
عـــلـــى مـــرشـــحـــي الــــــــــوزارات والـــبـــرنـــامـــج 
أسماء  أهمية وصول  الحكومي، مؤكدًا 
والبرنامج  الــوزاريــة  املناصب  مرشحي 
الـــحـــكـــومـــي فــــي وقــــــت واحـــــــد لــتــحــديــد 
وجهة الحكومة وقدرتها على التصدي 
للتحديات واألزمات التي تواجه البالد".

وأشار الكعبي إلى أن "املرجعية حددت 
يتضمنها  أن  يجب  التي  املهمة،  النقاط 
هيبة  اعـــادة  ومنها  الحكومي  البرنامج 
الــدولــة وإجـــراء االصــالحــات الضرورية 
وإقرار موازنة 2020 وبسط االستقرار 

االمني في العراق وجدولة خروج القوات 
األجنبية". 

مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 
ســائــرون ريـــاض املــســعــودي أن "بعض 
زالــت غير مقتنعة  السياسية ما  القوى 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وتـــعـــمـــل عــلــى 
اســـتـــمـــرار االزمــــــــات لــتــحــقــيــق مــآربــهــا 
القوى  "هـــذه  أن  مستدركًا  بــافــشــالــهــا"، 
ما  عــلــى تحقيق  قــــادرة  ضعيفة وغــيــر 
تصبو اليه وذلك بوجود اجماع سياسي 

كبير ضدها".
وأضــــــــــاف املـــــســـــعـــــودي، فـــــي تـــصـــريـــح 
صحفي، أن "الخالفات في اتحاد القوى 
البحث عن  اطــار  فــي  ال يمكن وضعها 
مكاسب في الحكومة املقبلة، بل بسبب 

وجود خالفات في الرؤى السياسية".
"تـــشـــكـــيـــل  أن  املـــــســـــعـــــودي،  وأوضــــــــــح 
مراحله،  بأصعب  يمر  املقبلة  الحكومة 
بسبب عـــدم فــهــم مــبــدأ املــشــاركــة الــذي 
اتـــفـــقـــت عــلــيــه الــــقــــوى الــســيــاســيــة وان 
الـــبـــعـــض يـــنـــظـــر الـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا تــقــســيــم 

حــصــص لــــألحــــزاب وهـــــذا مـــا يصعب 
اختيار الكابينة الوزارية"، مرجحا "عدم 

انعقاد جلسة للتصويت قريبا" .
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
في  املعلة،  الوطنـي حميد  الحكمة  لتيار 
السياسية  "الكتل  إن  تصريح صحفي: 
ـــــــوزراء املــكــلــف  عـــرضـــت عــلــى رئـــيـــس ال
اما  خالصتها  ومقترحات،  اراء  جملة 
تــراهــا مناسبة  تــرشــح شــخــصــيــات  ان 
لــلــكــابــيــنــة الـــــوزاريـــــة ونـــحـــن نـــؤيـــد ذلــك 
االخــتــيــار، او نحن (الــكــتــل) مــن نرشح 
الشخصيات ونتيح لك فرصة االختيار 

من بني هذه االسماء".
أخيرا  استقر  ـــرأي  "ال أن  واضـــاف معلة 
أن ينتخب  فـــرصـــة  املــكــلــف  مــنــح  عــلــى 
ـــذيـــن يــجــدهــم مــنــاســبــني  األشــــخــــاص ال
ثـــم يــعــرضــهــم عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الستحصال موافقتها"، مبينا ان "الكتل 
السياسية هي من ستصوت على منح 
الــثــقــة ملــرشــحــي الــحــقــائــب الـــوزاريـــة في 

الكابينة الجديدة".

تــســتــعــد بـــغـــداد لــلــتــفــاوض مـــع شـــركـــات الــنــفــط االجــنــبــيــة 
لتخفيض تكاليف االنتاج بنسبة 30 باملئة من دون التأثير 

في مستويات االنتاج. 
وافـــــــاد عـــبـــد الـــحـــســـني الـــهـــنـــني، مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ـــ"الــصــبــاح"، بـــأن "الــحــكــومــة أوكــلــت إلـــى وزارة  فــي تــصــريــح ل
ــــدخــــول فــــي مـــفـــاوضـــات مــــع الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة  الـــنـــفـــط ال
ـــعـــراق لــتــخــفــيــض تــكــالــيــف االنــتــاج  األجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي ال
ــتــاثــيــر فـــي مــســتــويــات   واملـــــوازنـــــات الــتــشــغــيــلــيــة مـــن دون ال

االنتاج". 
ـــــهـــــدف مـــــن ذلــــــك يــــأتــــي مـــــن اجــــــل تــعــظــيــم  واضـــــــــاف ان "ال
الـــربـــح لــكــل بــرمــيــل مــنــتــج، مــتــوقــعــا ان تــتــكــلــل مــفــاوضــات 
الــنــفــقــات، ال سيما  تــخــفــيــض  فـــي  ــالــنــجــاح  بـــ الــنــفــط  وزارة 
ــتــعــاون املــشــتــرك مع  أنَّ لــلــشــركــات الــعــاملــيــة مــصــلــحــة فـــي ال

الــعــراقــيــة بشكل  الــنــفــط بــشــكــل خــــاص، والــحــكــومــة   وزارة 
عام".

ــعــراق للتوصل الـــى اتــفــاق مــع شــركــات "اكــســون  ويــســعــى ال
البريطانية  بــي  الــروســيــة وبــي  اويــل  ولــوك  االميركية  موبيل 
وشــــركــــات نــفــطــيــة صــيــنــيــة ومـــالـــيـــزيـــة" تــعــمــل فـــي الـــعـــراق 
ــــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــعــام  لــتــخــفــيــض تــكــالــيــف االنـــتـــاج واملــــوازن
الـــحـــالـــي بــنــســبــة 30بـــاملـــائـــة وبـــمـــا يـــوفـــر نــحــو 3 مــلــيــارات 
دوالر لـــدعـــم املــــوازنــــة االتــــحــــاديــــة، الـــتـــي تـــواجـــه مــشــكــالت 
 فــــي اقــــــرارهــــــا بـــســـبـــب تــــدنــــي اســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الـــســـوق 

العاملية.
النفطية  االيــــــرادات  عــلــى  بــاملــئــة  الـــعـــراق بنسبة 95  ويــعــتــمــد 
لــلــحــصــول عــلــى ايــــــرادات مــالــيــة ســنــويــة لــتــغــطــيــة متطلبات 
املوازنة االتحادية للبالد في ظل غياب نظام دقيق للحصول 
عــلــى ايــــــــرادات اضـــافـــيـــة مـــن املــــبــــادالت الـــتـــجـــاريـــة مـــع دول 
املــوازنــة  ايـــرادات   الــجــوار وايــضــا غياب نظام ضريبي يدعم 

االتحادية.

االتفاق  الغضبان،  ثامر  النفط  وزيــر  اكــد 
بتقارير شهرية عن  الـــوزارة  تزويد  على 

النشاط النفطي في اقليم كردستان.
وقــــال الــغــضــبــان خـــالل مــؤتــمــر صحفي 
عــقــده مـــع الـــوفـــد الـــكـــردي بــرئــاســة وزيـــر 
املــالــيــة فــي اقــلــيــم كــردســتــان، آوات شيخ 
"تــم االتفاق على تزويد وزارة  انــه  جناب، 
الـــنـــفـــط بـــتـــقـــاريـــر شـــهـــريـــة عــــن الــنــشــاط 

النفطي في اقليم كردستان".
بنسبة  االقليم  "الــتــزام  النفط  وزيـــر  واكـــد 
تــخــفــيــض انـــتـــاج الـــنـــفـــط"، مــبــيــنــا انــــه "تــم 
االتفاق على دراسة مقترح استثمار الغاز 

لزيادة توليد الطاقة الكهربائية".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، 
الدكتور بشير حداد، أفاد لـ"الصباح" أمس، 

اقليم كردستان  مــن  "وفـــدًا حكوميًا  بــأن 
وصـــــل بــــغــــداد لــلــتــبــاحــث مــــع الــحــكــومــة 
املركزية في قضايا تخفيض انتاج النفط 
واملــلــفــات املالية واالقــتــصــاديــة" مــؤكــدا أن 
الوفد لن يناقش قضايا تتعلق بتشكيل 
الحكومة. وقال حداد، إن "الظروف الحالية 
التي تمر بها البالد بشكل خاص، ودول 

الــعــالــم عـــامـــة، بــســبــب انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط وتــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا تتطلب 
والتعاون والحوار بني  التنسيق  ان يكون 
حــكــومــة املــركــز واإلقــلــيــم مــســتــمــرًا، وهــو 
املــرحــلــة للتوافق على  مهم جــدًا فــي هــذه 
الــنــقــاط املــهــمــة بــني الــطــرفــني، ال سيما ان 

اقليم كردستان هو جزٌء من العراق".

ــــس الـــــــــنـــــــــواب خـــــالل  ــــتــــجــــه مــــجــــل ي
الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي املــــقــــبــــل، الـــى 
ـــعـــطـــل الـــرســـمـــيـــة،  اقـــــــــرار قـــــانـــــون ال
 بــوصــفــه مـــن الــتــشــريــعــات املــهــمــة. 
وقــــــالــــــت عــــضــــو لــــجــــنــــة االوقــــــــــاف 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة الــنــيــابــيــة، هــنــاء 
لـــــ"الــــصــــبــــاح" إن "مـــــن بــني  ـــطـــائـــي  ال
أهـــم الـــقـــوانـــني، الــتــي تــســعــى اللجنة 
التشريعي  الفصل  فــي  لتشريعها 
الرسمية،  العطل  قــانــون  هــو  املقبل 
ــــذي يــدخــل ضــمــن عــمــل لجنتني  وال
بـــرملـــانـــيـــتـــني، هـــمـــا لـــجـــنـــة االوقـــــــاف 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة ولــجــنــة الــثــقــافــة 
والــســيــاحــة واالثــــار عــلــى اعــتــبــار أن 
بالعطل  يتعلق  الــقــانــون  مــن  جــــزءا 

الـــوطـــنـــيـــة واخـــــــر مــتــعــلــق بــالــعــطــل 
الدينية".

"الـــلـــجـــنـــة  ان  الـــــطـــــائـــــي،  واضــــــافــــــت 
بشأن  دراســاتــهــا  جميع  استكملت 
الدينية  العطل  خصوصا  الــقــانــون، 
والــــســــمــــاويــــة، وقـــــد ســـعـــت الــلــجــنــة 
لــحــصــر الـــعـــطـــل الـــديـــنـــيـــة الــخــاصــة 
القانون  اجــل عــرض  مــن  باملكونات 
 للقراءة األولى في الفصل التشريعي 

املقبل". 
ولــفــتــت الـــى ان "مـــن املــعــوقــات التي 
الــقــانــون، مــا يتعلق بجزء  واجــهــهــا 
الــخــاصــة، وهــل ستكون  العطل  مــن 
ضــمــن صــالحــيــات رئــاســة الــــوزراء 
تقر ضمن  أم  املحافظات  ومجالس 
الزيارات  املثال   القانون، على سبيل 

املليونية ". 
الــــى ان "االخــــتــــالف على  واشــــــارت 

بـــعـــض مــســمــيــات الـــعـــطـــل الــوطــنــيــة 
وتـــقـــلـــيـــل عــــددهــــا يــســبــب خـــســـارة 
لــلــدولــة، لــذلــك يجب ان تــكــون العطل 
مدروسة دراسة مستفيضة وفيها 
الــتــنــمــيــة  ملـــــراعـــــاة  الـــتـــفـــاصـــيـــل  ادق 
الوطنية والظروف التي يمر بها البلد، 
مع احترام الخصوصية للمناسبات 

الدينية واملناسبات الوطنية ". 
وترى الطائي أن "االعتراضات على 
الـــقـــانـــون مـــن حـــق الــــنــــواب والــغــايــة 
ــــــقــــــراءة االولـــــــــى هـــــو االعــــــالم  مـــــن ال
عـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون وتــفــاصــيــلــه 
عليها  ليتعرف  والــدقــيــقــة  الــخــاصــة 
اعـــضـــاء املــجــلــس ومــــن ثـــم الــتــحــول 
ـــقـــراءة الــثــانــيــة والــتــوصــل الــى  ـــى ال ال
النقاشات وتقديم املقترحات بشأن 
واعــداده  النهائية  بالصورة  القانون 

للتصويت".
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وتأتي تصريحات وزارة الصحة، مع قرب اتخاذ 
اجــراءات جديدة من قبل خلية االزمــة، تتضمن 
الحظر مع مطلع شهر رمضان،  تخفيف قيود 
الــخــلــيــة. كما  فــي  وفــقــا لتصريحات مــســؤولــني 
تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات، فــي وقـــت قــــررت فيه 
خلية االزمة في واسط رفع حظر التجوال بشكل 

جزئي ابتداء من يوم غد الثالثاء.
وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف 
الحديث عن مــغــادرة خطر  املبكر  "مــن  أن  البدر 
جائحة كورونا ال في العراق وال في االقليم وال 
نبقى في  أْن  "علينا  لـــ"الــصــبــاح":  وقـــال  الــعــالــم". 
مستوى املتابعة وااللتزام ذاته بتوجيهات وزارة 
تهاونت  التي  العالم  دول  مــن  فالكثير  الصحة، 
في اجراءاتها تعرضت الى انتكاسة خطيرة في 

زيادة عدد االصابات".
الشحنة  ورود  بانتظار  الـــوزارة  ان  البدر  واعلن 
الـــثـــالـــثـــة مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات مـــكـــافـــحـــة كــــورونــــا 
مـــن الـــصـــني، مــشــيــرا الـــى ان الــــــوزارة كــانــت قد 
السرعة عدة شحنات من  استوردت على وجه 
هذه املستلزمات التي تتطلبها مكافحة فيروس 

كورونا".
وبــــني املـــتـــحـــدث أن "بـــعـــض هــــذه املــتــطــلــبــات تم 
تصنيعها محليا بامكانيات عراقية" وأكد قائال: 

"ال نعاني من أي نقص في معدات الوقاية ".
وأشار الى "وجود اصابات بالعدوى بني املالكات 
يتعذر  أنــه  إال  الــفــيــروس،  انــتــقــال  نتيجة  الطبية 
املصابني  بــأعــداد  دقيقة  بيانات  على  الحصول 
بسبب احجام البعض عن االبالغ، برغم أن ذلك 
العراقي  للقانون  وخــرقــا  خطيرة  مخالفة  يعد 
ـــــذي يــعــاقــب كـــل مـــن يــتــســبــب بــنــشــر املـــرض  ال

ويشكل خطورة على الصحة العامة".

وحـــذر الــبــدر مــن "ان االصـــابـــات بــني منتسبي 
الوزارة تشكل عبئا على املالكات الصحية التي 
تعاني اســاســا مــن عجز فــي اعــدادهــا"، مشددا 
على ان الوزارة تحرص على سالمة منتسبيها 
دوري  بشكل  فــحــص  الـــى  باخضاعهم  وتــقــوم 

للتأكد من سالمتهم الصحية.
مــــن جـــانـــبـــه، اكـــــد مــــســــؤول شـــعـــبـــة االمـــــــراض 
الدكتور  الخطيب  ابــن  مستشفى  في  االنتقالية 
اية  لــم يسجل  املستشفى  ان  الــدهــلــكــي،  عــبــاس 

حالة اصابة بني منتسبيه.
ـــ"الــصــبــاح": " نستقبل حــــاالت االصــابــة  ل وقــــال 
بــفــيــروس كــورونــا مــنــذ أشــهــر، ولـــم نسجل ايــة 
حالة اصابة ملالكاتنا في ابن الخطيب وابن زهر، 
ـــك يــعــود الـــى االلـــتـــزام بـــاالجـــراءات الــوقــائــيــة،  وذل
بــارتــداء  املتعلقة  التدريبية  الــــدورات  عــن  فضال 
بمشاركة  التعقيم  وعمليات  الوقائية  املــالبــس 

واشراف من منظمة اطباء بال حدود العاملية".
وشدد الدهلكي على اهمية ان تعمل املستشفيات 
بنظام االحالة لتفادي اي حاالت تجمع قد تكون 
اكــد مدير  الــعــدوى.مــن جانبه،  انتقال  سببا في 
عام دائرة مدينة الطب الدكتور حسن التميمي، 
ان دائرته تحرص على اخضاع منتسبيها الذين 
يتعاملون مع حاالت اإلصابة، الى فحص دوري، 

والتأكيد على اجراءات حجرهم االحترازي".
ـــ"الــصــبــاح" عــلــى ان "هــذه  وشــــدد فــي تــصــريــح ل
ـــتـــزام  املـــرحـــلـــة حـــرجـــة جــــدا وعـــلـــى الــجــمــيــع االل
بتعليمات وزارة الصحة.. فالحجر الصحي هو 
الــى بر االمـــان". مبينا: " يعاقب  املــؤدي  الطريق 
منتسب الصحة في حالة عدم االلتزام بمعدات 
ـــوقـــايـــة وتـــتـــم مــحــاســبــتــه فــــي حـــالـــة االخـــــالل  ال
بضوابط الصحة العاملية وارتداء البدلة والكمامة 

والنظارات والحذاء الخاصة بالتعامل مع حاالت 
كهذه خالل فترة واجبه الـ 7 ساعات . 

ـــــى أنـــــه : " عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــونــهــا  مـــشـــيـــرا ال
البعض  نــرى  لكننا  معينة،  لــحــاالت  مخصصة 
التصوير،  أو  للدعاية  الــبــدالت  يستخدم  الــيــوم 
وذلك بسبب تداخل كل الجهات مع عمل وزارة 
الــصــحــة، وبــالــتــالــي ظهر هــذا االمـــر على مواقع 
املعلومات  اخــذ  يجب  لــذا  االجتماعي،  التواصل 
لدينا  العالقة، فاليوم  الرسمية ذات  الجهات  من 
واملعدات  الشخصية  البدالت  من  كــاف  مخزون 
الوقائية".وفي الجانب االخر، تستعد خلية االزمة 
الخاصة بمتابعة جائحة كورونا، لتخفيف قيود 

حظر التجوال مع حلول شهر رمضان.
الحواجز عن عدد  املعنية برفع  الجهات  وقامت 
من الشوارع الرئيسة في بغداد، واعادة افتتاحها 
بــعــد ان كــانــت مــغــلــقــة امــــام حــركــة الــســيــر، مع 

بالحجر  والتزامهم  املواطنني  لدى  الوعي  تنامي 
الصحي واجــراءات الوقاية التي أسهمت، بإقرار 
نسبة  بانحسار  الصحة،  ووزارة  االزمـــة  خلية 

االصابات خالل االيام املاضية.
ووفــــقــــا لـــالحـــصـــائـــيـــات الــــــصــــــادرة مــــن خــلــيــة 
االزمــــة، فــإن عــدد حـــاالت الــشــفــاء ارتــفــع قياسا 
اذ  اكثر من 60 باملئة،  الى  الجديدة،  باالصابات 
تــجــاوزت حـــاالت الــشــفــاء حــاجــز الـــــ900 مقابل 
التراكمية منذ  اكثر مــن 1500 عــدد االصــابــات 
ظهور الفيروس.وفي واسط، قررت خلية األزمة 
رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداء من يوم 
غد الثالثاء.وجاء في بيان ملحافظ واسط محمد 
املياحي، ان "الخلية قررت فتح الشوارع الرئيسة 
داخل االقضية والنواحي من الساعة 6 صباحا 
ـــســـمـــاح ألصـــحـــاب  الـــــى الـــســـاعـــة 5 عــــصــــرا، وال
الحي  ومناطق  التجارية  واملــحــال  اليومية  املهن 

بممارسة  الكبيرة،  األســــواق  خـــارج  الصناعي، 
أعــمــالــهــم مـــن الــســاعــة 6 صــبــاحــا الــــى الــســاعــة 
5 عـــصـــرا، وإلـــزامـــهـــم بـــارتـــداء وســـائـــل الــوقــايــة 

الصحية".
كـــمـــا قــــــررت االبــــقــــاء عـــلـــى قــــــرار مـــنـــع الـــدخـــول 
للمحافظة،  الخارجية  السيطرات  من  والــخــروج 
وفـــــــرض غـــــرامـــــات مـــــروريـــــة مـــضـــاعـــفـــة بــحــق 
ـــة  ـــدول املـــخـــالـــفـــني، واســــتــــمــــرار إغــــــالق دوائـــــــر ال
واالســـــواق الــرئــيــســة فــي املــحــافــظــة، اضــافــة الــى 
مــنــع إقــامــة التجمعات كــافــة، واســتــمــرار اغــالق 
طيلة  كامل  بشكل  والــنــوادي  واملطاعم  املقاهي 
شــهــر رمــضــان الــكــريــم، مــؤكــدة أن خــطــر وبــاء 
كورونا ما زال قائما، وأي تجمعات ستؤدي إلى 
مخاطر حتمية.واشارت الخلية، الى انها ستعيد 
النظر باإلجراءات بشكل يومي وبحسب املوقف 

الصحي.

 }

ة العليا في محافظة واسط  أعلنت اللجنة الزراعيَّ
انــــطــــالق عــمــلــيــة تـــســـويـــق مـــحـــصـــولـــي الــحــنــطــة 
واملزارعني ضمن عشرة  الفالحني  والشعير من 
مــــراكــــز تــســويــقــيــة مــــوزعــــة بــــني عـــمـــوم مــنــاطــق 

املحافظة لضمان انسيابية التسويق.
وأكد رئيس اللجنة الزراعية العليا محافظ واسط 
(الــصــبــاح)، انــطــالق  ـــ ـــ الــدكــتــور مــحــمــد املــيــاحــي ل
عــمــلــيــة تــســويــق مــحــصــولــي الــحــنــطــة والــشــعــيــر، 
ضــمــن خــطــة املـــوســـم الــشــتــوي الــحــالــي 2019 - 
2020، بمساحة مليون و 483 ألفا و 542 دونمًا 
زراعيا، موزعة بني عموم مناطق محافظة واسط 
من خالل االعتماد على املصادر الرئيسة للمياه.
وعــــّد الــخــطــة الـــزراعـــيـــة بــأنــهــا االكـــبـــر فـــي تــاريــخ 
املحافظة، اذا ما قورنت بمساحة االرض املزروعة 

باملحصولني ضمن خطة العام املاضي 2018 – 
2019 التي بلغت 568 الف دونم.وقال ان املحافظة 
وبالتعاون مع وزارة التجارة، هيأت عشرة مراكز 
تسويقية لتسلم محصولي الحنطة والشعير من 
الحالي،  الــشــتــوي  للموسم  واملـــزارعـــني  الــفــالحــني 
بــعــد ان كــانــت ثــمــانــيــة مــراكــز لــلــمــوســم املــاضــي، 
التسويق  انسيابية عملية  وذلك من اجل ضمان 
وعـــدم تحميل املـــزارعـــني واملــســوقــني اجـــور نقل 
التسويقية  املراكز  ان  املحافظ  واوضــح  اضافية، 
العشرة تــوزعــت بــواقــع ثالثة مــراكــز فــي شمالي 
املــحــافــظــة، هــي ســايــلــو الــصــويــرة ومــركــز تسلم 
الــعــزيــزيــة، واربــعــة  ثــالــث فــي  الشحيمية ومــركــز 
مـــراكـــز فـــي مــديــنــة الــــكــــوت، هـــي ســايــلــو الــكــوت 
واملجمع املخزني والرصيف النهري ومعمل الذرة 
الــصــفــراء، ومــركــزيــن اثــنــني فــي قــضــاء النعمانية 
لتسلم املحصولني من مزارعي مناطق النعمانية 
في  واحــد  ومركز  والدبوني،  والزبيدية  واالحـــرار 

ناحية الدجيلي، فضال عن االستفادة من مخازن 
دائرة الزراعة في عملية تسلم املحصول.واضاف 
موسعا ضم  اجتماعا  عقدت  اللجنة  ان  املياحي 
الــزراعــيــة  الشعب  املحافظة ومــــدراء  مــديــر زراعـــة 
واملراكز التسويقية وممثلي الجمعيات الفالحية، 
الــعــبء عــن املسوقني  اعــــداد خــطــة لتخفيف  وتـــم 
الطوابير،  عن  الناتج  والــزحــام  التجمعات  لتالفي 
واعالن جدول يحدد مواعيد التسويق لكل مزارع 
من خالل الشعب الزراعية في كل قضاء وناحية، 
اليوم  فــي  يــســوق محصوله  أن  لــلــمــزارع  ويمكن 
مع  التسويق،  عملية  انسيابية  لضمان  املــحــدد، 
إعفاء املزارع من الحضور خالل عملية التسويق 
واالكتفاء بارسال املحصول مع سائق الشاحنة، 
الناتج  التجمعات والــزحــام  وذلــك من اجــل تالفي 
عـــن الــطــوابــيــر، فــضــال عـــن آلــيــة لتسهيل حــركــة 
مراكز  الــى  الزراعية  االرض  من  املحصول  ونقل 
التسويق، مؤكدا أن املحافظة ستتبوأ املركز االول 
بني املحافظات خالل املوسم الحالي بعد أن تبوأت 
املركز االول خالل املوسم الزراعي السابق 2018 
الــف طن  تــجــاوزت 640  – 2019 بكمية تسويق 
الرغم من  الحنطة والشعير، على  من محصولي 
الزراعية  الخطة  كانت ضمن  االرض  ان مساحة 
تبلغ 568 الف دونــم، أي أن الغلة الزراعية للدونم 
الواحد تجاوز الطن من املحصول.وتعد محافظة 
الزراعي املميز  الطابع  واسط من املحافظات ذات 
أراضيها ومــرور نهر دجلة في وسط  لخصوبة 
وتبلغ  فيها،  الــجــنــوب  الــى  شمالها  مــن  املحافظة 
مساحة األراضي الصالحة للزراعة في محافظة 
واسط نحو (2556626) دونمًا منها (478487) 
و(151550)  كــلــيــا،  مستصلحة  أراض  دونـــمـــًا 
دونـــــمـــــًا شــــبــــه مـــســـتـــصـــلـــحـــة، فـــــي حـــــني تـــقـــدر 
بنحو  للزراعة  الصالحة  غير  األراضـــي  مساحة 

(2035489) دونمًا.

أكـــدت وزارة الــنــقــل الــتــزامــهــا بــإجــالء آخـــر مــواطــن 
العالم،  بلدان  عراقي على منت طائراتها من جميع 
بــيــنــمــا بــيــنــت ان الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــخــلــيــة األزمـــــة هي 
الزمني النهاء عملية  الجدول  املسؤولة عن تحديد 

االجالء.
ـــــــــوزارة فـــطـــومـــة املـــوســـوي  وقــــالــــت مـــديـــر اعــــــالم ال
(الصباح) ان الوزارة استنفرت جميع امكانياتها  لـ
الخارج  العالقني في دول  العراقيني  اجــالء  لضمان 
لــقــرارات مجلس  الــوجــهــات، تطبيقا  ومــن مختلف 
الــــديــــوانــــي 55 فــــي 2020  الـــــــــوزراء ولـــجـــنـــة األمــــــر 
وبالتنسيق املباشر مع وزارتي الصحة والخارجية 

والجهات األخرى ذات العالقة .
وأوضـــــحـــــت أن هـــــذه الـــــرحـــــالت جــــــاءت بـــعـــد عـــدة 
مناشدات من قبل املواطنني العالقني في تلك الدول، 

الـــوزارة ملتزمة بتنفيذ قـــرارات خلية  إلــى أن  الفتة 
األزمة، وهي الجهة املسؤولة عن تحديد موعد إنهاء 

تلك الرحالت.
ـــــــوزارة مــســتــمــرة بـــإعـــادة  وتــابــعــت املـــوســـوي ان ال
العراقيني العالقني، وقامت مؤخرا بتسيير رحلتني 

باتجاه مصر والعاصمة الروسية موسكو.
سيرت  العراقية  الجوية  الخطوط  ان  الــى  واشـــارت 
الـــى مــصــر واألردن وتركيا  الـــرحـــالت  الــعــديــد مــن 
أو  بواقع رحلتني  وأملانيا،  والهند وروســيــا  وإيـــران 

أكثر لكل وجهة، الجالء العراقيني العالقني هناك.
ـــوافـــديـــن خــضــعــوا  واكــــــدت املــــوســــوي ان جــمــيــع ال
لــلــفــحــص املــخــتــبــري مـــن قــبــل املـــالكـــات الــصــحــيــة 
املـــتـــواجـــدة فـــي مـــطـــار بـــغـــداد الــــدولــــي لــلــتــأكــد من 
ســالمــتــهــم، وبــعــدهــا يــتــم نــقــلــهــم ألمـــاكـــن الــحــجــر 
بواسطة باصات  الى مقر سكناهم  أو  املخصصة 

الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود.

خفضت وزارة الكهرباء كمية الطاقة املستوردة من 
االكتفاء  تحقيقها  نتيجة  باملئة،   75 بنسبة  ايــران 
استكمال  أعلنت  بينما  االنــتــاج،  قــطــاع  فــي  الــذاتــي 
توزيع رواتب العقود واالجراء اليوميني في غضون 

اليومني املقبلني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي 
لـ"الصباح" ان كميات الطاقة الكهربائية املنتجة من 
املحطات حاليا تغطي الحاجة املحلية بواقع تجهيز 
مستمر، عدا محافظتي صالح الدين ونينوى اللتني 

تجهزان بمعدل 20 ساعة يوميا.
انخفاض  الـــى  يــعــود  التجهيز  ارتــفــاع  ان  واوضــــح 
للخدمة،  توليدية جديدة  وإدخــال وحــدات  االحمال 

اضافة الى اعتدال درجات الحرارة.
ــــوزارة لديها طــاقــات انتاجية  ال ونـــوه الــعــبــادي بــان 

فــي حال  بها  املنظومة  ان ترفد  املمكن  مــن  اخــرى 
ازديــاد الطلب، مبينا ان حجم االنتاج الحالي يقدر 
بـ ١٣٤٠٠ ميغا واط.واضــــاف ان الـــوزارة ووفــق هذه 
املـــوردة  الطاقة  الــى خفض حجم  عــمــدت  املعطيات 
مــن الــجــانــب االيـــرانـــي عــبــر خــطــوط الــنــقــل، وكــذلــك 
استيراد الغاز املستخدم لتشغيل محطات التوليد، 
اذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي 
يجهز املحافظة بـ 350 ميغاوط، بعد ان كان حجم 
الكهرباء املورد من ايران يصل الى 1200 ميغاوط 

تنقل عبر اربعة خطوط.
ايضا بخفض  الـــوزارة قامت  ان  العبادي  واضــاف 
كــمــيــات اســتــيــراد الــغــاز املــجــهــز ملــحــطــات االنــتــاج، 
إذ أوقـــفـــت الــضــخ بــاتــجــاه املــحــطــات فـــي الــجــنــوب، 
املــادة،  النفط في توفير هذه  باالعتماد على وزارة 
موضحا ان الغاز االيراني يضخ حاليا بخط واحد 
يـــغـــذي مــحــطــات بــســمــايــة واملـــنـــصـــوريـــة والـــقـــدس 

والصدر الغازية.
وكـــان الــجــانــب االيــرانــي يــوفــر مــا يــقــارب الـــ 4500 
ميغاواط من الطاقة للعراق، من خالل ما يورد من 
مــيــغــاواط، وغــاز  الــى 1200  كهرباء تصل طاقتها 
املنظومة  ترفد  كهربائية  بتشغيل محطات  يسهم 

بما يقارب 3300 ميغاواط.
فــي شــأن آخــر، أعلن الــعــبــادي أنَّ الــــوزارة ستنجز 
خـــالل الــيــومــني املــقــبــلــني اســتــكــمــال صـــرف رواتـــب 
موظفيها العاملني بصفة عقد وأجر يومي، بعد أْن 

أنجزت توزيع رواتب 65 باملئة منهم.
وبــــني أنَّ الـــــــوزارة نــجــحــت بــتــأمــني مــبــالــغ مــرتــبــات 
العاملني بصفة عقد وأجر يومي العاملني بمختلف 
مفاصل الوزارة ومديرياتها، البالغ عددهم 89 ألفًا، 
إذ أطلقت كمرحلة أولى مرتبات 65 باملئة منهم قبل 
عدة أيام، وفي اليومني املقبلني سيتم إطالق رواتب 
العدد املتبقي، لتكون قد أوفت بالتزاماتها تجاههم.

{
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وســــــــخرت وزارة الصحة وخلية االزمــــــــة، امكاناتهما 
كافة ملواجهــــــــة فيروس كورونا، باســــــــناد العديد من 
الدوائــــــــر ذات العالقة، واملؤسســــــــات العلمية والبحثية، 
ومنها جامعة كربالء التــــــــي اعلنت امس نجاح فريق 
بحثي بتصنيع جهاز للتنفس االصطناعي، لتســــــــهم 

بذلك في تعزيز جهود مكافحة هذا املرض. 
وأكدت وزارة الصحــــــــة، مواصلة فرق الرصد الوبائي 
عملية املسح امليداني السريعة لبعض املناطق، من اجل 
مساعدتها في االنتقال الى املسح الوبائي الفعال، من 
خالل الزيارات امليدانية الــــــــى املناطق وفحص الفئات 
األكثر توقعا لالصابة واخذ املسحات من األشخاص 

املشتبه باصابتهم.
ودعت الوزارة في بيان، وسائل االعالم كافة ومواقع 
التواصــــــــل االجتماعي، الى االبتعــــــــاد عن نقل االخبار 
غير املوثوقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي 
الشامل، وقالت: " إن وزارتنا لديها تقييم دوري ملسار 
تنفيذ الحظر، وعلى أساسه يتم تحديد االستمرار أو 
تخفيف اجراءات الحظر بناء على مصلحة وســــــــالمة 
املواطنني، والتأكد من إيقاف سلســــــــلة انتشار الوباء، 
وبالتشــــــــاور مع الجهات الحكوميــــــــة ومنظمة الصحة 

العاملية ".
واضاف بيان الوزارة "لوحــــــــظ هذا اليوم عدم االلتزام 
بصورة جدية بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا 
للصحة والســــــــالمة وخلية األزمــــــــة الوزارية ملكافحة 
انتشار الوباء في العراق، مما ادى الى اكتظاظ الطرق 
العامة بالسيارات والدراجات وفتح العديد من املحال 
التجارية واالســــــــواق، مما قد يؤدي الى زيادة سريعة 
في عدد اإلصابات وفشل الجهود السابقة التي بذلت 

للسيطرة على انتشار الوباء".
وشــــــــددت الوزارة بالقول : "نهيب بالقيــــــــادات األمنية 

كافــــــــة متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة ومحاســــــــبة 
الجهات التي تتهاون في تنفيذ الواجبات املناطة بها".
واشارت الى "التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية بشكل متكرر من خطورة تخفيف اإلجراءات 
الصحيــــــــة املتخذة للســــــــيطرة على الوبــــــــاء قبل التأكد 
من الســــــــيطرة التامة على انتشــــــــاره، وضمان تعاون 
املواطنني ووســــــــائل االعــــــــالم في تنفيذ أي سياســــــــة 

مستقبلية تخص تخفيف اإلجراءات ".

الرصافة.. الشفاء واإلصابات
وفي آخــــــــر إحصائيات االصابــــــــات الجديدة وحاالت 
الشــــــــفاء، قــــــــال مدير عــــــــام صحــــــــة بغــــــــداد الرصافة 
الدكتورعبد الغني الســــــــاعدي لـ"الصبــــــــاح"، ان دائرته 
ســــــــجلت اربــــــــع اصابات جديــــــــدة بفيــــــــروس كورونا، 
ليرتفــــــــع العــــــــدد التراكمي الــــــــى 211 اصابة في جانب 

الرصافة.
واضاف فــــــــي تصريح لـ"الصباح" انه "تم نقل الحاالت 
الى مستشــــــــفى ابن الخطيب واملباشــــــــرة باإلجراءات 
العالجية ومتابعتهم صحيا لحني تماثلهم للشفاء".

واوضح ان دائرته ســــــــجلت في الوقت نفســــــــه خمس 
حاالت شفاء ملصابني، بعد اجراء مسحات مختبرية 
جديدة، وجاءت النتائج ســــــــالبة وغادروا مستشــــــــفى 
ابن الخطيــــــــب، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للشــــــــفاء 
الــــــــى 121 ، وبقي 74 شــــــــخصا تحــــــــت العالج، مع 16 
حالة وفاة. وعلى الصعيد نفســــــــه، غادر مستشــــــــفى 
الفرات العام اثنان من املصابني بالفيروس بعد التأكد 
من ســــــــالمتهما واكتسابهما الشــــــــفاء التام، واتخاذ 
اإلجراءات العالجية واملتابعــــــــة الصحية الدورية لهما 
مــــــــن قبل املالكات الطبية والصحية في املستشــــــــفى، 

ليرتفع بذلك العدد التراكمي للشفاء الى 49 حالة.

شفاء حالتني في واسط
من جانبها اعلنت خلية االزمة في محافظة واســــــــط، 
تســــــــجيل إصابة جديدة، واكتســــــــاب حالتني الشفاء 

التام.
وقال املتحدث باسم الخلية الدكتور سعدون محسن 
(الصباح)، ان دائرة صحة واســــــــط ســــــــجلت  االمير لــ
اصابة جديدة بالفيروس لشاب عشريني، وهو بحالة 
صحية مســــــــتقرة ويتلقى العنايــــــــة الطبية الالزمة، إذ 
بلــــــــغ عدد املصابني الكلي 33 حالة، مضيفا أن الخلية 
سجلت اكتســــــــاب مصابني اثنني الشــــــــفاء التام، وتم 
اخراجهمــــــــا من وحدة الحجر الصحــــــــي، ليرتفع عدد 
الذين اكتسبوا الشفاء التام الى 11 شخصا، مشيرا 
الــــــــى ان التحاليــــــــل املختبرية التــــــــي اجريت للمصابني 
للتأكد من اكتسابهما الشفاء التام أظهرت أن النتائج 
ســــــــالبة بعــــــــد تلقيهما العــــــــالج والرعايــــــــة التامة وفق 
بروتوكوالت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية.

حالة شفاء جديدة في كركوك
كما ســــــــجلت دائرة صحة كركوك حالة شفاء جديدة 
من بني املصابــــــــني بفيروس كورونا بعد ورود نتائج 

الفحص سالبة.
 واوضح مسؤول شعبة االمراض االنتقالية في صحة 
كركــــــــوك الدكتور منذر نعمــــــــان لـ"الصباح"، ان دائرته 
سجلت حالة شــــــــفاء جديدة من االصابة بالفيروس، 
وبذلك يصــــــــل العــــــــدد التراكمي لحاالت الشــــــــفاء الى 
30 حالــــــــة، الفتا الى ان املــــــــالكات الصحية املختصة، 
وباشــــــــراف مدير الدائرة، أخرجت الشخص املشافى 
بعد توصيته بااللتزام بالحجر املنزلي وابقائه تحت 
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في سابقة دلت على عمق االزمة التي يمر بها العالم الغربي، وتحديدا 
الواليات املتحدة، بعد « جائحة كورونا »، كتب وزير الخارجية االميركي 
االســبــق هــنــري كيسنجر « أن الــتــحــدي األســـاســـي فــي هـــذه "املــرحــلــة 
التاريخية" يكمن في إدارة األزمة وبناء املستقبل... أما الفشل فيمكن أن 
" يحرق العالم " » . كيسنجر وان كان هرما عجوزا قد اخذ الشيب منه 
مأخذا، لكنه يبدو ما زال يتمتع بذاكرة جيدة عندما قال: « أعاد املناخ 
ده فيروس ”كوفيد19-“ إلى ذهني تلك املشاعر التي 

ّ
السوريالي الذي ول

الرابعة والثمانني في  املشاة  انتابتني حني كنت جنديًا شابًا في فرقة 
العام 1944، يسود  أواخــر  الحال في  الثغرة“. اآلن، كما كانت  ”معركة 
الشعور نفسه بالخطر الوشيك الذي ال يستهدف شخصًا بعينه، وإنما 
» ويستطرد كيسنجر في  الجميع بشكل عشوائي ومدمر  يستهدف 
الــذي نشره في صحيفة « وول ستريت جــورنــال » بداية شهر  مقاله 
البعيدة وما نعيشه  ابريل الجاري:  « ولكن ثمة فارقًا بني تلك الحقبة 
السعي  الــوقــت عــززهــا  ذلــك  فــي  التحّمل  قـــدرة األميركيني على  حــالــيــًا. 
الفّعالة  الحكومة  منقسم،  بلد  وفــي  اليوم  وطني عظيم.  هــدف  لتحقيق 
ب على العقبات غير املسبوقة، سواء في 

ّ
البعيدة النظر، ضرورية للتغل

حجمها أو في نطاقها العاملي » . 
املنظرين  مــن  الكثيرين  مثل  مثله  العجوز  األمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر 
والــعــلــمــاء الــذيــن اســتــشــرفــوا االخـــطـــار الــتــي تــحــدق بــالــواليــات املتحدة 
وعالقاتها في مرحلة ما بعد كورونا . هؤالء ربما يلمسون ويرون عمق 
االزمة الداخلية التي تمر بها الواليات املتحدة األميركية، والتي تتأثر بها 

العالقات األميركية مع عاملها الخارجي . 
لـــم تــســتــطــع الــنــظــريــة الــقــائــلــة بــتــبــســيــط اجـــــواء كـــورونـــا الــصــمــود في 
تــفــســيــراتــهــا حـــيـــال املـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــخــســائــر 
الخمسون  االعــــوام  تشهدها  لــم  الــتــي  والضخمة  الكبيرة  االقــتــصــاديــة 
املاضية، بينما تعتقد نظرية موازية لها بأن « فيروس كورونا » ما هو 
إال حلقة من حلقات زلزال كبير ضرب املجتمع الدولي، من شأنه التأثير 
في الخارطة السياسية الدولية. أصحاب هذه النظرية يعتقدون بأن هذا 
الزلزال سيرسم خارطة جديدة للعالم، مثلما حدث 

بعد انتهاء الحربني العامليتني االولى والثانية .
في الواليات املتحدة هناك ازمة اقتصادية واضحة 
وحقيقية معاشة يتحدث عنها الكثيرون، والحديث 
عـــن هــــذه االزمـــــة لــيــس تــرويــجــا مـــن اجــــل مــعــاداة 
السياسة األمــيــركــيــة، بــل هــو واقـــع نبه عليه وزيــر 
هــنــري كيسنجر، كما تحدث  االســبــق  الــخــارجــيــة 
قلق من  . هناك  أهمية عنه  يقلون  آخـــرون ال  عنه 
انخفاض الناتج القومي والنمو االقتصادي وزيادة 
اخــرى  دول  ربــمــا تستطيع   . البطالة  مــعــدالت  فــي 
تحمل مثل هذه املشكالت، ولكن دولة مثل الواليات 

املتحدة يصعب عليها ذلك . 
حــتــى اآلن، تــســيــر األوضـــــــاع والــــتــــطــــورات داخـــل 
التنافس بــني الحزبني  املــتــحــدة فــي اطـــار  الــواليــات 
أن  سيما  وال  والجمهوري،  الديمقراطي  الرئيسني 
انــتــخــابــات رئاسية  عــلــى  املــتــحــدة مقبلة  الـــواليـــات 
فــإن ما يحدث  الــقــادم، وبالتالي  مهمة في نوفمبر 
فـــي الــــداخــــل األمـــيـــركـــي ربـــمـــا هـــو تــوظــيــف لــهــذه 
الــخــاصــة، لكن هذا   على طريقته 

ٌ
االنــتــخــابــات، كــل

ال يمنع من ملس حالة من العصيان ضد الحكومة 
االتـــحـــاديـــة، وتـــحـــديـــدا فـــي واليـــتـــني مــهــمــتــني، هما 
معالجات  مــن  املــتــذمــرتــان  وكاليفورنيا  نــيــويــورك 
الحكومة االتحادية بشأن انتشار فيروس كورونا 

.
هــنــاك مشكلة بــيــع الــنــفــط الــصــخــري الــــذي قــررت 
اصعب  يواجه  االن  فهو  العاملية،  السوق  في  بيعه  االميركية  الحكومة 
حــاالتــه فــي ظــل انهيار االســعــار الـــذي وصــل الــى مستوى اقــل مــن 20 
باقتصاديات  االنهيار يضر  هــذا  ان  . صحيح  الــواحــد  للبرميل  دوالرا 
الدول املنتجة للنفط أوبك، كما انه يضر بدول « اوبك بالس »، لكنه يضر 
ايضا باالقتصاد االميركي الذي يريد مللمة جروحه بعد ازمة كورونا . 
في موازاة ذلك، ظهرت الدول االوربية بانها غير متماسكة وغير قادرة 
على معالجة مشكالتها، االمــر الــذي ادى الى ان بعض الــدول اصبحت 
تفكر بشكل جــدي بــالــخــروج مــن االتــحــاد االوروبــــي الـــذي لــم يستطع 
مساعدتها في أوقات االزمة . هذا  االمر أسهم الى حد بعيد في التأثير 
في الرأي العام العاملي، والتأثير في الثقة التي يتمتع بها االتحاد األوروبي 
داخل املجتمع الدولي . هذه االوضاع سوف تدفع االتحاد االوروبي الى 
حالة من الخمول والتراخي وعدم االنسجام، وصوال الى مسارين، إما 
والتأثر  التأثير  في  السابق  بريقه  فقدان  أو  األوروبـــي،  االتــحــاد  انهيار 

ودوره في النظام الدولي .
الرئيسة مثل فرنسا واملانيا بالعمل على  الــدول االوروبــيــة  ربما تفكر 
صمود االتحاد األوروبي وإنقاذه، ولكن االكيد أن االستعانة بالواليات 
الــدول بمشكلة اخرى هي  املتحدة لحل مشكالت االتحاد ستوقع هذه 
الى  الــواليــات املتحدة  . أميركيًا، هناك خشية من لجوء  في غنى عنها 
اجراءات غير طبيعية وغير نمطية من اجل حل مشكالتها، على حساب 
دول وشعوب املجتمع الدولي، تقوم بها « الدولة الخفية » املتشكلة من 
اصحاب معامل السالح ومعامل االدوية وشركات النفط واصحاب املال 

واجهزة املخابرات . 
عن  بعيدا  بمستقبله  للتفكير  جــدي  بشكل  مدعو  الــدولــي  املجتمع  إن 
االعتبار  أن تأخذ بنظر  التي تفكر بها مؤسسات ال تريد  السياسات 
أهمية اإلنسان وأهمية البشرية على هذا الكوكب . إن مثل هذه الدعوة ال 
تعني االنحياز للجانب الصيني أو الروسي كبديل عن أميركا وأوروبا، 
أو  أمنية  ترتيبات  أيــة  في  بالدخول كالعب  للتفكير  دعــوة  ولكن هناك 

سياسية تفرضها مرحلة ما بعد كورونا . 

مراقبة فرقهم الصحية من خالل زيارته الى املنزل.

ميسان .. استمرار املسح امليداني 
وفي ميســــــــان اعلنت دائرة الصحة استمرار املسح امليداني لألشخاص األكثر 

عرضة للفيروس.
وبــــــــني مدير عــــــــام صحة ميســــــــان الدكتور علــــــــي محمود العــــــــالق لـ"الصباح"، 
اســــــــتمرار املســــــــح امليداني الفعال في املحافظة، الذي يشمل االشخاص االكثر 
عرضــــــــة للمرض واخذ النمــــــــاذج منهم، لغرض الفحــــــــص واملتابعة الدقيقة من 
خالل ارســــــــال وتسلم النماذج املختبرية املرسلة الى بغداد، الفتا الى ان جميع 
القطاعات الصحية في املحافظة مستنفرة في املسح الفعال من خالل املالكات 
الصحيــــــــة والطبية فيها، فضال عن اســــــــتمرار عمليــــــــات التعفير والتعقيم في 

مركز املحافظة واالقضية والنواحي التابعة لها.

النجف تنتقل من الدفاع الى الهجوم 
وفي النجف أعلن مدير عام صحة املحافظة الدكتور رضوان الكندي لـ"الصباح" 
ان دائرته ســــــــتنتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، للقضاء على الفيروس، إذ 

ستباشر عملية املسح امليداني في األحياء واملناطق السكنية للمحافظة.
ونوه بأن الدائرة ســــــــجلت اصابة واحدة بعد أن تم فحص ٦٨ عينة في مختبر 
الصحــــــــة العامة فــــــــي املحافظة، فضال عن مغــــــــادرة  18 مريضا، وبذلك يكون 
املجمــــــــوع التراكمي لالصابــــــــات 283 حالة، و٢٢١ حالة شــــــــفاء، وخمس حاالت 

وفاة.

 كربالء .. جهاز للتنفس االصطناعي 
وبــــــــدوره تمكن فريق بحثي فــــــــي جامعة كربالء من تصنيــــــــع جهاز للتنفس 

االصطناعي ملساعدة املصابني بفيروس كورونا .
وافــــــــاد مدير اعالم الجامعة أحمد علي العــــــــوادي لـ"الصباح"، بأن فريقا بحثيا 
يضم مجموعة من تدريســــــــيي قســــــــمي الهندســــــــة امليكانيكية وهندسة الطب 
الحياتــــــــي في الكليــــــــة، تمكن من تصنيــــــــع جهاز للتنفــــــــس االصطناعي لدعم 
املستشــــــــفيات بمواجهــــــــة الفيروس ومســــــــاعدة املصابني فــــــــي عملية التنفس 

وتخطي االزمة.
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بينما اكدوا ان الصناعة املحلية يمكن 
البطالة  بــامــتــصــاص  كفيلة  تــكــون  ان 
وتعظيم مــوارد البالد املالية من خالل 
وتقليل  للبلد  الــصــعــبــة  الــعــمــلــة  تــوفــيــر 
االستهالكية،  للمنتجات  االستيرادات 
الفــتــني الـــى ان ذلـــك يــحــتــاج الـــى خطط 
الصناعة  بواقع  للنهوض  ستراتيجية 

الوطنية.

الخطط الستراتيجية
الصناعية  الــشــؤون  فــي  الخبير  يــقــول 
عــبــد الــحــســن الـــشـــمـــري فـــي تــصــريــح 
املــحــلــيــة  "الـــصـــنـــاعـــة  ان  لـــــ"الــــصــــبــــاح": 
لقطاع  ان تكون قطاعًا منافسًا  يمكن 
الـــنـــفـــط، نـــظـــرًا ملـــا يــمــتــلــكــه الــــعــــراق من 
البلدان  من  يكون  بــان  تؤهله  مقومات 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة، مـــن خـــالل تــوفــر 
ذوي  املهنيني  والصناعيني  الــكــفــاءات، 
ـــكـــفـــاءة واالخــــتــــصــــاص، فـــضـــًال عن  ال
تــوفــر الـــعـــوامـــل الــلــوجــســتــيــة كــاملــواقــع 
ومنافذ  النقل  ووســائــل  الستراتيجية 
الــــتــــجــــاري، مــبــيــنــًا ان هـــذه  ــــتــــبــــادل  ال

املقومات تحتاج الى التوظيف الصحيح 
مـــن خــــالل وضــــع خــطــة ســتــراتــيــجــيــة 
اقتصادية  اســس  على  مبنية  متكاملة 

صحيحة" .

استقطاب املستثمرين
"الـــخـــطـــة يــجــب ان تــحــدد  واضــــــاف ان 
مــكــامــن الــخــلــل ومــــا يــحــتــاجــه الــقــطــاع 
ــتــي واجــهــتــه  ــتــحــديــات ال الــصــنــاعــي وال
خــالل الــســنــوات الــســابــقــة، ويمكن من 
خـــاللـــهـــا وضـــــع املـــعـــالـــجـــات والـــحـــلـــول 
القطاع  بهذا  النهوض  لكيفية  الناجعة 
املهم"، مؤكدًا ان "القطاع الصناعي يعد 
مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــهــمــة، اذ 
االقتصادية  الـــدول  اغــلــب  عليه  تعتمد 

الكبرى".
واوضـــــح، ان وســائــل الــدعــم يــمــكــن ان 
تــكــون مــن خــالل تخصيص الــقــروض 
املــيــســرة لـــدعـــم الــصــنــاعــيــني املــحــلــيــني 
التي  العراقية  املــصــانــع  تأهيل  واعــــادة 
توقفت بعد عام 2003، وانشاء مصانع 
اخــــرى مــتــوســطــة وكــبــيــرة عـــن طــريــق 

مــنــح الــــقــــروض املـــيـــســـرة واســتــقــطــاب 
املــســتــثــمــريــن لــخــلــق ثــــــورة صــنــاعــيــة 

كبيرة في البلد".

امتصاص البطالة
واشار الى أن "تفعيل القطاع الصناعي 
ــــعــــراقــــي مــن  ســـيـــنـــعـــش االقــــتــــصــــاد ال
خـــــالل امـــتـــصـــاص الـــبـــطـــالـــة وتـــوفـــيـــر 
الـــســـلـــع االســـتـــهـــالكـــيـــة فــــي االســـــــواق 
سيستغني  البلد  ان  يعني  مــا  املحلية 
وبالتالي  الخارجية  االســتــيــرادات  عــن 

ستتوفر عملة صعبة داخل البلد" .
وتابع ان "الصناعة املحلية مشهود لها 
الخليج   دول  السيما  املنطقة،  دول  في 
العراقية  املنتجات  التي كانت تستورد 
خــاصــة منتجات االلــبــان وغــيــرهــا في 
اذ  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات  فــتــرة 
كانت املنتجات العراقية من اجود انواع 

املنتجات في املنطقة".
وشــدد على "ضــرورة احياء الصناعة 
املــحــلــيــة، الســيــمــا  بــعــد  مــا تــعــرض له 
النفط في االسواق العاملية من تذبذبات 

بـــاالســـعـــار وعـــــدم االســـتـــقـــرار لــتــأثــره 
املباشر بما يحدث في دول العالم من 
عــوامــل سياسية وامــنــيــة واقــتــصــاديــة 

وغيرها".

مصادر التمويل
بــدوره، اكد الخبير االقتصادي صالح 
الهماشي، على "ضرورة تنويع مصادر 
القطاعات  تفعيل  خـــالل  مــن  الــتــمــويــل 
القطاع  سيما  ال  الحيوية،  االقتصادية 

الصناعي".
وقال الهماشي في تصريح لـ"الصباح": 
انه "في ظل االزمة الراهنة وما يشهده 
الـــبـــلـــد والــــعــــالــــم مــــن جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
وانـــهـــيـــار اســـعـــار الــنــفــط ، يــجــب على 
للمستقبل  التفكير  العراقية  الحكومة 
مـــــن خــــــالل وضــــــع الـــخـــطـــط الـــفـــاعـــلـــة 
ــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة،  لــلــنــهــوض بــال

السيما القطاع الصناعي".
وشــــدد عــلــى "ضــــــرورة تــنــويــع مــــوارد 
البالد املالية ملا لها من اهمية بالغة في 

الوقت الراهن في ظل االزمة املالية".

التخفيض  قـــرار  الــعــراقــي بسبب  االقــتــصــاد  فــي  تــأثــيــر سلبي 
االخير ملنظمة اوبك +، والــذي لم يوفق خالله املفاوض العراقي 
الــذي وقــع على اتــفــاق خفض االنــتــاج والـــذي سيخلف خسائر 

واضحة. 
الــدول الرئيسة التي  ولعل من املفيد االشــارة الى ان العراق من 
لها الفضل في تأسيس هذه املنظمة فهل من املعقول  عدم اخذ 
رأي العراق بهكذا نسبة من التخفيض في وقت تقع على العراق 
املــتــعــاقــدة معه فــي ظل  الــتــزامــات مالية دولــيــة ســـواًء للشركات 
التزاماته  ام  التراخيص وتعهداته املعروفة  في ضوئها  جوالت 
الخارجية  الــقــروض  وديـــون  العقوبات  كــديــون  املختلفة  الدولية 
للدفاع  ان يكون متسلحًا  العراقي  املفاوض  وسواها، كان على 

عن حصة العراق في اوبك .
 ان التزام  العراق بتصدير ثالثة ماليني برميل يعني انه سوف 
يدفع لشركات التراخيص النفطية  قيمة انتاج ٤ ماليني برميل 
بعد  املبالغ  هــذه  تــزيــد  ان  وممكن  التعاقدية  االلــتــزامــات  بسبب 
العقود  النفطية حسب  التراخيص  مــع شــركــات  االنــتــاج  زيـــادة 
 او يــدفــع الــعــراق غــرامــة  فــي حــال عدم 

الزيادة  .
وفــي هــذه الحالة اي حالة عــدم انتاج ٤ 
مــاليــني بــرمــيــل واالكــتــفــاء بـــ 3 ماليني 
بــرمــيــل الــتــي تــمــت املــوافــقــة عــلــيــهــا مع 
أوبـــك، سيخسر الــعــراق مــرتــني، االولــى 
يوميًا  برميل  املليون  فــرق  مبالغ  بدفع 
ملليون  وآبـــاره  مكامنه  خسارة  وكذلك 
برميل بسبب عدم إمكانية التوقف من 
اآلبــار  مــن  لالستخراج  الفنية  الناحية 
اي  لآلبار  الضغوطات  لفقدان  املنتجة 
بما معناه في حالة اإلنتاج لـ 4 ماليني 
برميل سوف يدور مليون برميل يعاد 
الى اآلبار و3 ماليني تصدر وفي حالة 
عــدم انــتــاج الـــ ٤ مــاليــني ســوف نخسر 
برميل  املليون  تنتج  التي  اآلبــار  كفاءة 
الــعــراق في أوبــك التي تمت املوافقة عليها  االضــافــي عن حصة 

من قبل املعنيني.
الشركات  يكون تحاسب  اإلنتاج وســوف  ولذلك سترتفع كلف 
عـــلـــى انــــتــــاج 4 مـــاليـــني بـــرمـــيـــل، وهـــــو يـــصـــدر ٣ مـــاليـــني كــمــا 
ذكـــرت آنــفــًا  .وعــلــيــه فــان النسبة االكــبــر مــن قيمة  الــــ٣ ماليني 
ــــى اســتــحــقــاقــات الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة  بــرمــيــل ســــوف تـــذهـــب ال
ــعــقــود الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا قبل  املــســتــخــرجــة لــلــنــفــط بــمــوجــب ال
النفط  لــــوزارة  التشغيلية  املـــوازنـــة  الـــى  بــاإلضــافــة  10 ســنــوات، 
والرواتب سوف تترتب التزامات على الحكومة العراقية بسداد 
تتطلب  والتي  النفط  وزارة  موظفي  ورواتـــب  التشغيلي  اإلنــفــاق 
وموازنتها  النفطية  الــتــراخــيــص  شــركــات  تغطي  كبيرة   امــــواًال 

التشغيلية .
لذلك يتعني على الحكومة  اعادة النظر بحصة العراق الن العراق 

من املؤسسني والبد من االستماع الى رأيه.
ولعل هناك عوامل اخرى سنتطرق لها في مقال الحق .

معدالت طبيعية 
شــهــدت االســابــيــع الــقــلــيــلــة املــاضــيــة ارتـــفـــاع سعر 
صرف العملة فئة 100 دوالر الى 126 الف دينار 
، في ما تراجعت االسعار كثيرًا لتصل، يوم أمس 
االحد، قريبًا من معدالتها الطبيعية عند 122.500 
ديـــنـــار لــلــمــئــة دوالر بــعــد ان كــانــت قــبــل االوضــــاع 

الحالية 121الف دينار للمئة دوالر.

األنشطة االقتصادية
واضاف العرادي في حديث لـ"الصباح" ان "االسباب 
التي قــادت الى ارتفاع سعر صرف الــدوالر جاءت 
كنتيجة النخفاض أسعار النفط، مصحوبة بتأثير 
فــيــروس كــورونــا وحــظــر الــتــجــوال، مــا تسبب في 
تــوقــف غــالــبــيــة األنــشــطــة االقــتــصــاديــة، الـــى جانب 

الــتــوقــف املـــؤقـــت فـــي نـــافـــذة بــيــع الــعــمــلــة فـــي البنك 
املركزي".

وبني "اما اهم االسباب التي قادت الى تراجع سعر 
باعادة  املركزي  البنك  الصرف فانها تتمثل بقيام 

العمل بالنافذة الواحدة".

أوضاع السوق
وأكد ان "ارتفاع سعر صرف الدوالر كان مؤقتًا وتم 
تداركه، وان هذه ليست املرة االولى التي يرتفع فيها 
الـــدوالر في الــعــراق بسبب استغالل  سعر صــرف 
املضاربني الوضاع السوق العراقية"، مشيرًا الى ان 

هذه حالة مؤقتة ويمكن السيطرة عليها دائمًا".
 ولفت العرادي الى ان "السياسات النقدية اذا تعاملت 
على  السيطرة  يمكن  آليات سليمة وصحيحة  مع 

السوق املالية، وهذا اليتم اال بالتعاون مع املصارف 
الخاصة من خالل التشاور معها بشأن السياسة 
العامة لالسواق وضرورة التعاون والتنسيق لدفع 

ضرر ارتفاع سعر الدوالر عن املواطنني".

القطاع الخاص
ـــدوالر بالنسبة للمصارف  ال وأوضـــح  "يــتــم شـــراء 
األهــلــيــة والــحــكــومــيــة خـــالل جــلــســات يــومــيــة لبيع 
املركزي  البنك  يعقدها  األجنبية  العمالت  وشـــراء 
لــتــمــويــل الــتــجــار مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص او مـــن أجــل 
الــســيــاحــة والـــدراســـة خـــارج الــبــالد، لــكــن عــنــدمــا ال 
يــحــصــل ذلـــك عــنــد املـــصـــارف فــانــه يــســجــل خــرقــًا 
البنك  تعليمات  عــلــى  وتـــجـــاوزًا صــريــحــًا  واضــحــًا 

املركزي".

500

قــال مــديــر صــنــدوق إنــقــاذ منطقة 
أوروبــــا ستحتاج 500  إن  الــيــورو 
مـــلـــيـــار يــــــورو أخــــــرى عـــلـــى األقــــل 
مــن مــؤســســات االتــحــاد األوروبـــي 
لـــتـــمـــويـــل تـــعـــافـــيـــهـــا االقــــتــــصــــادي 
بـــعـــد جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
إضـــافـــة إلــــى حـــزمـــة مــتــفــق عليها 
 حـــــجـــــمـــــهـــــا نــــــصــــــف تـــــريـــــلـــــيـــــون 

يورو.
وقـــــــال كـــــــالوس ريـــجـــلـــيـــنـــج مــديــر 
األوروبــي  االستقرار  آلية  صندوق 
مقابلة مع صحيفة كورييري  في 
امس  نشرت  اإليطالية  ديــال سيرا 
ــتــنــظــيــم مــثــل  ل الـــســـبـــل  أيــــســــر  إن 
تــلــك األمـــــــوال ســيــكــون مـــن خــالل 
ــــيــــة ومــيــزانــيــة  الــمــفــوضــيــة األوروب

االتحاد األوروبي.
وأضــاف "أود أن أقــول إننا نحتاج 
مــلــيــار   500 الـــثـــانـــيـــة  لـــلـــمـــرحـــلـــة 
يــــــــورو أخــــــــرى مـــــن الـــمـــؤســـســـات 
 األوروبــــــــــيــــــــــة، وربــــــمــــــا أكـــــثـــــر مــن 

ذلك".
أدوات  مــن أجــل هــذا نحتاج لبحث 
جــــــديــــــدة بـــعـــقـــل مـــــفـــــتـــــوح، ولـــكـــن 
ـــمـــؤســـســـات  أيــــضــــا اســـــتـــــخـــــدام ال

الــــحــــالــــيــــة، ألنــــــه ســـيـــكـــون أســـهـــل، 
المفوضية  فــي ذلـــك مــيــزانــيــة  بــمــا 
 واالتـــــــــحـــــــــاد األوروبــــــــــــــــــي بـــشـــكـــل 

خاص.
االتـــــحـــــاد  مــــالــــيــــة  وزراء  واتــــــفــــــق 
األوروبـــــي فــي الــتــاســع مــن أبــريــل/ 
نـــــيـــــســـــان عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات أمـــــــان 
لــــــلــــــدول والــــــشــــــركــــــات واألفــــــــــــراد 
الــمــجــمــل 540 مليار فــي   تــســاوي 

 يورو.
 عـــلـــى أن مــنــطــقــة 

ً
واتـــفـــقـــوا أيــــضــــا

النقد  يتوقع صندوق  التي  اليورو، 
اقتصادها 7.5  أن ينكمش  الدولي 
العام، ستحتاج ألموال  هذا  بالمئة 
ــتــعــافــي، لــكــن اخــتــلــفــت  مـــن أجــــل ال
آراؤهــــم بــشــأن حجم الــمــال الــالزم 

وكيفية جمعه.
ومــــن الـــمـــقـــرر أن يــنــاقــش زعــمــاء 
االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــي ذلــــــك خـــالل 
مــؤتــمــر بــالــفــيــديــو فــي 23 أبــريــل /
يتمحور  أن  المرجح  ومن  نيسان. 
حــل وســط حــول قــيــام المفوضية 
األوروبــيــة بــاالقــتــراض مــن السوق 
بضمان ميزانية االتحاد األوروبي 
للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى 
لــتــحــقــيــق فعالية  األعـــضـــاء  الـــــدول 

أكبر.
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ال أحد يختلف على املعلم الذي دعانا أحمد شــــــــوقي مشــــــــكورا أن نوفه التبجيال 
(قم للمعلم وفه التبجيال .. كاد املعلم أن يكون رسوال). نعم الشك في ذلك. كلما 
نحتفل بعيد املعلم نســــــــتعيد "وأحنه املمنونني" هذا البيت الذي اشــــــــتهر أكثر من 

"مكر مفر مقبل مدبر معا ". 
وكلمــــــــا نلتقي مــــــــن تبقى من معلمينا علــــــــى قيد الحياة نقوم بكل ما يســــــــتلزمه 
واجب التوقير والتبجيل واالحترام وأحيانا التقديس لهم "مومثل جيل هالوكت". 
وإذا كانت "كاد" شــــــــوقي هــــــــي للحيلولة دون انتهاك املقــــــــدس الديني، باعتبار أن 
الرســــــــل واألنبياء هــــــــم اختصاص الهي بحــــــــت، فال أحد يشــــــــك أن املعلم هو أحد 
رســــــــل العلم الذين فتحوا األبواب أمام الجميع، وأول هــــــــذا الجميع األطباء من أبي 
 قراط الى لقمان وباســــــــتور الذي بســــــــتر الحليب كما يقول ســــــــمير عطاالله وحط 

إيدك. 
اليــــــــوم حيــــــــث "كورونا" أحد أكثر األوبئــــــــة فتكا فإن األجهــــــــزة الصحية من أطباء 
وممرضني ومســــــــعفني هم خط الدفــــــــاع األول ملواجهة هذا 
الفيروس الشــــــــرس، عند هذه النقط يتساوى الجميع، املعلم 
الذي كاد يكون رســــــــوال أو صانع الكمامــــــــة والكفوف على 
طريقــــــــة صناعات زمن الحصار (نعــــــــال يتحول الى إبريق 
وإبريق يتحول الى شحاطة)، ليس أمام الجميع سوى إتباع 
إرشادات الطبيب الذي لم يمنحه ال شاعر وال فيلسوف ما عدا 
املغنيني اهتماما يذكر. الجميع مدعو الى التباعد االجتماعي 
في األســــــــواق، بينمــــــــا مؤذنو الجوامع يدعــــــــون بكل احترام 
 املؤمنني الكرام الصالة في البيوت ألن كورونا "ماعدنه يمه 

إرحميني". 
حتى الحرز لم يعد مفيدا بعد اليوم طاملا كبار رجال الدين من 
كل األديان واملذاهــــــــب يرتدون الكمامة والكفوف ويتناولون 
يوميا بعد "الريوك" الزنك وفيتامني سي، فالصحة تاج على 
رؤوس األصحــــــــاء، املؤمنني واملدمنني، نعود الى الطبيب وال 
يهون املعلم، فالطبيب ناهيك عن باقي عناصر الجسم الطبي 
فرض نفســــــــه ليس بوصفه كاد يكون رســــــــوال "اإل شوية"، 
بل هــــــــو اليوم الفدائي األول على جبهة محاربة كورونا. هو 
الجيش الوحيد بالعالم الذي يقاتل على طول جبهة عريضة 
تمتد من ســــــــور الصني حتى "كسرة وعطش" ضد عدو هو 
األشــــــــرس من كل الجيوش الحاملة مختلف أنواع األسلحة، 
فضحايــــــــاه في حال إنهار خــــــــط الدفاع الطبي األول يمكــــــــن أن يفوق ضحايا أي 
حرب كونية بمن فيها الحروب النووية التي كان حتى شهور قليلة مضت يهددنا 
بهــــــــا كيم جيم أونغ املهزوم اآلن من كوفيد 19. األطباء توزعوا في جبهات القتال 
 بــــــــني من يقاتــــــــل من أجل العالج ومن يقاتل من أجــــــــل الوقاية ومن يقاتل من أجل
 املناعــــــــة.  وطبقــــــــا ملتابعاتنا اليومية فإنه في الوقت الــــــــذي يقدم األطباء يوميا كل 
أنــــــــواع النصائح الكفيلة بالحد من الوباء، فإنهم ينشــــــــغلون في األبحاث الخاصة 
بإمكانيــــــــة إيجاد عــــــــالج أو لقاح أو حتى معرفة الخريطــــــــة الجينية لهذا الفيروس، 
صحيح أن األبحاث العلمية بمن فيها الهندســــــــة الوراثية وهندســــــــة الجينات وما 
ترتب عليها من تقدم علمي هائل في الكشــــــــف عن أســــــــرار الجســــــــم البشري قد 
تكون جاوزت حدودها املعقولة، فإن الطموح العلمي يبقى أمرا مشروعا بصرف 
النظر عن النتائج شريطة أال يذهب العلماء بعيدا في اللعب بالجينات، ألن الخفاش 

خصوصا في الصني .. ماعنده صاحب صديق.

 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

سياسية  بتحوالت  العالم  مــّر  لقد 
عاتية، حــني دخــل فــي اطــر مــا بعد 
الـــحـــداثـــة، و هـــنـــاك مــنــعــطــف غير 
طبيعي مر به العالم، وتغيرت كثير 
من املعالم، فالبعد السياسي تغير 
كثيرا والبعد االقتصادي ايضا مر 
بتغيرات مؤثرة، وبنيات املجتمعات 
ايــضــا تــأثــرت كــثــيــرا، وقـــد تغيرت 
تزعزعت  وصــراحــة  مهمة،  معالم 
ما  أن توصيف  كــبــرى، حيث  قيم 
الحداثة  مثلث  يحول  الــحــداثــة  بعد 
الى سياق افقني حيث ال يوجد بعد 
هناك قمة وال هناك قاعدة، رغم أن 
ذلك نسبي – حيث في بلدنا ليس 
فــقــط قــمــة وقـــاعـــدة، بـــل اقــــرب الــى 
العبادة- وذلك التغير اثر كثيرا في 
البشر، وتأثر كثيرا االنسان، حيث 
كــــان االنــــســــان مـــركـــزا فـــي تــاريــخ 
الــحــداثــة، وكــل الــحــاجــات واالفــكــار 
تــتــجــه لـــــه، وفـــــي مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة 
وخسر  باملقلوب،  الــفــكــرة  تحولت 
االنسان مركزيته، وبل اصبح تابعا 
لــلــحــاجــات، وهــنــا ســيــاســة مــا بعد 
الحداثة ال تهتم لإلنسان بل تهتم 
يعني  وهــذا  منهن  اكثر  للحاجات 
أن أسس السياسة االقتصاد، واي 

اقتصاد هو اقتصاد الحاجات.
أصــبــحــت الـــحـــاجـــة قــيــمــة، وهــنــاك 
صــدفــة غــريــبــة اكـــدت تــلــك الــفــكــرة، 
االمـــــيـــــركـــــان ســـيـــطـــروا  أن  حـــيـــث 
عــلــى آالف كــثــيــرة مـــن الــكــمــامــات، 
بــالــرغــم مــن أنــهــا مــن اجـــل البشر 
االميركية  السياسة  لكن  املرضى، 
و  العالم،  القطب  نفسها  تعد  التي 
به  املتحكمة  الــعــالــم  تــديــر سياسة 
وعسكريا،  وسياسيا  اقتصاديا 

بالقراصنة وتغتصب  أشبه  تكون 
كـــمـــيـــات مـــرســـلـــة مــــن الـــصـــني الـــى 
دولــــة اوروبـــيـــة، وهــــذا اشــبــه بحالة 
ـــغـــريـــبـــة، وهــــنــــا قــد  مــــن الـــنـــكـــات ال
ســـقـــطـــت لـــــو كــــــان هــــــذا فـــــي ايـــــام 
الــفــكــرة مهينة  تلك  الــحــداثــة، حيث 
يــحــرك سياسات  قطب  واي  لــهــان 
العالم واقتصاداته و يسرق اشياء 
ال قــيــمــة لــهــا اقـــتـــصـــاديـــا، ويــفــقــد 
االهــمــيــة الــكــبــرى وأن مـــن يــســرق 
الكمامات هو ليس بمستوى، واذا 
القراصنة هم يسرقون تلك الكمية 
من الكمامات، ايضا العالم لضحك 
عليهم، وال يمكن نحن في الظرف 
تكون  العالم  رئيسة  لكن  القاسي، 

لـــصـــا وتــــســــرق كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
مرضاها  بني  وتوزعها  الكمامات 
مـــرتـــفـــعـــا، وصـــــراحـــــة لــســنــا ضــد 
املــوقــف االنــســانــي لكن نــهــدف الى 
ما وصل اليه االنسان من سيطرة 
الــــحــــاجــــات عـــلـــيـــه، واصــــبــــح هــدفــا 
عاريا امام تلك الحاجات، وال يملك 
اي سالح به امكانيات تساعده، بل 
والــواقــع  للحاجات،  ضحية  اصبح 
البشري يؤكد لنا صحة ذلك، ويقر 
اهم  الحاجة  بــأن  البشري  الــوجــود 
الفكرة مؤكدة  وتلك  االنــســان،  من 

في وجودنا.
تحت  يعيش  بأجمعه  العالم  اليوم 
ظـــروف غــريــبــة، حــيــث أن فــيــروس 
كــوبــيــد 19 قــد غــيــر الــعــالــم جملة، 
ومتبوعا،  تابعا  الــعــام  كــان  فقبله 
وكــــانــــت امــــيــــركــــا تــــحــــرك الــكــثــيــر 
بــيــدهــا، وتستثمر ذلــك  الــــدول  مــن 
الــــحــــراك بـــالـــجـــانـــب االقـــتـــصـــادي، 
حــيــث هـــنـــاك دول كــثــيــرة امــيــركــا 
من  وتجني  باقتصادها،  تتالعب 
تلك الدول ماليني الدوالرات، واليوم 
حيث  الــفــكــرة،  تلك  الكثير  تغيرت 
فــرضــت كـــورونـــا عــلــى الــعــالــم بــأن 
مرضا  تــواجــه  بأجمعها  البشرية 
أن  شرسا وبــال دواء، وهــذا يعني 
ــبــشــريــة عـــــزالء امــــامــــه، والــحــيــاة  ال
اصــبــحــت مجهولة وبـــال حــــراك، و 
الوباء قد ارعــب الناس، اذ فرضت 
الدول حظر التجول بالشكل العام، 
وهذا ما فاقم تنازل قيمة االنسان، 
كان  كما  نوعية  قيمة  بــال  وجعله 

سابقًا.
ـــــذي كــان  فــقــد االنــــســــان املــنــطــق ال
بـــه، حيث  ســابــقــا يملكه ويــتــحــرك 

عـــاد االنـــســـان الـــى أن يــكــون رقما 
ايــقــاع  كــمــا كـــان قــبــل أن يتصاعد 
املـــواطـــنـــة بــالــشــكــل الـــــذي يــفــرضــه 
ــقــيــمــة  كـــقـــيـــمـــة، وتــــنــــازلــــت تـــلـــك ال
املــهــمــة لـــإلنـــســـان، واصـــبـــح اشــبــه 
بـــاي حــاجــة بــال قيمة نــوعــيــة، وان 
اســهــم بها  الــتــي  القهرية  الــظــروف 
ـــذي  وبــــاء فـــيـــروس كــوفــيــد 19، وال
شغل العالم وارعبه، وجعله الحياة 
ـــــى حــد  تـــأخـــذ شـــكـــال مــســكــيــنــا ال
اي حــل مناسب  كبير، يبحث عــن 
إلعـــــادة الـــوجـــود الــــذي ســبــق وبـــاء 
فيروس كيرونا، لكن بعدما اصبح 
له، ما  االنسان رقما عاديا القيمة 
هــي الــجــدوى مــن الــحــيــاة، واعتقد 
رأسه  سينكس  البشر  من  الكثير 
بعد أن تنتهي مأساة وباء كورونا، 
الــدول  وعلى وجــه الخصوص فــي 
الـــتـــي بــقــيــت مــحــافــظــة عــلــى قيمة 
االنـــســـان الــــى حـــد مـــعـــني، و تهتم 
الى  ونتفق  نوعيا،  االنــســان  ببناء 
حدما بأن االنسان فقد الكثير في 
الصراع  وأن  قيمته،  الــظــروف  هــذه 
صار ليس لصالحه، وسيدة العام 
الفرد  أن  مناسب، حيث  مثال  هي 
الكثير من هيبته  االميركي خسر 
ودولته العظمى ايضا اصبحت كما 
كمية  واغتصبت  افريقي  قرصان 
العار  الكمامات، وذلك  ضخمة من 
النوعي اعرف أن اميركا في ما بعد 
وباء كيرونا ستخلق ظروفا مثيرة 
لــلــجــدل كــي ال نفكر بــهــذا املــوقــف 
الــــســــاذج الـــــذي قـــامـــت بـــه امــيــركــا، 
لـــكـــن أن الـــكـــثـــيـــر مــــن االمـــيـــركـــان 
 ســـيـــعـــي قـــيـــمـــة ســـيـــاســـة مـــــا بــعــد 

الحداثة. 

{ }

- خطاب الخارج الدولي واالقليمي.االول الدولي الغربي 
الــــذي تــقــوده الـــواليـــات املــتــحــدة االمــيــركــيــة واتــبــاعــهــا 
يهدف من الحركات االحتجاجية تدمير الدولة الوطنية 
الغضب  وتوظيف  استقرار  والــال  الفوضى  واشــاعــة 
الــى حكومات تخاصم  بـــريء، وصــوال  توظيفا غير 
ايران وتشيطنها، والثاني االقليمي الذي تقوده ايران 
الــواليــات  تشيطن  تــريــد حكومات  الحليفة  واذرعــهــا 

املتحدة االميركية وال تخاصم ايران .
- خــطــاب الـــداخـــل الــســيــاســي الــــذي تتمسك بــه قــوى 
ــبــقــاء ضــمــن نــظــام  ســيــاســيــة مــتــنــفــذه تــعــمــل عــلــى ال
ســيــاســي تــتــحــكــم فــيــه مــنــظــومــة الــجــهــويــة الــضــيــقــة 
او  بتنسيق  ترافقها  والفساد بكل ضروبه واشكاله 
بدونه قوى التوق الى املاضي (النستولوجي ) ويهدف 
هـــذا الــخــطــاب الـــعـــودة الـــى الـــــوراء وخــصــومــة حاضر 

الديمقراطية الناشئة وكراهية املستقبل .
ـــــذي تــتــبــنــاه قــــوى املــحــتــجــني  - خـــطـــاب املــســتــقــبــل ال
الــســلــمــيــني وهــــو خـــطـــاب الــــدولــــة املـــدنـــيـــة الـــتـــي تــريــد 
حكومات بديلة هي حكومات اصالح وتغيير وتقويم 

مسار التحول الى دولة مدنية ...
وفي كل االحــوال وحيث ان الدولة املدنية هي معطية 
مــن معطيات الــحــداثــة كــمــا يـــرى (هــيــجــل )، وبــمــا أن 
الــغــرب فــي مــا يتعلق  تاريخنا الحاضر هــو مــاضــي 
املدنية  الدولة  فإن  ونظرياتها،  املدنية  الدولة  بفلسفة 
عندنا ال تزال حلم اذا تواضعنا القول وهي مشروع 
يبرر  ما  ...وهـــذا  القول  تجاسرنا  اذا  بعد  يتحقق  لم 
حاجتنا الى التربية على الدولة املدنية وقصص عنها 

ومن اجلها.

(1)
قصة الحكم الصالح

قديما اجاب الحكيم الصيني عن سؤال يتعلق بماهية 
يقوم  الــذي  الحكم  إنــه  بالقول:  الصالح  الحكم  ركائز 
على ( جند وقوت وثقة ) . فالجند يعني الحكم القوي. 
والقوي يعني الحكم الذي يكافح الجوع. والثقة تعني 
املقبولية املتبادلة بني الحاكم واملحكوم، ثم اضاف ان 
ليبقي  الجند  افتقد  اذا  يبقى صالحا  الصالح  الحكم 
صالحا بفعل القوت والثقة، ثم اضاف ان الحكم يبقى 
صالحا اذا افتقد الى القوت ليبقى صالحا يفعل الثقة 

املتبادلة بني الحاكم املحكوم – وعندما قيل له كيف 
يبقى صالحا وقد افتقد الى ركيزتني مما اشترطت؟ 
فــاجــاب ألن الــثــقــة بــني الــحــكــم واملــحــكــوم مثلها مثل 
الحصان الذي يجر عربة الخيرات، هي الجالبة للقوة 

وهي القادرة على طرد الجوع.. 

(2)
قصة السياج الثاني للمدن

ذهبت الحكمة اليونانية الى ضرورة ان يكون لدويالت 
اجــاب  ومـــرة  وقـــالع صخرية تحميها،  اسيجة  املـــدن 
الــى سور  بحاجة  املدنية  ان  القديم  اليوناني  الحكيم 
ثــــان فــضــجــر ســامــعــيــه، حــيــث اســتــحــضــروا شــقــاء 
وضــحــايــا وتــضــحــيــات وخــســائــر بــنــاء ســـور املدنية 
الــصــخــري والــحــجــري املــرهــق، مــتــســارع الحكيم الى 
ليس صخريا وال  للمدنية  الثاني  الــســور  بــان  ردهــم 
حجريا انما هو القانون.. وحقا ان كل مدنية تحرص 
على حماية ارضها ومياهها وسمائها وساكنيها من 
كل الشرور تحتاج ان تتحصن بالقانون ومتعلقاته 

وحسن  بتنفيذه  وااللـــتـــزام  للقانون  السليم  بالسن 
الحاضر  يحتاجها  املاضى  من  وتلك قصة  تطبيقه، 

تحكيها مع امنياتنا بان مدن املستقبل ستعيشها.

(3)
قصة التاريخ

ان تحترم مــوروثــاتــهــا وتغني  الــشــعــوب ينبغي  كــل   
املنفعة  الــتــاريــخــيــة ذات  بــمــآثــرهــا  وتــتــغــنــى وتــغــتــنــي 
حينها وما بعد حينها لالنسانية، وهي بهذه الحالة 
التعيش  وتــغــادره  تسترجعه  ال  التاريخ  تستحضر 
فــيــه وال تــعــتــاش عــلــيــه، ومـــن حــقــهــا ان تــعــتــاش من 
يملك موروثا سياحيا بمردود مفيد الجل الحاضر، 
ومــســتــقــبــال ألجــــل االحــــيــــاء ومــــن بـــعـــدهـــم، ال ألجــل 
االموات ومن مضى قبلهم، ودون ذلك فإن استرجاع 
الــتــاريــخ مــن دون اســتــحــضــاره، يــعــنــي مـــراوحـــة في 
الـــذي اليمكن ان يــعــود، كما يعني  حــاضــر املــاضــي، 
كراهية للمستقبل، الذي ينبغي ان نتفنن في عشقه 
لالبناء  ونافعا  أمنا  وصناعة حضنا  له  والتحضير 

ومن بعدهم االحفاد.

(4)
قصة الحق والحرية

متى نتلمس الحق ونتذوق الحرية؟ يتوهم من يصدق 
ان حصوله على وجبة الحق والحرية، التي يشتهيها 
االنسان عبر العصور تأتي بالسماع بها او بالحديث 
فــيــهــا او بـــالـــدردشـــة عــنــهــا، ويـــخـــدع مـــن يــتــصــور ان 
او  التأمل  او  بالتمني  يتأتى  والحرية  للحق  امتالكه 
الحق  ان يعيش في ظل  الــدعــاء، ومسكني من يتوقع 

والحرية تحت رعاية مانح لهما او متصدق بهما.. 
ـــحـــريـــة؟ إن  اذن مـــتـــى ســنــتــلــمــس الـــحـــق ونــــتــــذوق ال
والحرية  بالحق  والعيش  واالمتالك  والتذوق  التلمس 
والحرية  فالحق  وتمكني،  وتنظيم  ضمان  يستوجب 
والــحــريــات)،  الحقوق  دســتــرة   ) بدستور  ومضمونة 
ومــنــظــمــة بـــقـــانـــون (قـــونـــنـــة الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات )، 
والحريات) الحقوق  (مأسسة  بمؤسسات  وممكنة 

املتالزمة عيش صديقي االنسان  الثالثية  وغير تلك 
تـــتـــذوق  أن  دون  ومـــــن  الـــحـــق  نــتــلــمــس  أن  دون   مــــن 

الحرية.

السيما  العالم  فــي  العظمى  لالقتصاديات  كبرى  صدمة  الوبائية  الجائحة  لت 
ّ
شك

وإّنما في  الصدمة،  ونتائج هذه  الصدمة  املشكلة في  ليس  ولكن  وأميركا"،  "الصني 
إلى  الصني  لجأت  فقد  الكارثية،  النتائج  والحّد من  الصدمة  هــذه  مع  التعامل  كيفية 
امتصاص هذه االزمة والتعامل معها بجدية عالية بغية احتوائها وتجاوزها والخروج 
مباشرا  تهديدا  ل 

ّ
تشك باتت  التي  اقتصادياتها  تنهار  أن  قبل  التعافي  منطقة  إلــى 

لالقتصاديات الكبرى في العالم، لتنتقل األزمة من القارة اآلسيوية إلى قارة أوروبا 
وتفتك بعدد من بلدانها والتي لم تتخذ التدابير الالزمة للوقاية من هذا الوباء في بادئ 
األمر، مما سمح للوباء بإصابة نصف اإلصابات املسّجلة حول العالم، وتركها في 
ي هذا الوباء 

ّ
حال التخّبط الذاتي في مواجهة األزمة، بينما أدركت الصني خطورة تفش

حاد 
ّ
فوقفت إلى جانب الدول األوروبية األكثر تضّررًا مثل إيطاليا قبل أن ينتبه االت

ل 
ّ
األوربــي على ذلك والــذي اعتذر مؤخرا عن تقديم املساعدة، وهو األمر الذي يشك

مؤشرا جديدا إلى قدرة الدول الصاعدة اقتصاديا إلى قيادة العالم وإعادة تشكيل 
"الــدورة  إعــادة صياغة  للعالم عن طريق  االقتصادية  الخريطة 

االقتصادية" وفق املتغّيرات العاملية.
الــدول  املتغيرات بخروج بعض  فقد أخــذت تتبلور مالمح هــذه 
إلــى خطاب  بالعالم  االقتصادية واالنــفــراد  الهيمنة  إطــارات  من 
التعاون املشترك وتشكيل التكتالت االقتصادية العابرة للدول 
الشركات  الحفاظ على  بغية  وذلــك  املهيمنة،  للستراتيجيات  أو 
الكبرى من االنهيار أو إعالن إفالسها، السيما بعد أن شهدت 
ف الكثير من األعمال غير الضرورية وانتشار 

ّ
سوق العمل توق

إّن هــذه األزمـــة االقتصادية  البشر، إذ  املــاليــني مــن  البطالة بــني 
التي ضربت بعض دول  أزمــة -2008 2009  تختلف كليًا عن 
الــحــاّد فــي أســعــار النفط، حيث كانت  العالم جـــّراء االنــخــفــاض 
املنتجة،  الــدول  أزمة اقتصادية فقط، وتم تفاديها بالتفاهم مع 
 

ّ
 أّن هــــذه األزمـــــة هـــي "اقــتــصــاديــة – وبـــائـــيـــة" كــونــيــة، وكـــل

ّ
إال

للوقاية  الصحية  الخدمات  التفاهمات تصّب في جانب تطوير 
الوحش املفترس غير املرئي، هذه املالمح نراها في سعي  من 
بعض الشركات النفطية في تكساس لالنضمام إلى أوبك بغية 
حماية شركات االنتاج والخدمة من إعالنات اإلفالس وانهيار 
مما  كبرى،  شركات  واختفاء  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات 
يعني إضافة جيوش من العاطلني إلى جيش "10" ماليني عاطل 

في أميركا فقط.
قــد يــكــون أقـــرب تــاريــخ للتعافي مــن هــذه األزمـــة بعد انكماش 
الكبرى،  االقــتــصــاديــات  ستصيب  الــتــي  املقبلة  الستة  األشــهــر 
ب خطوات جريئة في رسم ستراتيجيات حديثة تراعي التكامل 

ّ
وهذا التعافي يتطل

خاذ 
ّ
االقتصادي العاملي والروح اإلنسانية املتجاوزة للنظرة التكنولوجية، وذلك في ات

الربع  إلــى  والفقيرة  النامية  الــدول  إجـــراءات فورية في تخفيض مديونية  الــدول  تلك 
الوباء،  تداعيات هذا  الدفاعية ملواجهة  بإجراءاتها  القيام  الــدول من  تلك  بغية تمكني 
وكذلك تفعيل القطاعات الصناعية وتسهيل عملها في إنتاج معدات الوقاية بما يتيح 
للعالم استخدام تلك املستلزمات الطبية بيسر ومن دون عناء مادي،أو البحث الشاق 
للحصول على تلك املستلزمات، الضمان االقتصادي لجيوش العاطلني املتضّررين 
من هذه األزمة واحتمالية استمرارها لفترة طويلة قد تمتّد إلى نهاية العام الحالي، 
الدول  ن 

ّ
تمك ميّسرة  املحتاجة بشروط  للدول  القروض  بتوفير  الدولية  البنوك  قيام 

ضغوط  عــن  بعيدا  واالقــتــصــاديــة  اإلنسانية  باحتياجاتها  الــنــهــوض  مــن  املحتاجة 
السداد العاجلة، هذه الخطوات قد ترسل رسائل اطمئنان إلى اإلنسانية جمعاء في 

إمكانيات التعافي وتجاوز هذه املحنة بتجسيد روح التكافل والتعاضد الكوني.
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ــكــتــابــة الصحفية  الــكــتــابــة االدبـــيـــة وال مـــا بـــني 
اخــتــالفــات رئــيــســة، فــي مــقــدمــتــهــا  االســلــوب، 
الــدرجــة  فــي  اخــبــاريــة  الصحفية  الكتابة  ان  إذ 
االولى، مباشرة في الطرح وخالية من املسحة 
الحسية الناتجة عن تعاطف الكاتب الصحفي 
مــع الــقــضــيــة الــتــي يــكــتــب عــنــهــا أو رفــضــه لها 
فأهم مواصفات الصحفي الناجح الحيادية. لذا 
عن  عشرة صحفيني  من  ربما  الفكرة  تخرج 
املوضوع ذاته، ال تتعدى في النهاية عن كونها 

فكرة اخبارية مجردة.
اذ  تمامًا،  فمختلفة  ادبــي  بأسلوب  الكتابة  امــا 
للفكرة  الكاتب ســواء حماسه  تتضح مشاعر 
نحو  املوجهة  ايــحــاءاتــه  تتلمس  لها  رفضه  او 
من  يطرحها  التي  للقضية  الخطية  املنعطفات 

دون اللجوء ألسلوب املباشرة في الطرح.
الكاتب الصحفي يخاطب الرغبة اآلنية بسهولة 
أيضًا بسرعة  الــقــارئ  وســرعــة، ويتفاعل معه 
االتصال  علماء  مايسميه  وهــذا  آنــي،  وبشكل 

"املردود العاجل". 
الـــقـــارئ الـــعـــادي لــديــه الـــقـــدرة عــلــى فــهــم ماهو 
مــكــتــوب فـــي الــصــحــف واســتــيــعــابــه بــســهــولــة 
الــنــظــر عـــن قــيــمــتــه . فــهــو ال يتطلب  بـــصـــرف 
والفرز،  االستيعاب  على  فكرية  وقــدرة   

ً
خياال

أما الكاتب األديب فهو يطرح قضية قد تكون 
آنــيــة أو حصلت فــي املــاضــي أو توقعًا ورؤيــة 
للمستقبل، وهو يستعمل اليصالها كل ادواته 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــخـــيـــال واملـــشـــاعـــر واملـــوقـــف 
الــقــارئ  عــن  يتميز  األدب  وقـــارئ  الشخصي، 
العادي، بأن له القدرة على التحليل وفك الرموز، 
لـــذا فــي كثير مــن األحــيــان حــني يكتب بعض 
األدباء في الصحافة ال يدركون أن القارئ ليس 
الحقائق واملعلومات من  لديه وقت الستخراج 
عباراتهم اإلنشائية امللتوية الغامضة، أما قارئ 
األدب والفكر اضافة الى قدرته على الفهم، قد 
يبقى تأثير املادة األدبية معه مدة طويلة، كما 

وذائقته  شخصيته  تشكيل  فــي  تسهم  أنــهــا 
ووعيه؛ ولكن ال يمكن أن ننكر ان الصحافة من 
أهم العوامل التي أثرت في اهتماماتنا الفكرية 
ووصــلــت بــــاألدب عــنــدنــا الـــى هـــذا املــكــان، كما 
بعد  فيما  اصبحوا  الصحفيني  من  الكثير  ان 
أدباء، والكثير من األدباء افردت لهم الصحف 
وهمومهم  أفــكــارهــم  عــن  ليعبروا  صفحاتها 
وفي  الشخصية،  وحتى  واالجتماعية  األدبية 
وطننا العربي في ظل تدني أعداد القراء لكتب 
الــفــكــر والــنــقــد والــــروايــــة والــشــعــر، كــانــت ومــا 
زالت الصحافة املورد املادي األساسي للكثير 
ــاب. ومــن االخــتــالفــات الرئيسة أيضًا 

ّ
مــن الــكــت

ان  والــشــاعــر  بــني الصحافي واألديـــب واملفكر 
لالنجاز،  لديه مواعيد عمل محددة  الصحفي 
التي  املــدة  الكاتب فهو من يتحكم ويحدد  أمــا 
ينجز بها مادته األدبية؛ من يصدق أن عبقريًا 
مثل تولستوي كان يعيد كتابة فصول رواياته 
الذي  هيمنغواي  وكذلك  عديدة،  مــرات  الطويلة 
أعــــاد كــتــابــة بــعــض فــصــول روايـــاتـــه عــشــرات 

املــرات، وهي ظاهرة شائعة لدى معظم األدباء 
الرائد  الروائيني. أما في الشعر، فكان الشاعر 
واملــبــدع بـــدر شــاكــر الــســّيــاب يــقــول، إن مهمة 
الــشــاعــر الــرئــيــســة هـــي الـــحـــذف واالخــتــصــار. 
يــبــدو لــي أن الــفــرق الــجــوهــري بــني الصحفي 
التي  الــحــريــة الشخصية  واألديـــــب، هــو درجـــة 
يــتــمــتــع بــهــا كـــل مــنــهــمــا، الــصــحــفــي ال يمكنه 
بالسياسة  يــلــتــزم  بــل  هــــواه،  يكتب حــســب  أن 
التحريرية للصحيفة التي يعمل بها، ان لم يكن 
هو شخصيًا مالك الصحيفة، أمــا األديــب فال 
رقيب عليه سوى عقله وضميره وذوقه الفني. 
أما أوجه التالقي بني الكتابة الصحفية واألدبية 
الصحافة مدرسة  ان  املثال،  أذكــر على سبيل 
العمل فيها  نافعة لألديب، يستفيد من خبرة 
فــي ادامــــة وتــعــزيــز اتــصــالــه بــالــنــاس وتوسيع 
آفاق رؤيته للحياة والعالم، ما يشكل معينًا ال 
العديد من  ينضب لتجربته األدبية. وقد عمل 
كمراسلني صحفيني  العالم  فــي  األدبـــاء  كــبــار 
لسنوات طويلة؛ منهم هيمنغواي، الذي اتاح له 

عمله في ميادين القتال، أن يكون شاهد عيان 
ــــى والــحــرب  عــلــى مــآســي الــحــرب الــعــاملــيــة األول
األهـــلـــيـــة األســـبـــانـــيـــة، وانـــعـــكـــس كــــل ذلـــــك فــي 
الكتاب  من  الكثير  أن  كما  روايــاتــه وقصصه، 
الــكــالســيــكــيــني عــمــلــوا فـــي الــصــحــافــة ومــنــهــم 
أنــطــون تــشــيــخــوف، ومــــارك تــويــن، وريـــمـــارك، 
واورويـــــل الـــذي ظــل طـــوال حــيــاتــه يــمــارس كال 
النوعني من اإلبــداع، وقال عنه النقاد إنه أعظم 
كاتب مقاالت في الصحافة الغربية الى جانب 

كونه روائيًا كبيرًا.
أما من أشهر األدباء العرب الذين بدؤوا حياتهم 
أيقونات  الــى  املــطــاف  بهم  وانتهى  بالصحافة 
في عالم األدب وال سّيما الرواية، أذكــر، جمال 
غــيــطــانــي، يــوســف الــعــقــيــد، يــوســف السباعي، 
سعد الدين وهبة من مصر، ومن العراق أحمد 
السعداوي و إنعام كجه جي وآخرين، واحالم 
الــســمــان من  الــجــزائــر وغــــادة  مستغانمي مــن 

سوريا وآخرين.
ليس  واألدب،  الصحافة  بــني  املتداخلة  العالقة 
وليدة اليوم بل قديمة، ويمكن اعتبار العديد من 
"روايـــات  الكالسيكيني  الــروايــة  كتاب  نتاجات 
حقيقية.  وأحـــداث  وقــائــع  على  بنيت  وثائقية" 
وقـــد أخـــذت هـــذه الــعــالقــة تتعمق وتــتــســع منذ 
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــفــائــت، ونــجــد الــيــوم 
أن الــكــثــيــر مــن الـــروايـــات الــعــاملــيــة مبنية حــول 
أشـــخـــاص حقيقيني وأحـــــداث حــّيــة وواقــعــيــة. 
إنــهــم يــكــتــبــون مـــا حــصــل فـــي الـــواقـــع، لتتخذ 
نتاجاتهم شكل الوثيقة، وهذا النوع من األدب 
أو  الوثائقي"   – "الفني  بــاألدب  تسميته  يمكن 
الحدود بني  أخــذت  الخيالي. وبذلك  األدب غير 
الصحافة والنثر الفني تتالشى. وهذا ما أقرت 
لعام  اآلداب  نوبل حني منحت جائزة  لجنة  به 
سفيتالنا  الــبــيــالروســيــة  الــكــاتــبــة  الـــى   2015
الــكــســيــفــيــتــش، الــتــي تــنــتــمــي روايـــاتـــهـــا الــســت 
الصادرة حتى اآلن الى هذا النمط غير الخيالي. 
وليس من السهل على الناقد األدبــي اليوم، ان 
يميز بني القصة الخيالية وغير الخيالية، ناهيك 

عن القارئ العادي.

البارحة  ورائــعــة عشتها  مثالية   
ً
كانت سهرة :لقد  كيشوت  دون 

بكل الحواس.
سانشو:عن أية سهرة تتحدث يا سيدي الدون ؟!!

دون كيشوت :سهرة ((حيرت قلبي معاك))  يا سانشو .
ســانــشــو:  هـــل زرت الــســيــدة أم كــلــثــوم فـــي املــقــبــرة ، أم حلمت 

فحضرَت حفلة لها في املنام يا سيدي الدون ؟
دون كــيــشــوت :كــــال أيـــهـــا الـــتـــابـــع األحــــمــــق. أنــــا اســتــحــضــرتــهــا 
لتغني  بها  لــي  جــاء  ،حتى  هندي  بواسطة ساحر  استحضارًا  

بني الطواحني.
الــدون،  الــزواج يا سيدي  سانشو: وما املناسبة. هل عكفت على 
فـــأردت طــرد غــراب الــعــزاب مــن رأســك ومــن حياتك الشاقة التي 

قضيتها بمعارك الطواحني؟
دون كيشوت: لو كانت غايتي الزواج، ما كنت حرصت على عدم 
إخبارك بذلك الحدث الجلل، فأنت ستكون اإلشبني الذي يقف ما 

بيني وبني العروس الكبرى؟!
سانشو: ما قصة الكبرى هذه يا سيدي الدون.هل هناك عروس 

صغرى وعروس كبرى ومتوسطة؟!!
دون كيشوت : ما زلت غبيًا يا سانشو، وتسرُح بدماغك املاعز .

الزجر  تــفــارق  الــتــي ال  أ هــي لغتك  لــَم تخاطبني هــكــذا.  سانشو: 
والتأنيب والرصد والتنقيب فيما وراء دماغي؟

دون كيشوت : أجل. ويحق لي أن أكون ديكتاتوريًا ولو ع لى فرد 
واحد مثلك يا سانشو. أ تعترُض على ذلك ؟

السياسية،  لــلــتــراكــيــب  الــتــاريــخــي  بالنقد  لــي  ســانــشــو: ال خــبــرة 
ولكنني قد أصرخ بوجهك رافضًا عبودية 
الحرب لي، وال أن أكون عبدًا مقننًا بأفكار 
ـــــة ســيــده ولــســان  ســيــده ورمــــح ســيــده وداّب
سيده السليط واملعقوف كالخنجر اليمني.

األفكار  مَك كل هذه 
ّ
عل دون كيشوت: ومن 

 والــخــرابــيــط املــعــجــونــة بــاملــصــطــلــحــات التي 
لــــك وان قــــرأت  ال طـــائـــل مــنــهــا .هـــــل ســـبـــق 

قصيدة للشابي؟ 
الشاعر  اتقصُد  هــذا.  يكون  ومــن  سانشو: 

التونسي املرحوم أبو القاسم الشابي؟
دون كيشوت: نعم هو بعينه. شاعر البيت 
الواحد الذي أفسد أخالق الناس مذ قديم الزمان عندما قال شطر 

وعجز ذلك البيت املسموم املمتلئ تخريفًا وهذيانًا :
 (إذا الشعب يومًا أراد الحياة  - فال بد أن يستجيب القدر)

الــعــلــيــل ذاك،ومــــــات بــعــدهــا دون أن يترك  الــتــحــريــضــي  قـــال بيته 
ـــرائـــب  ــــــــدواب بـــقـــرة تــنــتــفــع الـــشـــعـــوب مــــن لــبــنــهــا ال  خــلــفــه مــــن ال

كأسًا. 
سانشو: لم تكن العلة بالشاعر، انما  ببشر الشعوب التي استقوت 
األمراُض الفاشية الديكتاتورية الالهوتية عليها، فحرضت حتى 
القدر واملقادير عليهم ،فصار املوُت ينازُع البلدان جهارًا، ويجعل 
من الحريات مقابر والرؤوس أقفاص ، ال يخرج منها سوى أنني 

بة . 
ّ
األدمغة املعذ

 أيــهــا الــفــيــلــســوف األحــمــق . 
ً
دون كــيــشــوت: ال تسترسل طــويــال

أنا قائدًا عظيمًا على هذه  فلو بلغت الشعوب أهدافها، ما بقيُت 
الطواحني املطيعة لكل حركة من رمحي الستراتيجي الال مثيل له.

سانشو : أكاد أصدُق!
دون كيشوت :وما الشيء الذي لم تصدقه من قبل يا سانشو؟

سانشو: أن تستمر بعزوبية الخداع لألبد!
دون كيشوت: هل تريدني أن أترك ساحات الوغى، وأنام مع املدام 

في التخت ؟
سانشو: أجل، فستجد في السرير ما لم تحلم به من قبل. 

دون كيشوت : وملْن سأترك امليادين أيها البهلول ؟
سانشو: للرياح التي ستهب مع أغنية ((حيرت قلبي معاك)) يا 

سيدي الدون.
دون كيشوت: وإذًا ..سأعطي أوامري للطواحني بعد التزود بهواء 

الرياح الضآلة.

بكلية  التحق  ان  بعد  أكاديميًا  حياته  بــدأت 
بغداد  في جامعة  العربية  اللغة  اآلداب قسم 
ثم  العربية،  للغة  ُمــدِرســًا  فيها الحقًا  وُعـــّني 
انتقل إلى بولندا ودرس في جامعة وارسو 
وحصل منها على ماجستير ودكتوراه في 
أستاذًا  عمل   ،1983 العام  في  العربي  األدب 
مــحــاضــرًا فــي األدب والــثــقــافــة الــعــربــيــة في 

جامعة وارسو.
من أعماله: وليمة األسماك، موعد مع شفرة 
أيائل  فــراديــس  غيمتني،  بــني  رغــبــة  السكني، 
ــنــهــايــة، مــديــح الــطــائــر  وعــســاكــر، الــبــدايــة وال
وغيرها من الترجمات واملجموعات الشعرية 
ــفــريــد  الــشــخــصــيــة. نـــــال مــــؤخــــرًا جــــائــــزة أل
كوفالكوفسكي من اتحاد ادباء غرب بولندا 
وبهذه  والترجمية،  األدبــيــة  لجهوده  تقديرًا 
املــنــاســبــة تــواصــلــنــا مــعــه فــكــان هـــذا الــحــوار 

الخاص بـ "الصباح: "

ارتقى  أن سجلت حضورًا  لك  ى 
ّ
تأت *كيف 

الى هذا التقدير لدى اتحاد األدباء البولندي؟ 

- وجدت نفسي في البداية في بلد لم أختره 
ملجأ لكْن نظرًا النشغالي بتعلم اللغة وفي ما 
بعد بالبحث ومواصلة تحصيلي األكاديمي 
والــكــتــابــة، نــســيــُت فــكــرة الــرحــيــل عـــن البلد 
املضيف خوفًا من الوقوع في براثن مغامرة 
ثانية ال تحمد عقباها. من بني أدوات الحوار 
والتفاعل مع محيطي الجديد املختلف جملة 
هو  األول  موطني  فــي  ألفته  عما   

ً
وتفصيال

والثقافي  األدبـــي  بالوسط  االخــتــالط  تعزيز 
عــمــومــًا، ثـــم مــمــارســة هـــوايـــة أحــبــهــا تتمثل 
فــي الـــقـــراءة املــكــثــفــة والــتــرجــمــة الــتــي أثــبــتــْت 
الجديد  ملحيطي  مفيدًا  في جعلي  نجاعتها 
ولثقافتي األم ولنفسي. بداياتي عراقية لكن 

نهاياتي مفتوحة.. 

الــثــقــافــي ليمتزج  *كــيــف وظــفــت مــخــزونــك 
بثقافة ثانية ويتقّدم فيها؟ 

 - كان ذلك في العام 1978 حني قمت بترجمة 
بضع قصائد من البولندية إلى اللغة العربية 
لــلــشــاعــر اإلســبــانــي (بــيــثــنــتــه ألــيــكــســانــدره- 
لبنان  في  بالعربية  ونشرتها   (1977 نوبل 
تــحــّديــًا كبيرًا  بــه  سنة 1978. كــان مــا قمت 
لغة  مــن  ولترجمتها  القصائد  لصعوبة  لــي 
وسيطة. انتهزت فرصة حصوله على نوبل 
فكان ما قمت به إشــارة مني بوجودي بعد 
غياب عن النشر بالعربية ملدة خمس سنوات. 
عدُت إلى املسار الصحيح القاضي بترجمة 

البولندي مباشرة ألن ذلك دليل على  األدب 
تعاظم تمكني وانغماسي بلغة ثقافة أعيش 
فـــي كــنــفــهــا. شــــاءت األقــــــدار أن أعــمــل على 
والفضاء  والترجمة،  األدب  جبهة  جبهتني: 
األكاديمي. منذ العام 1980 بدأ اسمي يظهر 
الــبــولــنــدي تــدريــجــيــًا باعتباري  فــي اإلعــــالم 
شاعرًا، وتعزز هذا املنحى بصدور ديواني 
عــن   (1983 الــــــشــــــرق:  (كـــــتـــــاب  الــــشــــعــــري 
في  مساهماتي  وبــدايــة  حكومية،  مؤسسة 
الندوات واألمسيات الشعرية والثقافية وفي 
تمكنت  الــتــي  البولندية  الــدولــيــة  املــهــرجــانــات 
لفيف من شعراء  على  التعرف  من خاللها 

وكتاب العالم. 
بــوتــيــرة مضاعفة قياسًا  الــعــمــل  كـــان عــلــّي 
بما يقوم به أهل البالد كي أثبت حضوري 
فكانت الحصيلة عشرات الدراسات والكتب 
ـــــحـــــوارات مــعــي ومــــا يـــنـــوف عــلــى مئتي  وال
نــدوة وأمسية ومؤتمر محلي  مساهمة في 
كــي ال  كثيرًا  اشتغلت على نفسي  ـــي.  ودول
ُب مزاج اآلخر، 

ّ
تسحقني سنابك الغربة، وتقل

األم.  اآلتية من وطني  األمــل  وضيق فسحة 
وما بقائي على قيد الحياة ثقافيًا وإبداعيًا، 
ســـوى دلــيــل عــلــى انــتــصــار إرادة اإلنــســان. 
قــــرأت وكــتــبــت وطــبــعــًا تــرجــمــُت وحــاضــرُت 
بــمــعــدل (15) ســاعــة يــومــيــًا عــبــر 40 سنة! 
وعــزلــة  متعاظمة،  غبطة  نتائجها  مــن  كـــان 
طوعية منتجة، ومــردود خارجي يرقى إلى 

اإلشادة. 

الـــبـــولـــنـــدي أي  انــغــمــاســك فـــي االدب  *بـــعـــد 

في  تــأثــيــرًا  أبــلــغ  مــحــركــات  تمتلك  الثقافتني 
أعمالك املنجزة بالعربية؟ 

 لحظة واحــــدة عــن أهــلــي ووطــنــي 
ّ

- لــم أتــخــل
وثـــقـــافـــتـــي رغـــــم إحـــســـاســـي بــالــخــيــبــة. أنـــا 
ـــهـــوى. كـــل مـــا فــعــلــتــه هو  عـــراقـــي املــنــشــأ وال
بهدف تعزيز الوجه املشرق للثقافة العراقية 
والعربية خارج حدودها. تشعبْت محاوالتي 
في هذا املجال بسبب انعدام الخلفية الداعمة 

لي على صعيد بالدي وفضائي العربي. 
اإلبــداعــي  الــعــمــل  كـــون  تــذكــر حقيقة  علينا 
جهدًا فرديًا ال يخرج عن نطاقه بدون ترويج 
له. من غير املعقول أن تكتب وتبحث، وتروج 
لــنــفــســك. فـــي دول الــعــالــم املــتــحــضــر هــنــاك 
مؤسسات حكومية وأهلية تقوم باحتضان 
املـــبـــدعـــني والــتــعــريــف بــهــم العــتــقــادهــا بــأن 
مــا تــقــوم بــه يصب فــي مــجــرى رفــع مؤشر 
حــضــور بــلــدانــهــم فـــي الــعــالــم، ال ســيــمــا في 
زمن دخول الثقافة والعلم على خط الكسب 

التجاري والهيمنة. 
  وصلُت في ممارستي اإلبداعية إلى نقطة 
الحاجز  غياب  بعد  الحركة  بحرية  الشعور 
الــلــغــوي واملــعــرفــي بيني وبـــني الــبــيــئــات التي 
أتحرك في فضائها. الحظُت نموًا في تقدير 
وترجماتي  أطرحه،  وما  وكتاباتي،  شعري، 
بحيث صار من الصعب الحديث عن جائزة 
في مجال الترجمة أو الشعر ألجنبي األصل 

دون اإلشارة إلى اسمي.
 

*كــيــف تــقــيــم حــصــولــك عــلــى جـــائـــزة ثقافة 

ُمضّيفة لثقافتك وما أهمية ذلك لديك؟ 

- لم أكــْن في يــوم من األيــام أسعى إلــى نيل 
الجوائز واللهاث خلف سرابها. لكن حينما 
يــلــتــفــت إلـــى جــهــدك الــشــعــري أو الــتــرجــمــي 
طـــــرف مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــتــه فــــال يــمــكــنــك 
االدعــــاء بــعــدم رؤيـــة ذلـــك. حتى أنــنــي أشعر 
بـــاالمـــتـــنـــان والـــشـــكـــر لـــكـــل مــــن كـــتـــب عــّنــي 
 وتوقف ولو للحظة عند تجربتي األدبية غير 

املنتهية. 
ولـــم تــخــرج ردة فــعــلــي عــن نــطــاق ذلـــك بعد 
حــصــولــي عــلــى وســـــام الــتــرجــمــة مـــن قبل 
اتحاد األدبــاء البولنديني في غربها واملتتبع 
يعرف ال مركزية عمل النقابات والجمعيات 
األدبـــيـــة والــثــقــافــيــة فـــي عــمــوم أوروبــــــا الــتــي 
ــهــذا  تـــســـعـــى كــــي تــتــمــيــز فــــي مــــجــــال مـــــا. ل
املــدن  الجوائز على  أمــاكــن منح  تــرون تعدد 
واملـــقـــاطـــعـــات. نــحــن بــأمــس الــحــاجــة لــلــدعــم 
 والــتــشــجــيــع وحــبــذا لــو كــانــت هـــذه الــجــوائــز 
كـــي تجنبنا  مــالــي  مـــــردود  واألوســـمـــة ذات 
ــــوقــــت فـــيـــمـــا هــــو خـــــــارج الــعــمــل  تــضــيــيــع ال

اإلبداعي واملعرفي.
أنظر إلى تكريمي بغض النظر عن طبيعته 
ومــســتــواه عــلــى أنـــه اعـــتـــراف بــجــهــدي أوال، 
وإعــالء من شــأن الفعل اإلبــداعــي- الثقافي- 
أنظر  أخــرى. وشخصيًا،  جهة  من  املعرفي 
ــتــالــي: أي نــجــاح حققته  إلــيــه عــلــى الــنــحــو ال
أو ســأحــقــقــه إنــمــا هـــو عـــرفـــاٌن وإهـــــداء إلــى 
الــعــربــيــة بمعناها   أهــلــي ووطـــنـــي وثــقــافــتــي 

الشامل.

صدر حديثًا عن دار "مؤمنون" للنشر في بغداد كتاب 
الــدكــتــور رســـول محمد رســـول تــحــت عــنــوان (حــــوارات 
فلسفية بني النهرين)، والكتاب ربما هو األول من نوعه 
يضم حـــوارات فلسفية كــان رســـول قــد أجــراهــا ونشر 
بعضها فــي صحف ومــجــالت عراقية وعربية عــدة مع 
نخبة من فالسفة ومؤرخي ومفكري العراق امتّدت من 
سنة 1989 حتى سنة 2000، وهم كل من الدكتور عبد 
األمير األعسم، والدكتور عرفان عبد الحميد، والدكتور 
حــســام اآللــوســي، والــدكــتــور صــالــح الــشــمــاع، والــدكــتــورة 
فوزية العطية، وباحثة إسبانية كانت تدرس االستشراق 
والدكتور سّيار  "نووريا خايه خانيكا"،  العراق هي  في 
 عن الدكتور علي 

ً
الجميل، واألستاذ محمد مبارك، فضال

جواد الطاهر، لكن رسول لم يعثر  على مسّودة الحوار 
وال منشوره ربما بشكل مؤقت حتى العثور عليه.

يــقــول رســـول عــن هــذه التجربة األرشــيــفــيــة فــي مقدمة 
الــكــتــاب: "لــقــد ســاعــدتــنــي عــوامــل عـــّدة عــلــى تــقــديــم هــذه 
الــــحــــوارات فـــي كــتــاب تــحــت عـــنـــوان (حــــــوارات فلسفّية 
املــذكــورة فوق  السنوات  النهرين) لكونها جــرت في  بني 
الذي  الــحــوارات في أرشيفي  بالعراق، منها وجــود هــذه 
وعثوري  الشخصي،  تاريخي  يكون  أن  على  حــرصــُت 
عــلــى الـــحـــوارات فــي أدراج هـــذا األرشــيــف مــنــشــورة في 
صــحــف ومـــجـــالت، بــعــضــهــا غــيــر مــنــشــور رغـــم مـــرور 
الـــســـنـــوات عــلــيــهــا؛ بـــل ورغـــــم ســـفـــري عـــن الــــعــــراق إلــى 
بـــلـــدان عــربــيــة عـــــّدة لــلــعــمــل والــعــيــش فــيــهــا حــتــى ُعـــدت 
 بــالــجــراح، فــكــان هــذا 

ً
إلـــى وطــنــي الـــعـــراق فــرأيــتــه مــثــقــال

 

الكتاب".
وقارئ هذا الكتاب يخرج منه برؤية الفالسفة واملفكرين 
ــــتــــحــــاور مــعــهــم إلـــــى جــمــلــة مــــن املـــفـــاهـــيـــم واملـــســـائـــل 

ُ
امل

املفكرون  هــؤالء  بها  اهتم  التي  واإلشكاليات  والقضايا 
والــفــالســفــة الــعــراقــيــون؛ بــل وتــرســم أمــامــنــا مــالمــح في 
الــقــرن  نــهــايــة  الـــعـــراق  الفلسفي فــي  للفكر  ســلــة واحــــدة 
القطع  الــكــتــاب فــي (126) صفحة مــن   الــعــشــريــن. جـــاء 

املتوسط.



املدرسة  ترك  األغنام  راعــي  القروي  فهذا 
مبكرًا، لفرط فاقة وحاجة، شغف بالرسم 
وتــــوقــــف كـــثـــيـــرًا أمــــــام ســيــنــمــات الــبــلــدة 
بألوانها  مــأخــوذًا  ”أفــيــشــاتــهــا“،   

ً
مــتــأمــال

ــــبــــارزة، فعكف  الـــحـــارة و“فـــيـــكـــراتـــهـــا“ ال
برع  حتى  واستنساخها  تقليدها  على 
فــي تنفيذها وتــمــيــز، ثــم عــمــل فــي ورش 
أيــدي ”اسطواتها“  إنتاجها وتــدرب على 
الذين ذهلوا من موهبته، فسرحوه خشية 
على كارهم، لم يحبط، بل واصــل الرسم 
الــى مؤسسات  أعماله  نهار، وأرســل  ليل 
ـــة، حــــازت بــعــد مــحــاوالت  ــة وعـــاملـــيَّ مــحــلــيَّ
لــيــنــفــذ بــعــد ذلــك  مــضــنــيــة تقييمًا عــالــيــًا، 
مـــلـــصـــقـــات أفـــــــالم ملــنــتــجــني ومـــخـــرجـــني 
ــيــووديــني، مــنــهــا: ”غـــارا  ســيــنــمــائــيــني هــول
هـــــذا“  و“شـــــاهـــــد   ،(2019) مــــــورنــــــال“ 
”مذبحة   ،(2017) و“شــــرف“   ،(2014)

”األخـــبـــار“   ،(2017) الــحــديــقــة“ 
ــة“  الــجــيــنــيَّ و“الــــحــــرب   ،(2019)

.(2020)
ســيــنــمــا الــــ (الـــصـــبـــاح) حـــاورت 
النت،  بلعربي من خــالل شبكة 

فكان هذا اللقاء:

* فــــن رســـــم املـــلـــصـــق غــيــر 
مــــــــعــــــــروف فــــــــي بــــلــــدانــــنــــا 
ة على نطاٍق واسع،  العربيَّ
ويـــكـــاد يـــكـــون حـــكـــرًا على 
أســـــــمـــــــاء مــــعــــيــــنــــة، مـــتـــى 

اكتشفته؟ 
- كــنــت مــهــتــمــًا بــالــرســم في 
طــفــولــتــي، وتــشــدنــي األلــــوان 
ــــبــــًا مــا  وتــــســــحــــرنــــي، وغــــال
تــــجــــذبــــنــــي صـــــــــور نــــجــــوم 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــتــــي تــنــشــرهــا 
الــجــرائــد واملــجــالت، فأعيد 
الشغف  بي  وبلغ  رسمها، 
فــي  أراه  مـــــا  ـــتـــقـــط  أل أنــــــي 
طــريــقــي الـــى املـــدرســـة من 
مــــنــــشــــورات مـــلـــقـــاة عــلــى 
فــيــهــا  وأبــــــحــــــث  األرض 
عــــــن صــــــــــوٍر أنـــســـخـــهـــا، 
أبــــحــــث  أْن  قـــــــــــررت  ثـــــــم 
عـــن نــجــومــي املــفــضــلــني 
ـــبـــلـــدة،  فـــــي ســـيـــنـــمـــات ال
فــســحــرتــنــي املــلــصــقــات 

 أتأملها 
ً
وحرارة ألوانها، فكنت أقف طويال

وأخزنها في دماغي، لكي أستعيدها في 
ــة،  مــا بــعــد رســمــًا عــلــى دفـــاتـــري املــدرســيَّ
الجميل،  الفن  بهذا  بــدأ شغفي  هنا  ومــن 
ــة،  ثــم توقفت عــن الــدراســة ألســبــاٍب مــاديَّ
معاناة  وبعد  العمل رسامًا  الــى  واتجهت 
واستغالل ملوهبتي وجدت من يساعدني 
ويأخذ بيدي الى عالم الفن الجميل، وعلى 
الرغم من شظف العيش واصلت ممارسة 
رســـم املــلــصــقــات كــهــاٍو مــغــرٍم بــهــذا الفن 

الفريد.

امللصق  رســـم  أنَّ  مــعــي  تعتقد  أال   *
الــيــدوي انــقــرض أو كــاد فــي العالم، 
ـــة، ملــــاذا  بـــحـــلـــول الــتــقــنــيــات الـــرقـــمـــيَّ

اإلصرار على ذلك؟

ــكــنَّ الــرســمــة الــتــي  - نــعــم هـــذا صــحــيــح، ل
نفذها تضجُّ باملشاعر والتقانة، وهذا ما 

َ
أ

وامللصق  املنتجني،  عند  مقبولة  جعلها 
كــمــا هــو مــعــروف اصــطــالحــًا: ”مــســاحــة 
ــــــورق مــطــبــوعــة تــعــلــن عـــن فــيــلــم“،  مـــن ال
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــصــنــيــف األفـــــالم الــى 
والتسجيلي،  الـــروائـــي،  هــي  أنـــــواع،  ثــالثــة 
والرسوم املتحركة، إال أنها جميعًا تحتاُج 
إلــى التعريف بها والــتــرويــج لها مــن أجل 
أموالهم  األقــل،  املنتجون، على  أْن يسترد 
التي صرفوها، مضافًا إليها األربــاح، لذا 
فإنَّ ملصقات األفالم تعدُّ من أهم وسائل 
الدعاية والتسويق، وقد عرفه الفرنسيون 
فــي بــدايــات انــطــالق السينما عــام 1985، 
وعــرفــتــه مصر مطلع الــقــرن املــاضــي، ثم 
ة، واستمر  انتشر في معظم الدول العربيَّ
يدويًا وتطور خالل قرن من الزمان، لكْن 
مــــع مــــــرور الـــزمـــن 

طـــــــغـــــــت 
ـــة عـــلـــى صــنــاعــة  ـــرقـــمـــيَّ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ال
”االفــــــيــــــش“، بــيــنــمــا صـــــــارت املـــتـــاحـــف، 
ـــ“املــلــصــق“ املــرســوم  هـــي املـــكـــان األثـــيـــر ل
هذا  إلعــادة  فجهدت  ة،  التقليديَّ بالطريقة 
ة ملواكبة  الفن الى مكانته، بطريقة عصريَّ
وواجهت مصاعب جمة،  ة،  الرقميَّ املوجة 
منها: كيف يتسنى لي عرض رسوماتي 
الفن  املنتجني، وإقناعهم بقيمة هذا  على 
املعاصر واملميز؟، فكانت محاوالت تلتها 
وتــلــتــهــا أخـــــرى، إذ عــمــلــت لــيــل نــهــار في 
مــا شاهدته  كــل  املظلمة، أخطط  ورشــتــي 
في قاعة السينما، وبعد أْن تراكمت عندي 
الــى شركات  األعــمــال، غــامــرت بإرسالها 
ة، وجاء الرد بالقبول،  ة وعامليَّ إنتاج محليَّ

لتبدأ رحلة تحقيق األحالم.

* وصــلــت رســومــاتــك الــى هوليوود 
الــتــي ال تــقــبــل إال املـــواهـــب الــكــبــرى، 
وأنـــــت مــبــتــدئ وتــعــيــش بــعــيــدًا عن 
املـــديـــنـــة فــــي قـــريـــتـــك الـــغـــافـــيـــة عــلــى 
الــبــحــر، كــيــف حــصــل هــــذا، ومـــن هو 
أول منتج اعترف بموهبتك، وما هو 
الفيلم الذي اشتغلت أول ملصق له؟

- ســـؤال مــهــم جـــدًا، نــعــم بحكم تجربتي 
في هوليوود، فهم ال يلتفتون إال للمواهب 
الـــكـــبـــرى واملـــحـــتـــرفـــة، وحـــتـــى هـــــــؤالء، ال 
يحالفهم الحظ في الحصول على فرصة 
الــعــمــل فــي كثير مــن األحـــيـــان، ولــكــنَّ ما 
حصل لي هو قوة رسوماتي واختالفها 

 عن كثيٍر من الحظ.
ً
عن السائد، فضال

األرجنتيني خوان،  واملخرج  املنتج  وكــان 
أنــتــج ومــثــل فــي مسلسل مشهور  الــــذي 
بعنوان ”غارا مورتال“، قد كلفني بتصميم 

مــــــــــلــــــــــصــــــــــق 
املــــســــلــــســــل وفـــــعـــــلـــــت، فـــــالقـــــى املـــلـــصـــق 
االستحسان ونال شهرة واسعة الى حد 
ة  أْن طلبت مني مجلة ”اونكو“ األرجنتينيَّ
ـــة وطــريــقــة  حـــــــوارًا عــــن مــســيــرتــي الـــفـــنـــيَّ
اشتغالي، التي وصفتها املجلة بالجديدة 
في صناعة ”امللصق“ يدويًا، فتوافد علي 
بإنتاج  وكلفوني  واملــخــرجــون  املنتجون 

رسومات ألعمالهم.

* مشاهير ونجوم أحبوا رسوماتك، 
ما هي قصتك مع رسام الكاريكاتير 

توم باشتيل؟
- الـــفـــنـــان تــــوم بــاشــتــيــل هـــو مـــن أشــهــر 
والعالم  أميركا  في  الكاريكاتير  رسامي 
 فــــي جــــريــــدة ”نــــيــــويــــورك تــايــمــز 

ُ
يـــعـــمـــل

اطلع  ”نيويوركير“،  ومجلة  ة“  األميريكيَّ
على مسيرتي الفنية منشورة في إحدى 
ـــة، فــأعــجــب بــأعــمــالــي  املـــجـــالت األمـــيـــركـــيَّ
كثيرًا وقدم لي ”الرسمة“ كعربون محبة 
لــشــخــصــي، وبــــذا كــنــت أول فــنــان عربي 

يرسمه الفنان توم باشتيل.

تقنياتك  عــن  بالتفصيل  حــدثــنــا   *
فــي رســـم املــلــصــق ومـــدى اختالفها 
ـــة الـــتـــي يعمل  عـــن الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيَّ
مـــــن خـــاللـــهـــا فــنــانــو 
الــعــالــم، واألهـــم كيف 
اقـــــتـــــنـــــع املــــنــــتــــجــــون 
األمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــيــــــــــــــون 
بــرســومــاتــك املــنــجــزة 

يدويًا؟
- ”املــلــصــق“ الــيــدوي، هو 
تـــصـــمـــيـــٌم فــــنــــي يــتــحــكــم 
الفنان في تقنيات جوانبه 
ـــة، بــكــل إحــســاس  اإلبـــداعـــيَّ
إبــراز  فــي  ومبالغة  وتمعن 
الـــــظـــــل والـــــــنـــــــور، بـــطـــريـــقـــة 
حـــرة تــمــنــحــك مــســاحــة من 
”امللصق“  فــي  أمــا  التعبير، 
ة  فنيَّ ملــســات  فثمة  الــرقــمــي، 
ال يمكن لآللة أْن تستوعبها 
مــتــعــلــقــة  هـــنـــا  ـــة  الـــقـــضـــيَّ ألنَّ 
باإلحساس، وعندما تثق في 
كبيرة  جــهــودًا  وتــبــذل  عملك 
إلنــجــازه، فمن املــؤكــد ستجد 
أعــمــالــك ويــرحــب  مــن سيقيم 
 ،

ً
بـــهـــا، وهــــو أمـــــٌر لــيــس ســهــال

فـــمـــن الـــصـــعـــب الــــتــــواصــــل مــع 
يوجد  ال  إذ  هوليوود،  منتجي 
الرسائل،  على  للرد  لديه  وقــٌت 
لــكــنَّ املـــحـــاوالت وجــــودة املنتج 
ـــــك مــغــالــيــق  وفـــــــرادتـــــــه يـــفـــتـــح ل
ــــــــواب، وهـــــذا مـــا حــصــل من  األب
خـــــالل تـــجـــربـــتـــي مــــع مــخــرجــي 
ومنهم  بأعمالي  أعجبوا  الذين  هوليوود 
من أطلق عليَّ لقب ”األسطورة“، وآخرون 

لقبوني بـ“فنان العرب“.

* بــعــد كــل هـــذه الــشــهــرة واالهــتــمــام 
الــــعــــاملــــي، ألــــــم تـــفـــكـــر فـــــي تــأســيــس 
مــدرســة، أو معهد لتعليم هــذا الفن 

النادر؟
- نــعــم، فــكــرُت فــي فتح مــدرســة، وأتمني 
بــلــدي والــبــلــدان  التسهيالت فــي  أمــنــَح  أْن 
ة، كي أفتح مدرسة لتعليم فن رسم  العربيَّ
ة وملهمة  امللصق، فأعتقد أنَّ تجربتي ثريَّ
لــلــشــبــاب، خــصــوصــًا أصــحــاب املــواهــب، 
الذين أتمنى عليهم أال يتخلوا عما حباهم 

الله من مواهب وملكات.

ال أعني بها رسائل من العالم اآلخر 
حــرفــيــًا، لـــكـــْن، هــكــذا أرادهـــــا مــخــرج 
وكــاتــب ســيــنــاريــو فيلم ”املــراســلــة“ 
جــــوزيــــبــــي  اإليــــــطــــــالــــــي   (2017)
تــــــورنــــــاتــــــوري صـــــاحـــــب ”ســـيـــنـــمـــا 
أفضل  بأوسكار  الفائز  بــرادايــس“، 
وبــالــعــودة  عـــام 1990،  أجــنــبــي  فيلم 
الى ”املراسلة ” الذي حاول أْن يقترب 

بما جــرى في  التفصيل  بشيء من 
فــيــلــمــه الـــســـابـــق، يـــبـــدو أنــــه هــاجــس 
ذات  فــهــي  تــورنــاتــوري،  روح  يتملك 
الثيمة أيضًا في الفيلمني عبارة عن 
”رســـائـــل تــصــل مـــن الــعــالــم اآلخـــر“ 
ومن يرسلها إلينا أحبة عشنا معهم 
وأحبونا،  أحببناهم  معنا،  وعــاشــوا 
فــــاملــــخــــرج يــــقــــدم لــــنــــا عــــبــــر إيــــقــــاع 
ســيــنــمــائــي هـــــادئ حــيــنــًا وصـــاخـــٍب 
الــى حــد الــهــوس والتوتر حينًا آخــر، 
عالقة حب تربط بني عالم فيزياوي 

مع تلميذته الشابة ـ هناك فارق في 
السن لم يشر إليه الفيلم ال من بعيد 
أو مــن قــريــب ـ تـــؤدي دورهـــا املمثلة 
أنهما  نفهم  إذ  ”أولجا كورلكييبو“، 
متحابان بشكٍل جنوني منذ املشهد 
مــتــزوجــًا  الـــرجـــل  كــــون  رغــــم  األول، 
ولكْن حاملا ندخل في  أطفال،  ولديه 
تفاصيل الثيمة الرئيسة التي أرادها 
املـــــخـــــرج، تــــطــــوف هـــــذه الــتــفــاصــيــل 

وتبقى الزمة قاسية وحادة.
حـــيـــنـــمـــا يــــــمــــــوُت الــــبــــطــــل بـــمـــرض 

السرطان، يؤدي دوره املمثل جيرمي 
الــغــريــبــة  الـــكـــاريـــزمـــا  آيــــروتــــيــــز ذو 
املهيمنة على املشاهد، نراه يعدُّ العدة 
فهو  مـــات،  أنــه  تعلم حبيبته  ال  لكي 
حتى  عليها  مهيمنًا  يبقى  أْن  يريد 
بــعــد مـــوتـــه، فــيــبــدأ بــاالعــتــمــاد على 
ة  معارفه إليصال رسائله االلكترونيَّ
تذكرها  توقيتات  وفــق  حبيبته  الــى 
ميالدها،  كعيد  حياتها،  بمناسبات 
أو  االمتحان،  الــى  تقديمها  أو موعد 
زيـــارتـــه ألمـــهـــا.. كـــل هـــذا مـــن خــالل 
الحاسوب تارة وعبر الهاتف الجوال 
بدقة  بوتيرة محسوبة  أخــرى،  تــارة 
املــوهــبــة في  عــالــم فلكي خبير، هــذه 
الـــحـــســـاب ودقـــتـــهـــا يــضــفــيــهــا عــلــى 
حــيــاتــه مــا بــعــد مــوتــه، ويستمر في 
ة  ة واملرئيَّ إرسال الرسائل االلكترونيَّ
عــبــر الــوســائــل املــتــاحــة، وهـــي ميزة 
وجه  نطالع  فنحن  غريبة،  ة  إخراجيَّ
املــمــثــل عــبــر الــحــاســوب، ومـــن خــالل 
حوارات تتعلق بالحب وبذات اللحظة 
بــإرســال باقة  التي يكلف فيها أحــد 
ورد أو تهنئة، يكون هو على الشاشة 
يخبرها بتسلم الرسالة، وهذه تقنية 
استخدمها املخرج ـ كمغامرة ـ ألنها 
ربــمــا تــصــيــب املــشــاهــد بــاملــلــل، وقــد 

دقيقًا  حسابًا  القضية  هــذه  حسب 
حينما أعطى ”ما يشبه الباسوورد“ 
كلمة معينة تكتبها عشر مــرات إذا 
ـــيـــه، لــكــنــهــا وربـــمـــا كما  اشـــتـــاقـــت إل
أشــــرت أصــابــهــا املــلــل، مــلــل هيمنة 
املـــــوت عــلــى الـــشـــاشـــة والـــحـــاســـوب 
 
ً
الــجــديــد الــــذي اشـــتـــراه لــهــا، فضال
اإليطالي  املنتجع  في  عشهما  عن 
املطل على البحر، وفي لحظة تقرر 
إتــــــالف كــــل شــــــيء، لــكــنــهــا تــنــدم 
وتــســتــعــني بــخــبــيــر فــــي مــحــاولــة 
مـــنـــهـــا إلعــــــــادة املـــلـــفـــات الـــتـــالـــفـــة، 
فــنــراهــا تــعــود الــى ”الــبــاســوورد“ 
تـــتـــوالـــى عليها  لــتــكــتــبــه حــيــنــهــا 
الـــرســـائـــل واألشــــرطــــة مـــن رجـــٍل 
معها  العيش  على  يــصــرُّ  مــيــت، 
أطول فترة ممكنة، وهذا ما أطلق 
حتى  حيًا  البقاء  ”غريزة  عليه 
عبقري  يجسدها  املـــوت“  بعد 
”جوزيبي  ــة  اإليــطــالــيَّ السينما 

تورناتوري“.
الــفــيــلــم أثــــار فــيــنــا الــكــثــيــر من 
نحلم  التي  الرائعة  التفاصيل 
نحلم  أْن  نستطيع  ال  أو  بها، 
لــنــا أْن  لــو قـــدر  فــي تحقيقها 

نموت.

بداياتها  مــنــذ  السينما  صــنــاع  شكسبير  مــســرحــيــات  ألــهــمــت 
األولى، فأنتجت على مدار تاريخها الذي تجاوز القرن بعقدين، 
، بــضــمــنــهــا 84 شــريــطــًا 

ً
ـــيـــًا طـــويـــال أكـــثـــر مـــن 415 فــيــلــمــًا روائ

املسرحي،  النص  مع  التطابق  حد  مقتبسة  قصصها  صامتًا، 
تناولت  األفــالم  هــذه  القليل من  لكنَّ  وأحيانًا مستلهمة روحــه، 
سيرة شكسبير املثيرة للجدل دائمًا، حتى أنها تكاد تعدُّ على 
األصــابــع، ألســبــاب: ليس أقلها شــح املــصــادر املــوثــوقــة املتعلقة 
الكنيسة  قبره، وسجالت  الكبير، عدا شاهدة  الكاتب  بيوميات 
التي توثق ميالده وزواجه وموته، ولوال مبادرة اثنني من أعضاء 
الكاملة، لضاع  ة  امللك“، بإصدار أعماله املسرحيَّ فرقته ”رجــال 

.
ً
تراث شكسبير وصار مجهوال

الــثــالث األخــيــرة مــن حياة صاحب ”املــلــك لير“  وتــعــدُّ السنوات 
األكثر غموضًا، إذ توقف عن التأليف وغادر لندن بغضب الى 
بلدته األولى ستراتفورد التي فارقها ألكثر من عشرين عامًا، 
الذي  أعقبت حريق ”مسرح غلوب“  التي  الثالث  السنوات  هذه 
يمتلكه أثناء عرض مسرحيته ”هنري الثامن“، هي محور أحداث 
براناه  االنكليزي كنيث  للمخرج  ”الكل صحيح“ (2018)  فيلم 
ة، بمبنى سردي  ة والشعريَّ الشغوف بأعمال شكسبير املسرحيَّ
السيناريست  هندسها  ــة،  تــاريــخــيَّ ة  خياليَّ وقــائــع  على  اعتمد 
والكاتب املسرحي بن التون ونفذها مدير التصوير زاك نيكسون 
(موت ستالني) الذي غلف مشاهد الفيلم بلقطات أضفت إيقاعًا 
 عن مشاهد 

ً
دراميًا يظلم تارة ويسطع بهجة تارة أخرى، فضال

صورها بتنوٍع بصري مشبٍع بألوان الطبيعة، وهو بذلك أسهم 
مع سيناريست عــارف ومخرج مهووس بكل ما يمت لشاعر 
 وتطوير 

ً
إنكلترا العظيم بصلة، بتعميق األحداث املختزلة أصال

وفــــق سياقها  ـــة  الـــســـرديَّ مــســاراتــهــا 
ـــك ال يــحــدث لــوال  ــتــاريــخــي، وكـــل ذل ال
ممثلني كالسيكيني معظمهم  وجــود 
فاملخرج  املـــســـرح،  مــن معطف  خـــرج 
”جعجعة  (”عــطــيــل“،  بــرانــاه   كينيث 
بـــــل طـــــحـــــني“، ”هـــــنـــــري الــــخــــامــــس“، 
ة شكسبير  ”هاملت“) جسد شخصيَّ
األنــف،  ــَر شكله، ال سيما  غــيَّ أْن  بعد 
وهي مهمة ليست سهلة، فشكسبير 
 بــعــد تـــقـــاعـــده وانـــهـــمـــاكـــه فـــي تــرمــيــم 
خـــــراب أســـرتـــه واغـــتـــرابـــه فـــي بــلــدتــه 
بــــدا منطفئًا  ــيــف،  ــتــأل ال وعـــزوفـــه عـــن 
وخـــانـــعـــًا ال يــنــتــمــي لـــشـــاعـــر عــظــيــم 
وكـــاتـــب مــســرحــي أعـــظـــم، بــمــعــنــى لم 
بتبرير  بــرانــاه  واملمثل  املخرج  ينجح 
هذا التحول في حياة مؤلف ”روميو 

وجوليت“.
ـــة  الـــبـــريـــطـــانـــيَّ أدت  الــــوقــــت  ذات  فــــي 
املـــخـــضـــرمـــة جــــــودي دنـــيـــش (املــلــكــة 
عــاشــقــًا“)  فــي ”شكسبير  الــيــزابــيــث 
فهي  املــركــبــة،  هــاثــواي  آن  ة  شخصيَّ
بــنــتــيــه  وأم  تـــكـــبـــر شــكــســبــيــر  الــــتــــي 
وولــــــده، الــتــي تــركــهــا لــعــشــريــن عــامــًا 
إذ  عــابــر،  ومعاملته كضيٍف  عــودتــه  وبعد  تربيتهم  مــن  تعاني 
اختارت له ”أفضل سرير“ (الضيوف يحصلون على األفضل)، 
ة ال تقرأ ما يكتبه زوجها،  أميَّ أيضًا تعاني نقصًا ألنها   وهــي 
الــعــادل   عــن اعــتــقــادهــا بــأنــه خانها باهتمامه بـــ“الــشــاب 

ً
فــضــال

الــجــمــيــل“ الـــــذي تــربــطــه بـــه عـــالقـــة شــــــاذة، كـــل هــــذه املــشــاعــر 
كان  بينما  باسترخاء وحضور،  دينش  واالنفعاالت جسدتها 
بدور  ماكيلني  إيــان  الشهير  اإلنكليزي  للمثل  الفخم  الحضور 
ة  راعي شكسبير ومعبوده ايرل ساوثامبتون، إذ جسد شخصيَّ
النبيل املتيم بشعره وعظمة مسرحياته، الذي ال يخفي نظرات 

شبقة.
ة األحداث  عوض املخرج من خالل كاتبه املفضل التون محدوديَّ
أبرزها وربما  ة،  الدرامي، بابتكار خطوٍط سرديَّ وعدم تناميها 
املحرك الذي أسهم في حبك األحداث، حكاية موت هلمينت التي 
أوهــمــوا أبـــاه أنــه مــات بــالــطــاعــون، لكنه مــات غــرقــًا بسبب أخته 
التوأم التي كانت تكتب له القصائد وينسبها الى لنفسه ليرضي 
عودة  وخــالل  مباشرة  الحرق  وبعد مشهد  املفتتح  فمنذ  أبــاه، 
 لالستراحة فيفاجأ بطفٍل 

ً
شكسبير الى ستراتفورد يقف قليال

لنكتشف  أنهاؤها،  عليه  يجب  التي  قصته  عن  يحدثه  صغيٍر 
أْن يكتشف  مــرارًا لكنه يختفي بعد  الــذي يظهر  ابنه  أنــه شبح 

شكسبير سرَّ موته.
الــفــيــلــم تــحــيــة لــشــكــســبــيــر مـــن مـــخـــرٍج مـــحـــٍب، أراد مـــن خــالل 

 ســــرٍد بــصــري خــيــالــي تــاريــخــي، ســد ثــغــرات فــي ســيــرة حياة  
حافلة.

« »
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ما محتوى البرقيات؟
معلومــات  بوســت  واشــنطن  صحيفــة  نقلــت 
حصلــت عليهــا مــن برقيــات دبلوماســية، جــاء 
فيهــا أنــه فــي العــام 2018 ُأرســل دبلوماســيون 
إلــى  متكــررة  زيــارات  فــي  أميركيــون  علميــون 
املســؤولون  وأرســل  صينيــة.  أبحــاث  منشــأة 
تحذيرَين إلى واشــنطن من أنَّ إجراءات الســالمة 

غير كافية في املختبر.
وجــاء فــي الصحيفــة أن املســؤولني كانــوا قلقــني 
حيــال ضعــف فــي إجراءات الســالمة واإلدارة في 
مركــز ووهــان لعلــم الفيروســات، وطلبــوا مزيــدا 

من املساعدة.
وبحســب واشــنطن بوســت، فــإنَّ الدبلوماســيني 
كانــوا قلقــني مــن أن بحثــا يجريــه املختبــر حــول 
فيــروس كورونــا لــدى الخفافيــش، قد يــؤدي إلى 

وباء جديد يشبه وباء سارس.
وتضيــف الصحيفــة أنَّ هــذه البرقيــات قد دعمت 
الحكومــة  أروقــة  فــي  مؤخــرا  جــرت  نقاشــات 
األميركيــة بخصــوص احتمــال أن يكــون مركــز 
فــي  آخــر  مختبــر  أو  الفيروســات  لعلــم  ووهــان 
ووهان هو مصدر الفيروس الذي تسبب بالوباء 

الحالي.
كمــا نشــرت محطــة فوكــس نيــوز تقريــرا يعــزز 

نظرية أن منشأ الفيروس أحد املختبرات.
العــام  نهايــة   “19  - ”كوفيــد  فيــروس  وتفشــى 
املاضــي، وكانــت أولــى الحــاالت مرتبطــة بســوق 

أطعمة في ووهان.
ورغم انتشــار بعض التكهنات على اإلنترنت، ال 
يوجــد أي دليــل علــى أن فيروس ســارس – كوف 
- 2 (الــذي يســبب كوفيــد - 19) كان قــد تســرب 

بطريق الخطأ من أحد املختبرات.

السالمة الحيوية
الفيروســات  تــدرس  التــي  املختبــرات  تعتمــد 
مســتوى  بمعاييــر  ُيعــرف  نظامــا  والبكتيريــا 
السالمة الحيوية. وهناك أربعة مستويات تعتمد 
ُتــدرس  التــي  البيولوجيــة  العناصــر  أنــواع  علــى 

واالحتياطات املطلوبة للعزل.
ويعــد املســتوى األول هــو املســتوى األدنــى مــن 
الســالمة ويســتخدم فــي املختبــرات التــي تــدرس 
عناصر بيولوجية معروفة جيدا، وال تشــكل أي 

خطر على اإلنسان.
وترتفــع إجــراءات االحتــواء وصوال إلى املســتوى 
الرابــع، الــذي يعــدُّ أعلــى مســتوى للســالمة، وهــو 
التــي تتعامــل مــع أخطــر  يعتمــد فــي املختبــرات 
مسببات أمراض يوجد لها القليل من العالجات 
ماربــورغ،  وفيــروس  إيبــوال  مثــل  اللقاحــات:  أو 
فــي  الجــدري  حــول  أبحــاث  (تجــري  والجــدري 
فــي  والثانــي  أمريــكا  فــي  فقــط: واحــد  مركزيــن 

روسيا).
إجــراءات  خبيــرة  لينتــزوس،  فيليبــا  وتقــول 
كوليــدج:  لنــدن  جامعــة  فــي  ــة  الحيويَّ الســالمة 

”الــروس مثــًال يســمون أعلــى درجــات االحتــواء 
بأنهــا رقــم 1، فــي حــني أن أقــل مســتوى هــو 4. 
أي أنه على العكس تماما. لكن اإلجراءات الفعلية 

ومتطلبات البنى التحتية متشابهة“.
حــول  دليــًال  العامليــة  الصحــة  منظمــة  ونشــرت 
ليســت  املعاييــر  أن  إال  املختلفــة  املســتويات 

مفروضة بأي من االتفاقيات الدولية.
لضمــان  (املعاييــر)  ”ُطــورت  لينتــزوس:  وتقــول 
تنتقــل  ال  كــي  املختبــرات  فــي  العاملــني  ســالمة 
فيهــا  يعيشــون  التــي  لألماكــن  أو  لهــم  العــدوى 
مقصــود  غيــر  تســلل  أي  ولتجنــب  وللبيئــة، 

(للفيروسات)“.
لكنهــا تضيــف: ”يمكــن فــرض املعاييــر مــن قبــل 
مــع  القيــام بمشــاريع  أردت  إن  املــال.  يملــك  َمــن 
شــركاء دوليــني فهم يطلبــون أن تعمل املختبرات 
منتجــات  بيــع  أردت  وإن  معينــة.  ملعاييــر  وفقــا 
فــي ســوق معينــة، أو تقديــم خدمــات معينــة مثــل 
االختبــارات، عليــك أيضــا العمــل وفقــا للمعاييــر 

الدولية“.
وتلقــى مركــز علــم الفيروســات بالفعــل تمويــال 
بحثيــة  مراكــز  قبــل  مــن  ومســاعدة  أمريكيــا، 
ــة. وكانــت البرقيــات قــد نصحــت بزيــادة  أميركيَّ

املساعدة.

ما نوع الخلل؟
التــي  املعلومــات  أن  هــي  املختصــرة  اإلجابــة 

تناولتها واشنطن بوست ال تذكر ذلك.

لخــرق  طــرق متعــددة  عــام، هنــاك  لكــن، بشــكل 
إجراءات الســالمة في املختبرات التي تتعامل مع 

عناصر حيوية.
”مــن  لينتــزوس  للدكتــورة  وفقــا  ذلــك،  ويشــمل 
يمكنــه الدخــول إلى املختبــر، التدريبات والدورات 
وإجــراءات  والتقنيــني،  للعلمــاء  التنشــيطية 
املحتويــات،  وقوائــم  بالســجالت،  االحتفــاظ 
وإجــراءات  الحــوادث،  عــن  اإلبــالغ  وإجــراءات 

اإلسعاف“.
* هــل تعــد املخــاوف التــي ظهــرت فــي البرقيــات 

الدبلوماسية أمرًا معتادا؟
- تقــع حــوادث بالفعــل؛ ففــي العــام 2014، وجدت 
قواريــر مــن الجــدري فــي صنــدوق كرتونــي، فــي 

مركز بحثي في واشنطن.
األميركــي،  الجيــش  شــحن   ،2015 العــام  وفــي 
بالخطأ، عينات الجمرة الخبيثة بدًال من جراثيم 
ميتة لتســعة مختبرات في أنحاء البالد ولقاعدة 

عسكرية في كوريا الجنوبية.
* هناك بعض الحوادث التي ال تصل إلى اإلعالم.

- يوجد عدد قليل نسبيًا من املختبرات املصنفة 
تذكــر  الســالمة.  مــن  الرابــع  املســتوى  ضمــن 
ويكيبيديــا أكثــر من خمســني مختبــرا في أنحاء 
ليــس  الفيروســات  لعلــم  العالــم، ومركــز ووهــان 

واحدا منها.
ويجب بناء هذه املختبرات وفقا ملواصفات عالية 
ألنها تتعامل مع أكثر مســببات املرض خطورة. 
عــام ســجالت ســالمة  لديهــم بشــكل  وبالتالــي، 

إجــراءات  بشــأن  مخــاوف  أيــة  فــإن  لــذا،  جيــدة. 
أن  تســتوجب  املرافــق،  هــذه  أحــد  فــي  الســالمة 

تكون جديرة باالهتمام.
تســرب  بشــأن  قبــل  مــن  مزاعــم  ظهــرت  هــل   *

فيروسات من مختبر؟
- نعــم، فــور معرفتنا بفيروس كورونا املســتجد 

كان هناك تكهنات حول أصله.
إحــدى الفرضيــات التــي انتشــرت علــى اإلنترنــت 
على نحو كبير في شــهر كانون الثاني، أشــارت 
إلــى أنَّ الفيــروس قــد خّلــق فــي مختبــر كســالح 
بيولوجــي. لكــنَّ هــذا االدعــاء دحــض مــرارًا مــن 
قبــل العلمــاء، الذيــن أشــاروا إلــى دراســات تظهــر 
أنَّ أصل الفيروس حيوانات، وغالبا الخفافيش.

كمــا يمكــن تخليــق الفيروســات ألســباب تتعلــق 
بأبحاث علمية جوهرية.

كورونــا،  فيــروس  جينــوم  حــول  دراســة  لكــنَّ 
ُنشــرت فــي آذار، وجــدت أنــه ال توجــد مؤشــرات 

إلى أنه تم تصنيع الفيروس.
وقال كريســتيان أندرســون، وهو من املشــاركني 
في الدراسة ومن فريق باحثي مركز سكريبس 
بيانــات  مقارنــة  خــالل  ”مــن  كاليفورنيــا:  فــي 
فيــروس  لســالالت  املتاحــة  الجينــوم  تسلســل 
كورونــا املعروفــة، يمكننــا التأكيد بشــدة على أن 

سارس - كوف - 2 قد نشأ بصورة طبيعية“.
أيضــا بخصــوص تســرب غيــر  وهنــاك مزاعــم 
مقصــود مــن أحــد املختبــرات. ويدعــم ذلــك قــرب 
مركزيــن  مــن  البحريــة  لألطعمــة  ووهــان  ســوق 

حــول  أبحاثــا  يجريــان  األقــل  علــى  بحثيــني 
األمراض املعدية.

لكــن يجــب التنويــه إلــى أنَّ مســألة أن مركــز علــم 
حــول  بحثــا  أجــرى  ووهــان  فــي  الفيروســات 
فيــروس كورونــا لــدى خفــاش، هــو أمــر معروف؛ 
فهــذا البحــث كان قانونيــا ومنشــورا في مجالت 

دولية.
الفيــروس  أصــل  قضيــة  إن  لينتــزوس  وتقــول 
”ســؤال شــديد الصعوبــة“، مضيفــة أنــه ”كانــت 
هنــاك نقاشــات عــدة مــن خلــف الكواليــس.. فــي 
ة، مشككة في  أوســاط خبراء الســالمة البيولوجيَّ
أنَّ أصــل الفيــروس هــو ســوق مأكــوالت بحريــة - 

الرواية التي روجت لها الصني بقوة“.
لكــن حاليــا ليــس هنــاك أي دليــل علــى أن مركــز 

بحوث ووهان كان مصدر الفيروس.

تهديدات ترامب
من جانبه حّذر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يوم السبت الفائت، الصني من ”تبعات محتملة“ 
د“  ســُتواجهها إذا كانت ”مســؤولة بشــكل متعمَّ

عن تفّشي فيروس كورونا املستجّد.
وقــال ترامــب خــالل مؤتمــره الصحافــي اليومــي 
فــي البيــت األبيــض ”كان يمكــن أن يتــّم إيقافــه 
(الوبــاء) فــي الصــني قبــل أن يبــدأ، وهــذا لــم يتّم“. 
أضاف ”واآلن، العالم كّله ُيعاني من جّراء ذلك“.

ا علــى ســؤال طرحــه عليــه صحافــي بشــأن  ورّدً
مــا إذا كان يجــب أن ُتواجــه الصــني تبعــات الوبــاء 
الــذي ظهــر فــي كانــون األّول فــي مدينــة ووهــان 
وأودى بحيــاة أكثــر مــن 157 ألــف شــخص حــول 
العالم، أجاب ترامب ”إذا كانوا مســؤولني بشــكٍل 
د، بالطبع. إذا كان خطأ، فالخطأ خطأ. لكن  متعمَّ
إذا كانــوا مســؤولني عــن عمــد، نعــم، ال بــّد إًذا أن 

تكون هناك عواقب“.
عــن  خــرج  خطــأ  كان  ”هــل  ترامــب  وتســاءل 
د؟ هناك فارق  الســيطرة، أم أّنه ُنّفذ بشــكل متعمَّ
كبيــر بــني األمريــن. فــي كلتا الحالتــني، كان يجب 

أن ُيعلمونا“. 
وتابــع ”قالــوا إنهــم ُيجــرون تحقيقــا. لــذا دعونــا 
نــرى مــا ســيحدث فــي تحقيقهــم. لكننــا نجــري 

تحقيقات أيًضا“.

بكني تنفي
وفي الســياق نفى مدير املختبر الذي تشــير إليه 
وسائل إعالم أميركية على أنه قد يكون مصدر 
فــي  مســؤولية  أي  املســتجّد،  كورونــا  فيــروس 

انتشار الوباء.
وقــال يــوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروســات 
في ووهان، بؤرة الوباء العاملي في وسط الصني، 
متحدثــا لشــبكة ”ســي جــي تــي إن“ التلفزيونية 
الرســمية ”من املســتحيل أن يكون هذا الفيروس 

صادرا عّنا“.
كورونــا  فيــروس  أن  العلمــاء  معظــم  ويعتقــد 
مــن  اإلنســان  إلــى  األرجــح  علــى  انتقــل  الجديــد 
إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  باالتهــام  حيــوان، وأشــير 
ســوق فــي املدينــة لبيــع الحيوانــات البريــة الحيــة 

بهدف استهالكها.
لكــن وجــود معهــد علم الفيروســات على مســافة 
كيلومتــرات قليلــة مــن الســوق يثيــر منــذ بضعــة 
أشــهر تكهنــات حــول تســرب الفيــروس مــن هذه 

املنشآت الحساسة.
ويحظــى املختبــر التابــع للمعهد بحماية مشــددة 
وفيــه ســالالت أخطــر الفيروســات املعروفــة مثــل 
إيبــوال. وهــو مختبــر بــي4- للســالمة البيولوجية 

من املستوى الرابع.
وقــال مديــر املعهــد ”نعــرف تمامــا أي نــوع مــن 
األبحاث تجري في املعهد وكيف يتم التعامل مع 

الفيروسات والعينات“.
وأضــاف أنــه مــن حيــث موقــع املعهــد فــي ووهــان 
”ال يمكــن للنــاس إال أن يقيمــوا رابطــا“ منتقــدا 
وسائل اإلعالم التي ”تحاول عمدا خداع الناس“ 
بتوجيــه اتهامــات ”مبنيــة علــى مجــرد تكهنــات“ 

بدون ”أدلة“.
أن ســفارة  وأوردت صحيفــة واشــنطن بوســت 
الواليــات املتحــدة فــي بكــني وبعــد عــدة زيــارات 
الــى املعهــد، نبهت الســلطات االميركية في 2018 
الــى اجــراءات الســالمة غير الكافيــة كما يبدو في 
مختبر يجري دراســات على فيروســات كورونا 

الناجمة عن الخفافيش.

{ } { }
{ }
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لــديــنــا عــشــق مــزمــن.. وحــنــني مــتــجــذر.. وولـــع أصــيــل باللجان 
وتشكيل اللجان، حتى بات األمر جزءا من موروثنا الذي فكاك 

منه، أو غنى عنه!
ـَل لجنة للتداول  فالنكتة العراقية الشهيرة تقول "إن وزيرا شكـّ
في شأن يخص عمل إحدى مديريات الوزارة ، وأوعز بتشكيل 
لجنة أخرى لصرف املبالغ الالزمة لتمشية عمل اللجنة األولى 
، ثــم شــكــــّــــَل لــجــنــة ثــالــثــة لـــإلشـــراف عــلــى آلــيــة الــصــرف والــتــي 
ستتبعها اللجنة الثانية ، وأخيرا وليس آخرا أمر بتشكيل لجنة 
رابعة ملراقبة عمل اللجان الثالث" .. وبالطبع ، ففي اإلمكان - 
اللجان حفاظا على سير  املزيد من  - استحدث  لتراثنا  وفقا 

العمل، وسالمة القرارات التي ستتخذها اللجنة األولى!
البال أيضا مشهد من برنامج تلفزيوني عراقي، يسأل  وفي 
العم  أيها  كم هو عمرك  ِعتّيـا:  الكبر  بلغ من  املذيع رجــال  فيه 
والله،  أعــرف  ال  األخير:  عليه  فيرد  العزيز؟ 
لكن أهلي يقولون إنني ولدت في السنة التي 

جاءت بها اللجنة!!
أي لجنة وما هو غرضها، ومتى جاءت .. كل 
هذه التفاصيل ال يتذكرها الشيخ العجوز، 
وإنما لديه– كما يظن– املفتاح لإلجابة وهو 

مفردة "لجنة("
أريـــد بــهــذا الــدخــول أن اتــطــرق إلـــى النقاش 
ـــــذي جــــرى بـــشـــأن لــجــنــة الــهــيــئــة  الـــطـــويـــل ال
الــتــطــبــيــعــيــة لــالتــحــاد الـــعـــراقـــي لــكــرة الــقــدم 
وهـــــل نــصــابــهــا يــكــفــي إلعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
كان  األمــر  أن  أم   ، لالتحاد  الداخلي  النظام 
يستوجب تشكيل لجنة مستقلة عن الهيئة 
التطبيعية تتولى الخوض في هذا األمــر ثم 

ترفع خالصة عملها إلى الهيئة!
سأفترض أن كل اآلراء تنشد الخالص من 
هذا الوضع اُملزري الذي ُبني عليه النظام الداخلي التحاد الكرة، 
على  (تأسست)  العراقية  الكرة  معاناة  أن  أيضا  وسأفترض 
والهيمنة،  االستحواذ  الــذي يكّرس  الغريب  الهجني  النظام  هذا 
الــلــعــبــة ورمـــوزهـــا وكــفــاءاتــهــا وشخصيات  وال يــمــنــح قــواعــد 
الرقابة  القرار وفــي  اتخاذ  الحق في اإلدارة وفــي  مهمة أخــرى 
لكن  وهــو صحيح،  هــذا  كــل  والتقويم.. سأفترض  واملحاسبة 
ما شأن املراجعة الحقيقية للنظام الداخلي ولجنة أخرى غير 
الهيئة التطبيعية التي أوكل لها االتحاد الدولي لكرة القدم هذا 
األمر، فهي - أوًال - من خارج تركيبة االتحاد املستقيل تماما 
، وهي - ثانيًا - لجنة مؤقتة ستعمل على مدى عدة شهور وال 
املقبلة  الكعكة  مــن  للحصول على جــزء  فيها  فــرد  أي  يسعى 
وأعني بها مغانم االتحاد املقبل الذي سيتم انتخابه ، وهي - 
ثالثًا - وهذه نقطة غاية في األهمية لجنة في إطار هيئة تضم 
شخوصا في اختصاصات مختلفة تتمتع بالكفاءة والرصانة 
واألمانة، ويمكن أن تنتج لنا نظاما يؤشر العيوب وينتزعها من 
مواضعها ويرمي بها خارج النظام املرتقب، لنصل في نهاية 
األمر إلى أولى الخطوات التي تخرج الكرة العراقية من وهنها 

التنظيمي والهيكلي الشديد!
ال أرى أي موجب أو داع أو مبرر الستيالد املزيد من اللجان 
لتحقيق الهدف املنشود هذا.. ولدّي كل الثقة في كل الشخوص 
الــذيــن تــّم اإلعـــالن عنهم للعمل فــي هــذا االتــجــاه.. فقط علينا 
الــثــقــة، وأن نبعد تــرّســبــات املــاضــي  أن نمنح هـــؤالء قـــدرا مــن 
يلبي  منصفا  رشيقا  داخليا  نظاما  لنتسلـّم  هواجسنا،  عن 

الطموح!

 ..

وقـــال طــاهــر فــي تــصــريــح خص 
ــــاضــــي" : ان  ــــري ال ــــه "الــــصــــبــــاح  ب
امل جماهيرنا  التطبيعية  الهيئة 
لتصحيح مسار كرتنا واالرتقاء 
الــدول اآلسيوية  بها الى مصاف 
املـــتـــقـــدمـــة، الســـيـــمـــا انـــهـــا تــضــم 
اهــم  ان  مــمــيــزة، مضيفا  اســمــاء 
خطوات عملها االهتمام بالنظام 
الــعــامــة ووضــع  الــداخــلــي والهيئة 
بــرامــج طــويــلــة األمــــد، وان تكون 
ـــلـــجـــان مــســتــقــلــة عــــن اعـــضـــاء  ال
بافضل  بــدورهــا  لتقوم  االتــحــاد 

صورة.
املحلية  املسابقات  وبخصوص 
ـــالعـــب غــيــر جــاهــز  أوضـــــح ان ال
حـــالـــيـــا بـــدنـــيـــا وفـــنـــيـــا ونــفــســيــا 
روح  فقدانه  عن  فضًال  وذهنيا، 

التدريبات  توقف  املنافسة جــراء 
بسبب  طويلة،  لفترة  واملــبــاريــات 
فـــيـــروس "كــــورونــــا".وبــــني طــاهــر 
أن املــــــدرب بــحــاجــة إلــــى الــفــتــرة 
املــنــاســبــة بــعــد انـــحـــســـار الـــوبـــاء 
لتجهيز فريقه من خالل تكثيف 
الوحدات التدريبية، وبالتالي فان 
املبكر  الــدوري واالستعداد  إلغاء 
في  تنطلق  جديدة  بطولة  القامة 
مــنــتــصــف شـــهـــر ايــــلــــول املــقــبــل 
العالم،  بــدء دوريـــات  لتتزامن مع 
افــــضــــل قـــــــرار لــجــمــيــع االنــــديــــة، 
منظمة  منافسة  نــؤســس  وبــهــذا 
ومــــحــــددة بــتــوقــيــتــات االفـــتـــتـــاح 
والــــخــــتــــام، بـــاعـــتـــمـــاد ومـــراجـــعـــة 
املـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة لــفــرقــنــا 
في البطوالت العربية واآلسيوية، 

امــتــداد دوريــنــا  وإنــهــاء معضلة 
الى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، 
التي تؤثر في االداء العام لالعبني 
في  للعب  الصحية  املــخــاطــر  مــع 

هذه األجواء. 
وخــــتــــم نـــجـــم الــــــــــزوراء والــطــلــبــة 
والــجــويــة الــســابــق حــديــثــه قــائــال 
: مـــع وجــــود الــعــديــد مـــن الــنــقــاط 
األخرى الواجب تطبيقها من قبل 
يخص  مــا  فــي  التطبيعية  الهيئة 
املــشــاركــات الــعــربــيــة واآلســيــويــة 
واملــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ودوريــــات 
ــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة وفـــــــق نـــظـــام  ال
تخطيط مسبق لرؤية مستقبلية 
والــعــودة  بكرتنا  بالنهوض  امــال 
من جديد للمنافسة في مختلف 

البطوالت القارية.

دعـــا مــالــك نـــادي بــرايــتــون طوني 
بلوم الى إلغاء الهبوط الى الدرجة 
األولـــى فــي حــال عــدم التمكن من 
إنــهــاء مــنــافــســات مــوســم 2019-
اإلنــكــلــيــزي  الـــــــدوري  مـــن   2020
ــــــقــــــدم بــســبــب  ـــــكـــــرة ال املـــــمـــــتـــــاز ل
فيروس كورونا املستجد.وعلقت 
مــنــافــســات الــبــطــولــة فــي إنــكــلــتــرا، 
كــغــيــرهــا مـــن غــالــبــيــة الــبــطــوالت 
واملــســابــقــات فــي أوروبــــا والــعــالــم، 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي "كـــــوفـــــيـــــد19-". 
وال يـــــزال مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان 
مـــحـــتـــمـــل  مــــــوعــــــد  أي  تـــــحـــــديـــــد 
الســــتــــئــــنــــاف املــــــبــــــاريــــــات، نـــظـــرا 
الرتـــبـــاط ذلـــك بــتــطــورات الــوضــع 
وعــاملــيــا.واكــدت  محليا  الــصــحــي 
ــــــدوري املــمــتــاز الــتــزامــهــا  أنـــديـــة ال
الرغم  على  الحالي،  املوسم  إنهاء 
مــــن أن مــمــثــلــيــهــا الــــذيــــن عـــقـــدوا 
اجــتــمــاعــا عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
تاريخ  الــى  يتطرقوا  لم  بالفيديو، 
30 حــــزيــــران كـــمـــوعـــد إلنـــهـــائـــه، 
الصحافية  الــتــقــاريــر  كــانــت  كــمــا 
تــرجــح فــي اآلونــــة األخـــيـــرة.وقـــال 
فـــي حــال  بـــلـــوم "ال أرى وضـــعـــا، 
عــــدم اســتــكــمــال املــــوســــم، يمكن 
فـــيـــه هـــبـــوط الــــفــــرق عـــلـــى قـــاعـــدة 

النقاط بحسب املباريات لن يكون 
مفهوما أن يهبط فريق لم يتح له 
املــوســم، بسبب 0,2 نقطة  إنــهــاء 
(باحتساب  النظام  هــذا  بموجب 
تفصالن  الــلــتــني  النقطتني  فـــارق 

صــاحــب أول مــراكــز الــهــبــوط عن 
مــــراكــــز األمــــــــان، مــقــســومــا عــلــى 
املــــبــــاريــــات الـــتـــســـع املــتــبــقــيــة مــن 
املوسم)، وأيضا ألن ذلك ال يأخذ 
الــذي لم  الفريق  في االعتبار قــوة 

تلعب ضده".ورأى بلوم ان تتويج 
لــيــفــربــول بــطــال (يــتــصــدر حاليا 
عــن مانشستر  نقطة  بــفــارق 25 
أنــديــة املقدمة  تــأهــيــل  او  ســيــتــي) 
املسابقات  الــى  مراكزها  بحسب 

األوروبـــيـــة فــي املــوســم املــقــبــل قد 
يكون مفهوما "لكن ال أرى كيف 
يمكن ألي كان ان يصوت لصالح 
أنا ال  الفرق. بكل صراحة  هبوط 

أرى ذلك".

وكــشــفــت األكــاديــمــيــتــان عــن أنــهــمــا تـــدرســـان إمــكــانــيــة تنظيم 
مــبــاريــات وبــثــهــا حــتــى يــتــمــكــن املــشــجــعــون مـــن مشاهدتها 
فيروس  تفشي  اللذين فرضهما  واإلغـــالق  الحجر  ظــل  فــي 
"كوفيد19-" وتسببهما بشل الحركة الرياضية حول العالم، 
بما في ذلك كرة املضرب، منذ مطلع آذار املاضي، حيث تم 

إلغاء أو تأجيل العديد من الدورات والبطوالت.
وفي حني أشارت أكاديمية نادال، ومقرها جزيرة مايوركا 
اإلســـبـــانـــيـــة، عـــبـــر مــوقــعــهــا عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت أنـــهـــا تــجــري 
"أي تي بي" حول  املحترفني  الالعبني  رابطة  محادثات مع 
الفرنسي- املــشــروع، أصــدر  هــذا  فــي  كيفية املضي قدما 
إقامة  خطط  عــن  فيه  كشف  بيانا  مــوراتــوغــلــو  اليوناني 
بالقرب من نيس  أكاديميته  "دوري" من 50 مباراة في 
الـــدوالرات من  في جنوب فرنسا، متحدثا عن "ماليني 

الجوائز املالية".
وأفادت أكاديمية نادال بأنها تفكر في أن تتحول الى 
"حرم حيث يمكن لالعبي النخبة أن يقيموا، يتدربوا 
بثها  مــبــاريــات سيتم  فــي  بينهم  مــا  فــي  ويتنافسوا 
على الهواء حتى يتمكن املشجعون حول العالم من 

االستمتاع بها".
ـــفـــكـــرة وإن  وقــــالــــت إن نــــــــادال كـــــان خـــلـــف هـــــذه ال
األكــاديــمــيــة تــواصــلــت مــع رئــيــس رابــطــة املحترفني 
اإليطالي أندريا غودنتسي، مضيفة نقال عن النجم 
لكرة  ليست  األولوية  الحالي،  الوقت  "في  اإلسباني 
املضرب واألهم هو صحة الجميع، لكن إذا كان من 

املمكن استخدام األكاديمية في األشهر املقبلة ملساعدة 
كان  إذا  اآلخــريــن، فسأكون سعيدا  املحترفني  الالعبني 

بإمكانهم القدوم للتدرب وأيضا للتنافس".
ورأى ابن الـ33 عاما الفائز بـ19 لقبا في بطوالت الغراند 
سالم "أن التنافس في ما بيننا سيساعدنا على أن 

نكون جاهزين عندما تستأنف الدورات".

رأى مـــديـــر فـــريـــق ريــــد بــــول كــريــســتــيــان هـــورنـــر أن 
احتمال غياب بعض الفرق عن خط انطالق سباقات 
املالية  التبعات  بسبب  واحــد  للفورموال  العالم  بطولة 
املرتبطة بفيروس كورونا املستجد، سيشكل "ضربة 
هائلة" للرياضة ما سيجبر مالكي حقوق البطولة على 

الخروج بخطة انقاذ لتجنب سيناريو من هذا النوع.
وكــان من املفترض أن ينطلق املوسم الجديد في 15 
فيها  التي حل  األسترالية  بــارك  ألبرت  آذار من حلبة 
السائقون والفرق، لكن األطراف املعنية وجدت نفسها 
مجبرة على إلغاء السباق بعدما قرر فريق ماكالرين 
بفيروس  فيه  العاملني  أحد  نتيجة اصابة  االنسحاب 

"كوفيد19-".
وكـــانـــت تــلــك بـــدايـــة الـــفـــوضـــى فـــي روزنــــامــــة املــوســم 
والبحرين  الصني  أرجــأت بعدها سباقات  إذ  الجديد، 
كما  وكــنــدا،  وإسبانيا  وهولندا  وفيتنام  وأذربــيــجــان 
ألغي أيضا سباق موناكو في ظل توسع رقعة تفشي 

الفيروس وعدد ضحاياه.
وبحسب الروزنامة املبدئية، أصبح سباق فرنسا األول 
الجدول في 28 حزيران على حلبة بول ريكار،  على 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قــرار  بعد  لكن 
بتمديد الحجر حتى 11 أيار وحظر جميع التجمعات 
باسم  متحدث  كشف   ، تموز  منتصف  حتى  العامة 
أن  بــرس" عن  "فــرانــس  لوكالة  الكبرى  جائزة فرنسا 
في  بما  السيناريوهات"،  "جميع  يــدرســون  املنظمني 

ذلك اإلرجاء أو إقامة السباق من دون جمهور.
وفي ظل توقف عائدات النقل التلفزيوني واإلعالنات 
حتى إشعار آخر، تزداد املخاوف من إمكانية إفالس 
الشركة  أن على  يــرى هورنر  ولذلك  الصغيرة،  الفرق 
خطة  ايــجــاد  ميديا"  "ليبرتي  واحــد  للفورموال  املالكة 

انقاذية.
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وال تعد شــــــــركة آبل الوحيدة التي 
تتخلى عــــــــن الهواتــــــــف الصغيرة، 
إذ ليس هنــــــــاك الكثير من هواتف 
أيًضــــــــا،  الصغيــــــــرة  أندرويــــــــد 
وهناك أســــــــباب لهــــــــذا االتجاه قد 
تكــــــــون منطقيــــــــة لكل من شــــــــركة 
التكنولوجيــــــــا واملســــــــتهلك، لكــــــــن 
هنــــــــاك أيًضا أســــــــباب لعدم تخلي 
آبل عن فئة من املستهلكني الذين 

ال يزالون يريدون هواتف أصغر.

هواتف صغيرة
هنــــــــاك العديد من األســــــــباب التي 
الكثيــــــــر مــــــــن الشــــــــركات  تجعــــــــل 
الهواتف  تصنيــــــــع  عــــــــن  تتوقــــــــف 
الذكية الصغيــــــــرة في هذه املرحلة 
والتوجــــــــه إلــــــــى صناعــــــــة الهواتف 
األكبــــــــر حجًمــــــــا، ومــــــــن ضمنهــــــــا 
العائــــــــدات األكبــــــــر التــــــــي تحققها 

الهواتــــــــف األكبر حجًمــــــــا وتركيز 
آبل علــــــــى املحتوى والخدمات مما 
وامليزات  أكبــــــــر  يتطلب شاشــــــــات 
الحديثــــــــة التــــــــي ال تتناســــــــب مــــــــع 

الهواتف األصغر حجًما.

عائدات أكبر
الهواتف  أســــــــعار  ارتفاع  يعكس 
بعــــــــض  أن  حقيقــــــــة  الذكيــــــــة 
املستهلكني على استعداد لدفع 
مبالغ أكبــــــــر مما كانوا يدفعون 
أصبحــــــــت  أن  بعــــــــد  ا 

ً
ســــــــابق

الهواتــــــــف الذكيــــــــة مركزية في 
الحياة،  مــــــــن جوانــــــــب  العديد 
كمــــــــا يعكس االرتفاع حقيقة 
أن آبــــــــل بحاجــــــــة إلى إرضاء 
لم  املســــــــتثمرين، وفي حال 
تتمكــــــــن مــــــــن تحقيــــــــق ذلك 
عــــــــن طريق بيــــــــع املزيد من 
الهواتف، فيمكنها ذلك عن 
طريــــــــق بيع عــــــــدد أقل من 
الهواتف بسعر أعلى لكل 

هاتف.
الشــــــــركة  وتشــــــــهد 
لهواتــــــــف  املصنعــــــــة 
فــــــــي  ا 

ً
تباطــــــــؤ آيفــــــــون 

الهواتف  مبيعــــــــات  نمــــــــو 
الذكية، وذلــــــــك بالنظر إلى أنَّ 
الســــــــوق أصبحت مشبعة، كما أنَّ 
يبتعدون عن تحديث  املستهلكني 
هواتفهم ألســــــــباب مختلفة أيًضا، 
ما يجعل عائدات مبيعات الهواتف 
أكثر  التكلفة  املنخفضــــــــة  الذكيــــــــة 
سلبية مما كانت عليه في املاضي.
وتحتــــــــاج آبــــــــل إلــــــــى بيــــــــع هواتف 
مرتفعــــــــة الثمن أكثــــــــر من ذي قبل 
لتعويض تراجع مبيعاتها بشكل 
باع الهواتف 

ُ
عام، ومن املنطقي أن ت

الصغيرة بسعر أقل ألنها تحتوي 
على مــــــــواد ومكونات أقــــــــل تكلفة، 
وفي حال لم تتمكن الشــــــــركة من 
بيــــــــع الهواتف الصغيــــــــرة بهامش 
املنافس من  ضخــــــــم فســــــــيتمكن 

كسر هذا السعر بهاتف مماثل.

التركيز على املحتوى
املســــــــتثمرين  ضغــــــــط  تصاعــــــــد 
علــــــــى آبل فــــــــي الســــــــنوات األخيرة 
للتعويض عن تباطؤ نمو مبيعات 
الهواتف الذكية، ولم تكن الهواتف 

املرتفعة الثمن هي االســــــــتراتيجية 
الوحيــــــــدة للشــــــــركة، بــــــــل حاولــــــــت 
الترويــــــــج لبيع منتجــــــــات وخدمات 
إضافيــــــــة للعمــــــــالء الحاليني، مثل 
 (Apple Watch)و  (AirPods)
 Apple) و (Apple TV Plus) و

.(Apple Music) و (Arcade
وتتطلب هذه الستراتيجية التعامل 
مــــــــع الهواتــــــــف الذكيــــــــة كأجهــــــــزة 
رئيسة الستهالك املحتوى – ليس 
فقط ملقاطع الفيديو القصيرة، بل 
Ar- (للجلسات الطويلة من ألعاب 
 Apple TV) برامــــــــج  أو   (cade
Plus) – ويعني هذا أنه من املنطقي 
وجود أجهزة ذات شاشــــــــات أكبر، 
إذ ليس من املمتع مشــــــــاهدة فيلم 
على شاشــــــــة بقياس 4 إنشــــــــات، 
 إذا كانت الشاشــــــــة ليست 

ً
خاصة

مــــــــن نوعيــــــــة (OLED) وال تدعم 
.(HDR) ميزة

ميزات حديثة
أضافــــــــت آبل بمــــــــرور الوقت املزيد 
من امليزات واملكونات إلى الهواتف 
الذكيــــــــة، بحيث تتطلب هذه امليزات 
مســــــــاحة أكبــــــــر داخــــــــل الهاتــــــــف، 
ويصــــــــادف أن معظــــــــم األولويــــــــات 
ملشــــــــتري الهواتــــــــف الذكيــــــــة هــــــــي 
عمــــــــر البطارية والكاميــــــــرات، مما 
يتعــــــــارض مع الهواتــــــــف الصغيرة 

ألسباب تقنية وتصميمية.
وتشكل تقنية بطارية ليثيوم أيون 
ا على الهاتف الذكي 

ً
املتقادمة عبئ

الحديــــــــث، ويتم تخصيص نســــــــبة 
كبيرة من الجزء الداخلي للهواتف 
الذكيــــــــة الحديثة للبطاريات، وكلما 
كبــــــــر حجــــــــم الهاتف زادت ســــــــعة 
البطارية، والبطاريات األكبر تعني 

عمر بطارية أطول.
الذكية  الهواتف  كما أن كاميــــــــرات 
مطلوبة اليوم بشكل كبير، وهناك 
ســــــــبب وراء اعتمــــــــاد آبل بشــــــــكل 
كبير على التصوير الفوتوغرافي 
الحسابي من أجل تحسني الصور 
امللتقطــــــــة، إذ إن قيــــــــود املســــــــاحة 
تجعل من الصعب تحســــــــني هذه 
 عندما 

ً
أكثــــــــر، وخاصة الكاميرات 

الجديدة عدســــــــات  امليزات  تتطلب 
إضافية.

وتجــــــــري آبل العديــــــــد من األبحاث 
ا 

ً
الســــــــوقية وتعدل منتجاتها وفق

لذلــــــــك، ويبــــــــدو أن نتائــــــــج األبحاث 
تشــــــــير إلــــــــى أن الغالبيــــــــة العظمى 
من املســــــــتهلكني يريــــــــدون هواتف 
كبيرة بســــــــبب الحاجة لشاشــــــــات 
كبيــــــــرة وعمــــــــر أطــــــــول للبطاريــــــــة، 
لكــــــــن ال يزال هنــــــــاك جمهور يريد 
الهواتــــــــف الصغيرة، وال يجب على 
آبل التخلي عن الهواتف الصغيرة، 

مثل (iPhone SE) األصلي.

عبء االختيار
عكســــــــت مجموعــــــــة منتجات آبل 
ا الفلســــــــفة القائلــــــــة بــــــــأن 

ً
ســــــــابق

منتًجــــــــا واحــــــــًدا يمكــــــــن أن يلبي 
املســــــــتخدمني،  جميع  احتياجات 
لكن هــــــــذا تغير حالًيــــــــا، إذ تتوفر 
اآلن مجموعة كبيــــــــرة من أجهزة 

آيفون وآيباد.
ويقلل هذا األمر من أهمية إحدى 
بالنســــــــبة  األساســــــــية  امليــــــــزات 
لبعض مستهلكي آبل املتمثلة في 
التحرر من عبء االختيار، إال أنه 
من املهم ملســــــــتقبل منصات آبل 
أن تتعامل مــــــــع مجموعة متنوعة 
ذوي  مــــــــن  املســــــــتخدمني،  مــــــــن 
الدخل املنخفض إلى ذوي الدخل 
املرتفع، ومــــــــن منطقة إلى أخرى، 

وما إلى ذلك.
ومع ازدياد أحجام الهواتف، فقد 
ظهــــــــرت العديــــــــد من الشــــــــكاوى، 
هواتــــــــف  توجــــــــد  ال  ملــــــــاذا  مثــــــــل 
تناسب األشــــــــخاص ذوي األيدي 
الصغيرة، وملاذا يجب أن يشتري 
بعــــــــض األشــــــــخاص ذوي األيدي 
الصغيرة مرفقات ملســــــــك الهاتف 
الكبيــــــــر الحجــــــــم بأمــــــــان، وملــــــــاذا 
يجــــــــب شــــــــراء أدوات وملحقــــــــات 
إضافية ملجرد حمل الهاتف. كما 
إمكانية  بشــــــــأن  ظهرت شكاوى 
الوصــــــــول، إذ هنــــــــاك العديــــــــد من 

املستخدمني ذوي اإلعاقة الذين ال 
الهواتف  التعامل مع  يستطيعون 
الهواتــــــــف  ويفضلــــــــون  الكبيــــــــرة 
الصغيرة األكثر عملية بالنســــــــبة 
لهــــــــم، وبالرغم مــــــــن أن آبل قدمت 
العديد من امليــــــــزات املهمة ضمن 
نظام (iOS) لتسهيل التعامل مع 
الهاتف، لكنها لم تراع تنوع القدرة 

البشرية في األجهزة أيًضا.
مهمــــــــة  الحجــــــــم  مســــــــألة  عــــــــد 

ُ
وت

أيًضــــــــا لتصميم البرامــــــــج، إذ بدأ 
مطوري  يطالبون  املســــــــتخدمون 
التطبيقات بنقل عناصر الواجهة 
 من األعلى بعد 

ً
إلى األســــــــفل بدال

أن أصبحــــــــت هواتف آبــــــــل كبيرة 
جًدا، وقدمت الشركة ميزة تسمى 
 ،Reachability (قابلية الوصول)
التي تتيح للمســــــــتخدمني سحب 
الجزء العلوي من اإلطار لألسفل 

لتسهيل الوصول إليه.

فتح املتاجر
وقالت شــــــــركة آبل إنها ســــــــتعيد 
فتح متجر البيع بالتجزئة الوحيد 
التابــــــــع لها في كوريــــــــا الجنوبية 
االســــــــبوع الحالي، ما يجعله أول 
موقع يعــــــــود إلى العمــــــــل بعد أن 
أغلقت الشــــــــركة جميع متاجرها 
خــــــــارج الصــــــــني الكبرى الشــــــــهر 
املاضي بسبب تفشي الفيروس 
التاجي املستجد (كوفيد - 19).

وبمجــــــــرد أن عانت من أول تفشٍّ 
كبيــــــــر خــــــــارج الصــــــــني، تمكنت 
كوريــــــــا الجنوبية إلــــــــى حد كبير 
حــــــــاالت  علــــــــى  الســــــــيطرة  مــــــــن 
الفيــــــــروس التاجــــــــي دون حدوث 
كبيرة بفضل حملة  اضطرابات 
اختبار ضخمــــــــة، وتعقٍب مكثف 

التصاالت املصابني بالفيروس.
وقالــــــــت آبل فــــــــي بيــــــــان: "حققت 
كبيًرا  تقدًمــــــــا  الجنوبية  كوريــــــــا 
(كوفيــــــــد19-)  انتشــــــــار  خــــــــالل 
ويســــــــعدنا اإلعــــــــالن عــــــــن إعادة 
Apple Garo- (ففتتــــــــاح متجــــــــر 
sugil)". وكانــــــــت آبــــــــل قد أعادت 
فتح جميع املتاجــــــــر، التي تحمل 
عالمتهــــــــا التجاريــــــــة، الـــــــــ 42 في 
الصــــــــني في شــــــــهر آذار املاضي، 
وذلــــــــك بعــــــــد أكثر من شــــــــهر من 

إغالقها في أعقاب الوباء".

{ }

يهدف الســــــــوار الذكي الجديد املســــــــمى 
Indie-) علــــــــى منصة (Good Vibes)

gogo) إلــــــــى منعنــــــــا من ملــــــــس وجوهنا 
لتقليل فرصة انتقــــــــال فيروس كورونا 
املســــــــتجد، حيــــــــث تتمثل إحــــــــدى طرق 
نقل الفيروس في ملــــــــس أعيننا أو أنفنا 
أو فمنا بأيدينا التــــــــي قد تكون مصابة 
بالفيروس، وينصحنا الخبراء الطبيون 
بعــــــــدم ملس وجوهنا ملنع عدوى فيروس 
كورونا املحتملة من االنتقال من أيدينا 

إلى وجوهنا.
ا لدراســــــــة نشــــــــرتها جامعة (نيو 

ً
ووفق

ساوث ويلز)، فإن األشخاص يلمسون 
وجوههم 23 مرة في الســــــــاعة، وجاءت 
فكرة الســــــــوار الذكي مــــــــن أربعة آباء في 
سان فرانسيسكو أرادوا حماية أسرهم 
مــــــــن فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد، وذلك 
بعد أن وجــــــــدوا أن العالجات مثل ارتداء 

القفــــــــازات أو األقنعــــــــة ملنع ملــــــــس الوجه 
ليست عملية أو مريحة.

وحــــــــاول الفريــــــــق تطويــــــــر أداة جديــــــــدة 
ملساعدة أسرهم على إيقاف هذه العادة 
التلقائيــــــــة، وأرادوا منع عادة ملس الوجه 
أثنــــــــاء فتــــــــرة التباعــــــــد االجتماعي عبر 
تطوير أداة (Good Vibes)، وهي عبارة 
عن سوار ذكي يتم ارتداؤه على املعصم 
مــــــــزود بشــــــــارة ممغنطة مــــــــن القماش 

الناعم توضع على قبة القميص.
ويهتــــــــز الســــــــوار إذا قربــــــــت يــــــــدك مــــــــن 
للتوقف  االهتــــــــزازات  وتنبهــــــــك  وجهك، 
عن تحريــــــــك يدك قبل أن تلمس وجهك، 
 (COVID-19) مما يســــــــاعد في إبقاء
ومسببات األمراض األخرى بعيدة عن 
عينيــــــــك وأنفك وفمك، ويلتقط الســــــــوار 
الذكي املجال املغناطيسي عندما تكون 
الشــــــــارة علــــــــى مقربة منه، ممــــــــا ينبهك 
عندما ترفع يدك إلى وجهك دون وعي.

ــــــــا ملطــــــــوري الفكرة، فإن الســــــــوار 
ً
ووفق

الذكــــــــي يحتوي علــــــــى بطاريــــــــة ليثيوم 

قابلة للشحن بســــــــعة 80 ميلي أمبير، 
وبوصلة رقمية مع كاشــــــــف للمجال 

دقيــــــــق،  ومعالــــــــج  املغناطيســــــــي، 
ومنفذ (Micro USB)، ومحرك 

اســــــــتخدامه  ويمكن  اهتــــــــزاز، 
للتنبيــــــــه تجاه عادة ســــــــيئة 
قهري يصعب  ســــــــلوك  أو 
التحكــــــــم فيــــــــه، مثل مص 
اإلبهــــــــام وقضم األظافر 
وملس الوجه وحك فروة 

الرأس.
 Good) ويتميــــــــز 
واحــــــــد  بــــــــزر   (Vibes
حساســــــــية  لضبــــــــط 

املغناطيسي،  الكاشــــــــف 
أو  الجهــــــــاز  وتشــــــــغيل 

إيقــــــــاف تشــــــــغيله، ويعمــــــــل 
بشكل مباشر بعد إخراجه من 

الصندوق، وليس بحاجة إلى ضبط 
أو إعدادات أو حســــــــابات أو اشتراكات 

شهرية أو تطبيق.

قــــــــال أحــــــــد رواد التقنية في أوروبــــــــا إن منصة تقنيــــــــة أوروبية 
لدعــــــــم تطبيقات الهواتــــــــف الذكيــــــــة، التي يمكن أن تســــــــاعد في 
تعقب األشــــــــخاص املعرضني لخطر اإلصابة بالفيروس التاجي 
املســــــــتجد (كوفيد19-) COVID-19، أصبحت تكتســــــــب الدعم 

من الحكومات.
وقال رجــــــــل األعمال األملاني (كريس بوس): إن ســــــــبع دول إما 
دعمت بصورة رسمية املبادرة األوروبية، املسماة (تعقب القرب 
املحافظ علــــــــى الخصوصية في عموم أوروبــــــــا) PEPP-PT، أو 

كلفت أحد أعضائها بتطوير تطبيق وطني.
وكان خبــــــــراء أوروبيون قد قالوا مطلع شــــــــهر نيســــــــان الحالي: 
إنهم ســــــــيطلقون قريًبا تقنية للهواتف الذكية تساعد في تعقب 
األشــــــــخاص الذين اتصلوا مع املصابني بفيروس (كوفيد19-)، 
مما سيساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة لوقف 

انتشاره.
وتتضمــــــــن املبادرة جمع البيانــــــــات من الهواتــــــــف الذكية ملعرفة 
األشــــــــخاص، الذين كان املصاب بالفيــــــــروس على اتصال وثيق 
بهم، حتى يمكن االتصال بأولئك األشخاص املعرضني للخطر.
وُيعتقــــــــد أن القــــــــدرة علــــــــى تعقب األشــــــــخاص املعرضني لخطر 
اإلصابــــــــة بدقــــــــة أكبر، يمكن أن يســــــــاعد في تجنــــــــب االضطرار 
إلى ”إغــــــــالق“ مجتمعات بأكملها، مع مــــــــا يترتب على ذلك من 
آثار اقتصادية شــــــــديدة الضرر. وتسعى املبادرة األوروبية إلى 
االســــــــتفادة من التجربة الناجحة في اســــــــتخدام الهواتف الذكية 
في بعض الدول اآلسيوية لتتبع انتشار الفيروس، وإنفاذ أوامر 
الحجــــــــر الصحي، مع أن هذه األســــــــاليب قد تنتهك قواعد حماية 
البيانات الصارمة لالتحــــــــاد األوروبي. وكان الهدف من مبادرة 
PEPP-PT إصــــــــدار منصــــــــة تقنيــــــــة مرخصة، تكون أساًســــــــا 
لتطبيقات تتبع جهات االتصال. وقال بوس – وهو أحد مؤسسي 
PEPP-PT ومؤسس شركة Arago – في مقابلة: ”لقد كرست 
الكثير من البلــــــــدان الكبيرة فرق التطبيقات لديها للبناء فوق ما 
نعطيهم إياه“. وذكر من تلك الدول: النمســــــــا، وأملانيا، وفرنسا، 
ا أن 40 دولة 

ً
وإيطاليا، ومالطا، وإســــــــبانيا، وسويســــــــرا، مضيف

أخرى قد ســــــــجلت، وكانت فــــــــي طريقها لالنضمــــــــام. ويتعاون 
أكثر من 200 عالم وخبير تقني في PEPP-PT – التي ُصممت 
لتكون العمود الفقري للتطبيقات الوطنية التي تتوافق مع قواعد 
الخصوصية الصارمة في أوروبا، وتكون قادرة على ”التحدث“ 
مع بعضها البعض عبر الحدود. ويســــــــارع التقنيون إلى ابتكار 
طــــــــرق رقمية ملكافحة مرض أصاب أكثر من مليوني شــــــــخص؛ 

توفي منهم 150,000، في جميع أنحاء العالم.

قــــــــال موظفون من شــــــــركة أمازون إن 
الشــــــــركة بدأت في استخدام الكاميرات 
الحرارية في مســــــــتودعاتها لتســــــــريع 
اكتشــــــــاف العمال املصابــــــــني بالُحمى، 
الذيــــــــن ترجــــــــح إصابتهــــــــم بالفيروس 

التاجي املستجد (كوفيد19-).
وتقيس الكاميرات املســــــــتخدمة مقدار 
الحــــــــرارة التــــــــي تنبعــــــــث مــــــــن النــــــــاس 
بالنســــــــبة إلى محيطهم. وقال العمال: 
إن الكاميرات أفضل؛ ألنها تســــــــتغرق 
 بموازيــــــــن الحرارة 

ً
ــــــــا أقل مقارنــــــــة

ً
وقت

التي تقيــــــــس الحرارة في الجبني، والتي 
ا.

ً
اعتمدتها أمازون سابق

وتأتي هــــــــذه الخطوة بعــــــــد اإلبالغ عن 
حاالت إصابة بالفيروس بني املوظفني 
فــــــــي أكثــــــــر مــــــــن 50 من مســــــــتودعات 
أمــــــــازون في الواليات املتحدة. وقد دفع 
ذلــــــــك بعض العمــــــــال إلى القلق بشــــــــأن 

ســــــــالمتهم واالضراب عن العمل. كما 
املنتخبون  واملسؤولون  النقابات  دعت 

أمازون إلى إغالق املباني.
وُيظهر اســــــــتخدام الكاميرات الحرارية 
ا – كيف 

ً
– التــــــــي لم ُيعلن عنها ســــــــابق

يستكشــــــــف ثاني أكبــــــــر صاحب عمل 
فــــــــي أميــــــــركا، طــــــــرق احتواء انتشــــــــار 
الفيروس من دون إغالق املستودعات 

األساسية.
وكانــــــــت الواليــــــــات األميركية قد أعطت 
أمــــــــازون الضــــــــوء األخضــــــــر لتســــــــليم 
البضائع في جميع البالد تقريًبا تحت 
أوامر اإلغالق وفرض البقاء في املنزل 
على الناس. أما في فرنسا، فقد أغلقت 
أمازون ســــــــتة من مراكز تلبية الطلبات 

ا.
ً
مؤقت

وتشــــــــمل قائمة الشركات األخرى التي 
استكشفت استخدام تقنية الكاميرات 
وإنتــــــــل.   ،Tyson Foods الحراريــــــــة: 
ــــــــف أنظمــــــــة الكاميرات 

ّ
كل

ُ
ويمكــــــــن أن ت

باســــــــتخدام  التــــــــي حظيت  الحراريــــــــة، 
واســــــــع النطاق في املطارات في آســــــــيا، 
بعد وباء (ســــــــارز) في عام 2003، ما 

بني 5,000 دوالر، و20,000 دوالر.
الحرارية محل  الكاميــــــــرات  وســــــــتحل 
موازيــــــــن الحرارة عنــــــــد مداخل العمال 
للعديــــــــد مــــــــن متاجــــــــر (هول فــــــــودز) 
Whole Foods التابعة ألمازون. وقال 
جري فحًصا 

ُ
أحد العمال: إن الشركة ت

ثانًيا لحرارة الجبني على أي شــــــــخص 
كشــــــــفت الكاميرات عن وجود ارتفاع 
في درجة حرارته، وذلك بهدف تحديد 

درجة الحرارة بدقة.
وأكدت أمازون أن بعض املســــــــتودعات 
قد طبقت األنظمة لتبسيط فحوصات 
درجــــــــة الحــــــــرارة. وقالت الشــــــــركة في 
بيان: إنهــــــــا تفحص درجــــــــات الحرارة 
”لدعم صحة وسالمة موظفينا، الذين 
يواصلــــــــون تقديــــــــم خدمــــــــة حرجة في 

مجتمعاتنا".

80 ميلي أمبير، 
للجال شــــــــف للم

دقيــــــــق، ج 
 ومحرك 
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سلطات استثنائية
يواجه رئيس وزراء املجــــــــر القوي فيكتور 
أوربــــــــان اتهامــــــــات فــــــــي الداخــــــــل والخارج 
كورونــــــــا  فيــــــــروس  أزمــــــــة  باســــــــتغالل 
لالســــــــتحواذ على املزيد من الســــــــلطة، بدال 

من توحيد البالد.
حالــــــــة  أعلنــــــــت حكومتــــــــه  البدايــــــــة،  ففــــــــي 
الخطــــــــر في 11 آذار، وكســــــــبت وقتا ثمينا 
لالســــــــتعداد للوباء. لكنها استخدمت بعد 
ذلــــــــك أغلبيتهــــــــا البرملانية لتمديــــــــد ذلك إلى 
أجل غير مســــــــمى، وبالتالي فإن الحكومة 
لديها اآلن سلطة الحكم بمقتضى مرسوم 
يفوضها بذلك طاملــــــــا كان األمر ضروريا. 
والحكومة هــــــــي التي تقرر بنفســــــــها متى 

تنتهي حالة الخطر.
الديمقراطية  ويتحدث منتقدون عن نهاية 
في املجر، لكن وزيــــــــر العدل يصر على أن 
«قانون التفويض» سينتهي مع نهاية حالة 

الطوارئ، وأنه كان ضروريا ومتناسبا.
بالقانــــــــون  الخبيــــــــر  الجامعــــــــي  األســــــــتاذ 
الدســــــــتوري زولتان سزينتي يحذر من أن 
الوباء يمكن اســــــــتغالله بســــــــهولة للحفاظ 

على سلطات استثنائية للحكومة.
ويقول إنه بمنح الحكومة ســــــــلطة حصرية 
لتحديــــــــد موعــــــــد انتهاء حالــــــــة الخطر، فإن 
البرملان يكون قد «انتحر» بالفعل بالتنازل 

عن حقه في السيطرة على الحكومة.
ويتمتــــــــع حــــــــزب «فيــــــــدس»، الــــــــذي يتزعمه 
أوربــــــــان، بأغلبيــــــــة حاســــــــمة فــــــــي البرملان، 
وقد تم تأجيل جميــــــــع االنتخابات الفرعية 

واالستفتاءات حتى نهاية حالة الطوارئ.

«الفرصة مواتية» ألردوغان
ال يحتــــــــاج زعيــــــــم تركيــــــــا املتأهــــــــب، رجب 
طيب أردوغان، الستغالل تفشي فيروس 
كورونا لالستحواذ على السلطة، ألنَّ لديه 
القــــــــدر الوافر منهــــــــا بالفعل. هــــــــذا هو رأي 

نشطاء حقوق اإلنسان هنا.
تقــــــــول إيما ســــــــنكلير ويب، مديرة قســــــــم 
تركيــــــــا بمنظمــــــــة هيومن رايتــــــــس ووتش 
املعنيــــــــة بحقوق اإلنســــــــان: «فــــــــي مثل هذا 
النظــــــــام املركــــــــزي ليســــــــت هنــــــــاك حاجــــــــة 

لالستيالء على املزيد من السلطة».
ومــــــــع ذلك، تقــــــــول إنه كانت هنــــــــاك محاولة 
انتهازيــــــــة لـ»استكشــــــــاف رد الفعل»، وذلك 
بطــــــــرح مقترحــــــــات بزيــــــــادة الرقابــــــــة على 
وســــــــائل التواصل االجتماعي. وقد «ُدفنت 
في أعماق» مشروع قانون يتناول أساسا 
التدابيــــــــر االقتصاديــــــــة لتخفيــــــــف تأثيــــــــر 

انتشار الفيروس.

وتقول إن الهــــــــدف كان «إخضاع منصات 
بقــــــــوة  االجتماعــــــــي  التواصــــــــل  وســــــــائل 
سقطت 

ُ
لسيطرة الحكومة والرقابة». وقد أ

مســــــــودة التعديالت فجأة، ولكن سنكلير 
ويب تتوقع عودتها في املستقبل.

والحكومــــــــة التركية مصممــــــــة على فرض 
ســــــــيطرتها علــــــــى ما يروى خــــــــالل األزمة. 
وقد تم اعتقال املئات بســــــــبب «منشورات 
اســــــــتفزازية» حول كوفيد 19 على وسائل 

التواصل االجتماعي.
ولم يجرؤ سوى عدد قليل من األطباء على 
التحدث بصراحة. يقول علي سركيزوغلو 
من نقابة األطباء التركية: «لألســــــــف صار 
إخفــــــــاء الحقائق واالحتــــــــكار الطريقة التي 
يتم بها حكم هــــــــذا البلد. لقد اعتاد األطباء 
واملمرضــــــــون والعاملــــــــون الصحيون على 

ذلك في السنوات العشرين املاضية».

طموحات بوتني
فــــــــي كانون الثاني املاضــــــــي، كان الكرملني 

يعتقد أن كل شيء على ما يرام.
فقد كان يعتزم إعادة صياغة الدســــــــتور، 
للسماح في املقام األول للرئيس فالديمير 
بوتني باالســــــــتمرار لفترتــــــــني أخريني في 

منصبــــــــه، ثــــــــم إجــــــــراء «تصويــــــــت وطني» 
احتفالي في 22 نيســــــــان يدعم فيه الروس 
التغييرات. ووصــــــــف منتقدو الرئيس ذلك 
بأنه «انقالب دســــــــتوري». لكن بدا أن األمر 

ُحسم بالفعل.
غير أن «كوفيد – 19» علق كل شيء. فقد 
اضطر الرئيس بوتني إلى تأجيل االقتراع. 
فكيف يمكنك أن تدعو الناس إلى الخروج 
والتصويــــــــت فــــــــي خضم وباء؟ ومشــــــــكلة 
الكرملــــــــني اآلن هي هل ســــــــيجرى االقتراع 
ومتــــــــى، ذلك أن إقــــــــرار دســــــــتور جديد قد 

يكون آخر أمر في أذهان الروس.
ويبــــــــدو أنَّ اإلغــــــــالق الناجــــــــم عن انتشــــــــار 
فيــــــــروس كورونا بصدد ضرب االقتصاد 
هنــــــــا، مــــــــع توقعات بركــــــــود يــــــــدوم عامني 

وفقدان املاليني من الوظائف.
ة، يميل الروس إلى  وفي مشكالتهم اليوميَّ
إلقاء اللوم على املسؤولني والبيروقراطيني 
املحليــــــــني، وليس الســــــــلطة املركزية. ولكن 
التاريخ يبني أنه عندمــــــــا يعاني الناس هنا 
من آالم اقتصادية شخصية حادة، فإنهم 
يتوجهــــــــون بأنظارهــــــــم إلى زعيــــــــم البالد. 

ويبدو أنَّ مثل هذا األلم ال مفر منه اآلن.
وربمــــــــا يفســــــــر هــــــــذا ملــــــــاذا فــــــــّوض زعيم 

الكرملــــــــني مؤخرا حــــــــكام األقاليم ملكافحة 
فيــــــــروس كورونــــــــا، فهم اآلن يتشــــــــاركون 

املسؤولية.
وسوف يجادل أنصار الرئيس بوتني، بما 
في ذلك وسائل اإلعالم الحكومية، بأنه في 
أي أزمة وطنية تحتاج روســــــــيا إلى قيادة 
قوية ومســــــــتقرة أكثر من أي وقت مضى، 
وبقــــــــول آخر: ضرورة تمديــــــــد عهد بوتني. 
أما بالنسبة ملنتقدي الكرملني، فقد اتهموا 
بالفعل السلطات باستخدام الوباء إلحكام 

قبضتها.

بولندا تخاطر باألرواح
يواجه الحزب الحاكم فــــــــي بولندا اتهامات 
بتعريض األرواح للخطر على نحو متهور، 
وذلك مــــــــن خالل املضي قدمــــــــا خالل هذا 
الوبــــــــاء باالســــــــتعداد النتخابات الرئاســــــــة 
املقــــــــررة في أيار املقبل. وشــــــــهدت أســــــــهم 
الرئيــــــــس أندريــــــــه دودا، حليــــــــف الحكومة، 
ارتفاعــــــــا في اســــــــتطالعات الــــــــرأي خالل 

الوباء، فهو املرشح األوفر حظا للفوز.
ويقول حزب القانــــــــون والعدالة الحاكم إنه 
ملزم دستوريا بإجراء االنتخابات، مشيرا 
إلــــــــى أن التصويت البريــــــــدي فقط هو الحل 

اآلمن في ظل اإلغالق.
وهــــــــذا هو الخيار املفضــــــــل للحزب الحاكم 
الذي يؤيد أيضًا اقتراحا بتغيير الدستور 
للتمديــــــــد للرئيس دودا لســــــــنتني أخريني، 
طاملــــــــا أنــــــــه ال يســــــــتطيع الســــــــعي إلعــــــــادة 

الترشح.
وتقــــــــول املعارضة إن التصويــــــــت البريدي 
يعــــــــرض الناخبــــــــني والعاملني فــــــــي البريد 
وموظفــــــــي االنتخابــــــــات للخطــــــــر. كما أثار 
االنتخابية  واللجنــــــــة  األوروبــــــــي  االتحــــــــاد 
البولندية مخاوف بشأن إجراء االنتخابات.
وتصــــــــر املعارضــــــــة علــــــــى وجــــــــود طريقة 
قانونية للتأجيل، وذلك بإعالن حالة كوارث 
طبيعية، والتي تحظر عقد انتخابات أثناء 
سريان إجراءات استثنائية، وملدة 90 يوما 
بعد ذلك. وتقــــــــول الحكومة إن اإلعالن عن 
تدابير استثنائية سيجعلها مسؤولة عن 

مطالبات بتعويضات.
وإذا مــــــــا جرت االنتخابات فــــــــي أيار، فإنها 
لن تكون نزيهة، بحسب جماعات ناشطة 
في مجال حقوق اإلنســــــــان، ألن املرشحني 
أوقفــــــــوا الحمــــــــالت االنتخابيــــــــة فــــــــي حني 
ال يــــــــزال شــــــــاغل الوظيفة يتمتــــــــع بتغطية 
ة واســــــــعة النطاق خالل مســــــــاعدته  إعالميَّ
الحكومــــــــة وزياراتــــــــه للعاملني فــــــــي مجال 

ة. الرعاية الصحيَّ

انتشار الجائحة
وبــــــــدا خاويًا مــــــــدرج مطعم «ال 
غواريدا» الخاص واملشهور في 
كوبا والــــــــذي احتضن تصوير 
والشــــــــوكوالته»  «الفراولة  فيلم 

في العام 1993.
استبق صاحب املطعم أنريكه 
الجائحــــــــة  انتشــــــــار  نونييــــــــز 
في لبــــــــالد واتخــــــــاذ االجراءات 
الصارمــــــــة من قبل الســــــــلطات 
«قررنا  ويقــــــــول  أّيام  بتســــــــعة 
غلــــــــق املطعــــــــم منــــــــذ منتصف 

اذار» .

التي يقطنها  الجزيرة  أحصت 
نحــــــــو 11,2 مليــــــــون شــــــــخص 
مصابــــــــا   862 الخميــــــــس 
بفيــــــــروس كورونا مــــــــن بينهم 

27 وفاة.
ويتابــــــــع صاحــــــــب املطعم «لي 
أصدقاء يملكــــــــون مطاعم في 
اسبانيا وحدثوني عما حصل 
هنــــــــاك وعــــــــن خطــــــــر مواصلة 
تقديم الخدمات للناس في هذه 

الظروف».
يســــــــتقبل مطعمــــــــه نحو مئتي 
شــــــــخص للعشــــــــاء يوميا وهو 
مدرج في كل دليل سياحي في 

العالم ونقطة عبور أساســــــــية 
املشاهير  لكل سائح وخاصة 
وبيونســــــــي  مادونــــــــا  أمثــــــــال 
الســــــــينمائي بيدرو  واملحــــــــرج 
أملودوفــــــــار وقــــــــد زينت جدران 

 بصّورهم.
ّ

املحل
ويفصح أنريكه «لهذا الســــــــبب 
العديــــــــد  القــــــــرار، الن  اتخذنــــــــا 
من الســــــــّياح يأتون الى هافانا 
زيــــــــارة  فــــــــي  رغبــــــــة  ولديهــــــــم 
الخطوط  فــــــــي  الغواريدا...كّنا 
األولــــــــى» وقد تم الكشــــــــف عن 
االصابــــــــات األولى باملرض في 

صفوف السّياح.

سنتان سيئتان
تمكــــــــن القطــــــــاع الخــــــــاص في 
الســــــــنوات األخيرة من تحقيق 
نمو في هذا البلد االشــــــــتراكي 
الدولــــــــة على  حيــــــــث تســــــــيطر 
االقتصادية، وأصبح  األنشطة 
القطــــــــاع الخاص اليوم يشــــــــغل 
حوالي 635 ألف شخص 14,5 

في املئة منهم كوبيون.
منــــــــازل  هــــــــؤالء  ويســــــــتأجر 
مطاعــــــــم  فــــــــي  ويعملــــــــون 

وصالونات حالقة...
املحلــــــــل  ويــــــــرى 
ي  د قتصــــــــا ال ا
ايفيرليني  عمــــــــر 
«العديد  ان  بيريز 
من هــــــــذه املتاجر 
ظهرت  الخاصــــــــة 
على  باالعتمــــــــاد 
ليس  النه  السّياح 
بامكان الكوبي ان 
ينفــــــــق مئة دوالر 

على عشاء».
أحــــــــس  لقــــــــد 
أصحابها سريعا 
بعــــــــد  بالخطــــــــر 
يومني مــــــــن قرار 
الحــــــــدود  اغــــــــالق 
أمام غير املقيمني 
بــــــــات  والــــــــذي 
يشــــــــمل الجميــــــــع 
وزارة  وأكــــــــدت   .
أن  الكوبية  العمل 

16,062 عامال طالبوا بتعليق 
تراخيصهــــــــم ليتمكنــــــــوا مــــــــن 
عــــــــدم دفــــــــع الضرائــــــــب مؤقتا. 
واألربعاء بلغ عدد من تقدموا 
بطلــــــــب 119,079 عامــــــــال، أي 
نحــــــــو 19 في املئة من املجموع 

العام في البالد.
تعتبر هــــــــذه األزمــــــــة الصحية 
لســــــــنتني  وتضــــــــاف  األســــــــوأ 
ســــــــيئتني علــــــــى املســــــــتثمرين 
الحظــــــــر  ضحايــــــــا  الكوبيــــــــني 

األميركي علــــــــى كوبا من قبل 
دونالد ترامب.

«القطــــــــاع  ان  بيريــــــــز  ويؤكــــــــد 
الخــــــــاص يعانــــــــي خاصــــــــة في 
هافانــــــــا مــــــــع توقــــــــف وصــــــــول 
الســــــــفن الســــــــياحية األميركية 
للرحــــــــالت البحريــــــــة» وقــــــــد تم 
منعهم من الرســــــــو منذ تموز 

الفائت.
يعد الســــــــّياح األميركيون ثاني 
أهــــــــم الــــــــزوار الذيــــــــن يتوافدون 
على البالد بعد الكنديني وبعد 
الــــــــذي  التقــــــــارب 
البلدين  حدث بني 
منذ نهاية 2014.

عذرا، لقد 
أغلقنا»

لذلــــــــك  وكنتيجــــــــة 
عــــــــدد  تراجــــــــع 
الســــــــّياح في العام 
2019 ب9,3 فــــــــي 
 4,23 ليبلــــــــغ  املئة 
مليون سائح كما 
التراجــــــــع  تفاقــــــــم 
شــــــــهري  خــــــــالل 
الثانــــــــي  كانــــــــون 
 2020 وشــــــــباط 
ليبلــــــــغ 16,5 فــــــــي 
باملعــــــــدل  املئــــــــة 
وتراجع  السنوي، 
ح 

ّ
الســــــــيا عــــــــدد 

األميركيني ب 65 
في املئة. وتعد الســــــــياحة ثاني 
الصعبة في  للعملــــــــة  مصــــــــدر 
البــــــــالد وقد وفــــــــرت 3,3 مليار 

دوالر في العام 2018.
ويوضح عمــــــــر ايفيرلني بيريز 
أنــــــــه حتــــــــى قبــــــــل كورونــــــــا «لم 
يكــــــــن عــــــــدد زبائــــــــن املطاعــــــــم 
واملتاجــــــــر على الشــــــــاكلة التي 
كان عليها قبل ســــــــنتني واآلن 
ليقضــــــــي  كوفيــــــــد19-  جــــــــاء 
عليهــــــــا تمامــــــــا». تداعيات ذلك 

كانت كبيرة على العاملني في 
القطاع الخــــــــاص الذين يتلقون 
في العادة أجرًا يفوق متوسط 
األجور الشــــــــهرية فــــــــي القطاع 
(حوالي خمســــــــني  الحكومــــــــي 

دوالرا في الشهر).
«إل  مقهــــــــى  مدخــــــــل  وعلــــــــى 
كافيــــــــه» الخالــــــــي بعــــــــد أن كان 
يعج بالسياح في وسط هافانا 
القديم علقت الفتة كتب عليها 

«عذرا، املقهى مغلق».
تعمل لوليــــــــات غونزاليس (25 
عامــــــــا) الطالبة في علم النفس، 
نادلــــــــة في املقهى منذ ســــــــنتني 
وتقــــــــول «ما أحصلــــــــه يمكنني 
الذي  باملســــــــتوى  العيــــــــش  من 
أرغب فيه». صرف لها مديرها 

راتــــــــب أســــــــبوعني لتتمكن من 
تدبــــــــر أمورهــــــــا خــــــــالل األزمة. 
وتضيــــــــف «الى حد اآلن األمور 
جيدة ولكن إن استمرت الحال 
فســــــــأضطر الــــــــى أن آخــــــــذ من 

مدخراتي».
يقول صاحب املقهى نيلسون 
رودريغــــــــز الذي يضــــــــع كمامة 
لــــــــن  كوبــــــــا  إن  وجهــــــــه  علــــــــى 
زّوارهــــــــا  بســــــــرعة  تســــــــتعيد 
لــــــــم  األجانــــــــب. ويضيــــــــف «ان 
يأت الســــــــياح، فســــــــنركز على 
الكوبيني وربما سيتعني علينا 
أن نتأقلم على هذا األســــــــاس» 
عبــــــــر خفــــــــض األســــــــعار لكي 
تتماشــــــــى مع القدرة الشرائية 

للسكان املحليني.

من أجل تقريب صورة املحنة ما بني خطر كورونا وبني رغبة 
الناس بتخفيف قيود الحظر والحجر يأخذ الكاتب البريطاني 
جــونــاثــان فــريــدالنــد املــثــال الــتــالــي: تخيل أنَّ أســرة هربت من 
ا عن ملجأ في كوخ خشبي. وبعد 

ً
ُدٍب هائٍج في الغابة، بحث

أْن لجؤوا هناك ألياٍم وأسابيع أصبحوا يائسني ملعرفة متى 
إنهم  «مــتــى؟»،  ببساطة  يسألوا  لــن  لكنهم  الــخــروج،  يمكنهم 

سيتساءلون «متى سيكون املكان آمنًا (لخروجنا)».
ة  البشريَّ لواقع حال   األســرة، بموجب مثال فريدالند، وطبقًا 
مــع طــوفــان كـــورونـــا، هــي مــلــيــارات مــن الــبــشــر الــذيــن وجـــدوا 
أنَّ الــنــجــاة ســتــكــون فــقــط فــي كــوخــهــم الــخــشــبــي، فــي املــنــزل 

الشخصي.
لم تشعر البشرية بخطر مشترك كما تشعر اآلن، ولم تفكر 
تــفــكــر اآلن بخالص  كــمــا  بــتــضــامــن حقيقي  ــة  الــبــشــريَّ هـــذه 

للجميع.
 به األمد، 

ُ
لكننا بشر، نتبرم، شئنا أم أبينا، من أي مكوٍث يطول

فكيف حني يكون املكوث في منزٍل قسرًا واضطرارًا!
الــهــدف األســـاس مــن البقاء بالبيت هــو هــدف وقــائــي وفاعل، 
ــة. مــســؤولــيــتــي إزاء  ــة شــخــصــيــة واجــتــمــاعــيَّ وهــــذه مــســؤولــيَّ
نفسي ووقايتها من وبــاٍء قد يتسرب لي من شخٍص آخر، 
ومسؤوليتي إزاء اآلخر وحفظه من وباء قد يكون كامنًا فيَّ 

وقد يتسرب ألي آخر.
ــــُب على 

ّ
لـــكـــنَّ مـــالزمـــة الـــبـــيـــوت تــــرت

ــة  ــة والــصــحــيَّ الــســلــطــات الــســيــاســيَّ
ـــيـــات أخــــــرى هــي  أهــــدافــــًا ومـــســـؤول
ــة الفرد   أعــمــق وأخــطــر مــن مــســؤولــيَّ
في  والبقاء  بالحظر  امللتزم  املواطن 
املــــنــــزل. مـــالزمـــة الـــبـــيـــوت والــصــبــر 
 عــــلــــيــــهــــا هــــــــي وســـــيـــــلـــــة ولــــيــــســــت 
غـــــايـــــة فــــــي الــــــحــــــل، وهــــــــي وســـيـــلـــة 
 وفــســحــة مــن الــوقــت إذا مــا أحسن 
 اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــســــيــــكــــون عـــلـــى 
الـــســـلـــطـــات الــكــثــيــر مـــمـــا يــمــكــن أن 

ساءل عليه.
ُ
ت

تـــأمـــني وســــائــــل ومــــعــــدات الــفــحــص 
واالخـــتـــبـــار وتــكــثــيــرهــا فـــي مــقــدمــة 
هذه املسؤوليات املترتبة على الدولة، 
تـــأمـــني عــمــلــيــة الــفــحــص املــخــتــبــري 
جميعًا  للمواطنني  املنتظم  الــــدوري 
بحيث ينبغي فحص أي مواطن كل 
أسبوعني مــرة، تأمني مــا متاح مــن عــالجــات وأجــهــزة تنفس 

تكفي ألسوأ االحتماالت، ال سمح الله.
مسؤولية الدولة في مثل هذه الظروف التي ال تحتمل الخطأ 
هي حفظ الحياة وسالمة املجتمع، ناهيك عما يمكن أْن يترتب 

على هذه الظروف، إْن طالت، من أحوال وتصاريف.
لقاح ضد  اكتشاف  لم يتم  إلــى طبيعتها ما  لن تعود  الحياة 
أو  اكتشاف  يتم  وحتى  ثانيًا،  منه  شــاٍف  ودواء   

ً
أوال املــرض 

الــدول هي في  فــإنَّ مسؤوليات  اللقاح والعالج  اختراع هذين 
تــأمــني مــا يمكن تأمينه مــن مــعــدات وأدويــــة وأجــهــزة تكفي 

لألسوأ.
الـــدول هــذا، لذلك هــي تتسابق مــا بينها  تــدرك السلطات فــي 

لتأمني مستلزمات الفحص واملعالجة.
ال ينبغي التعويل حتى على تسطيح املنحنى البياني للمرض 
مع تصفير  االطمئنان حتى  الصحيح  ليس من  الــعــراق،  في 
الــســواد األعظم من املجتمع  الــوبــاء في أي بلد. نسبيًا تمكن 
من أداء ما مطلوب منه وهذا ما يضاعف مسؤوليات الدولة 
التي يمكن أن تقول لألسرة املحتمية  الدولة هي  وسلطاتها. 
بالكوخ: «اخرجوا، لقد باتت الغابة آمنة»، هذا ما يكون ممكنًا 
فباقتالع  هــذا  تأخر  وإْن  الــوبــاء،  على  نهائيًا  بالقضاء  فقط 

خطر املرض، باللقاح، وتجريده من عوامل خطره.
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الدكتورعبد الفتــــــــاح كاظم قائممقام قضاء 
الصــــــــدر الثاني قــــــــال لـ"الصبــــــــاح:" "بصفتي 
رئيس خلية األزمة في مدينة الصدر قررت 
غلق محطــــــــات البانزين باملدينــــــــة الحكومية 
منهــــــــا واألهلية بخطوة اســــــــتباقية من اجل 
 عن إدخال 

ً
تطبيق حظــــــــر التجوال، فضــــــــال

ما يقــــــــارب 200 عجلة إطفاء كبيرة لتعفير 
القطاعات بالتنسيق مع الدفاع املدني العام 
وشركة توزيع املشتقات النفطية على مدار 

3 أيام متتالية".
االمر لم يتوقــــــــف على غلق االماكن العامة 
انما كانت هناك اجراءات، تضمنت تقسيم 
املدينة إلى 36 مفرزة مشتركة من القوات 
األمنية املختلفــــــــة، اذ عملت تلك املجاميع 

على حفــــــــظ ارواح الناس مــــــــن جهة وتوفير 
مستلزماتهم واحتياجاتهم من جهة اخرى، 
فقد وفرت تلك الفرق العالج ملرضى السكري 
والبالــــــــغ عددهــــــــم أكثــــــــر من  الفــــــــي مريض 
وقامت بتوزيع سالت غذائية الى  الف اسرة 

متضررة.
املبــــــــادرات الذي قدمت في هذه املدينة البالغ 
عدد سكانها 3 ماليني مواطن اي ما يعادل 
4 محافظــــــــات عراقيــــــــة مجتمعــــــــة من حيث 
التعــــــــداد واصغر قضاء من جهة املســــــــاحة 

بحسب 
كاظم، فهو يــــــــرى ان اصابة هذا العدد 

يعــــــــد انفــــــــالق قنبلة صحية في العــــــــراق، لذا 
عمل وبجهود متواصلة ومكثفة على فرض 

بعــــــــض االجــــــــراءات بالرغم مــــــــن الصعوبات 
والتحديات.

وختــــــــم كاظم "الكثافــــــــة الســــــــكانية، العادات 
والتقاليد، صغر املنازل، تعطيل اليد العاملة.. 
أسباٌب وقفت في طريقنا في بداية األمر، ما 
اضطرنــــــــا للجوء الى إصــــــــدار بيان خاطبنا 
به تقاليــــــــد الناس ومعتقداتهــــــــم ومراجعهم 
الســــــــيطرة على  وقادتهــــــــم ملســــــــاعدتنا في 
الوضع وســــــــرعان ما وجه طلبنــــــــا بتغريدة 
أصدرها الســــــــيد مقتدى الصدر حذر فيها 
ابنــــــــاء املدينة وطلب منهم البقاء في منازلهم 
ملواجهــــــــة االزمــــــــة وهــــــــذا يعد واجبــــــــًا وطنيًا 
للمحافظــــــــة علــــــــى صحــــــــة ابنــــــــاء املدينة من 

االمراض الذي من املمكن ان تحاط بهم".

كنت في تواصــــــــل مع عدٍد من االصدقاء العالقني في أوروبا ودول 
عربيــــــــة من الذين واجهــــــــوا اوضاعًا صعبة للغاية بســــــــبب جائحة 
كورونــــــــا ، وفي تواصل ايضًا مع صحفية اجنبية عالقة في العراق 
وقد حاولــــــــت افهامها دون جدوى بأن الوضع الصحي في بالدها 
خطيــــــــر جدًا واالصابات والوفيــــــــات تتزايــــــــد وان بقاءها في بغداد 
افضل لها وأســــــــلم ، لكن يبدو ان الغريب في اوقات الشــــــــدة يفضل 
املــــــــوت في وطنه على الحيــــــــاة في الغربة ، وكنا نحــــــــن العالقني في 
بيوتنا نتابع مناشــــــــدات العراقيني العالقني في الخارج حتى عادت 
اعــــــــداد كبيــــــــرة منهم عودة مشــــــــروطة بالحجر الصحــــــــي الطوعي 
الفندقي او املنزلي واذا بدأت بوادر هذه املشكلة بالحل فإن مشكلة 
العالقني في البيت بقيت مشــــــــكلة عامليــــــــة عالقة، ال يجرؤ أحد على 
حلها والغــــــــاء حظر التجوال العاملي الــــــــذي فرضه فيروس كورونا 
على الدول الكبرى والصغرى والســــــــبع الكبار والعشــــــــرين ونمور 
آسيا واســــــــود افريقيا والدول الالتينية و''التينية'' على حد سواء ، 
حتــــــــى ان الرئيس االميركي دونالد ترامب العالق في البيت االبيض 
اضطر لتفويض حكام الواليات الخمسني حق التصرف بوالياتهم 
لحساسية قرار رفع الحظر على مستقبله السياسي ولعناد حكام 
الواليــــــــات، وتحول الرجل الرهبوت بربطــــــــة العنق الحمراء الى رجل 
رحموت والى متحدث رسمي باسم 
وزارة الصحة االميركية بعد أن كان 
الرئاسي  االنتخابي  للصراع  يتهيأ 
الســــــــاخن منتشــــــــيًا بورقته الرابحة 
وبــــــــآالف الوظائــــــــف التــــــــي حققهــــــــا 
وضاعت من بني يديه بلمح البصر، 
حــــــــني تحولــــــــوا فجأة الــــــــى مواطنني 
عالقني في بيوتهم ، تالحقه في هذا 
الوقت العصيب (نانسي بيلوسي) 
اوراقــــــــه وتهاجــــــــم قراراته  وتمــــــــزق 
وتحصي عليه انفاســــــــه وتستخدم 
السياســــــــي  التســــــــقيط  معه طريقة 
أشــــــــعر  مــــــــرة  وألول  الشــــــــهيرة، 
''بالفخــــــــر'' ألنَّ سياســــــــيًا أميركيــــــــًا 
كبيرًا مثل بيلوســــــــي يســــــــتفيد من 
التســــــــقيط  العراقيــــــــة في  التجربــــــــة 
وكأنها واحدة من ''ربعنا'' وعضوة 
ة. شرسة في إحدى الكتل السياسيَّ

وفــــــــي الــــــــدول العربية واالســــــــالمية 
ومنها العراق يفرض شهر رمضان 
واقعًا جديدًا، فالبقاء في البيت كان 
امنية الجميع في ســــــــنوات الصيام السابقة لكنها اصبحت في هذا 
العام العجيب ( 2020 ) امنية معكوسة والتفكير بتخفيف الحظر 
اصبح خيارًا صعبًا ولكن البد منه ، تفرضه خصوصية الشــــــــهر 
الفضيل وحاجــــــــات الناس وتوقف األعمــــــــال ، وتصاحبه مخاوف 
حقيقية من خطر تفشي الوباء بسبب عاداتنا االجتماعية املفرطة 
في التالحم والتالمس والتزاور والتحاضن والتقبيل والتعبير عن 
الشوق والحنني الذي قد يخرج عن السيطرة الى ما اليحمد عقباه، 
وال أظن ان حمالت التوعية ســــــــتفلح في منع املشــــــــاعر الجياشــــــــة 
والعــــــــادات االجتماعية لوعادت في زمــــــــن كورونا أكثر وأعمق مما 
كانــــــــت عليه (ق . ك) أي قبــــــــل كورونا، نعم ان الحياة يجب ان تعود 
 بعد االنتكاسة في اسعار النفط .. ولكن لو رفع 

ً
وتســــــــتمر خاصة

الحظر عن العالقني في بيوتهم قريبًا وقبل القضاء على الفيروس 
وقبــــــــل االطمئنان التــــــــام على خلو العراق من الوبــــــــاء ماذا يمكن ان 
يحصل غدًا من انتكاســــــــة صحيــــــــة ال قدر الله في ظل عدم االلتزام 

بالنصائح والتباعد؟!
آه كم أخشــــــــى غدي هذا وأرجوه اقترابًا.. كنت أســــــــتدنيه لكن هبتُه 

ملا أهابا.

2020)

تنطلق فعاليات املهرجان الدولي االفتراضي 
للفيلــــــــم القصير  فــــــــي الجزائر، هــــــــذا اليوم.. 
االثنني 20 نيســــــــان الحالــــــــي، ولغاية 20 أيار 

املقبل.. 
وفــــــــي اتصال لـــــــــ "الصباح" عبر "الواتســــــــاب" 
عــــــــّرف مديــــــــر املهرجــــــــان جمــــــــال محمدي، 
ســــــــينمائي  مهرجــــــــان  "هــــــــو  بالفعاليــــــــة 
افتراضــــــــي علــــــــى "الويب" من تنظيــــــــم اللجنة 
الوطنية لترقية الشــــــــباب واألنشطة الثقافية، 
بمســــــــاهمة الجريدة االلكترونيــــــــة الجنيريك 
الذهبي ومجموعة وصفة السينما الجزائرية 
على الفيســــــــبوك، بالتعاون مــــــــع مهرجانات 
وصفحات ســــــــينمائية أخرى" مؤكدًا "يأتي 
هذا املهرجان االفتراضي تماشيًا مع الوضع 
العاملــــــــي الصحي املتمثل فــــــــي جائحة كوفيد 
19، وبالتالي سيسمح بطريقة بديلة باإلبقاء 
على شعلة السينما ومشاهدة االفالم ولكن 
عبر" الويــــــــب" واملنصــــــــات الرقمية وخاصية 
التواصل بــــــــني املخرجني والجمهور من بقاع 
العالم؛ من خالل إشراك الجمهور املاكث في 
البيت بمشــــــــاهدة األفــــــــالم وتقييمها من قبل 
مختصني في املجال الســــــــينمائي، الى جانب 
تفاعل الجمهور الــــــــذي يقوم بدوره باختيار 

أحسن األفالم من خالل التصويت".
وأضــــــــاف "تشــــــــرف علــــــــى تقييــــــــم االفــــــــالم 
املشاركة لجنة تحكيم دولية يترأسها الكاتب 
أمــــــــني الزواي، تضــــــــم املخــــــــرج العراقي نوزاد 

شــــــــيخاني ، ومدير التصوير االيطالي ايجو 
لوبينتو، واملخرج نبيل جدواني من الجزائر، 
واملخــــــــرج عبد االلــــــــه الجوهري مــــــــن املغرب 
واملنتجــــــــة الجزائرية ســــــــميرة حاج جيالني، 
واملمثلــــــــة هــــــــدى حبيب من الجزائــــــــر والناقد 

السينمائي هوفيك حبشيان من لبنان".
لخلق  وتابــــــــع محمدي"املهرجــــــــان محاولــــــــة 
أجواء سينمائية افتراضية ما بني املخرجني 
وصانعــــــــي االفــــــــالم، باإلفــــــــادة مــــــــن النظــــــــام 
الرقمــــــــي ومنصــــــــات التواصــــــــل االجتماعي، 
وهو مســــــــاهمة سينمائية للتوعية بضرورة 

البقاء فــــــــي البيت لحني تعافي البشــــــــرية من 
هذا الوباء وعودة الحياة الطبيعية الى العالم"،  
منوهًا بــــــــأن" األفالم تعرض يوميًا للجمهور 
على "الويب " من الساعة الخامسة مساًء الى 
منتصف الليل، بمعــــــــدل فيلمني أو ثالثة في 
السهرة الواحدة، وتعلن النتائج يوم األربعاء 
10 حزيــــــــران املقبــــــــل، بينمــــــــا حفــــــــل توزيع 
الجوائز وعرض األفالم الثالثة األولى الفائزة 
فســــــــيقام يوم االحد 5 تموز املقبل، بمناسبة 
عيــــــــد االســــــــتقالل والشــــــــباب فــــــــي العاصمة 

الجزائر".

تحتفــــــــل امللكة إليزابيث الثانية بعيد ميالدها 
األســــــــبوع املقبل من دون مراسم رسمية وال 
طلقات املدفع التقليدية، ألنها "غير مناســــــــبة" 

في ظل الوباء املنتشر في البالد.
وهــــــــذه هي املرة األولى التــــــــي تطلب فيها امللكة 
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عامًا.
وتحتفل امللكة بعيد ميالدها الرابع والتســــــــعني 
يوم غد الثالثاء. وفي هذه املناسبة كانت تنطلق 
طلقــــــــات مدفع من هايد بارك ومن برج لندن ومن 
متنزه ويندســــــــور امللكي على بعد حوالي أربعني 

كيلومترًا غرب العاصمة البريطانية.
لكن مصدرًا في قصر باكينغهام قال إن "العيد 

لن يشهد أي مراسم رسمية هذه السنة.
وأوضــــــــح املصدر انــــــــه "لن تكون هنــــــــاك طلقات 
مدفع، إذ تمنت جاللتها عدم اتخاذ أي إجراءات 
خاصة للســــــــماح بطلقات املدفــــــــع، ألنها ترى أن 

ذلك غير مناسب في ظل الظروف الراهنة".
وسبق للقصر أن أعلن أن العرض العسكري الذي 
 بالعيد الرسمي للملكة، 

ً
ينظم سنويًا في زيران احتفاال

لن يقام هذه السنة أيضًا.
وبسبب انتشار الوباء، عزلت امللكة اليزابيث الثانية (93 
عامًا) نفســــــــها مع زوجها األمير فيليب (98 عامًا) في 
قصر ويندســــــــور، ألنهما يعتبران من الفئات املعرضة 

لإلصابة بسبب تقدمهما بالسن.
وأودى وبــــــــاء كورونا بحياة أكثر من 15 ألف شــــــــخص 

من بني نحو 115 ألف مصاب في بريطانيا.

تصويــــــــر  حاليــــــــًا  يجــــــــري 
التلفزيونــــــــي  املسلســــــــل 
العراقي - التركي املشــــــــترك 
تأليــــــــف  الحــــــــرام"  "الخبــــــــز 
الفنان جــــــــواد املدهش، الذي 
يشــــــــارك فــــــــي بطولتــــــــه، الى 
جانب نخبة من نجوم الفن 

في العراق هم: مازن محمد 
الربيعي  وانعــــــــام  مصطفى 
واســــــــماء صفــــــــاء وقاســــــــم 
عجــــــــاج  وحســــــــني  الســــــــيد 
مع  وآخرون،  مهدي  وناهي 
فنانني اتــــــــراك.. إنتاج إحدى 
إخراج  التركية..  الشــــــــركات 

التركي مراد بيك.
وقــــــــال الفنــــــــان املدهــــــــش لـــــــــ 
ان"املسلســــــــل  "الصبــــــــاح" 
مــــــــن نــــــــوع تعاقــــــــب االفعال 
ويتوزع  اكشــــــــن،  والحركة.. 
تركيــــــــا  بــــــــني  التصويــــــــر 

والعراق".

أطلقــــــــت ليدي غاغا وبول مكارتني وفرقة 
 عامليًا 

ً
رولينغ ســــــــتونز وبيونســــــــيه حفال

خاصًا للموسيقى والكوميديا والقصص 
الشــــــــخصية فيمــــــــا وصفتــــــــه غاغــــــــا بأنه 
"رســــــــالة حب" للعاملني الذين يتصدرون 

املعركة مع جائحة فيروس كورونا.
وضم عــــــــرض "عالم واحد: معًا في البيت" 
الــــــــذي اســــــــتمر ســــــــاعتني وبث عبــــــــر عدة 
قنــــــــوات تلفزيونيــــــــة في الواليــــــــات املتحدة 
والخــــــــارج مســــــــاهمات مــــــــن منازلهم من 
إلتون جون وســــــــتيفي ووندر ونجم كرة 
القدم البريطاني ديفيد بيكهام وســــــــيدتي 

الســــــــابقتني  املتحــــــــدة  الواليــــــــات 
ولــــــــورا  أوبامــــــــا  ميشــــــــيل 

بوش.
وقالــــــــت ليــــــــدي 
ه  هــــــــذ " غا غا

حقًا رســــــــالة حب صادقة لكم جميعًا في 
كل أنحاء العالم وأتمنــــــــى أن تكون تذكرة 

للعطف الذي يحدث اآلن".
وأشــــــــاد الحفل باملدرســــــــني والعاملني في 
مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات 

التوصيل والبريد والعاملني اآلخرين.
ونظمــــــــت الحفل منظمة 
العامليــــــــة  الصحــــــــة 
"غلوبــــــــال  ومجموعــــــــة 
سيتزين" غير الربحية 
أكبــــــــر جهد من  ويعد 
اآلن  حتى  املشــــــــاهير 
فيروس  جائحــــــــة  في 
كورونــــــــا التــــــــي أودت 
بحياة أكثر من 150 
ألف شــــــــخص في كل 

أنحاء العالم.
ولــــــــم تغــــــــن بيونســــــــيه ولكنهــــــــا بعثت 
برســــــــالة مصورة أشــــــــارت فيها إلى 
معدالت الوفاة املرتفعة بشــــــــكل غير 

متناســــــــب بني األميركيني الســــــــود بسبب 
كوفيد- 19 .

وكان من بني من شاركوا املغنية األميركية 

جنيفر هدســــــــون واملغني إيســــــــون تشان 
من هونغ كونغ والهندي فيشــــــــال ميشرا 

واملغني اإلماراتي حسني الجسمي.
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