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الصحة  ومــنــظــمــة  الــصــحــة،  وزارة  آراء  تــطــابــقــت 
الـــعـــاملـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، وخـــلـــيـــة األزمـــــــة الــنــيــابــيــة، 
او فرض  املناطقي،  الــعــزل  الــى  اللجوء  بــضــرورة 
بعد  بــغــداد،  فــي  الشامل، السيما  التجوال  حظر 
فــي عــدد االصــابــات بفيروس  امللحوظة  الــزيــادة 
كورونا، فبينما اعلن مدير صحة الرصافة عبد 
الحجر  لتطبيق  الــســاعــدي، وجــود دراســـة  الغني 

املناطقي أو الحظر الشامل، عّدت منظمة الصحة 
ينفع  الــذي  الوحيد،  الحل  املناطقي  العزل  العاملية 
فــي مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا، فــي وقــت جــددت 
بـــإعـــادة فــرض  الــنــيــابــيــة مطالبتها  خــلــيــة األزمــــة 
الحظر الشامل على التجوال في عموم محافظات 

العراق وبخاصة في العاصمة بغداد.
بغداد،  ذلــك في وقت،كشف خالله محافظ  يأتي 
الــى مكتب  تقديم طلب  عــن  العطا،  جــابــر  محمد 
رئيس الوزراء العادة فرض حظر شامل للتجوال، 

بعد ارتفاع عدد االصابات بفيروس كورونا.

وقــــال مــمــثــل الــصــحــة الــعــاملــيــة فـــي الـــعـــراق أدهـــم 
اســمــاعــيــل، لــوكــالــة األنــبــاء الــعــراقــيــة (واع)، أمــس 
الجمعة: إن "العزل املناطقي املرجح البدء بتطبيقه 
خالل األيام املقبلة، يمثل الحل الوحيد ألنه خالل 
"منظمة  أن  مــؤكــدًا  نــتــائــجــه"،  أســبــوعــني ستظهر 
التي  اإلجــــراءات  مــع  تمامًا  تتفق  العاملية  الصحة 
تحدث بها وزير الصحة، التي تتعلق بوجود ست 
مناطق في بغداد والبصرة، ال بد من فرض حظر 
التجوال عليها، بطبيعة أشد وإجراء املسح النشط 
والفعال، ألنها أصبحت بؤرالفيروس كوونا، كما 

أنها تسببت في تصاعد األرقام اليومية في عدد 
حاالت اإلصابات في العراق".

وأضاف اسماعيل أن "األمور في املناطق األخرى 
تسير بشكل جيد وإذا لم تتم محاصرة املناطق 
املـــشـــمـــولـــة بـــالـــعـــزل الـــصـــحـــي فـــإنـــهـــا ســتــصــبــح 
الـــى إصــابــة باقي  الــخــطــورة وســـتـــؤدي  بمنتهى 
املــــنــــاطــــق"، مــــشــــددًا عـــلـــى "ضــــــــرورة مــحــاصــرة 

فيروس كورونا".
االزمــة  لخلية  الرسمي  الناطق  قــال  ناحيته،  مــن 
ان  لـ"الصباح":  في حديث  الزيادي،  فالح  النيابية، 

الشامل  الحظر  بتفعيل  الخلية جــددت مطالبتها 
ــتــجــوال فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــعـــراق بسبب  عــلــى ال
خطورة الوضع الصحي وتفشي انتشار فيروس 
كرونا، وعدم جدية املواطنني وبعض الجهات في 

التقيد باالجراءات الوقائية.
وأضاف الزيادي أن بعض املواطنني لديهم اعتقاد 
وقد حذرنا  املواطنني  الجائحة  بانحسار  خاطئ 
مـــرارًا مــن زيـــادة كبيرة فــي اعـــداد املــصــابــني في 

حال التساهل باالجراءات الوقائية. 

{ }

عبر أعضاء في مجلس النواب عن قدرة حكومة 
على  الكاظمي  ـــوزراء مصطفى  ال مجلس  رئيس 
تنفيذ أهم تعهداتها في املنهاج الحكومي، السيما 
تــلــبــيــة مــطــالــب املــتــظــاهــريــن ومـــحـــاربـــة الــفــســاد، 
 عــن إجــراء 

ً
الـــذي استنزف مـــوارد الــبــالد، فــضــال

االنــتــخــابــات املــبــكــرة، داعـــني إلـــى الــنــظــر بواقعية 
إلى التحديات الصعبة التي تواجه البالد في ظل 

تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

الكردستاني  الوطني  االتــحــاد  وقــت كشف  وفــي 
عـــن تــرشــيــح ثــــالث شــخــصــيــات ملــنــصــب وزارة 
"املشكلة  والنفط  الخارجية  حقيبتا  تعد  الــعــدل، 

االكبر" ملاتبقى من الوزارات.
الــوزراء  وبقيت سبع حقائب في حكومة رئيس 
لم  خمسة  وزراء،  دون  مــن  الكاظمي،  مصطفى 
أجل  بينما  البرملان،  داخــل  عليهم  التصويت  يتم 
الــكــاظــمــي اخــتــيــار مــرشــحــي وزارتــــي الخارجية 
والنفط الــى وقــت آخــر. وقــال النائب عــن تحالف 
سائرون، سعران االعاجيبي، لـ"الصباح": ان بداية 

عمل الحكومة تبشر بخير، مع إداراكنا انها لن 
تستطيع تنفيذ كل املطلوب بسبب الظروف التي 
يمر بها العراق، داعيًا الى عدم تشديد الضغوط 
مبكرة  انتخابات  اجــراء  لتسهيل  الحكومة  على 
وتمشية أمور الدولة. وأوضح االعاجيبي أنه في 
حال توفر مساحة من الزمن للحكومة وانتعاش 
اســــعــــار الـــنـــفـــط وتــقــلــيــل الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
سُيكتب النجاح لحكومة الكاظمي في عملها، إذ 
ان اغلب الــوزراء  مهنيون ومن الكفاءات، مشددًا 
على ضـــرورة االســــراع  بتنفيذ خــطــوات املنهاج 

الــحــكــومــي  وايـــجـــاد الــحــلــول لـــالزمـــات الــتــي يمر 
االقتصادية وانعاش  االزمــة  العراق وخاصة  بها 
كــورونــا،  فــيــروس  ملواجهة  الصحية  املــؤســســات 
وإرســــال مــشــروع قــانــون املــوازنــة االتــحــاديــة الى 

مجلس النواب. 
بدوره، أكد النائب عن سائرون رياض املسعودي، 
انجز  ــــوزراء  ال "رئــيــس  ان  فــي تصريح صحفي، 
املرحلة االهم بتمرير الكابينة الحكومية واصبح 
في موقع قوة وخارج منطقة الضغط السياسي"، 
السياسية  الــقــوى  بــســاحــة  "الـــكـــرة  أن  مــوضــحــا 

الستكمال الحقائب املتبقية".
النواب  امــام مجلس  الكاظمي  "تعهد  أن  وأوضــح 
بــــأن يـــكـــون مـــرشـــح وزارة الــنــفــط مـــن مــحــافــظــة 
الـــبـــصـــرة وتـــــرك الـــخـــيـــار ملــمــثــلــيــهــا ادخـــــل نـــواب 

املحافظة في اشكالية كبيرة".
وبشأن وزارة الخارجية، قال املسعودي، أنها "من 
حصة الكرد، الذين مازالوا متمسكني  بمرشحهم 
فــؤاد حسني، الــذي يالقي رفضا من عــدد كبير 

من اعضاء مجلس النواب".
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متابعة الحظر الوقائي/ تصوير: علي الغرباوي

الــكــاظــمــي، مع  الـــــوزراء، مصطفى  بحث رئــيــس 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب اردوغـــــان، مسألة 
الــحــصــص املــائــيــة بــني الــبــلــديــن، وســبــل تعزيز 

حركة التبادل التجاري واإلستثماري.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" 
الرئيس  هاتفيا من  اتصاال  تلقى  "الكاظمي  ان 
التركي رجب طيب اردوغان، قّدم خالله التهنئة 
الحكومة،  رئاسة  توليه  بمناسبة  الكاظمي  الــى 
مــؤكــدا اســتــعــداد تركيا لــدعــم الــعــراق سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا".
واعرب الرئيس التركي، وفقا للبيان، عن "تطلعه 
الى زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الــعــالقــة ضــمــن إطـــار االتــفــاقــيــات 

الــثــنــائــيــة واالحـــتـــرام املــتــبــادل لــلــســيــادة ووحـــدة 
أراضــــي الــبــلــديــن". مــن جــانــبــه شــكــر الكاظمي 
العراق  ان  وأكــد  التهنئة،  على  التركي   الرئيس 
يتطلع الى بناء عالقات شراكة أقوى مع الجارة 
تركيا، على أسس من الثقة واالحترام املتبادلني.

 وقــال الكاظمي : سيكون مــن دواعـــي السرور 
اســـتـــقـــبـــالـــكـــم فــــي بـــــغـــــداد، وتـــــبـــــادل الـــــزيـــــارات 
الــذي يسهم في اتخاذ خطوات عملية  بالشكل 
لــتــعــزيــز الــعــالقــات الــثــنــائــيــة. وبــحــث الــجــانــبــان، 
بــحــســب الــبــيــان، مــســألــة الــحــصــص املــائــيــة بني 
التجاري  التبادل  حركة  تعزيز  وسبل  البلدين، 
الــتــركــيــة في  الــشــركــات  واإلســـتـــثـــمـــاري، ودور 
مـــجـــاالت الــطــاقــة واإلعــــمــــار، كــمــا نــاقــشــا سبل 
بحثا  و  البلدين،  بــني  املــواطــنــني  تسهيل حــركــة 

التنسيق في مواجهة أزمة كورونا.

االعـــــمـــــار  وزارة  اســــتــــأنــــفــــت 
واإلســــكــــان والــبــلــديــات الــعــامــة 
مهمة  مــشــاريــع  ثمانية  تنفيذ 
لــلــصــرف الــصــحــي فـــي مدينة 
املــــــــوصــــــــل ضـــــمـــــن خـــطـــطـــهـــا 
لتحسني الواقع الخدمي والبيئي 
بــــاملــــنــــاطــــق املـــــــحـــــــررة. بــيــنــمــا 

افتتحت محافظة نينوى امس، 
اقـــــدم اســــــواق مــديــنــة املــوصــل 
وهـــي ســـوق الــســرجــخــانــة بعد 
اعـــمـــار جــمــيــع مــحــالــهــا والــتــي 
دمرتهاعصابات"داعش" خالل 
سطوتها اآلثمة على املحافظة. 
واوضــــــح مـــصـــدر فــــي  املــركــز 
ــــلــــوزارة بــتــصــريــح  اإلعــــالمــــي ل
املديرية  ان  لـ"الصباح"   خــاص 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــجــــاري وضـــمـــن 

خــطــة الـــــــوزارة لــرفــع املــســتــوى 
ـــخـــدمـــي والـــبـــيـــئـــي بــاملــنــاطــق  ال
املــــــحــــــررة، اســـتـــأنـــفـــت تــنــفــيــذ 
ثمانية مشاريع مهمة للصرف 
الــصــحــي فـــي مــديــنــة املــوصــل، 
مشيرا الى ان املشاريع تشمل 
االيمن  الجانب  معالجة  محطة 
للمدينة ضمن مرحلتيه االولى 

والثانية.
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ناقشت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية خالل اجتماع افتراضي 

عبر تطبيق zoom  مع 50 دولة 
هجرة العمالة االجنبية بعد جائحة 

كورونا وخاصة من العراق. 
وقال مدير عام دائرة العمل 

والتدريب املهني في الوزارة رائد 
جبار باهض بحديث خاص ادلى 
به لـ"الصباح": ان االجتماع املوسع 

الذي عقدته وزارته عبر تطبيق 
zoom من خالل املركز الدولي 

لسياسات الهجرة، وبمشاركة 50 
 (ILO) دولة ومنظمة العمل الدولية

واملفوضية العليا لالتحاد األوروبي، 
ناقش تأثير هجرة العمالة األجنبية 

من العراق بعد جائحة كورونا. 
واردف: انه تمت ايضا مناقشة 
قضايا إغالق الحدود ونقص 
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النواب عن قــدرة حكومة  عبر أعضاء في مجلس 
الــكــاظــمــي على  الـــــوزراء مصطفى  رئــيــس مجلس 
تنفيذ أهم تعهداتها في املنهاج الحكومي، السيما 
ــفــســاد  تــلــبــيــة مـــطـــالـــب املـــتـــظـــاهـــريـــن ومـــحـــاربـــة ال
 عــن إجـــراء 

ً
الــــذي اســتــنــزف مــــوارد الـــبـــالد، فــضــال

إلى  بواقعية  النظر  إلــى  داعــني  املبكرة،  االنتخابات 
ــتــي تـــواجـــه الـــبـــالد فـــي ظل  الــتــحــديــات الــصــعــبــة، ال

تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وفي وقت كشف االتحاد الوطني الكردستاني عن 
الــعــدل،  وزارة  ملنصب  شخصيات  ثـــالث  تــرشــيــح 
االكبر“  ”املشكلة  والنفط  الخارجية  حقيبتا  تعد 
في  وبقيت سبع حقائب  الـــــوزارات.  مــن  تبقى  ملــا 
ـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، من  حــكــومــة رئــيــس ال
دون وزراء، خمسة لم يتم التصويت عليهم داخل 
الــكــاظــمــي اخــتــيــار مرشحي  الــبــرملــان، بينما أجـــل 

وزارتي الخارجية والنفط الى وقت آخر.
ـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون، ســـعـــران  وقـــــــال ال
بــدايــة عمل الحكومة  لـــ“الــصــبــاح“: ان  االعــاجــيــبــي، 
انها لن تستطيع تنفيذ  إداراكنا  تبشر بخير، مع 

العراق،  التي يمر بها  الظروف  كل املطلوب بسبب 
داعــيــًا الـــى عـــدم تــشــديــد الــضــغــوط عــلــى الحكومة 
أمــور  وتمشية  مبكرة  انــتــخــابــات  اجـــراء  لتسهيل 
الــــدولــــة. وأوضـــــح االعــاجــيــبــي أنــــه فـــي حــــال تــوفــر 
مــســاحــة مـــن الـــزمـــن لــلــحــكــومــة وانــتــعــاش اســعــار 
النفط وتقليل الضغوط السياسية سُيكتب النجاح 
الــوزراء   اغلب  ان  إذ  في عملها،  الكاظمي  لحكومة 
مــهــنــيــون ومــــن الـــكـــفـــاءات، مـــشـــددًا عــلــى ضــــرورة 
االسراع  بتنفيذ خطوات املنهاج الحكومي  وايجاد 
الــحــلــول لـــألزمـــات الــتــي يــمــر بــهــا الـــعـــراق وخــاصــة 
الصحية  املؤسسات  وانــعــاش  االقتصادية  االزمــة 
ملواجهة فيروس كورونا، وإرسال مشروع قانون 

املوازنة االتحادية الى مجلس النواب. 
ووصف نائب عن تحالف سائرون، امس الجمعة، 
حقيبتي الخارجية والنفط بانهما ”املشكلة االكبر“ 
ملا تبقى من الوزارات، مشيرا الى سهولة في تمرير 
باقي الوزارات لعدم وجود مشكالت عميقة فيها. 
بدوره، أكد النائب عن سائرون رياض املسعودي، 
ـــــوزراء انجز  فــي تــصــريــح صــحــفــي، ان ”رئــيــس ال
واصبح  الحكومية  الكابينة  بتمرير  االهــم  املرحلة 
في موقع قوة وخارج منطقة الضغط السياسي“، 
ـــكـــرة بــســاحــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة  مــوضــحــا أن ”ال
”تعهد  أن  وأوضــح  املتبقية“.  الحقائب  الستكمال 
ــنــواب بـــأن يــكــون مرشح  الــكــاظــمــي امـــام مجلس ال
الخيار  وتـــرك  الــبــصــرة  محافظة  مــن  النفط  وزارة 
ملمثليها ادخل نواب املحافظة في اشكالية كبيرة“، 
مشيرا الى أن املنصب ”اصبح تحديا كبيرا لنواب 
املحافظة بغية حسمه بالطرق املناسبة“. واضاف 
املــســعــودي، أن ”هــنــاك اكثر مــن اربــعــني اسما تتم 
دراستهم كمرشحني لحقيبة النفط، من قبل نواب 
املحافظة“، مؤكدا أن نواب املحافظة ”عقدوا العزم 
الـــوزراء  الــى رئيس  اســمــاء  على تقديم مابني 3-5 
خالل مدة ال تتجاوز العشرة االيام بعد عطلة عيد 
الفطر املــبــارك“. وفي ما يتعلق بــوزارة الخارجية، 
الــكــرد، وتحديدا  أنها ”مــن حصة  قــال املسعودي، 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ان تم سحب 
”متمسكون  أنــهــم  موضحا  منهم“،  املالية  وزارة 
حتى اللحظة بمرشحهم فؤاد حسني، الذي يالقي 

رفضا من عدد كبير من اعضاء مجلس النواب“.
وتـــوقـــع املـــســـعـــودي أن ”تــتــعــامــل الـــقـــوى الــكــرديــة 
بحكمة مع املوضوع وتعمل على تقديم مرشح اخر 
غيره ليتم تمريره داخل قبة البرملان“، مشددا على 
ان ”املشكلة االكبر بحقيبتي الخارجية والنفط، اما 
بكل سهولة  تمريرها  املمكن  الباقية من  الحقائب 

وسرعة النها محددة ملكونات معينة“.
الـــنـــائـــب عن  أوضـــــح  الــــعــــدل،  وبـــخـــصـــوص وزارة 
االتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، 
الوطني رشح  ”االتــحــاد  أن  فــي تصريح صحفي، 
ثــــالث شــخــصــيــات لــتــولــي حــقــيــبــة الـــعـــدل ضمن 
استحقاقه الوزاري ومن بني الشخصيات املرشحة 

خالد شواني، وسنقرر خالل املداوالت واملباحثات 
ان  مبينًا  للمنصب“،  مرشحنا  هــو  مــن  الــجــاريــة 
”الحوارات مستمرة ومستفيضة إلكمال الحقائب 
الوزارية الشاغرة والتي لن تحسم قبل عيد الفطر 
للوصول الى مرشحني يحظون بثقة جميع الكتل 

السياسية“.
في غضون ذلك، لفت عضو لجنة متابعة البرنامج 
الــحــكــومــي مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، فـــي حــديــث 
«الــلــجــنــة  أن  إلــــى  (واع)،  ــعــراقــيــة  ال األنـــبـــاء  لــوكــالــة 
الحكومي  الــبــرنــامــج  ومــراقــبــة  بــالــعــمــل  ستستمر 
الحكومة  مــع  بــهــا  عملت  الــتــي  نفسها  باملنهجية 
ــبــرملــان“،  الــســابــقــة وبــحــســب املـــهـــام الــتــي أقـــرهـــا ال

مــشــيــرًا إلـــى أن“مــــا يــهــم الــلــجــنــة هــو تنفيذ املــهــام 
يتعلق  مــا  فــي  وخصوصا  الحكومة  مــن  املطلوبة 
بتجاوز آثار األزمتني الصحية واملالية وبما ال يؤثر 
فــي املــواطــنــني، إضــافــة الــى تهيئة األجــــواء إلجــراء 

االنتخابات املبكرة“.
قدمت  وان  سبق  «اللجنة  أن  الــســودانــي  وأضـــاف 
 عــن املــنــهــاج الـــــوزاري الـــذي قدمه 

ً
تــقــريــرًا مــفــصــال

رئــيــس الـــــوزراء وأثـــنـــاء تكليفه وثــبــتــت جــمــلــة من 
تجاوزها“،  يتم  أن  اللجنة  تأمل  التي  املــالحــظــات، 
مبينًا أن «اللجنة تنتظر من الحكومة أن تكون أكثر 
 من خالل تزويد اللجنة بالتقارير 

ً
تعاونا وتواصال

والبيانات املطلوبة“.

نفت قيادة العمليات املشتركة، سيطرة 
قرية  اإلرهابية على  داعــش  عصابات 
قــضــاء خانقني بمحافظة  فــي  مــبــارك 
ديــالــى، فــي حــني أعــلــنــت، مقتل 7 من 
عــصــابــات داعــــش اإلرهـــابـــيـــة بضربة 

جوية جنوب غرب الحضر. 
وقـــــــــال املــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
ـــلـــواء تــحــســني الــخــفــاجــي  املــشــتــركــة ال
«ال  إنــه  «واع»:  العراقية  األنــبــاء  لوكالة 
تــوجــد أي ســيــطــرة لــعــصــابــات داعــش 
القرية، وإنما كان  اإلرهابية على هذه 
هناك مجرد تعرض من ثالثة عناصر 
إرهابية من خــالل إطــالق نــار باتجاه 
الــقــريــة»، الفــتــًا الــى أن»الـــقـــوات األمنية 
طــــاردت الــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة بــاتــجــاه 

الجبال».
وأوضـــــح الــخــفــاجــي أن»هــــنــــاك خــاليــا 
نـــائـــمـــة ولــــديــــهــــا حـــــواضـــــن ونــتــيــجــة 
القوات  تمارسه  الــذي  الكبير  للضغط 
ال  فإنها  العصابات  تلك  على  األمنية 
تمتلك أي خــيــار غــيــر االســتــســالم أو 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي سبيل 

البقاء على قيد الحياة».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات 
املـــشـــتـــركـــة، مــقــتــل 7 مــــن عــصــابــات 
داعش اإلرهابية بضربة جوية جنوب 

غرب الحضر.

«الصباح»،  تلقته  للقيادة  بيان  وذكــر 
أنه»بأمر من قيادة العمليات املشتركة 
نــفــذت قــــوات الــتــحــالــف ضــربــة جــويــة 
على أحد الكهوف في صحراء جنوب 
غرب الحضر في محافظة نينوى التي 
يختبئ فيها جــرذان داعــش ما أسفر 

عن قتل 7 منهم».
ـــــــك، كـــشـــفـــت قـــــيـــــادة عــمــلــيــات  الــــــى ذل
ســــامــــراء، عـــن تـــعـــرض احـــــدى األســـر 
الــى هجوم  نائية  منطقة  فــي  الساكنة 

من قبل عصابات داعش اإلرهابية. 
و ذكـــر قــائــد عــمــلــيــات ســـامـــراء الــلــواء 

قـــوات خــاصــة الــركــن عــمــاد الــزهــيــري، 
لـ «الــصــبــاح»، «تعرضت احــدى األسر 
الــســاكــنــة فــي الــجــالم الــبــخــدو التابعة 
الــى قضاء ســامــراء الــى حــادث هجوم 
مــن قــبــل عــصــابــات داعــــش االرهــابــيــة 
وهي احد األسر التي تعود الى مختار 
املنطقة وهي منطقة بعيدة ونائيه عن 
املدينة، مبينا  ان «املجموعة االرهابية 
العيث شمال شرق  قادمة من منطقة 
الخالية  املناطق  من  وهي  امللح  بحيرة 
مــن الــســكــان والــتــي اثــبــتــت املعلومات 
االســتــخــبــاريــة وجــــود اوكــــار ارهــابــيــة 
تضغط دائما على مناطق الدور وشمال 
ســـامـــراء والــعــمــل جـــار عــلــى مالحقة 
لجنة  تشكيل  وتم  االرهابية  املجاميع 
التسلل  ملعرفة طرق  الحقائق  تقصي 
 ومــعــالــجــتــهــا وبـــالـــوقـــت نــفــســه الــقــيــام 

بمحاسبة املقصرين» .
بينما، دعا عضو لجنة االمن والدفاع 
النيابية، ناصر محيي، رئيس مجلس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي الى إطالق 
عملية عسكرية ملالحقة خاليا داعش 
فـــي صـــحـــاري ديـــالـــى واملـــنـــاطـــق الــتــي 
تنشط بها عصابات داعش االرهابية.

وقــــال مــحــيــي، فــي تــصــريــح صحفي، 
اإلرهــــابــــيــــة  الــــهــــجــــمــــات  «وتــــــيــــــرة  إن 
ارتــفــعــت فــي اآلونـــة األخــيــرة، وهـــذا ما 
للقضاء  كبيرة  امنية  جــهــودًا  يتطلب 
تنشط  التي  النائمة  الخاليا  تلك   على 

في وقت الليل».
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شمول  املتحدة  لالمم  التابع  العاملي  االغذية  برنامج  يعتزم 
356 الف الجئ ونازح باملساعدات الغذائية.

وقــــــــال عـــبـــد الــــرحــــمــــن مـــيـــجـــاج مـــمـــثـــل بــــرنــــامــــج االغــــذيــــة 
الــعــاملــي فــي الـــعـــراق فــي بــيــان تلقته «الــصــبــاح» ان اوضـــاع 
الــعــديــد مـــن تــلــك االســــر كــانــت جـــيـــدة، وتــوقــفــت عـــن تلقي 
اســهــم «كــــــورونــــــا»  فــــيــــروس  تـــفـــشـــي  ان  اال   املــــســــاعــــدات 

بانعدام االمن الغذائي.
واضــــــاف ان الــبــرنــامــج يــعــمــل مـــع مــفــوضــيــة االمــــم املــتــحــدة 
للمساعدة  الالجئني على زيادة تعاونهما  السامية لشؤون 
في تلبية االحتياجات االساسية للمستضعفني في العراق 
ألــــف الجــــئ ســـــوري و10 آالف شــخــص من  لــتــحــديــد 35 
باملساعدات  والــذيــن سيتم شمولهم  الــنــزاع  النازحني جــراء 
على التكيف  ملساعدتهم  الــبــرنــامــج  يــوفــرهــا  الــتــي  الــغــذائــيــة 
مع تداعيات أزمة جائحة فيروس «كورونا»، مشيرًا الى أن 
تضررا  االكثر  الفئات  بني  من  داخليا  والنازحني  الالجئني 
مــن الــجــائــحــة فــي الـــعـــراق النــهــم يــعــتــمــدون بــشــكــل متكرر 
عــلــى الــعــمــالــة الــيــومــيــة واملــوســمــيــة لتوفير الــغــذاء الســرهــم، 
وقد توقفت الكثير من االعمال من هذا النوع في ظل حظر 
ــتــجــوال املـــفـــروض عــلــى املــواطــنــني والــتــدابــيــر االحــتــرازيــة  ال
املرتبطة به. وبني ميجاج ان املفوضية تواصل للشهر الثاني 
على التوالي تقديم املساعدات النقدية لـ550 الف الجئ ونازح 
الــنــظــافــة الشخصية االســاســيــة، ملــنــع انتشار  لــشــراء مـــواد 
فــيــروس كــورونــا املستجد، وتعد هــذه املــســاعــدة جــزءا من 
حزمة املساعدات التي تقدمها املفوضية والتي تشمل تعزيز 
املخيمات،  في  التطهير  وأنشطة  الصحية  الرعاية  خدمات 
كما تواصل املفوضية وبرنامج االغذية وشركاؤهما تنظيم 
جلسات توعية بشأن التدابير االحترازية التي يمكن ان تقي 

من االصابة بهذا الفيروس.
وناشد ميجاج الجهات املانحة لتقديم57 مليونا و900 الف 
االغــذيــة  برنامج  بــني  املشتركة  االحــتــيــاجــات  لتوفير  دوالر 
الالجئني  السامية لشؤون  املتحدة  االمم  العاملي ومفوضية 

لالستجابة لفيروس كورونا املستجد.

فالح  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  وجــه 
الــفــيــاض، امـــس الــجــمــعــة، بــإقــامــة دعــوى 
قــضــائــيــة ضــــد قـــنـــاة فــضــائــيــة اســـــاءت 
لــلــشــهــيــد ابـــــو مـــهـــدي املـــهـــنـــدس، بــيــنــمــا 
طالبت لجنة اإلتصاالت واإلعالم النيابية 

بإغالقها.
وافـــــاد مــكــتــب رئــيــس هــيــئــة الــحــشــد في 
بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه،  بأن 
«الفياض وجه بإقامة دعوة قضائية ضد 
قــنــاة تلفزيونية عــرضــت مــا يــســيء الى 
تاريخ قائد النصر وشهيد العراق الخالد 
 اياه باتهامات 

ً
أبو مهدي املهندس متهمة

باطلة ال تمت للحقيقة ِبصلة، في محاولة 

املــشــرف لهذا  الــتــاريــخ  لطمس وتــشــويــه 
البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد 

ومقارعة االرهاب وتحرير العراق».
املـــــــــواد االعـــالمـــيـــة  واضـــــــــاف ان «هــــــــذه 
تــــؤكــــد اســـــتـــــمـــــرار الـــــدعـــــايـــــة املـــغـــرضـــة 
لـــــإلعـــــالم املــــســــمــــوم الـــــــــذي يـــمـــعـــن فــي 
االســـــــاءة لـــقـــادة الــنــصــر وابــــطــــال فــتــوى 
ـــــجـــــهـــــاد املـــــــقـــــــدس الـــــــــــذي دعـــــــــت الــــيــــه   ال

املرجعية الرشيدة».
واشــــار الــبــيــان الـــى ان الــفــيــاض: « طالب 
الــجــهــات الــرقــابــيــة ذات الــعــالقــة وهــيــئــة 
االعــــالم واالتـــصـــاالت بـــــأخــذ دورهــــا في 
التصدي لهكذا اعالم مضلل للجمهور و 
مسيء لتاريخ قادة النصر الذين قدموا 

ارواحهم فداًء ألرض العراق و ترابه». 

مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت لــجــنــة اإلتـــصـــاالت 
واإلعالم النيابية، ان «قناة MBC مارست 
االســـاءة  فــي  ومتنوعة  مختلفة  وســائــل 
للرموز العراقية خالل السنوات املاضية 
واتهامها بشتى التهم حتى وصل الحال 
ومناضلة  وطــنــيــة  اتــهــام شخصية  إلـــى 
املهندس  مهدي  أبــو  الحاج  الشهيد  مثل 
بــالــجــهــاد والتضحية  أفــنــى عــمــره  الـــذي 
ـــبـــاد وعـــصـــابـــات داعـــش 

ُ
ضـــد الــنــظــام امل

اإلرهابية وقوى الشر واالحتالل“. 
اإلعـــالم  هيئة  الــنــيــابــيــة،  اللجنة  وطــالــبــت 
القناة  واالتــصــاالت بـ ”غلق مكاتب هــذه 
ـــم تــعــتــذر عــلــى مـــا قـــامـــت به  فـــي حــــال ل
لتشويه  ومحاولة  مقصود  تضليل  من 

سمعة الشهيد املهندس“.
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جــــــددت خــلــيــة األزمـــــــة الــنــيــابــيــة مــطــالــبــتــهــا بــــإعــــادة فـــرض 
الــعــراق،  محافظات  عموم  فــي  الــتــجــوال  على  الشامل  الحظر 
الصحية  الجهات  التي سجلت  بــغــداد  العاصمة  فــي  خاصة 
فــيــهــا ازديــــــادًا مــلــحــوظــًا فـــي حــــاالت االصـــابـــة بــكــوفــيــد 19، 
فـــــي حـــــني شــــــدد الــــنــــائــــب عـــــن ســـــائـــــرون ســــــالم الـــشـــمـــري 
عــلــى ضـــــرورة الـــبـــدء الـــفـــوري بـــشـــراء واســـتـــيـــراد االجـــهـــزة 
 واملـــعـــدات الــطــبــيــة والــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــكــشــف ومكافحة

الفيروس.
الــزيــادي،  فالح  النيابية،  االزمــة  لخلية  الرسمي  الناطق  وقــال 
بتفعيل  مطالبتها  جــددت  الخلية  ان  لـ“الصباح“:  في حديث 
الــحــظــر الـــشـــامـــل عــلــى الـــتـــجـــوال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــراق 
فيروس  انــتــشــار  وتفشي  الصحي  الــوضــع  خــطــورة  بسبب 
 كــرونــا، وعـــدم جــديــة املــواطــنــني وبــعــض الــجــهــات فــي التقيد 

باالجراءات الوقائية.
اعتقاد خاطئ  لديهم  املــواطــنــني  أن بعض  الــزيــادي  وأضـــاف 
املــواطــنــني وقــد حــذرنــا مـــرارًا مــن زيــادة  بانحسار الجائحة 
كــبــيــرة فــي اعــــداد املــصــابــني فــي حـــال الــتــســاهــل بـــاالجـــراءات 
الــوقــائــيــة، داعـــيـــًا الــجــهــات الــحــكــومــيــة املــخــتــصــة والــوســائــل 
اإلعالمية في تكثيف حمالتها للتعريف بالفيروس وكيفية 
الــحــد مــن خــطــورتــه، مــحــذرًا مــن ظــهــور مــوجــة وبــائــيــة تفوق 

امكانيات  وزارة الصحة والحكومة.
وتــابــع الــزيــادي ان اللجنة ارســلــت رســالــة الــى رئيس الـــوزراء 
التقيد  يــومــا وعـــدم  الــى 14  املـــرض تصل  فــتــرة حضانة  ان 
التجمعات  واملجتمع من خــالل  لألفراد  الوقائية  بــاالجــراءات 
كــارثــة صحية ال  إلــى  يــؤدي  أن  يمكن  الدينية  أو  العشائرية 
سمح الله، مطالبًا بفرض حظر شامل على التجوال بأسرع 

وقت يستمر إلى ما بعد عيد الفطر املبارك. 
بــــدوره، لــفــت الــنــائــب عــن تــحــالــف ســائــرون ســـالم الــشــمــري، 
بتوفير  الحكومة  «اســراع  ان  إلــى  «الصباح»،  تلقته  بيان  في 
يمكن  ال  أمــر  والبيئة  الصحة  لــ ــوزارة  املــالــيــة  التخصيصات 
الـــتـــأخـــر فـــيـــه مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا كـــافـــة ملــكــافــحــة 
مختلف  وعلى  الخطى  يسرع  ”العالم  ان  مبينًا  الفايروس“، 
عدم  وعلينا  الوسائل  وبجميع  كــورونــا  ملكافحة  املستويات 
االنتظار لزيادة كبيرة بعدد املصابني حتى نخصص األموال 

الالزمة ملكافحته».
وشدد الشمري على ”ضرورة البدء الفوري بشراء واستيراد 
االجـــهـــزة واملــــعــــدات الــطــبــيــة والــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــكــشــف 
اجـــراءات حكومية  اتخاذ  مــع   بالتوازي  الفيروس  ومكافحة 
فاعلة ملحاسبة كل من يخالف تعليمات الوقاية والحظر الطبي 
الوقائي والبدء بخطوات سريعة للعزل والحظر املناطقي، مع 
األخـــذ بنظر االعــتــبــار فــرض الحظر الشامل مــرة أخـــرى ان 

تفاقم الوضع أكثر“.
وكان محافظ بغداد، محمد جابر العطا، قد كشف، الخميس 
ـــوزراء  ال الــى مكتب رئــيــس  آيـــار 2020، عــن تقديم طلب   15
مصطفى الكاظمي لفرض حظر شامل للتجوال بعد ارتفاع 

عدد االصابات بفيروس كورونا.

{ }

{ }
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ولفت الى انه تم التنسيق بني املحافظة وسلطة الطيران املدني 
سماء وعناوين العراقيني العائدين من دول الخارج 

ٔ
لتزويدنا با

الفحوصات  وإجـــراء  قدموا منها  التي  واملنطقة  الــدولــة  واســم 
ما مركزيا داخل 

ٔ
خذ العينات منهم ويكون الحجر الصحي ا

ٔ
وا

بغداد او حجرا منزليا مشددا على محافظاتهم، مع استمرار 
عملية التعقيم والتعفير في مناطق عدة في املحافظة من قبل 
منتسبي الصحة والدفاع املدني، وتشديد االٕجراءات على نقاط 
اقضية  بــني  التنقل  ومنع  املحافظة  ومــخــارج  مــداخــل  تفتيش 

ونواحي املحافظة.

تشديد اجراءات التنقل
وفي كربالء، قال املحافظ املهندس نصيف جاسم الخطابي 
التصدي  في  ان كربالء نجحت  لفته:  علي  "الصباح"  ملراسل 
في  كبيرة  الــى ضغوطات  تتعرض  لكنها  كــورونــا،  لفيروس 
السيطرات الخارجية من قبل آالف الزوار الذي يرومون دخول 

املدينة، وقد تم منع دخول مئات العجالت لكنهم يدخلون عبر 
املصابني. اعــداد  زيــادة  ما يشكل خوفا في  الزراعية،  الطرق 
املحافظات  على  الضغط  الــى  الــــوزراء  رئيس  الخطابي  ودعــا 
املــواطــنــني بــني املحافظات، مــحــذرا مــن مغبة زيــادة  ملنع تنقل 
االصابات، مؤكدا ان قرار منع الدخول سيكون ساري املفعول 
مهما كانت الضغوطات وسنضطر الى غلق املحافظة بالكتل 

الكونكريتية.

حاالت شفاء 
واعلن مدير صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف ملراسلة 
"الصباح" نهضة علي، تماثل خمسة من املصابني بالفيروس 
لــلــشــفــاء واخـــراجـــهـــم مـــن مــركــز الــتــدبــيــر الــوبــائــي فـــي الــحــي 
ارتفع  املحافظة  الشفاء في  عــدد حــاالت  ان  الصناعي، مبينا 
الى ٥٢ حالة.من جانبه، افاد مدير دائــرة صحة بابل الدكتور 
محمد هاشم الجعفري ملراسل "الصباح" فاضل علي، بشفاء 

اربع حاالت مصابة بكورونا بينهم ثالثة أطفال بعد تلقيهم 
اكتسبت  التي  الــحــاالت  مجموع  ليصبح  بــروتــوكــوال عالجيا 

الشفاء التام في املحافظة ٣٠ حالة.
  

4 اسابيع من دون إصابات 
امــا فــي الــديــوانــيــة، فــقــال املــحــافــظ، رئــيــس خلية األزمـــة زهير 
الشعالن ملراسل "الصباح"عباس رضا املوسوي: ان اإلجراءات 
الــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا خلية األزمــــة بــالــتــعــاون مــع الجهات 
أثــمــرت عــن خلو املحافظة مــن اي إصــابــة طيلة  الــعــالقــة  ذات 
األسابيع األربعة املاضية، مشددا على ضرورة التزام الجميع 
األزمــة.واكــد  خلية  عن  التي تصدر  والتوصيات  بالتوجيهات 
استمرار خلية األزمة بتنفيذ القرارات االحترازية ومن ابرزها 
تطبيق الحظر الجزئي ومنع التجمعات ألي سبب كان وغيرها 
من إجـــراءات ضــروريــة، مشيرا الــى ان املحافظة  ومنذ بداية 
األزمة سجلت ١٢ إصابة جميعها غادرت الحجر الصحي بعد 

اكتسابها الشفاء التام باستثناء حالة وفاة واحدة.

إصابات جديدة 
بــدائــرة صحة  العامة  الــشــأن، ذكــر مدير قسم الصحة  وبهذا 
"الــصــبــاح" سعد  ملــراســل  الــنــوري  الدكتور علي نعمة  ميسان 
حسن، انه تم تسجيل ٥ اصابات جديدة بالفيروس في حيي 
١٥ شعبان والنداء بمركز مدينة العمارة، جميعهم مالمسون 
إلصابة سابقة من االقــارب واالصدقاء، حيث تم اخذ نماذج 
لـــ٩٧شــخــصــا مــن املــالمــســني كــجــزء مــن اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة.
الى االلتزام بالتعليمات الصحية  النوري اهالي ميسان  ودعا 
الــصــادرة مــن خلية األزمـــة ودائـــرة الصحة خصوصا تقليل 
القصوى والتباعد الجسدي  املنزل اال للضرورة  الخروج من 
عند  الكمامة  ولبس  املزدحمة   االماكن  وتجنب  اآلخرين  عن 
الخروج من املنزل واستعمال معقمات األيدي دائما ملنع انتقال 

العدوى.

واإلســـــكـــــان  االعــــــمــــــار  وزارة  اســـتـــأنـــفـــت 
مشاريع  ثمانية  تنفيذ  الــعــامــة  والــبــلــديــات 
مهمة للصرف الصحي في مدينة املوصل 
الخدمي  الـــواقـــع  لتحسني  خططها  ضــمــن 

والبيئي باملناطق املحررة.
بــيــنــمــا افــتــتــحــت مــحــافــظــة نــيــنــوى امـــس، 
اقــــدم اســـــواق مــديــنــة املـــوصـــل وهـــي ســوق 
الــســرجــخــانــة بــعــد اعـــمـــار جــمــيــع محالها 
ـــيـــو "داعــــــــش" خـــالل  والــــتــــي دمــــرهــــا ارهـــاب

سطوتهم اآلثمة على املحافظة.
واوضـــــــح مـــصـــدر فـــــي  املــــركــــز اإلعـــالمـــي 
لـــلـــوزارة بــتــصــريــح خـــاص لـــ"الــصــبــاح"  ان 
املـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــمــجــاري وضــمــن خطة 
الــــــوزارة لــرفــع املــســتــوى الــخــدمــي والبيئي 
ثمانية  تنفيذ  استأنفت  املحررة،  باملناطق 
مهمة للصرف الصحي في مدينة املوصل، 
مشيرا ان املشاريع تشمل محطة معالجة 
مرحلتيه  ضــمــن  للمدينة  االيــمــن  الــجــانــب 

االولى والثانية.
محطة  ايضا  تشمل  املــشــاريــع  ان  واردف: 
معالجة بالجانب االيسر ضمن مرحلتني، 
الناقلة وهي:  الى مشاريع الخطوط  اضافة 
االيسر،  الجانب  رفــع  محطتي  مــع  املطرية 

والــثــقــيــلــة مــع اربـــع مــحــطــات رفـــع بالجانب 
االيــســر ضــمــن املــرحــلــة الــرابــعــة، واملــطــريــة 
بمرحلة  االيــمــن  للجانب  الــرفــع  محطة  مــع 
بمرحلة  االيمن  بالجانب  والثقيلة  الرابعة، 
الــثــالــثــة، عـــــالوة عــلــى مـــشـــروعـــي مــجــاري 
انــهــا من  املــصــدر  الحمدانية وبــرطــلــة.واكــد 
املــشــاريــع الــحــيــويــة ملـــا لــهــا مـــن اهــمــيــة في 
والقضاء  والبيئي  الخدمي  الــواقــع  تحسني 
مــيــاه معالجة  وانــتــاج  البيئي  الــتــلــوث  عــلــى 

صالحة للسقي الزراعي وبما يقلل الضغط 
على املوارد املائية عبر طرح املياه املعالجة 
الــى االنــهــر، فضال  وفــق املــحــددات البيئية 
عن وتوفير فرص عمل للطاقات الشبابية 

باملحافظة. 
بالشأن ذاته، افاد بان وزارته بصدد انجاز 
املرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة 
تصميمية  بطاقة  املــقــدســة  كــربــالء  مدينة 
ويخدم  يوميا  مكعب  متر  الــف   100 تبلغ 

ايـــاه احــد اهم  الــف نسمة، عـــادا  نحو 500 
بهذا  املــحــافــظــة  فــي  تنفذ  مــشــاريــع  ثمانية 

الشأن.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، افــتــتــحــت مــحــافــظــة 
املوصل  اســـواق مدينة  اقـــدم  امـــس،  نينوى 
اعمار جميع  السرجخانة بعد  وهي سوق 
محالها، على وفق ما ذكره قائممقام املدينة 
زهير االعـــرجـــي.واردف فــي حديث خاص 
بمحافظة  الهندسية  الفرقة  ان  لـ"الصباح": 
نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية 
ونـــخـــبـــة مــــن مـــهـــنـــدســـي بـــلـــديـــة وبـــلـــديـــات 
نــيــنــوى، أعـــادت اعــمــار ســوق السرجخانة 
بالكامل الذي تم تفجير اغلب محالها على 
ايـــدي عــصــابــات "داعــــش" االرهــابــيــة خــالل 
ان  مبينا  املــحــافــظــة،  على  االثــمــة  سطوتها 
املعارض  مع  بالكامل  للمحال  تم  االفتتاح 
ومعامل الخياطة فيها.من جانب اخر، افاد 
مسؤول هيئة السياحة في نينوى املهندس 
خالد املولى بتصريح خاص لـ"الصباح" بأن 
الفرق املختصة في دائرته، شرعت بأعمار 
الحمدانية  قضاء  فــي  للترفيه  مدينة  اكبر 
"داعـــش"،  ظالميي  قبل  مــن  تدميرها  بعد 
منوها بــأن سبق ذلــك اتمام رفــع االنقاض 
منها بالكامل، محددا مدة اعمارها بتسعة 
اشــهــر، وســتــمــول مــن مــبــالــغ اعــمــار البنى 

التحتية ملحافظة نينوى.

 

حـــــددت مـــديـــريـــة تــربــيــة مــحــافــظــة كــربــالء 
املــقــدســة االول مــن شــهــر حــزيــران املقبل، 
كموعد ألداء امتحانات نصف السنة للمواد 
املتبقية، بينما اعلنت محافظة الديوانية انها 
بــصــدد الــتــشــاور مــع خلية األزمـــة لتحديد 
صحفي  بيان  في  املديرية  موعدها.وقالت 

انه  منه،  على نسخة  "الصباح"  اطلعت  لها 
تــم تــحــديــد مــوعــد ألداء امــتــحــانــات نصف 
السنة للصفوف غير املنتهية التي لم تكمل 
كورونا،  جائحة  حصول  قبل  امتحاناتها 
مبينا ان الطلبة فيها لم يؤدوا امتحاناتهم 
بـــمـــادتـــني.   وأوضـــــح أن مـــدة االمــتــحــانــات 
مــــن شـــهـــر حـــزيـــران  مــــن االول  ســـتـــكـــون 
املقبل وحتى الرابع منه، مع اعتماد شروط 
السالمة العامة حسب مقررات وتوصيات 

خلية االزمة باملحافظة، مؤكدا أن االمتحان 
سيكون ملرحلة واحدة فقط في كل مدرسة 

يوميا من اجل ضمان شروط السالمة.
فـــي الـــشـــأن نــفــســه، اعــلــنــت مــديــريــة تربية 
الــديــوانــيــة انــهــا بــصــدد الــتــشــاور مــع خلية 
األزمة في املحافظة من اجل تحديد موعد 
العام  نصف  مــن  املتبقية  املـــواد  امتحانات 
الدراسي، وفق ما ذكره مديرها العام عقيل 

الجبوري.

لـ"الصباح":  به  ادلى  وذكر بتصريح خاص 
التربية علي حميد مخلف خوله  وزيــر  ان 
السنة، مبينا  امتحانات نصف  الستكمال 
ان مــــدارس املــحــافــظــة تــأخــرت بــاالمــتــحــان 
بــواقــع مــادة الــى مــادتــني، متوقعا ان تكون 
النهائية  النتيجة  هي  السنة  نصف  نتيجة 
ادارات  داعــــيــــا  ـــي،  ـــحـــال ال الـــــدراســـــي  لـــلـــعـــام 
املــــــدارس الــــى بـــــداء االســـتـــعـــدادات وتــهــيــئــة 

القاعات بانتظار التبليغ الرسمي لذلك.

                 
والـــــشـــــؤون  ـــعـــمـــل  ال وزارة  نـــاقـــشـــت 
افتراضي  اجتماع  خــالل  االجتماعية 
دولــــة   50 مــــع    zoom تــطــبــيــق عـــبـــر 
جائحة  بعد  االجنبية  العمالة  هــجــرة 
كـــورونـــا وخــاصــة مــن الـــعـــراق. بينما 
انهت محافظة صالح الدين معامالت 
الشمول باعانات الرعاية االجتماعية لـ 
2121 مستحقا.وقال مدير عام دائرة 
ــــوزارة  ــتــدريــب املــهــنــي فــي ال الــعــمــل وال
رائد جبار باهض بحديث خاص ادلى 
بــه لـــ"الــصــبــاح": ان االجــتــمــاع املــوســع 
 zoom الذي عقدته وزارته عبر تطبيق
مــن خـــالل املــركــز الـــدولـــي لسياسات 
الهجرة، وبمشاركة 50 دولة ومنظمة 
واملــفــوضــيــة   (ILO) الـــدولـــيـــة  ــعــمــل  ال
العليا لالتحاد األوروبي، ناقش تأثير 
هجرة العمالة األجنبية من العراق بعد 

جائحة كورونا. 
مــنــاقــشــة  ايــــضــــا  تـــمـــت  انــــــه  واردف: 
قضايا إغالق الحدود ونقص املهارات 
املـــحـــددة وعـــــودة الــعــمــال املــهــاجــريــن 
الــتــحــويــالت بشكل كبير  وانــخــفــاض 
الــنــفــط، منوها  بسبب هــبــوط اســعــار 
بأن وزارته سبق وان عقدت اجتماعًا 
خالل العام املاضي مع ممثلي املركز 

ic- (للدولي لتطوير سياسات الهجرة 
تهدف  تفاهم  مذكرة  ملناقشة   (mpd
سياسات  لتطوير  الــعــالقــات  لتوطيد 
الـــهـــجـــرة بـــاعـــتـــمـــاد تـــعـــزيـــز الـــقـــوانـــني 
املتعلقة  العراق  املعتمدة في  واالنظمة 
بـــاملـــهـــاجـــريـــن الــــعــــائــــديــــن لـــــه وســـبـــل 
املساعدة بدمجهم في املجتمع.واشار 
باهض الى حرص وزارتــه على اقامة 
لالجئني  املساعدة  تقدم  التي  البرامج 
فتحت  اذ  والعاطلني،  للوطن  العائدين 
تحاضر  لــلــعــاطــلــني  تــدريــبــيــة  دورات 
فــيــهــا مــجــمــوعــة خــــبــــراء، فــضــال عن 
بقسم  العاملني  قـــدرات  وبــنــاء  تطوير 
توعية  بهدف  للدائرة،  التابع  االجانب 
الــــوافــــديــــن االجــــانــــب بـــقـــانـــون الــعــمــل 
بالبشر. االتـــجـــار  الــعــراقــي وقــضــايــا 
الرعاية  دائــرة  أعلنت  اخــر،  من جانب 
االجتماعية في محافظة صالح الدين، 
انـــجـــاز مــعــامــالت الــشــمــول بــاعــانــات 
الرعاية االجتماعية لـ 2121 مستحقا 
فــيــهــا، بــحــســب مـــا افـــــاد بـــه مــديــرهــا 
بتصريح  احمد.واوضح  كاظم  بشار 
خـــاص لـــ"الــصــبــاح" مــبــيــنــا ان دائــرتــه 
أنـــهـــت الــبــيــان الــســنــوي وهــــي االولــــى 
بــني املــحــافــظــات فــي ذلـــك، فــضــال عن 
نجاحها باتمام معامالت شمول أسر 
البطاقة  العام 2016، وجــاري اصــدار 

الذكية لهم.
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االكاديمي د باسم عبد الهادي  ادار ندوة 
"مــكــافــحــة غــســيــل االمــــــــوال" عــبــر منصة 
االقتصاد اوًال االلكترونية وقال ان "وجود 
اي بــلــد فــي الــقــائــمــة الــرمــاديــة او الــســوداء 
املـــشـــددة ضــمــن تقييم  املــتــابــعــة  او تــحــت 
مجموعة العمل املالي (فاتف) يعني وجود 
ــفــســاد  ضـــعـــف فــــي مــنــظــومــة مــكــافــحــة ال
البلد  االرهــاب ما يجعل تصنيف  وتمويل 
مرتفع املخاطر وبالتالي يؤدي الى عزوف 
وقــد اشرت  اليه،  الــدخــول  املستثمرين عن 
"الفاتف" منذ عام 2012 عدم امتثال العراق 
الــى خمس عشرة توصية من توصياتها 
الـــرئـــيـــســـة والــــخــــاصــــة بــمــكــافــحــة غــســيــل 
االموال وسجلت بحدود سبعمئة مالحظة 
عــلــيــه، وقـــد عــمــل الــعــراق عــلــى اتــخــاذ عــدد 
من اإلجـــراءات ملعالجة ذلك حتى تحقق له 

الخروج من املنطقة الرمادية فعًال"

املوضوعات الحديثة
مستشار مكافحة غسيل االموال وتمويل 
االرهــاب د. علي محمد جــواد قــال: "تعتبر 
االرهــاب  وتمويل  االمـــوال  مكافحة غسيل 
ـــحـــديـــثـــة فـــــي الـــعـــالـــم  مـــــن املـــــوضـــــوعـــــات ال
ـــــــة االخــــيــــرة الــشــغــل  واصـــبـــحـــت فــــي اآلون
الشاغل للدول واملنظمات الدولية".واضاف 
ان "اتفاقية االمم املتحدة لعام 1988 ملكافحة 
االتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات 
اول من اشار  اتفاقية فينا) هي   ) العقلية 
الى املتحصالت املالية املتحققة في تجارة  

املخدرات التي تؤثر في اقتصاديات الدول 
اثر  لــدراســة  مؤقتة  لجنة  تــم تشكيل  لذلك 
 . االقتصاد  على  املشروعة  غير  التدفقات 
العمل  وفي عام 1989 تأسست مجموعة 
مــنــظــمــة حكومية  وهـــي   (FATF  )ـــي املـــال
اتــجــاهــات وتقنيات  دولــيــة مهامها دراســـة 
والهدف  االرهـــاب  وتمويل  االمـــوال  غسيل 
النظام  لحماية  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر  اعــتــمــاد 
املالي محليا ودوليا وقد اصــدرت في عام 
1990 عدة توصيات ( التوصيات االربعني 
) ملكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب 
على  الــدول  تعمل  دولية  كمعايير  وتعتبر 
التشريعي  نــظــامــهــا  لــتــعــزيــز  بــهــا  االلـــتـــزام 

والقانوني لحماية االقتصاد" 

العمل املالي
وعن موقف جمهورية العراق من توصيات 
مجموعة العمل املالي قال جواد: ان "العراق 
ادرج عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء لــعــدم الــتــزامــه 
ــــــصــــــادرة عــن  بـــالـــتـــوصـــيـــات االربــــــعــــــني ال
مجموعة العمل املالي وعلى ضوء ذلك تم 
مجموعة  قبل  من  مشترك  فريق  تشكيل 
العمل املالي والبنك املركزي العراقي ملتابعة 
الــعــراق ويتم رفع  التي يتخذها  االجـــراءات 
تقرير كل ستة اشهر لتقييم مدى االلتزام، 
وقد تبنى املوضوع البنك املركزي العراقي 
قانون  اصــدار  اهمها  عــدة  واتخذ خطوات 
االرهــاب  وتمويل  االمـــوال  مكافحة غسيل 
مجلس  وتــشــكــيــل   ،2015 39لــســنــة  رقــــم 

االرهــاب  وتمويل  االمـــوال  مكافحة غسيل 
ـــعـــراقـــي، وتــأســيــس  ــبــنــك املــــركــــزي ال فـــي ال
مــكــتــب مــكــافــحــة غــســيــل االمـــــوال وتــمــويــل 
ـــبـــنـــك املـــــركـــــزي الـــعـــراقـــي   االرهــــــــــاب فــــي ال
وتــم تشكيل   ، االداريـــة  االستقاللية  ومنح 
االمانة  في  االرهابيني  امــوال  تجميد  لجنة 
الـــعـــامـــة ملــجــلــس الــــــــوزراء بـــرئـــاســـة الــســيــد 
البنك املركزي، والــزام جميع  نائب محافظ 
بــإبــالغ مكتب مكافحة  املــالــيــة  املــؤســســات 
غسيل االمــوال وتمويل االرهــاب فورا باي 
عــمــلــيــة يــشــتــبــه فـــي انــهــا تــتــضــمــن غسيل 
امــــــوال وتــمــويــل االرهـــــــاب، وكـــذلـــك اصـــدر 
تعليمات  الــعــراقــي  املــركــزي  البنك  محافظ 
رقم (1) لسنة 2017 بشأن قواعد العناية 

الواجبة ". 

املتابعة االعتيادية
ولــفــت الــى انــه "فــي عــام 2018 قــام الفريق 
بزيارة  الــعــراق  جمهورية  ملتابعة  املشترك 
مــيــدانــيــة لــلــتــأكــد مـــن االجــــــــراءات املــتــخــذة 
ورفــــع تــقــريــر الـــى مــجــمــوعــة الــعــمــل املــالــي 
وقـــد صـــدر قـــرار بــرفــع جــمــهــوريــة الــعــراق 
 ،2018 / السوداء في حزيران  القائمة  من 
االعتيادية  املتابعة  الــعــراق ضمن  واصــبــح 
ــــــزيــــــارة ـــــكـــــون ال  كــــــل ســــنــــتــــني وســــــــــوف ت

امليدانية من قبل مجموعة العمل املالي في 
بالتوصيات  الــعــراق  الــتــزام  لتقييم   2021

االربعني".
ونـــبـــه الــــى ان تــوصــيــات مــجــمــوعــة الــعــمــل 

االمــن  قـــرار مجلس  بموجب  ملزمة  املــالــي 
لــذلــك  فــي حــال عــدم االمــتــثــال للتوصيات 
الـــســـوداء  الــقــائــمــة  ـــة عــلــى  ـــدول ال يــتــم ادراج 
مــــا يـــؤثـــر فــــي اقـــتـــصـــاد الــــدولــــة فــــي عـــدة 
مـــجـــاالت مــنــهــا، ايـــقـــاف الــتــعــامــالت املــالــيــة 
والعالقات املصرفية مع الدولة و مواطنيها 
وتجنب  املــخــاطــر)،  (مرتفعي  وتصنيفهم 
الـــشـــراكـــات الــعــاملــيــة الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة 
املــبــاشــرة مــع الــدولــة وشــركــاتــهــا الخاصة، 
و يــنــصــح مــســتــشــارو االســتــثــمــار بــعــدم 
الــدول ، كما ان الفائدة  االستثمار في تلك 
الدولي وصندوق  البنك  من  القروض  على 
النقد تكون مرتفعة، و التشديد على املنافذ 
الحدودية لتلك الدول من قبل دول الجوار ". 

مخاطر مرتفعة
امـــا الــدكــتــور عــمــاد الــهــمــاش فــتــســاءل عن 
املخاطر التي تواجه العراق والتي  من املمكن 
العراق في ٢٠٢١  ان تؤثر في درجــة تقييم 
وما هي االجراءات الواجب اتباعها لتجاوز 
االلكتروني  الدفع  ادوات  وان  املخاطر،  هذه 
تــكــون عــــادة ذات مــخــاطــر مــرتــفــعــة وذلـــك 
لصعوبة السيطرة على االموال التي تنتقل 
املختلفة  االلكتروني  الدفع  ادوات  بواسطة 
البلدان  في  وخصوصًا  تتبعها  وصعوبة 
النامية، فما هي املخاطر املتعلقة بهذا النوع 
من النشاط وكيفية جعلها في الحد االدنى 
السيطرة على  الــدول في  ومــا هي تجارب 

هذا النشاط.

الــداء  بالتي كانت هي  للعالج  املــرة تجرنا وتدفعنا  هــذه  النفط  لدغة 
ليست عابرة  وهــي  وليس مجرد تصديره خــامــًا    النفط  بتصنيع 
تــنــازع  تــتــم االن  فــي ضـــوء  اذ  الــتــي جـــرت فــي حينها،  كسابقاتها 
اطراف متعددة وامام حقائق جديدة وهي النفط الصخري االميركي 
والثابت القائم في االفق املنظور وان الصني والهند هما املستوردان 
االساسيان للنفط ومشتقاته وسيكون لهما دور اساس في فرض 
سياسة العرض والطلب لتحديد سعر النفط او الغاز وكذلك املشتقات 
وبوادر ذلك تراجع اوبك في سياستها السعرية، اذ ان الصني والهند 
سوقان ملا يقارب الثالثة مليارات من البشر، اما الدب الروسي فقد 
االزمــة  فــي  دوره  ملسنا  وكــمــا  منتج  كثالث  بانتاجه  دوره  اســتــعــاد 

الحالية.  
ولغرض مواجهة هذه التحديات التي ال يحتويها الرضوخ او فرج من 
اوبك وبلصاتها، البد من صناعة نفطية رصينة والخروج من الريعية 
التي ندفع ثمنها باهظًا االن من ازمة رواتب ومن موازنة استثمارية 

على الورق.  
فــقــاطــرة املــشــتــقــات وابـــــراج الــتــكــريــر جــاهــزه 
كــعــالج ووقـــايـــة مـــن هــــزات ولـــدغـــات كــمــا في 
ـــتـــي تـــصـــدر لـــنـــا فــقــط  ـــــــران االن ال تـــجـــربـــة اي
بــمــلــيــاري دوالر ســـنـــويـــًا، وهــكــذا  مــشــتــقــات 
فنزويال الصامدة بفضل مشتقاتها النفطية.

فلدينا خبرة ومصاف عريقة منذ الثالثينيات 
لـــديـــنـــا مــشــاريــع  املــــاضــــي واالن  الــــقــــرن  مــــن 
بيجي  مثل  للخدمة  تعاد  او  جديدة  مصافي 
وغـــيـــره، فــاالســتــثــمــار هــنــا اوفــــر حــظــا حيث 
بالنفط  تجهيزها  خــالل  مــن  الــدولــة  تتشارك 
الــخــام مــع االرض، وتــكــون هـــذه الــســنــة سنة 
اساسية لالكتفاء الذاتي في الغاز ومشتقات 
مصفاها  محافظة  لكل  يــكــون  بحيث  النفط 
مــنــظــور المــتــصــاص بطالتها حسب  كــهــدف 

االكثر بطالة.  
انــنــا ســنــواجــه متاعب سياسية فقط  ال شــك 
الن جميع عــوامــل الــنــجــاح مــتــيــســرة، كــمــا ان 
ستسهم  للمشتقات  واملقطورة  القاطرة  هــذه 
اذ  السعرية،  الــهــزات  امتصاص  فــي  مباشرة 
تكريره،  بعد  ســعــره  اضــعــاف  باربعة  املــكــرر  البرميل  تكرير  يــقــدر 
تصديره  من  بــدال  باملقطورات  املشتقات  لتصدير  مباشرة  لننتقل 
خامًا بانابيب مباشرة من البئر، كما هو الحال مع االردن اوغيرها، 
ونخرج من الدورة البالية نصدر خامًا ونشتري مشتقاته انها بائسة 

وفق اي معايير، لصالح من الغلو في هذا املنزلق التاريخي؟  
ال تفوتنا االشادة بالتجربة النرويجية اذ باتت صناعتها النفطية اهم 
ووفــرت فرص  املحلية  الصناعة  النفطية وشجعت  الصناعة  اركــان 

العمل وفاض خيرها لتكون رائدة في انشاء صندوق االجيال.
اوصلتنا  التي  الــريــع  فــي ساحة  نـــراوح  نبقى  نفطية  فــدون صناعة 
النفطية هي مالذنا وعزتنا،  الصناعة  اذن  ملرحلة ال نحسد عليها، 
اذ ان الــقــطــاعــني الـــزراعـــي والــصــنــاعــي ال يمكن تــصــور ازدهــارهــمــا 
بدون مشتقات وكهرباء بسعر يعزز التنافس وينشط الطلب املحلي 
بالبالستيك  مغطاة  زراعــة  و  بتروكيمياوية  واسمدة  عليها  املعتمد 
وصناعة مضخات لآلبار في صحراء السماوة واالنبار، او لسحب 
املياه من االنهر مباشرة سواء للسقي او للبزل، فمشروعنا الزراعي 
والحيواني يكف ويردم فجوة االستيراد املقيتة التي تواصل تجارة 

منتجات زراعية وحيوانية طاملا كانت لها نكهتها اقليميا ومحليا.
باسرع  النفطية  صناعتنا  فــي  بثورتنا  نعجل  ان  نأمل  الختام  فــي 
من سلق جوالت التراخيص، اذ باالمكان ان يكونوا مستثمرين في 

الشراكة باقامة املصافي لتصفية النفط الخام.

خلية  تشكيل  تــم  الــجــديــد  الــــوزراء  ملجلس  الثانية  الجلسة  فــي 
الطوارئ لإلصالح املالي إلدارة الوضع املالي في الظرف الراهن 
االقتصادية  لألزمة  البالد  لتجاوز  والحلول  املعالجات  وإيجاد 
بسبب  النفط  أســعــار  انخفاض  وهــو  املــعــروف  للسبب  املعقدة 
فيروس كورونا الذي اجتاح جميع دول العلم وادى إلى الركود 
االقــتــصــادي وتــأثــر أغــلــب اقــتــصــاديــات الــــدول وتــبــاطــؤ النمو 
لالقتصاد العاملي .لذلك فان تشكيل هذه الخلية برئاسة السيد 
الـــوزراء  الكاظمي وعــضــويــة  الــــوزراء مصطفى  رئــيــس مجلس 
أن  املــركــزي واملــســتــشــاريــن يعني  الــبــنــك  املختصني ومــحــافــظ 
خارطة  ورســـم  العاجلة  بــوضــع خططها  فــعــًال  بـــدأت  الحكومة 
الطريق لتجاوز األزمة االقتصادية واملالية التي يمر بها العراق . 
واستنادا إلى القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الجديدة 
فــي بــدايــة مــشــوارهــا، أجــد لــزامــا علينا نحن خــبــراء االقتصاد 
الــحــكــومــة فــي تنفيذ خططها  واملــــال ان نــســانــد ونــتــعــاون مــع 
الطوارئ  خلية  على  نقترح  لذلك  واملالي  االقتصادي  لإلصالح 
والفورية  العاجلة  املعالجات  من  دراســة حزمة  املالي  لالصالح 
والــتــي  الستراتيجية  والــحــلــول  بــســرعــة  تنفيذها  يمكن  والــتــي 
تحتاج فترة زمنية تتجاوز السنة الواحدة والتي تشكل ارضية 

دافعة لسياسات االصالح الشاملة والجذرية وكما يأتي:¶
املعالجات العاجلة والفورية:

اوال - إعــداد موازنة طــوارئ تستند الــى اإليـــرادات املتوقعة من 
النفط املسوق لعام 2020 بالحد األدنى لتوقعات  األسعار، ويتم 
اعتماد ميزان شهري يتم  الصرف منه وفق األولويات املحددة.

ثانيا¶ تخفيض النفقات الحكومية بنسبة 50 باملئة والخاصة 
بالرئاسات الثالث ومجلس النواب والدرجات الخاصة ورواتب 
التقاعد الخاصة ومن درجة مدير عام  صعودا ويشمل  ذلك 
ممن عملوا سابقا في هذه املواقع منذ 2003. واستثناء رواتب 

املوظفني واملتقاعدين والرعاية االجتماعية من التخفيض.
ثالثا ¶ تــأمــني املــبــالــغ الــخــاصــة بمواجهة وبـــاء كــورونــا لـــوزارة 

الصحة.
رابــعــا¶تــأمــني املــبــالــغ املــخــصــصــة لــلــقــرارات اإلصــالحــيــة التي 

التزمت بها الحكومة املستقيلة لتنفيذ مطالب املتظاهرين.
للمحافظة  والنقدية  املالية  السياستني  بني  ¶التنسيق  خامسا 
القياسية  على استقرار سعر الصرف واملحافظة على الكفاية 
لالحتياطيات األجنبية النقدية للبنك املركزي وتحديد معدالت 

االقتراض الداخلي وعدم التوجه لالستدانة الخارجية.
ادارة  في  واشــراكــه  الخاص  القطاع  تحفيز وتشجيع  سادسا- 

العملية االقتصادية، واشراكه في صناعة القرارات االقتصادية.
سابعا¶إيقاف استيراد املواد شبه الضرورية والكمالية وحصر 
االستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء واملستلزمات الطبية 

مع زيادة السلة الغذائية لالسرة العراقية.
ثامنا- تأسيس الصندوق الوطني للطوارئ .

االقتصادية  الوظيفية  والــخــبــرات  املــالكــات  استثناء  تــاســعــا¶ 
والصحية والتعليم العالي من قانون إحالتهم على التقاعد املنفذ 
بدءًا من 2020/1/1 . وتثبيت الدرجات الخاصة الذين كان لهم 
دور أساسي في تجاوز االزمة االقتصادية واملالية التي مر بها 

العراق في عام 2014¶2017.

املعالجات االقتصادية الستراتيجية:
اوال¶ ضــــرورة ان يــكــون هــنــاك حـــراك منهجي لــرســم خــارطــة 
طـــريـــق لـــإلصـــالح االقـــتـــصـــادي تـــقـــوم بـــه الــنــخــب والـــكـــفـــاءات 
الــحــراك   يستند  وان  العراقية  واملصرفية  واملــالــيــة  االقــتــصــاديــة 
منهجية  تعتمد  مهمة  اقتصادية  ركائز  عدة  على  االقتصادي 
جديدة  الدارة االقتصاد وتحقيق الهدف املركزي املتمثل بخلق 
البنى  وتطوير  املـــوارد  فــي  التنوع  وتحقيق  املستدامة  التنمية 
االقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم لالقتصاد الوطني 

وبناء مقدمات االنتقال الى اقتصاد السوق االجتماعي.
ثــانــيــا¶رســم خــارطــة طــريــق واقــعــيــة وطــمــوحــة تعتمد بشكل 

اساسي على ادارة وتوزيع املال العام بشكل شفاف ونزيه على 
يحس  وان  الشعب  واملخرجات  النتائج  في  املستفيد  يكون  ان 
املـــواطـــن ان اقــتــصــاده الــوطــنــي ومـــــوارده وخــيــراتــه مخصصة 
العراقي  الــدســتــور  مـــواد  فــي  ورد  كما  الــكــريــم  العيش  لضمان 

الدائم .
ان  على  االقتصادي  لالصالح  االعلى  املجلس  تشكيل  ثالثا¶ 
ــلــوزارات لتنفيذ قــراراتــه ولــه صالحية  ل لــه قــانــون ملزم  يشرع 
بــرئــاســة وعــضــويــة نخبة  والــتــقــويــم ويشكل  واملــراقــبــة  املتابعة 
الخاص، وأولــى مهماته وضع  والقطاع  الحكوميني  الخبراء  من 
السياسات واآلليات لتنويع مصادر تمويل املوازنة العامة وعدم 

االعتماد على النفط فقط.
رابعا¶االنتقال الى االدارة املركزية لالقتصاد بحيث يتم تنفيذ 
مبدأ( مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى 
املجلس االعلى لالصالح االقتصادي رسم الخطط والسياسات 
لالعمار  متخصصة  مجالس  على  تنفيذها  وتــوزيــع  مركزيا 
االقتصادي  املجال  في  التنموية  املشاريع  وتنفيذ  واالستثمار 

والبشري  وهذه املجالس هي :¶
*مجلس القطاع الخاص 

*مجلس االعمار  
*هيئة تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة  

*مجلس الخدمة العامة 

*مجلس دعم وحماية املنتج املحلي.
 خامسا¶خلق وتهيئة املناخ االستثماري للمستثمرين املحليني 
واالجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية 

لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات املفسدين.
سادسا¶  توفير القروض امليسرة لتمويل املشاريع الصغيرة 
ومؤسسية  قانونية  منظومة  وتأسيس  والكبيرة  واملتوسطة 
قوانني  وتعديل  اصــدار  وكذلك  وتطويرها،  وتنميتها  إلدارتــهــا 
البيئة القانونية لتنظيم العملية االقتصادية ويعني هذا اصدار 
قــوانــني جــديــدة بــدال مــن الــقــوانــني الــتــي صـــدرت فــي عــام 2004 
.بسبب املتغيرات التي حصلت في االقتصاد الوطني خالل 17 

عامًا .
سابعا¶ تفعيل االستثمار في القطاعات.. الزراعي والصناعي 
العمل على  وكــذلــك  واالســكــان،  والــخــدمــات  والسياحي  والطاقة 
اصالح وتطوير وتنمية القطاع املصرفي من خالل  تطبيقات 
السياسة النقدية وتنظيم العالقة والقيود التي تحكم السياسات 
ــتــوجــه الـــجـــاد الصــــالح الــنــظــام  ــيــة والــنــقــديــة، فــضــال عـــن ال املــال
الــضــريــبــي واملــالــي والــجــمــركــي، ومــعــالــجــة حـــاالت االخــفــاق في 
تحقيق نسب النمو املطلوبة في الدخل القومي وتجاوز االرتفاع 

في نسب البطالة والفقر.
من  واالستفادة  الخاص  القطاع  وتحفيز  وتطوير  ثامنا¶دعم 
قدراته وإمكاناته ورؤوس أمواله واستثماراته في بناء االقتصاد 

الوطني واشراكه  بإدارة االقتصاد.
تاسعا¶وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم االستقرار 
فــي الــنــظــام املــالــي والــنــظــام الــنــقــدي ويــعــنــي ذلـــك وضـــع الخطط 
الــتــنــســيــقــيــة واملـــتـــوازنـــة لــتــجــاوز تــحــديــات الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ميزان  فــي  والعجز  النفطي  غير  اإليـــراد  فــي  العجز  وتــحــديــات 

املدفوعات .
عاشرا- اعــادة  بناء هيكلية جديدة للجهاز الحكومي تنسجم 
ذلك  ويشمل  التنفيذ  والمــركــزيــة  التخطيط  مركزية  تأكيد  مــع 
اعتماد نظام اقتصاد سوق صارم ومنضبط كما هو معمول 
بــه اآلن فــي الــصــني وفـــق عــقــيــدة وتــجــربــة عــراقــيــة خــاصــة في 
املــاديــة والطبيعية  الــعــراق  الــبــنــاء االقــتــصــادي تعتمد إمــكــانــات 

واالقتصادية والبشرية .
احد عشر¶وضع األساس السليم لالنتقال بالنظام الصحي في 
العراق من حيث عدد املستشفيات وعدد األسرة وعدد األطباء 
الطبية  واملستلزمات  األدويــــة  وصــنــاعــة  الصحية  املــهــن  وذوي 

محليا وتطوير الخبرات وجذب الكفاءات العراقية في الخارج .
االلكترونية  الحكومة  برنامج  تنفيذ  فــي  عــشــر¶اإلســراع  اثــنــا 

وتنسيقها بمنظومة الدفع اإللكتروني.
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" في عصر  الرسول محمد " ص  الهية نبيلة نزلت على  االســالم رسالة هداية 
غارق بالجهل والشرك والفنت والتعصب والصراع القبلي، وكان الشاب علي بن 
ابي طالب(ع) تلميذا مخلصا مجتهدا في مدرسة محمد(ص)،ولم يفارق الرسول 
ابن عمه طوال حياته، وقد استوعب بعقله وروحه كل معاني تلك الرسالة وفهم 
انامله، وعبر عنها في ما بعد في  الكريم وخط كلماته بقلبه قبل  القران  ابعاد 

سلوكه وخطابه السياسي والديني واالرشادي واالعالمي!
خطاب علي (ع) هو تجسيد لروح القران وسيرة محمد، فهو يدعو للحق والعدالة 
والــســالم والــزهــد والعلم والتواضع ومــكــارم االخــالق،وكــان يطمح الــى بناء دولة 
االسالم وفق تلك القواعد،وكانت مشكلة علي(ع) مع الناس  في عصره وما بعده، 
ان دعوته نقية صادقة الــى ديــن االخــرة، وكــان االخــرون يصرون على التمسك 
حروب  واملغانم،وكانت  املناصب  على  والصراع  السلطة  ومباهج  الدنيا  بملذات 
دولة علي(ع) كلها دفاع عن عقيدة يحاربها االخرون النها تتبنى الحق وحده، 

واكثرهم للحق كارهون
 لم يكن علي محاربا شجاعا مقداما في سبيل رسالة االسالم فحسب، بل كان 
العقيدة وقــد وصف  عــن  التعبير  فــي  بليغا  مــدويــا  صوتا 
الخالد(نهج  كتابه  االســالم  تــراث  ابــرز  البالغة،ومن  بسيد 
تستلهم  نــفــســهــا  كــانــت شخصيته  ـــك  ذل الـــبـــالغـــة)،وفـــوق 
اعــداءه،  والحكم، وهــو ما جعل  والسلوك  العمل  القران في 
مــن اصــحــاب الــدنــيــا، فــي ورطــة حــول كيفية التخلص منه 
شخصا ونهجا وسلطة وتاريخا، ومن يقرا كتاب (مقاتل 
الطالبيني) البي الفرج االصفهاني الذي يعد من اقدم واهم 
الكتب في القرن الرابع الهجري،قبل اكثر من الف عام،يشعر 
التي سفكت على  الزكية  العلوية  الــدمــاء  هــول  بالرعب من 
ايــدي الطغاة، في عصر صدر االســالم، وقد كانت رسالة 
الـــقـــران مــا زالـــت قــريــبــة، كــمــا يــفــتــرض، مــن عــقــول الــنــاس، 
وكـــانـــت ســيــرة الـــرســـول الـــكـــريـــم(ص) وتــفــاصــيــل حــيــاتــه 
القرون  في  كتابة،  ثم  االذهــان،ومــتــداولــة شفاهية  حّية في 
التي حــورب ثم قتل فيها علي(ع)  القسوة  االولــى!  الثالثة 
من بعض صحابة مفترضني لرسول الله، والوحشية التي 
ذبحت فيها اسرته واوالده واحفاده، طوال قرون، تطرح الف 
سؤال: ملاذا يحارب ويقتل علي ويعارض منهجه العادل رغم ان خطابه نبع من 
فيض القران، فهل يعقل ان يحارب مسلم الحق القراني؟!..وهنا تبرز االشكالية 
بني خطاب الحق العلوي ومناوئيه،فقد كانوا يحاربون علي النه يريد ان يحرمهم 
من مفاسد الدنيا،وكانوا ال يفهمون لغة علي وبالغته الصادمة النه يجردهم من 
امتيازات وسلطات ومكاسب،فعدالة علي تشكل خطرا على اهل الباطل، وصدق 
علي يفضح اهل الكذب والخديعة والدجل والنفاق!استمرت محنة العلويني طوال 
تاريخ االسالم حتى اليوم وسوف تستمر في ظل مجتمعات ودول ترفع شعاراته 
وتتبنى الدعوة املحمدية ظاهرا ،لكنها في الواقع تخوض صراع السلطة بابشع 
الوسائل، واقرب مثال على التناقض بني النيات والقول والفعل والنتائج نجده في 
هذه العبارة البليغة التي تصف شخصية االمام علي(ع):"يستطيع املرء ان يتعلم 
املفكر  الكلمة  ان يكون مثله"..كتبها شهيد  منه اشياء كثيرة ولكن ال يستطيع 
عزيز السيد جاسم في مقدمة كتابه الشهير(علي بن ابي طالب.. سلطة الحق) 
وكان ذلك الكتاب من ابرز اسباب قتله من قبل نظام صدام عام ١٩٩١ واخفاء قبره 
فيها  يزعمون  رفعوا شعارات  والسابقني  املعاصرين  الحكام  اليوم.اغلب  حتى 
العدالة التي تجسدت في شخصية علي بن ابي طالب، لكن  قربهم من مدرسة 
اكثرهم تصرفوا في كرسي الحكم ضد تلك املدرسة العلوية، فسقطوا وتهاوت 

عروشهم، وظلت منارة علي شامخة ساطعة.تنصيص / 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 شــــيٍء فما 
ّ

ال يــمــكــن االحـــاطـــة بــكــل
تبقى  والتحليل  املــعــرفــة  مــن  اوتــيــت 
ـــــذي يسير  نـــاقـــصـــة.. تــلــك مــقــولــة ال
اذا  البحث والــحــرف.. فكيف  بـــدروب 
كان من تريد الحديث عنه شخصية 
علي  االمــــام  شخصية  مــثــل  عظيمة 

(ع)
لم يكن علّي بن ابي طالب امامًا فقط 
او انه يمثل راهنًا عقائديًا او ماضيًا 
 
ً
اســـالمـــيـــًا او انـــــه يــمــثــل خــصــيــصــة
 يمكن ان يتحّول فيها املرء 

ً
اجتماعية

الى جهٍة انتمائيٍة، او انه كان شاهًدا 
ــــٍة فــــي لــحــظــتــهــا  عـــلـــى انـــبـــثـــاق رســــال
الوالدية ومشّجعًا لها ومنتميًا اليها 
من  ومضحيًا  عنها  ومدافعًا  وفيها 
 في غاياتها.. بل  الن 

ً
اجلها ومقاتال

العقائدية  وتحوالته  االنساني  فكره 
وتـــطـــّورات املــشــاهــد الــفــكــريــة ورؤاه 
باملستقبل  تــرتــبــط  الـــتـــي  الــحــيــاتــيــة 
الحقيقي  االنــتــمــاء  روح  مــن  انبثقت 
ـــــى الـــــهـــــاٍم مــن  لــــالســــالم لـــيـــتـــحـــّول ال
جــهــٍة والـــى مــدرســٍة فكريٍة مــن جهٍة 
اخـــرى حتى ان هــذه املــدرســة تفوق 
كــل املـــــدارس الــفــكــريــة االخــــرى التي 
جاءت على اساس التفكير الوجودي 
وامكانية  االنــســان  بما حــول  البحت 
الفلسفي عن  الــســؤال  على  االجــابــة 
الخالق والخلق فــي حــني كــان االمــام 
علي(ع) وكأنه اطلع على كل املدارس 
الــفــلــســفــيــة واحــــــاط بــعــمــق ســؤالــهــا 
ليتّوج ذلك بقدرة االجابة على السؤال 
 االطــــراف املتناقضة 

ّ
الـــذي وّحـــد كـــل

 
ً
االجابة محاولة تكن  ولم  التي حوله 
 
ً
لفهم الــــذات االلــهــيــة، بــل كــانــت قـــدرة
الله  الصلة بني   على معرفة 

ً
ومــقــدرة

ــم في 
ّ
الــتــحــك وعــبــده بــطــريــقــٍة مثالية 

العقل والرؤية املنبثقة من وعي كامل 
بــاهــمــيــة االنـــســـان الـــــذي هـــو اســـاس 

الوجود في فكرة الفلسفة.
(الهي ما عبدتك  خوفا من نارك، وال 
طمعا في جّنتك، ولكّني وجدتك اهال 

للعبادة فعبدتك.)
حتى انه ومن خالل املكان الذي ُولد 
فيه والزمان الذي تحّرك عليه والعقل 
الى انتمى اليه كان اقرب منه الى عدم 

االخــرى  العالم  ثقافات  االطــالع على 
بــحــكــم مــا لــلــصــحــراء مــن مكنونات 
الــتــعــّصــب والـــتـــذّيـــل والــتــجــاهــل لكل 
مــا هــو خــــارج الـــحـــدود الــتــي تنطبق 
الصحراء،  في  الرمال  مفهوم  عليها 
حتى لكان االبعد في الجغرافية هي 
 
ً
الوصول الى املدينة لكي تكون مفازة
اخــــرى مـــن الـــوجـــود والـــبـــدء بــــدوران 
العقل الديني.. ولذلك فان العقل الذي 
علي   االمـــام  فيه شخصية  تــحــّركــت 
ما  سبق زمانه وتعّدى مكانه وفهم 
ل ما يكون وبرهن على ان 

ّ
كاّن وحل

ما سيكون هو املهم.
 فانها 

ً
    االمام علي حني نقول فكرة

 
ّ

 ال يــمــكــن تــقــّبــلــهــا اال
ٌ
 عــظــيــمــة

ٌ
فـــكـــرة

الفكرة ومعنى  اوال معنى  ملن عــرف 
ان االمــــــام ســبــق عـــصـــره، لــيــس من 
جـــانـــب الـــعـــاطـــفـــة الـــتـــي نــكــتــب فــيــهــا 
نحاول  التي  الحقيقة  جانب  مــن  بــل 
اليها في احــتــرام االنسان.  الــوصــول 
التي تضّحي من  تلك  فــكــرٍة  واعــظــم 
اجــل االنــســان.. وســـواء نقل التاريخ 
 ما حصل من خالل ما كتبته 

ّ
لنا كل

التاريخ  ان  الحكمة  بحسب  السلطة 
يكتبه الزعماء او السلطة او القّوة فان 
 ال يمكن 

ً
ت خالدة

ّ
فكرة االمام علي ظل

الــزيــادة عليها وال  نكراها وال يمكن 

يمكن مــعــاداتــهــا، بــل صـــارت حجر 
 من فهم الدين االسالمي 

ّ
الزاوية لكل

النــــه لـــم يــــأت عــلــى اســــاس انــــه قــائــٌد 
اسالميٌّ او محاٍم عن الدين او انه ابن 
عّم الرسول (ص) او انه كان يبحث 
اّمـــٍة تنطلق  عــن خــالفــٍة ليكون زعيم 
العالم االرحــب بل  الــى  من الصحراء 
كان يريد لالنسان ان يعيش بكرامٍة، 
او  املتعّصبني  البعض مــن  فــان  ولــذا 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن الــســلــطــة كــانــوا 
التي  الــفــكــرة  قتل  اراد  الـــذي  السيف 
يــحــمــلــهــا االمــــــــام عـــلـــي. بــمــعــنــى ان 
لم يكونوا ضــّد علي كفكرٍة  االعـــداء 
بــل ضــّده كسلطٍة وهــو الــذي تركها 
 يــكــون هــنــاك تــأثــيــر في 

ّ
مــن اجـــل اال

الفكرة االسالمية التي تريد لالنسان 
ان يعيش بكرامٍة وحرية. 

ان عليًا العظيم وان كــان بــاب مدينة 
املخرجات  فان  االعظم  الرسول  علم 
الــتــي يــمــكــن قــراءتــهــا مــمــا خـــرج من 
فـــكـــرتـــه الـــتـــي اقـــصـــد بـــهـــا االنـــســـان 
انـــــه كـــــان انـــســـانـــا يــعــيــش مــــن اجـــل 
م بها عالمتان..

ّ
الوسطية التي تتحك

والبساطة  وااليـــمـــان..  البساطة  هما 
م فيها طريقتان  هما الوضوح 

ّ
تتحك

االيــمــان  فــي  م 
ّ
تتحك فيما  واملــحــبــة.. 

طـــريـــقـــتـــان  هــمــا الــــرؤيــــة والـــصـــدق. 
بما  املناقب  بهذه  االستمرار  ويمكن 
يمكن ان يكون محاولة للوصول الى 
بعض ما توّصل اليه االمام في رؤيته 
الصدف  التي شاءت  للحياة  الفكرية 
فـــي منطقة  تــكــون هــــذه االفـــكـــار  ان 
صارت مشتعلة في التناقضات مما 
ولد رّدة فعٍل تصارعية في اتجاهني 
مــتــعــاكــســني مـــعـــروفـــني فـــي الــتــوجــه 

والتناقض.
االمام  باقوال  احاطت  التي  الوسطية 
كــثــيــرة  ولــهــا ابــعــاد كــبــيــرة ، ومنها  
الناس  ما يحسنه،  امــرٍء   كل 

ُ
قيمة  )

اعـــــــــداء مـــــا جــــهــــلــــوا، املـــــــرء مـــخـــبـــوٌء 
تــحــت لــســانــه) وكــذلــك (الــتــوحــيــد ان 
تــتــهــمــه)،  ـــعـــدل ان ال  تــتــوهــمــه، وال ال 
لــــذا كـــانـــت شــجــاعــتــه لــيــســت ضــربــًا 
دفاعي عن  ذاتــي  بالسيف كتحقيق 
فــكــرة االلــوهــيــة او الــرســالــة املحمدية 

بقدر ما كانت دفاًعا عن فكرة اكبر 
اســتــلــهــم مــنــهــا كـــل املــمــكــنــات الــتــي 

دفعت الن يكون فيلسوف امة.
ـــوســـطـــيـــة الـــتـــي  ـــلـــك ال ــــــو فـــهـــمـــنـــا ت ول
اســـســـهـــا عـــلـــي فــــي فـــكـــره وفــكــرتــه 
الـــى فــلــســفــة تفكيرية  ــتــي تــحــولــت  ال
قــولــه الــبــديــع (امـــا بــعــد، ايــهــا الــنــاس. 
فـــانـــا فـــقـــات عــــني الـــفـــتـــنـــة، ولـــــم تــكــن 
لــيــجــرا عــلــيــهــا احــــد غـــيـــري، بــعــد ان 
) فهو  بها... 

َ
كل ماج غيهبها، واشتد 

الــذي ال يرضى بــان يعيش االنسان 
وسط فتنة قاتلة. من هنا فان االمام 
الفكر  فــي  باحثا  بصفته  ليس  علي 
االسالمي او انه قائد اسالمي اسلم 
وامــــــن بـــالـــلـــه ودافـــــــع وضــــّحــــى لــكــي 
ر 

َّ
بش

ُ
امل وهــو  الــشــهــادة  على  يحصل 

بــالــجــنــة، ولـــكـــن لــكــي تـــكـــون الــفــكــرة 
 بذاتها، تحّرك الساكن 

ً
 قائمة

ً
فلسفة

الـــســـؤال الكبير:  الــعــقــل وتــطــرح  مــن 
مــن هــو االهـــم االنــســان ام السلطة؟ 
والنـــه اخــتــار االنــســان فتلك وحدها 
 الى ان الفكرة لم تزل تحارب 

ً
اشــارة

يقبلون  السلطة ال  الباحثني عن  الن 
ما  بقدر  االنسان  ان تحركهم فكرة 
تــحــركــهــم نـــوازعـــهـــم لــقــتــل االنـــســـان 
لذا  السلطة.  في  التواجد  في  لالدامة 
فان ما يمكن استخالصه من افكار 
كل  ان  الفلسفية  ومدلوالتها  االمـــام 
مــا يخص االنــســان هــو االرقـــى وكل 
ما يمكن تحذير عواقبه من اجل ان 
يعيش االنسان بسالم وان التضحية 
اساسها االيمان باهمية االنسان الن  
من خلقه هو الله العظيم التي تتجلى 
فــي فهمها قـــّوة الــعــبــادة. ولــهــذا فان 
الفلسفة التي خرج بها علي لم تكن 
باتجاه امة واحــدة بل هي امة الكون 
 هل 

ّ
الكلية الن االنسان محورها. واال

الــذي ال  يمكن ان يكون قوله العظيم 
جــدال في انه سابق لعصره وملكانه 
(الناس صنفان: اما اخ لك في الدين 
او نظير لك في الخلق). وهو ما دعا 
حدة 

ّ
االمـــني الــعــام االســبــق لــالمــم املت

بــان تنشدها  ان يطالب  كوفي عنان 
 

ّ
ــق فــي بــوابــات كــل

ّ
الــبــشــريــة وان تــعــل

املنظمات.

رائــدة  نـــادرة  فــي سيرتك تظهر شخصية  سيدي 
االنسانية  بلغتــه  مــا  واشـــرف  اسمى  فيها  تتمثل 
واملــلــحــدون واملــســلــمــون بجميع  املــتــديــنــون  يحبها 
ــــــــون بــطــوائــفــهــم املــتــنــوعــة  ـــ ـــ ـــ ـــ مــذاهــبــهــم واملــســيــحــيـــ
من  .ومــا ضحيت  وغيرهم  والــهــنــدوس  والصابئة 
اجــلــه يـــا ســيــدي ان تــســتــل مـــن الــقــلــوب احــقــادهــا 
لتمألها حكمة وحبًا ورحمة فتيسرت لك من ذلك 
ي فكرك، وتقّوي خيالك.

ّ
جميعًا عناصر قوية تغذ

وان  اال صبرًا  يولد  ال  الشر  ان  يــا سيدي  علمتنا 
الــنــجــوم تــلــمــع فــي الــظــالم و صــغــار الــنــجــوم تشع 
ضــيــاء و تــخــتــفــي كــلــهــا عــنــد شــــروق الــشــمــس ... 
وعلمتنا الشجاعة واالدب واللغة والفروسية والرقة 
والقوة والشخصية التي تنتهي فيها الشخصيات 
... وان نيران االحزان ال يسكن اضطرابها وال يهدأ 
والتبعثر  بالنكايات  وليس  بالعبرات  اال  اعتالجها 
الــى عمق  نــنــزل  ان  يــا ســيــدي  ,وعلمتنا  بالكلمات 
املجتمع االنساني لنكف عادية الظاملني ونقلم اظافر 
الوحوش الضارية لذا ستستشهد مرة اخرى اينما 
وجـــدت انــحــرافــًا فــي املجتمع وفــســادًا فــيــه وطــيــرًا 
محبوسًا في القفص وطيرًا قص جناحه وسمكة 
باالنسان  يتحكم  اعجم  وانسانًا  املـــاء...  في  ماتت 
الناطق ... وطيرًا ال يحلق في الجو وسمكًا ال يسبح 
في البحر وزهرة اقتلعت من الحديقة وانسانًا اقل 
علمًا صنع لالنسان االبحر علمًا سالسل.. والحق 
يقرره اعاجم في العلم وسقوط في الثقافة. سيدي 
بحياة  للتعايش  وصـــوال  بالتسامح  امــنــت  مــن  يــا 
سعيدة وعملت مسراجا النارة الدرب وكنت منارة 
الحكمة  الحق في ظل من  يعلو من فوقها صــوت 
ولم  اليك  بوالئه  يدعي  من  هناك  .سيدي  السديدة 
يــكــن ذلـــك حقيقيا بـــل شــكــلــيــا النــهــم لـــم يــلــتــزمــوا 
باحكامك ومن هؤالء من كان يسرق مع اللصوص 

ويركض مع حماة القانون او يقتل القتيل ويبكي 
املــاكــرة ويعتمد االســلــوب  يــرتــدي االقــنــعــة  عليه و 
غريبة  طقوسا  النفسهم  خلقوا  بــل   .. امليكافيلي 
عجيبة لم يتقدموا الصفوف مثلما كنت تفعل ولم 
يسهموا في اعادة بناء ما تهدم النه لن ينفع الترميم 
اذا كــان اصــل البناء متداعيا .. ولــم يــزرعــوا الفرح 
بقلوب الناس بل العكس من ذلك فقد غابت عندهم 
القدرة على رؤيــة الــدرب املستقيم بل قــادوا العباد 
بعواطف الهائجني واصبحنا نعيش في وسط كذبة 
شاملة . صار هؤالء يا سيدي يلغون حق غيرهم 
في القيادة وادى ذلك الى ان تتعرض السفينة الى 
عمليات النصب واالحتيال وصار السياسي يكذب 
ويكذب في كل مكان وزمان حتى يصدقه الناس... 

القتل  وباعتقاده  له  ابــاح  لبسه  او مذهبا  دينا  الن 
بــزهــق االرواح ورمــي  الــغــدر والــحــيــلــة  فــمــارس   ...
الفضيلة في القمامة فهو في مجموعة من اغنياء 
الجيوب فقراء الرؤوس قوم مأل املال فراغ اذهانهم 
حتى انساهم كل شيء من عدالة وشجاعة وادب 
وزهد االمام علي عليه السالم. تشكلت يا سيدي 
والفساد  التخلف  االعلمية في  له  قيادات على من 
فولدت باعماق النفوس ريبة ازلية مستديمة وعدم 
الله  مــن  العبادة  وتبدلت   ... النوايا  مــع  واســعــة  ثقة 
عز وجل الى االشخاص واصبح لكل داعية وحاكم 
بطانة واعـــوان و تنابلة خــدرهــم االفــيــون فسكروا 
ـــهـــؤالء الــســالطــني  واخـــــــذوا يـــهـــذون بــمــديــح تـــافـــه ل
النفوذ  اصحاب  من  ومقاولون  وانتشر سماسرة 
الكثير  بــه.واصــبــح  مــايــؤمــرون  لتنفيذ  مستعدين 
منهم جبابرة وطغاة و دعتهم مصالحهم الى اطالق 
االلـــســـن وكــيــل الــشــتــائــم وكــشــف الــعــيــوب وتــكــرر 
الخيبة واالنتكاسات .ذرفت عيناي عليك يا سيدي 
ان اصابتك ضربة سيف  فــي ذكــرى جرحك بعد 
لــك مجدك وشــرفــك فلقد رفعت  بــن ملجم فهنيئًا 
رأسك وزاحمت بمنكبيك اجرام السماء وكواكبها 
آفــاق السماء  الــى  الــذاهــب  الرفيع  ومــرقــدك الشامخ 
يعبر عنك وانسانيتك املتمثلة بوصيتك الى ولديك 
اذ قــلــت البــنــك الــحــســن " ارفـــق يــا ولـــدي باسيرك 
"القاتل"، وارحمه واحسن اليه واشفق عليه، بحقي 
عليك اطعمه يا بني مما تأكله! واسقه مما تشرب! 
وال تقيد له قدمًا وال تغل له يدًا! فان انا مت فاقتص 
منه، بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وال تحرقه 
بالنار وال تمثل بالرجل،وان انا عشت، فانا اولى به 

بالعفو عنه، وانا اعلم بما افعل به ".

وزير التعليم العالي االسبق

ارشيف  ثمة  االستشهاد  الكوفة حيث  وبــني مسجد  املــولــد  حيث  الكعبة  مابني 
طويل لفتى االســالم االول ال يمكن اختصاره بهذه العجالة واقتضابه بكلمات 
محدودة املعنى فالحديث عن علي بن ابي طالب(ع) يفتح اكثر من افق بل االفاق 
كلها فهو كالبحر  يغترف منه االنسان ماشاء فحياته عليه السالم كلها افاق 
الى مقصوده، فعلي اختصر  رحبة يتوه فيها من يسبر غورها  وقد اليصل 
بحياته تاريخ الرسالة االسالمية وجوهرها ومعناها وهو كان التطبيق العملي 
 عليها  

ّ
الــَج  احــد هــذه االفــاق واطــل لها.افاق علي متعددة وكثيرة ويطيب لي ان 

من كوة  االستكشاف وحب الفضول لرجل مال الدنيا وشغل التاريخ انه االفق 
االجتماعية  والعدالة  االنسان  عن حقوق  الحديث  اصبح  وقت  وفي  االجتماعي 
لها في  العلمي وتــرفــا فكريا وفلسفة  ال مكان  الخيال  مــن  واملــســاواة  ضربا 
الواقع لكنها كانت واقع حال يوميا عند علي ومنهج عمل: (الناس صنفان اما 
اخ لــك فــي الــديــن او نظير لــك فــي الخلق) ولــو كــان االمـــام  رجــال عــاديــا ملــّر عليه 
التاريخ  كنموذج لالنسان االنسان ولكن ان يكون على راس 
هرم لدولة تعادل  رقعتها الجغرافية بمقاييس اليوم باكثر 
الجيوبولوتيكية قلب  بالحسابات  ل 

ّ
من خمسني دولة تشك

يتربع  فنرى من  االسالمية  للدولة  الحيوي  والعصب  العالم 
على "عرش" هذه الدولة يعيش في مستوى اجتماعي اقل من 
رعاياه بل هو افقرهم ويشير الى بطنه بعد ان شدها بحزام 
(صّوتي ماتشائني ال تشبعني حتى يشبع فقراء املسلمني )
وفي العدالة االجتماعية  يعطينا  علي(ع) اكمل املبادئ ذات 
الــعــمــل مع  اذ يتطابق  الــنــظــريــة  العملية، فــضــال عــن  االمــثــلــة 
املــبــادئ مع االفــعــال واالعــمــال وينسجم  التطبيق وتتساوق 
املثال مع الواقع ونجد ان كل ذلك قد تطابق تطابقا كامال في 
فكر وعمل االمام  الى حد اذهل كل متصفح لسيرته العظيمة 
تــكــراره عند  املستحيل  او  الصعب  التطابق من  ذلــك  وجعل 
غيره فصارت عدالته  بصمة انفرد بها وحده.. ومن جملة 
املبادئ التي ارساها انه لم يكن يستنكف وهو خليفة  من 
ان ينزل بنفسه الى االسواق مختلطا مع العامة ودون حرس او شرطة متفاعال 
مع كل شرائح املجتمع السيما الفقيرة واملعدمة منها معطيا نصائحه  السديدة 
وحكمه الرشيدة  مردفا اياها بالفعل والتطبيق  فكان علي (ع) هو املثال وهو 
التطبيق .. واذ كان يؤكد باستمرار على العناية بالفقراء واملحتاجني واالحسان 
اليهم كان يجعل من نفسه واحدا منهم ومن اقلهم  ليتطابق القول والفعل تطابقا 
لــه ..واالمــثــلــة على ذلــك ال تعد وال تحصى فقد  التاريخ عــن ايــجــاد شبيه  عجز 
روي انه داهمه الغيث  ذات يوم فاضطر الى دخــول احد املحال التي  اختصت 
بصناعة الحلوى ، فلم يقبل  صاحب املحل بدخول علي  الى محله كونه لم يعرفه 
شخصيا لبساطة منظره وتقشف مظهره وتواضع شخصه وكذلك ان صاحب 
املحل هذا يستنكف دخول احد ( من الفقراء) الى محله حتى في الحاالت الطارئة 
الغيث وراى  ذلــك  وعندما توقف  بــان يخرج فرفض  االمـــام  ان طلب مــن  فكان 
الــى معاقبته وقد  الناس يتهافتون للتشرف بالسالم عليه  والــذي بــادر بــدوره 
اعترض صاحب املحل على العقوبة  معتبرا ان االمام هو خليفة وصاحب سلطة  
ويستطيع ان يفعل ما يشاء اال ان االمام  اوضح  له االمر  بانه ليس كذلك  كما 

يظن وانما هذا درس اخالقي  له و المثاله ممن يمنعون فقراء املسلمني.



وبالرغم من مرور أكثر من 32 عامًا على الظروف 
كتب  مــن  عنه  ونشر  كتب  ومــا  بالكتاب  املحيطة 
ومؤلفات ودراسات ومقاالت وإعادة طبعه ألكثر 
من 8 طبعات أو يزيد على ذلك، إال أنَّ الكتاب ال يزال 
ة، فهو غير موجود  غير متاٍح في املكتبات العراقيَّ
ة  في شارع املتنبي ببغداد وال في مكتبات الكاظميَّ
ة  التي تستورد أغلب كتبها من مدينة قم اإليرانيَّ
في ما يتعلق بالكتب ذات الطابع اإلسالمي، كما 
أنه غير متوفر في مكتبات محافظة النجف مدينة 
عــلــي بـــن أبـــي طــالــب وال فـــي كـــربـــالء وال فـــي أي 
محافظة ومنها ذي قار مسقط رأس املؤلف، فأي 
تكريم هذا لعلي وللمؤلف؟!. بينما املطابع التابعة 
ة تطبع يوميًا عشرات  ة واملعنيَّ للمؤسسات الدينيَّ
الــكــتــب واملـــنـــشـــورات الـــتـــي تــتــبــايــن فـــي جــديــتــهــا 
ورصــانــتــهــا وجــودتــهــا وأهــمــيــتــهــا. فــهــل درجــنــا 
 من 

ً
الى هذا الحد على التقاعس الــذي يعدُّ شكال

أشكال التغريب الجديد؟. ذلك ما ال أتمناه.
يــوحــي عــنــوان الــكــتــاب (سلطة الــحــق) الــى مــا هو 
ســيــاســي أكــثــر مــمــا هـــو ديـــنـــي، أو ســــرد ســيــرة 
ة تكررت في أكثر من كتاب، ولقد استطاع  تسجيليَّ
الجزيلة  وعباراته  الشيق  األدبــي  بأسلوبه  املؤلف 
مـــزاوجـــة الــجــانــبــني، وربـــــط املـــاضـــي بــالــحــاضــر، 
واســتــقــاء الــّعــبــر واملـــواعـــظ واملـــواقـــف الــتــي تمثل 
العدل واإليمان والحق والزهد والتطابق بني القول 
واإلمــام،  القائد  لــدى  والتطبيق،  والنظرية  والفعل، 
ســواء كان في أعلى هرم السلطة أم بعيدًا عنها، 
وقد وجه الكتاب نقدًا الذعًا ملدعي الحق والسلطة 
العادلة، وفضح زيف كذبهم بالواقع امللموس الذي 
عـــده مــعــيــارًا لــلــقــيــاس بــني مــا هــو معلن ومـــا هو 
ة  واقــع، وقد أشر بوضوح الى السياسات الرجعيَّ
الى  االنتساب  تدعي  التي  الحديثة  ة  والدكتاتوريَّ
السير على نهجه،  تــدعــي  أو  أبــي طــالــب  بــن  علي 
فــيــقــول فــي مــقــدمــة الــفــصــل الــســابــع الـــذي يحمل 
عــنــوان: سلطة الحق في رفــض السلطة ص 221 
((يعدُّ   :2012 لسنة  ة  الثقافيَّ الــشــؤون  دار  طبعة 
األهمية،  بالغة  املوضوعات  من  السلطة  موضوع 
وفيما إذا وضعت (السلطة) موضوع التحليل من 
الجانب الفردي، أي من جانب الحاكم ال من جانب 
ــة لــهــا، فـــإنَّ ُمــدخــالت عــديــدة  الطبيعة املــوضــوعــيَّ
الى تحديدات دقيقة  الوصول  تجعل من الصعب 
ة. ة، واألخالقيَّ في صوابها، بدون األمانة التاريخيَّ

فـــكـــل حـــاكـــم يـــدعـــي انـــــه زاهــــــد بـــالـــســـلـــطـــة، وانــــه 
يستخدمها إلحقاق الحق وإزهاق الباطل، ولتقديم 
ـــة  ـــة واألمـــنـــيَّ ــة واالقـــتـــصـــاديَّ الـــخـــدمـــات الــســيــاســيَّ
للمجتمع. ويشترك في االدعاء املذكور الحكام من 
القديمة  ة،  والجمهوريَّ ة  امللكيَّ األصــنــاف:  مختلف 

ة. ة والال دينيَّ والحديثة، الدينيَّ
ة،  وال يكون الحاكم فردًا باملعنى املعروف للفرديَّ
الــدولــة  داخـــل  معينة  فئة  يمثل مصالح  ألنــه  ذلــك 
ــفــئــة قــديــمــة أم  وخـــارجـــهـــا، ســـــواء أكـــانـــت هــــذه ال
الحاكم،  الفرد  التالبس بني مصالح  فــإنَّ  جــديــدة، 
تــتــصــل مــصــالــحــهــا بمصالحه،  الــتــي  والــجــمــاعــة 
يــحــمــل قــــدرًا كــبــيــرًا مــن االمـــتـــزاج، مــع مــا يعتور 
ـ بالنتيجة  ذلك من متناقضات. غير أنَّ ما يقرُر 
ة  الواقعيَّ النتائج  وقيمتها،  الحاكم  سلطة  معنى  ـ 

التي يسطرها سجل التاريخ.
قــوي، وذاك  أْن يقال هــذا حاكم  البشرية  وال يهم 

حاكم ضعيف، فقد حفل التاريخ اإلسالمي ـ مثال ـ 
ذكر.

ُ
بآالف األمثلة في ذلك، دونما فائدة ت

يقدم  الــذي  النبراس  الــى حاكم  البشرية بحاجة  إنَّ 
ة في العدل، وفي الفكر، وفي  للمجتمعات ثمارًا أبديَّ
املــقــيــاس فــي تقويمات كــهــذه، هو  املــمــارســة.أي إنَّ 
للبشر،  الوطيدة  الفوائد  مقياٌس موضوعي يخص 
وليس مقياسًا فرديًا، كما يجنح عادة بعض الكتاب 
ة،  الشخصيَّ الــخــصــائــص  تفصيل  إلـــى  واملـــؤرخـــني 

ة للحاكم)). واألسريَّ

رقابة رجعية
الــى أنَّ الرقابة  ومــن املهم اإلشـــارة في هــذا السياق 
ة التي لم تجز طباعة الكتاب في بغداد سنة  الرجعيَّ
1988، ومــا رافــق ذلــك من تجريم وتحريم وسجن 
الدكتور محسن  للمؤلف واعتقال شقيقه  وتعذيب 
في جامعة  املقارن  األدب  (أستاذ  املوسوي  جاسم 
املزيفة  الطبعة  كولومبيا بنيويورك) قد حذفت في 
الحديث جر  أنَّ  الكتاب، وبما  السابع) من  (الفصل 

الــــى ظــــروف تــقــديــم مــســودة 
الــثــقــافــة  وزارة  ــــى  ال الـــكـــتـــاب 
واإلعـــــــالم إلجــــازتــــه، فــوجــب 
املـــــــــرور ســـريـــعـــًا عـــلـــى تــلــك 

الظروف بنقاط:
: رفــضــت الــــوزارة إجــازة 

ً
أوال

الــــى وزارة  ــكــتــاب وأحـــالـــتـــه  ال
األوقاف.

املوسوي  الدكتور  قــام  ثانيًا: 
بــتــســلــيــم مــخــطــوطــة الــكــتــاب 
الـــى صــديــق املــؤلــف الــدكــتــور 
ســهــيــل ادريـــــــس رحـــمـــه الــلــه 
صاحب دار اآلداب البيروتية 
عــــنــــدمــــا كــــــــان األخــــــيــــــر فــي 
زيارة الى بغداد، وبعد عودة 
الـــى لبنان  الــدكــتــور ادريـــــس 
آالف نسخة من  ثــالثــة  طــبــع 
الــكــتــاب وأرســـــل ثـــالث نسخ 

الى املؤلف في حينها.
ثـــالـــثـــًا: كـــتـــب الـــســـيـــد جــاســم 
 بــحــلــقــتــني في 

ً
 مـــطـــوال

ً
مـــقـــاال

الــــعــــراق عــــام 1988  جـــريـــدة 
الرقابة بسبب عــدم إجــازة طبع  ينتقد فيه دكاكني 
الكتاب، وذلك قبل حبسه مع شقيقه في مديرية أمن 
الــســعــدون خلف وزارة  بــارك  الــرصــافــة الكائنة فــي 

التربية.
رابعًا: وصلت املعلومات الى مدير املخابرات حينذاك 
الــبــراك، وكتب الــى صــدام تقريرًا سيئًا أراد  فاضل 
ــــى األبــــد كما  بـــه الــقــضــاء عــلــى الــشــقــيــقــني مــــرة وال
يـــؤرخ لــذلــك الــدكــتــور املــوســوي، والسبب مشكالت 
ة بينهما، محورها إمرأة دكتورة أصبحت  شخصيَّ
فــي مــا بعد عميدة كلية اإلعـــالم فــي جامعة بغداد 
حتى فترة قصيرة بعد سقوط صدام ونظامه في 

.2003
خامسًا: أرسلت السلطات (بتوجيهات من صدام) 
ة  الراحل صباح سلمان بصفته مديرًا للدار الوطنيَّ
الى بيروت لشراء جميع نسخ الكتاب الذي ال يزال 
فــي املطبعة ولــم يـــوزع بــعــد! على وجــه الــســرعــة تم 

وأخــذ   (1988) عــام  الصعبة  بالعملة  النسخ  شــراء 
أخــرى.  مــرة  الكتاب  بعدم طباعة  الناشر  تعهد من 
يـــراجـــع كــتــابــي (عـــزيـــز الــســيــد جـــاســـم.. رحــلــة الــى 

البقاء) ص 117.
مــع شقيقه كل  السيد جاسم  اعتقال  تــم  ســادســًا: 
على انفراد بعد منتصف الليل باليوم الذي وصلت 
إلــيــه نــســخ الــكــتــاب! مــا يحيلنا الـــى مـــدى انــشــغــال 
ة) باملؤلف وكتابه، في  ة و(املخابراتيَّ املؤسسة األمنيَّ
ظــروف تستوجب صب الجهد على قضايا أخرى 
ة على الدول. وهنا يستوجب االنتباه  أكثر حساسيَّ
لحجم املؤامرة والخسة في محاربة كاتب أعزل إال 

من قلمه وضميره.
الــتــعــذيــب والــضــغــط النفسي على  ســابــعــًا: مـــورس 
زنزانة  في  منهما  كل  وتــم حبس  املؤلف وشقيقه، 
ــة، كــانــا يسمعان أصـــوات تعذيب اآلخــريــن  انــفــراديَّ
الــتــي ســرعــان مــا تخفت بــني انــهــيــار وإغــمــاء وبــني 

وفاة!.
ثـــامـــنـــًا: كــــــان عــــزيــــز الــســيــد 
جــاســم يعاني مــن األمـــراض 
ـــــــدى املـــفـــكـــريـــن  املـــــعـــــروفـــــة ل
قد  السكري  وكــان  والكتاب، 
أخذ منه مأخذًا، وهو لم يزل 
بــعــمــر (47) عــامــًا حــيــنــذاك، 
الذي رفعه  التقرير  ولم ينفع 
البراك مستندًا للجنة شكلها 
هــو مــن ثالثة خــبــراء وجــدوا 
في الكتاب ما يؤثر في األمن 
لرغبة  اســتــجــابــة  الـــقـــومـــي؟! 
الــــــبــــــراك، رغــــــم طـــبـــاعـــتـــه فــي 

لبنان وليس في العراق.
تــاســعــًا: كــانــت أوامــــر صــدام 
بالعمل على تحريف نسخة 
ثالثة  معها  ويــؤلــف  الــكــتــاب 
كـــتـــب أخــــــرى عــــن الـــخـــلـــفـــاء، 
أبــــــو بـــكـــر وعــــمــــر وعـــثـــمـــان، 
وكــــتــــاب آخـــــر عــــنــــه!.وبــــدون 
ـــك ال خــــروج مـــن الــســجــن،  ذل
والــرفــض يعني اإلعـــدام كما 
هــو مـــعـــروف. كــانــت الــعــقــول 
ــة تـــحـــاول تــصــويــر الــكــتــابــة عـــن عــلــي (ع)  الــرجــعــيَّ
إسالمي  رمــز  عــن  وليست  ــة؟!  طــائــفــيَّ كتابة  بأنها 
العربي  التاريخ  في  وقعها  لها  ة  وشخصيَّ شامخ، 

واإلسالمي وحتى الغربي.
عــاشــرًا: أقـــدم عــزيــز الــســيــد جــاســم عــلــى االنــتــحــار 
بتناول ما جمعه من أدويــة كان الطبيب يــزوده بها 
الــداخــلــي، وكــان مــا كان  وخبأها فــي جيب سترته 
التي  الدنيئة  الصفقة  تلك  مــن  الــخــالص  فــي سبيل 
تحاول تحويل املفكرين الى أدوات بيد السلطة، وهو 
ـ أي السيد جــاســم ـ بوضوح  مــا أشـــار إلــيــه أيــضــًا 
في روايته األخيرة (املفتون)، تمت طباعتها مؤخرًا 

ة. 2020 عن دار الشؤون الثقافيَّ
ة األمن تالحقوا املوقف  لكنَّ املسؤولني على مديريَّ
العسكري،  املستشفى  الــى  السيد مسعفًا   

َ
وأرِســـل

الـــى الــســجــن، هنا  وتــمــت معالجته وإعـــادتـــه ســاملــًا 
جاءت األوامر بتخفيف الحبس ونقل الشقيقني الى 

ة كبيرة ومن  غرفة مشتركة، وجــراء ضغوط أسريَّ
الدكتور املوسوي خشية عليه وما أصابه من حالة 
املعتقل على  األولــى يدخل فيها  للمرة  انهيار كونه 
عكس السيد الــذي له خمس تجارب على األقــل من 
 الى الجمهوري، فتم ما أجبر 

ً
الحكم امللكي وصــوال

ة  األصليَّ بطبعته  ظهر  الكتاب  لكنَّ  مضطرًا.  عليه 
كون هناك نسخ سربها املرحوم سهيل ادريس قبل 
وصول املبعوث الحكومي العراقي، وطبع الكتاب في 
بيروت واعتمده حزب الله اللبناني باهتمام، كما أعاد 
الــــوزراء الــعــراقــي الحالي األســتــاذ مصطفى  رئــيــس 
الكاظمي طبعتني، ولنقرأ ما يقوله األستاذ الكاظمي 
في حوار ملجلة شناشيل (العدد الثاني):((في إحدى 
زياراتي الى القاهرة وجدت كتاب (علي سلطة الحق) 
أكملت  أنــيــق وحينما  مــطــبــوع بشكل  وهـــو  فــقــرأتــه 
قراءة الكتاب وجدته يختلف تمامًا عن طبعة بغداد 
على  عملت  ــة  الــعــراقــيَّ املــخــابــرات  أنَّ  حينها  فعرفت 
تزوير الكتاب األصلي الذي تسبب باعتقال ومن ثم 
السيد جاسم،  الكبير عزيز  العراقي  املفكر  اختفاء 
التبرعات من مجموعة من األصدقاء  وقمت بجمع 
واملثقفني في املنفى وطبعنا الكتاب في بيروت وتم 
ة ومنهم  توزيعه بني مجموعة من الشخصيات العامليَّ
االغا  العالم  في  ة  اإلسماعيليَّ الطائفة  رئيس  السيد 
كريم خان وقد أعجب كثيرًا بالكتاب، علما أنه يجيد 
ووعدني  ة  واالنكليزيَّ ة  والفرنسيَّ ة  بالعربيَّ الــقــراءة 
ة  الفرنسيَّ اللغتني  الى  الكتاب  بترجمة  بأنه سيقوم 
ة، وخالل أحد املؤتمرات التي اجتمع فيها  واالنكليزيَّ
اسبانيا  في  املسلمني  املهاجرين  من  الثاني  الجيل 
وأوروبــا سألني أكثر من باحث بشأن كتاب (علي 
ســلــطــة الـــحـــق) وتـــم االتـــفـــاق عــلــى طــبــع الــكــتــاب في 
بــيــروت لــلــمــرة الــثــانــيــة، مــا أثـــار اهــتــمــام الــكــثــيــر من 
عاش  املــرة  التجربة  هــذه  والباحثني).بعد  املفكرين 
املــفــكــر فـــي غــربــة واغـــتـــراب والــتــجــأ الـــى الــتــصــوف 
 
ً
ة وصوال ة والنفسيَّ واالنعزال وساءت حالته الصحيَّ
الــى عــودة املواجهة مع أوامــر صــدام، لكنه هــذه املرة 
رفــضــهــا بــشــكــٍل مــبــاشــر، ومــنــهــا الــكــتــابــة عــنــه (أي 
األيوبي)  الدين  العالقة مع صــالح  ة  ــ وجدليَّ صــدام 
بــه املترجم األســتــاذ خضير الالمي  وهــو مــا شهد 
الصباح في  األولــى من جريدة  وكتبه في الصفحة 
كتابي  فــي  ونــشــرتــه   614 الــعــدد   ،2005 /  7  /  30
السيد  الى  األمــر  بإيصال  لف 

ُ
ك الذكر، كونه  سالف 

ة  جاسم بطلب من مدير دائرته (دار الشؤون الثقافيَّ
ة) التي كان يديرها الدكتور املوسوي الذي أمر  العامَّ
بتوصيل األمر الى شقيقه، واألمر اآلخر، ما صرح 
به السيد جاسم في شارع املتنبي وسمعه البعض 
النفق  في  الــعــراق  ودخــول  الكويت،  اكتساح  منتقدًا 
نبتة  (وأتــذكــر حني كنت صغيرًا، كنا نقطع  املظلم، 
الخباز التي تنمو طبيعيًا في حديقة منزلنا بسبب 
تأثيرها في سقي الحديقة، قال: سيأتي يوٌم تأكلون 
فيه هـــذا، نحن أســرتــه) وكــنــا نــرمــي الــخــبــاز وقتها 
حيث لم يكن معهودًا تناوله في حينها. وأمــٌر ثالث 
آذار عام  فــي  لــصــدام  الصحفي  السكرتير  بــه  جــاء 
1991 واإليعاز بالكتابة ضد أهل الجنوب والتشكيك 
ــة واإلســـــاءة لــهــم، فــرفــض السيد  بــأصــولــهــم الــعــربــيَّ
جاسم األمر وكتب ردًا على املقاالت التي ظهرت في 
جريدة الثورة التي حملت تلك اإلســاءات، وبعد ذلك 

بأياٍم قليلة تم تغييب املفكر عزيز السيد جاسم في 
عشية عيد الفطر املوافق 15 من نيسان عام 1991.

عودة لسلطة الحق
وعــــن ســيــاســة اإلمــــــام وطــريــقــتــه فـــي قـــيـــادة األمـــة 
ة وتطابقه مع الجذور األولى وما غرفه من  اإلسالميَّ
ة يقول املــؤلــف: ((كــان علي بن ابي  الــدوحــة املحمديَّ
ة، هي أقرب الى (اليوتوبيا)  طالب يقيم سلطة مثاليَّ
التي حلم بها ـ في ما بعد ـ اشتراكيو أوروبــا الذين 
ة عن طريق (الجمهورية  كانت فكرة إنقاذ اإلنسانيَّ
ثم  ومــن  لها  أنفسهم  نـــذروا  التي  الفكرة  الفاضلة) 

اشتهروا بها.
من  قــائــمــًا  تكوينًا سياسيًا  عــلــي  تــكــن سلطة  ولـــم 
بل  للمسلمني،  خليفة  اختياره  بعد  الساعة،  وحــي 
هــي محصلة مــؤكــدة ألفــكــار عــن السلطة ودورهـــا 
الــدولــة  ومجتمعات  املسلمني  مصالح  تجسيد  فــي 

ة بالحق والعدل واإلنصاف. اإلسالميَّ
إنَّ تــكــامــل رؤيــــة عــلــي بــن ابــي 
طــــالــــب لــــيــــس مــــجــــرد تـــكـــامـــل 
نــــظــــري، مـــســـطـــر فــــي مـــبـــادئ 
ة كان مشتهرًا بها، بل  إسالميَّ
 نـــظـــرٌي مــصــحــوٌب 

ٌ
هـــو تــكــامــل

ة، وبممارسات  بطرائق سياسيَّ
ال تنفصل عــن تــصــوراتــه في 
طبيعة السلطة، ونوع مهماتها، 
من  علي  موقف  إحالة  ويمكن 
ة  سلطته إلى األصول األساسيَّ

في ذلك، أي الى الجذور.
ة  واستمراريَّ الجذور،  وتلخص 
األخــيــرة،  نتيجته  الـــى  املــوقــف 
مــقــولــة واحـــــدة هـــي: زهـــد علي 
بالسلطة مع إصراره على حقه 

فيها.
بالسلطة هو  زهـــده  إنَّ  والــحــق 
الرئيسة  التعبيرات  مــن  واحـــٌد 
عـــن طــبــيــعــتــه الــــزاهــــدة إال أنــــه ـ 
التقليل من  ـ ال يمكن  مــع ذلــك 
فاعلية إدراكه لدور السلطة في 

بناء املجتمع اإلسالمي.
ة الزهد بالسلطة، واإلقرار باألهمية الكبرى  إنَّ ثنائيَّ
ــة الــتــي كــانــت تــجــابــه تصلبات  لـــدورهـــا، هــي الــثــنــائــيَّ
ـــة الــســلــطــة  حــــــادة مـــعـــبـــرة عــــن مـــصـــالـــح رأســـمـــالـــيَّ
املناوئة  التصلبات  تلك  تكن  ولــم  وبيروقراطيتها، 
التي  وحــدهــا  السلطة  بناء  فــي  وطرائقه  لتصوراته 
أنـــصـــاره يــتــمــنــون أْن يستبدل  تــجــابــهــه، فــقــد كـــان 
الحمار الذي يركبه في أسواق الكوفة، بجواد بجواد 

َم. هَّ
َ
مط

كــــانــــت تــســتــهــويــهــم األبــــهــــة املـــنـــتـــشـــرة، وتـــجـــرف 
أحاسيس العديد منهم، ال سيما أنَّ أنموذج معاوية 
بن أبي سفيان في طرازه الكسروي أو الهرقلي كان 
املناطق  في  وإعجابهم، وخاصة  البدو  يثير دهشة 

التي تحاد الشام)).
وتــبــرز مــزيــات الــزهــد بــالــســلــطــة، والــحــنــكــة، والــحــق 
والــعــدل واإلنــصــاف التي يتمتع بها ابــن ابــي طالب، 
كــرســائــل ملـــن يـــريـــد نــهــج الــســلــطــة الــحــقــة والــتــطــلــع 

لالقتداء بها، مقابل وجود نماذج أخرى تمثل (في 
وقتها والى أبعد من ذلك) أنموذج املتسلط املتجبر، 
 
ً
أفعاال يــمــارس  الــذي  الشكلي  القمعي،  الدكتاتور، 
بعيدة كل البعد عن القيم اإلسالمية التي ارسخها 
ابنته ووالــد  فــي خليفته وزوج  الــرســول وأودعــهــا 

خيرة أحفاده الحسن والحسني عليهما السالم.
وظـــل االعــتــقــاد الــســائــد لـــدى أشــبــاه املــثــقــفــني بــأّن 
الــكــتــاب يــرمــز الـــى الــطــائــفــّيــة الــتــعــصــبــّيــة للمذهب 
الــشــيــعــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وبــالــحــقــيــقــة إّن 
ــــرأي مـــــردوٌد عــلــى أصــحــابــه ويــعــكــس مــدى  ذلـــك ال
خــــــوار دواخـــلـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة وعــــــدم تــمــكــنــهــم مــن 
الذي تخامر  املعرفي والفكري  االرتقاء باملستوى 
مــع أســلــوب املــؤلــف وطريقته فــي عــرض الحقائق 
يرى  الـــذي  الحاضر  على  وتطبيقاتها  التاريخية 
عـــزيـــز الــســيــد جـــاســـم فــيــه ضـــــرورة قـــصـــوى في 
األولـــى  بــجــذورهــم  املــفــكــرون واألدبـــــاء  أْن يتسلح 
ثم  ومــن  األخـــرى  ة  العامليَّ املــعــارف  لالنطالق نحو 
طــرح املقاييس واملــقــاربــات والــتــوصــل الــى الــدالئــل 
واإلفــرازات التي تضع نتاجات كل مرحلة بما هي 

وكما هي عليها من دون تنميق وتزويق.

رفض البيعة من وراء رتاج
حــني وافـــى الــرســول الــكــريــم أجــلــه املــحــتــوم، كانت 
الــنــاس منصبة فــي اخــتــيــار الشخص  اهــتــمــامــات 

الذي يخلفه في حكم املسلمني وقيادتهم.
ــــم يــكــن عــلــي بـــن ابــــي طـــالـــب بــعــيــدًا عـــن دائــــرة  ول
االختيار، فتقدم ابو سفيان وهو في دار الرسول 
: (يا أبا الحسن.. هذا محمد قد 

ً
مبايعًا إيــاه، قائال

قضى إلى ربه، وهذا تراثه لم يخرج عنكم فابسط 
يدك أبايعك فإنك لها أهل).

وكــــان عــلــي يــــدرك تــمــامــًا الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ســــوف تـــــدور فـــي فــلــك املــســلــمــني بــعــد أْن فــقــدوا 

الرسول، فكان جوابه:
(يا أبا حنظلة، هذا أمر ليس ُيخشى عليه..).

أبــي سفيان شيخ  مــؤيــدًا رأي  العباس  وكــان عمه 
بني أمية، فقال له: (يا أبن اخي.. هذا شيخ قريش 
قد أقبل فامدد يدك أبايعك ويبايعك معي.. فإنا إْن 
بايعناك لم يختلف عليك أحد من بني عبد مناف، 
قرشي،  عليك  يختلف  لــم  مــنــاف  عبد  بايعك  وإذا 
أحد  بعدها  عليك  يختلف  لــم  قريش  بايعتك  وإذا 

في العرب).
ة،  كان علي بن ابي طالب يكره املناورات السياسيَّ
وبخاصة تلك التي تجري من وراء ظهر الناس بني 
أفراد مشهورين في مكانتهم السياسية أو الدينية 
أو االجتماعية، فيتريث برهة يفكر: هذا حقًا منطق 
الرجل النهاز ـ يقصد أبا سفيان ـ الذي تعنيه الغاية 
ليعلم  إنــه  ذاك،  الوسيلة، وكــان هو غير  تعنيه  وال 
يتخير  أْن  لــزامــًا عليه  يــرى  ولكنه  أهــل  للبيعة  انــه 
الوسيلة الصالحة الى هدفه.وهز اإلمام رأسه لهما 
وهــو يــقــول بــاملــأثــور مــن صــراحــتــه وشـــدة التزامه 

نهجه األمثل:
(ال والله يا عم! فإني أحب أْن أصحر بها، وأكره أْن 

أبايع من وراء رتاج)!.
الناس  يعللون  الذين  الزعماء  نــوع  وليس علي من 
األولــى  اللحظة  منذ  يصدمهم  هــو  فها  بــاألمــانــي، 
وإذ اشتد إصرار املسلمني على البيعة، فإنه يكرر 
من جديد رفض البيعة من وراء رتــاج، وكــأنَّ ذلك 
اليوم الذي عرض فيه (أبو سفيان) عليه البيعة في 
هناك  الكريم مسجى  الــرســول (ص) وجــســده  دار 
أبــي سفيان وال ذريــة  مــن غير  ولــكــن  يعيد نفسه، 
أبي سفيان. بحسب املؤلف الذي يضيف: إنَّ تكرار 
املوقف رغم تبدل الزمان واملكان، بالصورة نفسها، 
أو بما يماثلها أو يقارنها بالقياس هو صفة إنسان 
متحد بذاته وبأفكاره اتحاد املآلن الواثق من نفسه، 

ومتوحد في تلك الفرادة اإلنسانية العالية.
ليس هناك دهاليز وارتجة، بل ينبغي أْن تكون البيعة 
ة، ديمقراطية، وفي املسجد، بعيدًا عن الضغط  علنيَّ
العبرة  مغزى  في  كثيرة  هنا  واالبتزاز.والتساؤالت 
والرسائل التي يوصلها املؤلف عبر تتبعاته لسيرة 
ونهج اإلمام، وهل يحق التساؤل عن طبيعة اختيار 
الحديثة؟  العهود  فــي  الرئيس  أو  القائد  أو  الخليفة 
وهــــل تــشــمــل الـــرســـائـــل مـــا تــشــمــل فـــي طــيــاتــهــا ما 
يرمز لذلك؟ وإذا ما رجعنا الى املقدمة وورود ذكر 
ة،  والدينيَّ ة  والجمهوريَّ ة  وامللكيَّ واألزمــنــة  العصور 

سنجد اإلجابة واضحة.
عشر  أحــد  يضم  فالكتاب 
 مــــن مــشــيــئــة الــــرب 

ً
فـــصـــال

واالصــــطــــفــــاء والـــشـــجـــاعـــة 
والسياسة  صــفــني  وحـــرب 
ألوليات  وتاريخ  ة  العسكريَّ
ــة وســلــطــة الــعــقــل  ســيــاســيَّ
 الــــــى 

ً
والــــــــــعــــــــــدل وصــــــــــــــــوال

الــــفــــصــــل األخـــــيـــــر املـــعـــنـــي 
جميعها  والبالغة،  بالنص 
السياق  ذلـــك  ضــمــن  كتبت 
واالســــــــــــلــــــــــــوب الــــــــســــــــردي 
بالتوثيق  املسند  املــتــداخــل 
الكتب  لعشرات  واملــصــادر 
ـــدى  واملــــــراجــــــع املـــعـــتـــمـــدة ل
أهـــــــل الــــســــنــــة فـــــي أغــلــبــهــا 
الكتاب  العام! فكيف يكون 

طائفيًا؟.
إنَّ نشأة اإلمــام في حضن 
أجـــــواء  وفـــــي  الـــنـــبـــي (ص) 
ــــــــوحــــــــي، وتــــــشــــــربــــــه مـــن  ال
ثـــقـــافـــة الــــــقــــــرآن، وتــتــلــمــذه 
الــتــام على يــد الــرســول، عــوامــل حاسمة فــي تكوين 
يكون  أْن  ممكنًا  كـــان  ومـــا  املــتــمــاســكــة،  شخصيته 
ـــوال انـــه كـــان املــربــي  ــتــاريــخ فـــي الــتــربــيــة ل مـــدرســـة ال
وهي  الفاعلة،  بالحكمة  الــنــاس  الـــذي شمل  الــقــدوة، 
الحكمة التي تختلف عن الحكمة السائرة، التي عبر 
كونفوشيوس  مثل  كبار  لها حكماء  وعــاش   عنها 

وسواه.
ذلك ألنَّ عليًا بن ابي طالب كان في خياره الوحيد 
حــكــيــمــًا، قـــائـــدًا، مــكــافــحــًا، حــمــل لـــواء الــنــضــال ضد 
الـــظـــلـــم، ومــــن أجــــل ســـيـــادة الــــعــــدل، فـــقـــرن الــحــكــمــة 
ة، لم يخدعه سلطان، ولم  بالتطبيق، والرأي بالفعاليَّ

ة الى أجوائها. تسحبه الحكمة السلبيَّ
إنه العالم واألديب والفقيه واملشرع والقائد والباحث 
السلم،  واملقاتل ورجل  والزاهد  والقاضي  واملجاهد 
األنــمــوذج فــي كــل شـــيء، واملــتــحــد الــصــفــات القولية 
ــفــعــلــيــة فـــي كـــل شـــــيء. إنــــه شــعــلــة الـــحـــق الــتــي  وال

 ستبقى متقدة أمد الدهر.
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وقالت ملياء سعد (33)عامًا، والدة رهف: 
”أتـــلـــقـــى يــومــيــًا عـــشـــرات الـــرســـائـــل من 
شــركــات الــدعــايــة واإلعـــــالن، الســتــخــدام 
الطفلة في الترويج ملنتجاتهم لكنَّ والدها 
يــرفــض كــونــهــا مــا زالـــت صــغــيــرة وغير 

مدركة ملا يحصل“.
بعض  لها  يسعى  التي  الشهرة  ”دفــعــت 
إلــى ترك  اآلبـــاء واألمــهــات بما ينشرونه 
أطــفــالــهــم“ حسب  على  النفسية  آثــارهــا 
األخـــصـــائـــيـــة الــنــفــســيــة مــــريــــم مــحــمــد، 
وأضــــافــــت: ”أغـــلـــب مـــا نـــــراه فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل هــو مــزيــف وغــيــر حقيقي وال 
يــعــدو كــونــه لحظات أو دقــائــق مــن املــرح 
ـــســـعـــادة، يــعــيــشــهــا الــطــفــل ألنــــه أمـــام  وال
الكاميرا وال نرى الجزء اآلخر من حياته 

ما يجعله مثاليًا لدى اآلخرين“.
وأشـــــــــــارت مـــحـــمـــد ”يــــســــتــــخــــدم بــعــض 
األمـــهـــات أطــفــالــهــن ال ســيــمــا الــوســيــمــني 
يتابعها  حسابات  يمتلكون  ومــن  منهم 
آالف وماليني املشاهدات، للترويج للسلع 
الــتــجــاريــة والــكــمــالــيــة واإلعــــالنــــات لـــدور 
األزيـــــاء والــقــنــوات الــفــضــائــيــة“. وتطمح 
مــحــمــد ”أْن يــكــون هــنــاك قــانــون يحمي 
خصوصية األطفال من تصرف وسلوك 

أسرهم“.
وتقول ميساء البياتي: ”يعتقد اآلخرون 
للطفولة، بل  انتهاك  بــأنَّ ما نقوم به هو 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك أنـــا أوثــــق مــراحــل 
لــه على تطبيق  رائــعــة  ولــحــظــات  طفولته 

ذكــريــات جميلة  لتبقى  (االنــســتــاغــرام)، 
كــــصــــور وفــــيــــديــــوهــــات أعــــيــــاد مـــيـــالده 
وصور أول يوم له في الروضة ورحلتنا 

إلى تركيا“.
وقال الطبيب النفسي علي حامد: ”تؤثر 
ة  إيجابيَّ أو  كــانــت سلبية  ســـواء  الــــردود 
انتهاك  بمثابة  ويعد  الطفل،  نفسية  في 
لــخــصــوصــيــتــه خــصــوصــًا أولـــئـــك اآلبـــاء 
الــــذيــــن يـــعـــمـــدون لــنــشــر كــــل مــــا يــخــص 
الطفل، ومن دون معرفته كأوقات تناوله 
الـــطـــعـــام وصـــــور لـــه وهــــو يــغــط فـــي نــوم 
الطفل  يجبر  إذ  التسوق،  وأثــنــاء  عميق، 
تأدية  أو  معينة،  بحركات  الــوقــوف  على 

دور ليس مناسبًا لسنه“.
وأضـــــاف ”كــمــا أنَّ شــهــرة الــطــفــل تــؤثــر 
فــــي مــحــيــطــه الــــخــــارجــــي وفــــــي رفــــاقــــه، 
وســيــنــظــرون لـــه بـــأنـــه مــمــيــز عــنــهــم، ما 
الــــــردود   بــيــنــهــم، كـــمـــا أنَّ 

ً
يــخــلــق جــــــدال

السلبية تجعله عدوانيًا وتتسبب بإهماله 
واقع  في  وانخراطه  ــة،  املــدرســيَّ لواجباته 
افتراضي قد يصدم املتلقي بعد ظهوره 

بسلوٍك مختلف على أرض الواقع“.
وأوضـــح حــامــد ”الــبــعــض يــقــدم محتوى 
غير هادف من أجل استمرارية التواجد 
على املنصات اإللكترونية، وإقحام الطفل 
باألضواء وهوس الشهرة واالبتعاد عن 
أهــــم مــعــايــيــر حــيــاتــه، وخـــاصـــة الــتــربــيــة 
ـــخـــوض فـــي مــجــاالت  وتــعــلــم الــصــبــر وال

الحياة للوصول إلى سلم النجاح“.

وتحول أطفال نتيجة ظهورهم املستمر 
على مدونات إلكترونية لعالمات تجارية 
ضخمة  مبالغ  أسرهم  وتتلقى  شهيرة، 
لــظــهــور أطــفــالــهــم فـــي شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
وموقع يوتيوب، ويحظى أطفال مولودون 
حديثًا بماليني املشاهدات لشهرة آبائهم، 
”نوعًا  ياسر  الله  عبد  الشاب  واعتبرها 
من عمالة األطفال بصورة غير مباشرة، 

وطمسًا لطفولتهم“.
وانـــتـــقـــد بـــاســـم راضـــــي (48)عـــــامـــــًا، أب 
ـــي النــشــغــالــهــم عن  لــثــالثــة أوالد ”األهـــال
تتبع ومراقبة أطفالهم وما يفعلونه خلف 
شــاشــات الــهــواتــف املــحــمــولــة، واألجــهــزة 
فيديو  بمقاطع  يظهرون  حيث  ة  اللوحيَّ
اللوم  يقع  وبالتالي  للسخرية  تعرضهم 

على األهل“.
وتــــــــرى الـــعـــشـــريـــنـــيـــة نــــــور حـــســـني (أم 
لطفلني): ”عرض حياة الطفل على مواقع 
التواصل يجعله يبدو أحيانًا غير سوي، 
ويــبــالــغ فـــي مــتــطــلــبــاتــه وتــدلــيــلــه بسبب 
وقوعه تحت األضواء، وال يفضل معظم 
األطــــفــــال الـــشـــهـــرة ولـــكـــن تـــحـــت ضــغــط 
األهــل ويرغبون بتحقيق ما لم يحققوه 
هــم والــخــيــار املــتــاح يــقــع عــلــى أطــفــالــهــم، 
التمثيل  مجال  فــي  يخوضون  وجعلهم 
يمتلكوا  لم  لو  واملوسيقى حتى  والغناء 

املوهبة“.
زينب  والطفل،  األســرة  أخصائية  وقالت 
وســـــــــام: ”أصــــبــــحــــت ظـــــاهـــــرة األطــــفــــال 

املـــشـــاهـــيـــر غـــيـــر مــحــبــبــة، الســتــغــاللــهــم 
ة والتسوق بهم ما يؤدي  ألغراض تجاريَّ
ولها  بــراءتــهــم،  وسلب  عفويتهم  لفقدان 
عواقب نفسية واجتماعية ومنها التنمر 
عــلــى هــــؤالء األطـــفـــال، وقــضــاؤهــم وقتًا 
واإلرهــاق  والسهر  الهواتف  على   

ً
طويال

واالكتئاب“.
وأضــــــافــــــت ”ثـــــمـــــة أطـــــفـــــال يـــصـــبـــحـــون 
مشاهير بسبب شهرة والديهم بخاصة 
حـــــني يـــصـــطـــحـــبـــونـــهـــم مـــعـــهـــم إلحـــــدى 
الحفالت أو املدرسة وهذا ينعكس بشكل 
سلبي على الطفل، وعلى اآلباء املشاهير 
تجنب اطالع أبنائهم على ردود األفعال 
السلبية لكي ال تتغير صورة األب أو األم 
لدى الطفل، وتشكيل هويته الخاصة به 

من دون التأثر بشهرتهم“.
واستدركت ”يتفاخر الكثير من األمهات 
بإنجازات أبنائهن ويحاولن لفت األنظار 
لـــهـــم بــشــتــى الــــوســــائــــل، بــاســتــثــنــاء مــن 
ة، إذ هم  يمتلكون مواهب وطاقات إبداعيَّ
الجمهور  التشجيع من قبل  إلى  بحاجة 
وأْن  والتمثيل  والغناء  والــعــزف  كالرسم 
يكون بــحــدود املعقول وأيــضــًا مــن ذوي 
ـــة نبيلة  ـــذيـــن يــحــمــلــون رســـال اإلعــــاقــــة ال

للمجتمع“.
”امتنع  (29)عــامــًا:  وقــالــت نجالء حيدر 
عن نشر كل ما يتعلق بطفلي، يجب أْن 
االنترنت  بعيدة عن شبكة  تبقى حياته 

وعدم خرق خصوصيته“.
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من  بــيــت  أي  يخلو  أْن  يمكن  ال 
 الـــعـــالقـــة بني 

َّ
ـــعـــل املـــشـــكـــالت، ول

زالــت  ومــا  كانت  والعمة)  (الكنة 
تــتــســم بــبــعــض الـــخـــالفـــات الــتــي 
حـــتـــمـــا تــــؤثــــر فــــي وضــــــع بــقــيــة 

العالقات في األسرة.
إذ قـــد تــعــانــى بــعــض الـــزوجـــات 
مـــن الـــحـــمـــاة (الـــعـــمـــة) املــتــطــفــلــة 
الـــــتـــــي تــــتــــدخــــل فــــــي الـــــشـــــؤون 
ــــخــــاصــــة بـــــدايـــــة مـــــن طـــريـــقـــة  ال
اخــتــيــارهــا لــلــمــالبــس واملــكــيــاج، 
إلى قطع األثاث وتربية األطفال، 
مــــا يــتــســبــب فــــي شـــعـــور املـــــرأة 
بــــاالنــــزعــــاج، وقـــــد يـــصـــل األمــــر 
في بعض األحيان إلى الشجار 
بــــني الــــــزوجــــــني، ولـــتـــجـــنـــب هـــذه 
املشكالت وضع خبراء العالقات 
ـــة بــعــض الــنــصــائــح التي  األســـريَّ
مع  التعامل  عند  اتباعها  يجب 

الحماة.

* الـــتـــعـــامـــل بــــهــــدوء وبــطــريــقــة 
مهذبة

الــزوجــة أْن تتحلى   يــجــب عــلــى 
التعامل  عند  والحكمة  بالهدوء 
وتستخدم  املتطفلة،  الحماة  مع 
األســـــــــلـــــــــوب املــــــــهــــــــذب مــــعــــهــــا، 
أي شـــــيء،  عـــلـــى  ومـــوافـــقـــتـــهـــا 
 حـــتـــى ال تــفــتــح بـــابـــًا لــلــشــجــار 

والخالفات.

* تقبل شخصيتها
ــــــزوجــــــة تــقــبــل  يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى ال
شخصية الحماة، وإقناع نفسها 
لها  مــا توجهه  لــم تقصد  بأنها 
من نقد، مع تذكر أنها لن تراها 
أو ببعض  ســوى في املناسبات 

ـــــعـــــام، وعــلــيــهــا  األيـــــــــام طـــــــوال ال
تحملها خالل أوقات الزيارة.

* طرح األسئلة
يجب على الزوجة عندما تطرح 
الــحــمــاة املــتــطــفــلــة عــلــيــهــا بعض 
األســـئـــلـــة بـــغـــرض الـــتـــطـــفـــل، أْن 
توجه لها ردًا غامضًا، مع طرح 
سؤال آخر، مثل عندما تسألها 
ملـــــــاذا تـــســـتـــخـــدم هــــــذه الـــتـــوابـــل 
بـــالـــذات، يــجــب عــلــى الـــزوجـــة أْن 
 أيــــضــــًا عــن 

ً
تــــوجــــه لـــهـــا ســــــــؤاال

الــتــي تستخدمها  الــتــوابــل  أنـــواع 
الــحــمــاة فــي هـــذه الــحــالــة، وبــهــذا 
يتحول السؤال لنقاش ونصائح 
وتـــتـــجـــنـــب الـــــزوجـــــة املـــشـــكـــالت 

والخالفات.

* طلب املساعدة
تشغل  أْن  الــزوجــة  على  يفضل 
ـــحـــمـــاة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة مــثــل  ال
حتى  الطفل  رعاية  منها  الطلب 
مـــن تحضير  الــــزوجــــة  تــتــمــكــن 
وبهذا  املــنــزل  ترتيب  أو  الــطــعــام 
تنشغل الحماة في أموٍر أخرى، 
أسئلتها  لطرح  وال تجد فرصة 

املتطفلة.

* االستعداد للمواجهة
يفترض على الزوجة أْن تستعد 
عـــنـــد مـــقـــابـــلـــة الــــحــــمــــاة بـــرســـم 
االبـــتـــســـامـــة والــتــنــفــس الــعــمــيــق 
لها بعض  توجه  خاصة عندما 
الــتــعــلــيــقــات واألســـئـــلـــة بــغــرض 
التطفل، ما يساعد الزوجة على 
الــشــعــور بـــالـــهـــدوء، طــــوال فــتــرة 

زيارة الحماة.

مــن دون خــوف أو مــبــاالة مــن جائحة كــورونــا، 
يــمــضــي بـــعـــض املــقــبــلــني عـــلـــى الــــــــزواج بــعــمــوم 
منطقة الشرق األوسط قدمًا إلتمام زفافهم الذي 
اضطروا في أغلب الحاالت لتقليصه أو تأجيله 

وحتى إلغائه.
فــفــي الــقــاهــرة، ســـار مــجــمــوعــة مــن الـــرجـــال في 
الشوارع شبه الفارغة، يزمرون بأبواق السيارات 
ومــــالــــوا بــســيــرهــم نــحــو «جـــســـر قــصــر الــنــيــل» 
الــنــيــل، نــزل مــن السيارة  هــو األشــهــر على نهر 
الـــزواج، ويتبعهما مجموعة من  زوجــان حديثا 
األهل واألقارب، ليلتقطوا صورة في هذه البقعة 
بفرض  املكلفني  الــشــرطــة  رجـــال  لــكــنَّ  الجميلة. 
املحتفلني  أمـــــروا  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد  قـــواعـــد 

بالتحرك على الفور. 
تكرر املشهد على مدى بضعة أيام في شوارع 
األزواج  كـــورونـــا بثني  وبـــاء  فــشــل  إذ  الــقــاهــرة، 
الــجــدد عــن إقــامــة حــفــالت زفــافــهــم، بــالــرغــم من 
قـــرار إغـــالق قــاعــات األفــــراح والــفــنــادق، وفــرض 
بشهور أحالمهم  معها  لتتبخر  التجوال   حظر 

العسل. 

التكيف مع الوضع
بدأت بعض البلدان بالتكيف مع الوضع الجديد، 
فــفــي دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــى قسيمة  لـــلـــزوجـــني املــتــعــجــلــني 
الزواج عبر االنترنت، أما في دولة الكويت، فبدأت 
محاكم الزواج بتقديم خدماتها من خالل موعد 
خــاص (مــن دون شمول ذلــك لــحــاالت الــطــالق). 
تــجــاوز بعض  الــســعــوديــة،  العربية  اململكة  وفــي 
األزواج على التقاليد املتبعة سابقًا بإقامة حفل 
زفاف قبل االنتقال للعيش معًا، حتى وإْن كان 
الــــــزواج مــثــبــتــًا قــانــونــيــًا. فـــي مــصــر، اقــتــصــرت 
حفالت زفاف البعض على املقربني فقط، وخرق 
قسم آخر قواعد الصحة العامة بإقامة الحفالت 
وجلسات التصوير سرًا، بالرغم مما تحمله من 
الزفاف  العجلة لديهم إلتمام  مخاطر. كان وازع 
هو استباق حلول شهر رمضان الفضيل الذي 

تندر خالله إقامة مراسيم الزفاف.
يــعــتــقــد الــعــريــس إســـــالم، الــــذي اكــتــفــى بــإعــطــاء 

اسمه األول، وهو يرتدي بدلة التوكسيدو وحذاء 
«سنيكرز»: «ان الوباء لن يصيبنا»، والى جانبه 
املحتفلون  تجمع  وقــد  أبيض  بفستان  عروسه 
الــجــســر مستغلني غياب  اللــتــقــاط صـــورة عــلــى 

رجال الشرطة.
مشاهد اإلصرار تلك، وسط تفشي أزمة كبرى، 
تــنــبــع مـــن حــقــيــقــة بــســيــطــة وهـــي أنَّ الــــــزواج قد 
يكون مهمًا في أي مكان، لكن في دول الشرق 
تقول  االنتظار.  او  التأجيل  يحتمل  ال  األوســـط، 
هانيا شلقامي، أستاذة علم اإلنسان بالجامعة 
األميركية في القاهرة: «إنَّ الزواج هو بداية الحياة 
ة للعيش معًا، وانتقال الثروة  ة والشرعيَّ الحقيقيَّ
وإنــجــاب األطــفــال وهــو أمــر لــه نكهة خاصة في 

مجتمعنا». 

ة تبعات عمليَّ
السعودية،  العربية  اململكة  الوباء في  مع تفشي 

لم يكن أمام معاذ محمد (23 عامًا) ومنار ظافر 
(26 عامًا) إإال تقليص حفل زفافهما، املنفصل 
بني الجنسني، ليقتصر على دعوة 10 أشخاص 

فقط على الغداء في املنزل. 
باملوعد،  الحضور  والــدتــه مــن  لــم تتمكن  وحــني 
الــســنــابــشــات، وخـــالل أقل  تــواصــلــوا معها عبر 
مـــن90 دقيقة هــي زمــن الــعــرس، تــفــرق الجميع 
عائدًا لبيته قبل الحظر الجزئي وانتهت اللحظات 
التي كانوا يعدون لها قرابة العقد، تعرفوا خاللها 
على بعضهم البعض عبر االنترنت، تلتها األيام 
الــتــي قــضــاهــا مــحــمــد إلقـــنـــاع أســـرتـــه بمفاتحة 
أسرتها ومن ثم األسبوع الذي تظاهرت فيه أنها 

تفكر في عرض الزواج. 
 مــــن قـــضـــاء شـــهـــر الـــعـــســـل فــــي أوروبــــــــا، 

ً
بــــــدال

كــمــا خــطــطــا لــــه، قــضــى الــــزوجــــان أســابــيــعــهــمــا 
ـــتـــلـــفـــاز والــــنــــقــــاش حـــول  األولــــــــى بـــمـــشـــاهـــدة ال
 مـــــــشـــــــاركـــــــة األعــــــــــمــــــــــال املــــــنــــــزلــــــيــــــة كـــغـــســـيـــل 

األطباق.
تـــقـــول رانــــيــــا ســــالــــم، أســـــتـــــاذة عـــلـــم االجـــتـــمـــاع 
نحو  التوجه  «إنَّ  تورونتو سكاربورو:  بجامعة 
ــة كــذلــك،  إلـــغـــاء حــفــل الـــزفـــاف لـــه تــبــعــاتــه الــعــمــلــيَّ
فــقــد يــعــنــي خــســارة الــهــدايــا املــالــيــة الــتــي يمكن 
ــة،  الــزوجــيَّ مــنــزل  لبناء  الــعــريــســان  يحتاجها  أْن 
مكانتهما لتدعيم  ألسرتيهما  خسارة  أنــه   كما 

ة».  االجتماعيَّ
وفـــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان، الـــــــتـــــــي عـــــــرفـــــــت بــــإقــــامــــتــــهــــا 
ـــفـــخـــمـــة، الــــتــــي يـــمـــكـــن أْن  ـــــزفـــــاف ال ـــحـــفـــالت ال  ل

واآلالف  دوالر  املليون  الــى  بعضها  كلفة  تصل 
من املدعوين. 

دعـــا كـــل مـــن الرا حـــيـــدر، تــعــمــل مــثــقــبــة جــســم، 
وحسام جــواهــري، وهــو مصفف شعر، 3000 
عرمون  بقرية  زفافهم  حفل  لحضور  شخص 
الــقــريــبــة مـــن بـــيـــروت، لـــكـــنَّ انــــــدالع الــتــظــاهــرات 
املــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة هـــنـــاك، أجــبــرتــهــمــا على 

تأجيل العرس حتى تشرين الثاني، لكنَّ تفشي 
أيام،  قبل  الثاني.  زفافهم  موعد  ألغى  الفيروس 
حضر جواهري واصطحب عروسه على ظهر 
حــصــان الــى عــرس مــن شخصني (هــمــا فقط)، 
وكعكة وبعض املوسيقى ليتلقيا التهاني بعدها 

عبر الفيسبوك.

ة هزة في القيود االجتماعيَّ
في مصر، كان حلمي مصطفى وحسناء ماهر 
شخص   400 يحضره  حفل  إلقــامــة  يخططان 
وبعدها يذهبان ألداء العمرة في اململكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة, ثـــم شــهــر الــعــســل فـــي بـــالـــي. لــكــْن 
 مــن ذلـــك، أقــامــا حفلة عرسهما فــي فندق 

ً
بـــدال

الــنــائــي، والتقطا الــصــور، ونــشــرا مقاطع  املــطــار 
بــبــث حـــي عــبــر الــفــيــســبــوك أثـــنـــاء عــقــد الـــقـــران 
وهــمــا يــغــنــيــان أغــنــيــة شــعــبــيــة لــتــنــهــال عليهما 
التهاني من األصــدقــاء واملقربني. «هــذا ما كتبه 
ــنــا، وهـــو أفــضــل مـــن أي شـــيء آخـــر كنت  ــلــه ل  ال

أتخيله».
تسببت الجائحة بإحداث هزة بقيود اجتماعية 
متبعة منذ أمد طويل، إذ لم تكن هالة، مصممة 
مجوهرات من جدة في اململكة العربية السعودية 
لــتــفــكــر بــاالنــتــقــال لــلــعــيــش مـــع زوجـــهـــا أحــمــد، 
على  املــصــادقــة  قبل  أهله  ببيت  مهندس،  يعمل 
زواجهما قانونيًا يتبعها حفل الزفاف في دبي 
وملدة ثالثة أيام. لكنَّ اإلغالق التام أجبرهما على 
التي كسرت  الخطوة  الحفل واتــخــاذ هــذه   إلــغــاء 

القواعد.
قــبــلــهــا بـــأســـابـــيـــع، صــــــار زوجــــــــان أردنـــــيـــــان- 
الصحي بمنتجع  الحجر  أجبرا على  أميركيان، 
نشرا  أْن  بعد  املشاهير  مــن  املــيــت،  البحر  على 
مقطعًا مصورًا لهما وهما يحتفالن بمفردهما 
املنتجع  عمال  منهما  آمنة  مسافة  على  ويقف 
هدية  تسلما  أنهما  حتى  لهما،  يصفقون  وهــم 

من ملك وملكة األردن.
بــعــدهــا بـــأيـــام، ولــــدى وصــــول الــعــريــســني منزل 
مقطع  فــي  العونة،  أوس  العريس،  األســـرة، ظهر 
وســط  ويقبلهما  والــديــه  يحتضن  وهـــو  فــيــديــو 
تصفيق األقـــــارب فــي الـــشـــارع، لــيــفــاجــآ بــقــدوم 
الشرطة وإلقاء القبض على العونة لخرقه أوامر 
تجنب االتــصــال املــبــاشــر مــع اآلخــريــن، ليخرج 

العريس من الحجر الى السجن.

* صحيفة نيويورك تايمز األميركية
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هــــــــذا هــــــــو أول رمضان لن يتشــــــــارك فيــــــــه املحامي أبو 
جهــــــــاد، من األردن، وجبة اإلفطار مــــــــع والدته ذات الـ 72 
عاما، والتي تعيش على بعد 8 كيلومترات على الجانب 
اآلخــــــــر من العاصمــــــــة عّمان. مع اقتــــــــراب وقت الغروب، 
يتواصل ابو جهاد واســــــــرته مع والدتــــــــه عبر محادثات 
الفيديو ويرســــــــل لها صورا ملائدة اإلفطار، يقول: "إن لم 
نتمكن من مشــــــــاركة الوجبة  فعليــــــــا، يمكننا التواصل 
شــــــــفهيا"، مشيرا الى أنه صار يجري ما بني 10 الى 20 
مكاملة كل مســــــــاء منذ ســــــــاعة الغروب وحتى منتصف 
الليل.  لم يشــــــــهد العالم االســــــــالمي على مدى أكثر من 
1300 عام مثل هذا الـ"رمضان" حيث املســــــــاجد املغلقة 
واالســــــــراملنفصلة والفعاليــــــــات الصامتــــــــة، لكن وســــــــط 
عمليات اإلغالق بسبب كوفيد19- التي شهدتها الدول 
من جنوب افريقيا حتى افغانستان ومن شيكاغو الى 
القاهرة، بدأ نحو ملياري مسلم بالتكيف مع التغييرات 

التي فرضها الوباء.
فقــــــــد تحوالجتماع األهــــــــل واألصدقــــــــاء والجيران على 
طاولــــــــة االفطــــــــار وما يليه مــــــــن تجمعات لتناواللشــــــــاي 
أو القهــــــــوة والوجبــــــــات الخفيفــــــــة حتــــــــى وقــــــــت متأخر، 
الــــــــى مكاملــــــــات مســــــــائية وبــــــــث مباشــــــــر عبــــــــر موقــــــــع 
 الفيســــــــبوك ألحاديــــــــث غرف املعيشــــــــة وعمــــــــل الحلوى 

املرتجلة. 

مدن فقدت صخبها
بالرغــــــــم مــــــــن ذلك، ال تــــــــزال املشــــــــاركة ممكنــــــــة، فقبيل 
آذان الغــــــــروب بقليل، تضع أميرة نضــــــــال، وهي ترتدي 
القفازات والكمامة، صحن كبسة الدجاج مع األرز املتبل 
على أرض مصعد مبنى مســــــــكنها وترســــــــله الى شقة 

جارتهــــــــا بالطابق الرابع، ليعــــــــود املصعد بعدها بدقائق 
مع صحن حســــــــاء العدس الذي تشــــــــتهر بــــــــه جارتها، 
تقول نضال: "يمكننا أن نتشارك اإلفطار ان لم نتمكن 
من ان نتشــــــــارك املكان ذاته". يقول مجتبى موســــــــوي، 
صحفــــــــي من طهران، وقد اعتاد مســــــــح علب الحلويات 
التي طلبها عبر تطبيق علــــــــى االنترنت للتأكد من إزالة 
أي أثر لفيروس كورونا: "هذا رمضان مختلف تماما". 
هــــــــذا العام، بــــــــدال من التردد على املحال واألســــــــواق، بدأ 
االيرانيــــــــون طلب "الزالبية" وكــــــــرات عجني "الباميا" عبر 

تطبيق وخدمة التوصيل املنزلي.
فقــــــــدت العديد من املــــــــدن العربية ما اعتــــــــادت عليه من 
صخب لياليها في رمضان، اذ فقدت القاهرة التي عادة 
مــــــــا تتزين باألضــــــــواء والفوانيس والخيــــــــم الرمضانية 
امللونة واملوســــــــيقى وأنواع األكالت في شوارع أسواقها 
املزدحمة. هي ال تزال مضاءة هذا العام، لكنها خلت من 
الناس الذين يقولونان األمر ليس كما كان في الســــــــابق. 
يقول شــــــــريف فاضل، صاحب أعمال من القاهرة، وهو 
يشاهد أنوار رمضان من شــــــــرفة شقته: "يمكننارؤية 
األضــــــــواء، ويمكنناطبخ األكالت، لكــــــــن ال يمكننا عيش 
او تذوق تجربة رمضان،كأننا نشــــــــاهد مسرحية بدون 
ممثلني". لذا قرر بعض السكان إقامة حفالت موسيقية 
مصغرة للعزف وأداء األناشــــــــيد واألغانــــــــي الدينية من 

شرفات منازلهم. 

مرادف العطاء
الى جانب إغالق املســــــــاجد ومنع إقامة صالة التراويح 
ومنع التجمعات لقراءة القــــــــرآن، أصدر رجال الدين في 
مصر والسعودية فتاوى أعلنوا فيها أن الصلوات عبر 
الســــــــكايب وغيرها من املنصات االلكترونية تعد باطلة، 
وكان حّلهم لألمر بســــــــيطًا بأن: صلــــــــوا في بيوتكم مع 
احبائكم. لم تكن الصلوات وحدها التي تأثرت بســــــــبب 
تفشــــــــي فيروس كورونــــــــا، فقد عّطل ركيزة اساســــــــية 
أخرى مــــــــن ركائز رمضان وهي الصدقــــــــة، فمع إغالق 

املتاجر واألســــــــواق واملســــــــاجد ألبوابها وفرض التباعد 
االجتماعــــــــي الذي كلــــــــف الكثيريــــــــن عملهــــــــم ورزقهم، 
صار االفغانيون، الذيــــــــن اعتادوا العمل اليدوي اليومي، 
يعيشــــــــون ظروفا صعبة للغاية. فبالرغــــــــم من تكثيف 
املنظمــــــــات الخيريــــــــة جهودها، وزيادة األموال املرســــــــلة 
من قبــــــــل األفغان الذين يعيشــــــــون في الخــــــــارج، إلعانة 
املحتاجني فــــــــي بالدهم، اال أن ســــــــكان كابول يجوبون 
شــــــــوارعها واحياءها قبيل آذان املغرب ليقدموا وجبات 
اللحــــــــم واألرز ألعداد متزايدة من االفغان ممن أصبحوا 
تحــــــــت خــــــــط الفقــــــــر. بالنســــــــبة للمحافــــــــظ علــــــــى البيئة 
النايجيري، تيجاني أحمد، كان رمضان مرادفا للعطاء 
على الــــــــدوام، فقد اعتمد على ما يجود به جيرانه له من 
وجبات إفطار عندمــــــــا كان طالبا جامعيا يعاني تردي 
حالته املادية. اليوم، هو مســــــــؤول قسم التعليم البيطري 
بحديقة حيوان مايدوجوري، كان، في السنوات العادية، 
معتــــــــادا على دعوة جيرانه واســــــــرته الــــــــى موائد إفطار 
وإيصال وجبات معلبة من خالل املســــــــجد الى االســــــــر 
الفقيرة في حيه. يقول أحمد: "كل رمضان نتشارك بما 
لدينا لصالح االنســــــــانيةجمعاء، لكن هــــــــذا العام، صالح 
االنســــــــانية جمعاء هو في البقاء في البيت لنمنع تفشي 
املرض". أمــــــــا في الطرف اآلخر من القارة، بدأ مســــــــلمو 
جنــــــــوب افريقيا، شــــــــهر رمضــــــــان، وهم في االســــــــبوع 
الخامس من اإلغالق التام، متخلني عن عاداتهم بتدخني 
الشيشة وتناول التمر بمقاهي جوهانسبرغ، أو التنقل 
مــــــــن بيت الى آخر مــــــــع أطباق السمبوســــــــة والفيتكويك 

(كعكة الدهن) ملشاركتها مع الجيران.
تقول مريم آدامز، معلمة بمدرسة ثانوية في كيب تاون، 
أن رمضان هذا العام في ظل االغالق، سلط الضوء على 
ما هو أهم من مجرد كونه احتفاًال، سيكون فيه الكثير 
من االحســــــــان والصدقة ملســــــــاعدة أولئــــــــك الذين فقدوا 

وظائفهم ومصدر عيشهم". 

*صحيفة كريستيان ساينس مونيتور

حني نعود الى تلك االيام الخوالي خالل شــــــــهر رمضان نتذكر 
حقبــــــــة جميلة مضــــــــى عليها الزمن وعاشــــــــها اباؤنا واجدادنا 
(أيام زمان) نتبعها بشيء من الحسرة والتنهيدة، وذلك بسبب 
الشوق للماضي ولصفاء ونقاء تلك األيام مقارنة بما آلت إليه 
األوضاع في الوقت الراهن وعندما يتحدث لنا كبار الســــــــن عن 
تلك األيام نســــــــتغرب ونتعجب من كيفيــــــــة تعامل الناس آنذاك 

بهذا الكم الكبير من الطيبة والعفوية 
 وفي هذه االطاللة البســــــــيطة بمناسبة الشهر الفضيل نحاول 
أن نســــــــتعيد شــــــــيئا من عبق املاضي مع نمــــــــاذج مختارة من 
مجتمعنا البغدادي عاصروا شــــــــهر رمضان منذ حقب بعيدة 
سموها "ايام الخير" حيث املظاهر التي تشعرك بروعة الشهر 
وبركاته والعادات والتقاليد التي ارتبطت به وكانت من ســــــــماته 
املميزة عن بقية شــــــــهور الســــــــنة مجســــــــدة بالتعاون والتكافل 
ونبــــــــذ االعمال املضرة من كل النواحي واعمال الخير وااليثار. 
فضال عن االمور العبادية املجســــــــدة بالزيارات وحلقات الذكر 
وتجمعــــــــات قــــــــراءة االدعيــــــــة والقــــــــرآن الكريم وموائــــــــد االفطار 
الجماعيــــــــة مع ان رمضان هذا العام عشــــــــناه في ظل اكبر تحد 
صحي يواجه الدنيا باسرها وهو تحدي فيروس كورونا الذي 

حرمنا من احياء طقوس الشهر الفضيل. 

العادات والتقاليد
ســــــــألنا الحاجة أم حســــــــن التي تجاوز عمرها الســــــــبعني عاما، 
عن رمضان أيام زمــــــــان؟ فأجابت الحاجة بكل صدق وعفوية 
(كان الناس على نياتهم) أي كان الناس يتعاملون فيما بينهم 
بكل بســــــــاطة وصدق وحســــــــن نية بــــــــني الجار وجــــــــاره، وبني 
األخ وأخيــــــــه، وايضا بني العامل وصاحــــــــب العمل وبني أطياف 
املجتمــــــــع بكل مكوناته. وعندما ســــــــألناها: مــــــــاذا تتذكرين من 
تلــــــــك األيــــــــام؛ مما اختفى فــــــــي أيامنا هذه؟ فقالــــــــت: كل ما كان 
موجــــــــودا في تلــــــــك األيام ال أجد لــــــــه أثرًا اليوم، مــــــــا عدا الصوم 
املجرد من الــــــــروح، فصوم الناس االن يبدو مرتبطا بالجســــــــد 
ال بالجــــــــوارح. أمــــــــا عن العادات والتقاليد التــــــــي كانت تزهو بها 
مدينتنا، فال أستطيع حصرها في كلمات قليلة ولكن سأذكر 
بعضــــــــا منها، فقبــــــــل أن يهل علينا رمضان الكريم بشــــــــهرين 
أو أكثــــــــر كنا نعد العدة الســــــــتقباله االســــــــتقبال املناســــــــب من 
مأكل ومشــــــــرب، فكنا نعد بعض األكالت التي يمكن تجفيفها 
أو تخزينهــــــــا لفتــــــــرات، وكنــــــــا نعــــــــد الزبيــــــــب والنعنــــــــاع لغرض 
صناعة املشــــــــروب األشــــــــهر في رمضان شربت الزبيب، وعند 
دخول الشــــــــهر الفضيــــــــل ترى الناس يقبلون علــــــــى العمل منذ 
 الســــــــاعات األولى للصباح كي يعودوا إلى ديارهم قبل اشتداد

الحر.
وللســــــــمر في ليالي رمضان حكايــــــــة حيث يجتمع الرجال بعد 
االفطار والعودة من الجوامع فبعضهم يلعبون لعبة "املحيبس" 
وآخرون يجتمعون في املقاهي وعادات اخرى كان عليها الناس 
في تلك االيام. ويسرد الحاج راضي ملك ابو صباح من ذكرياته 
جانبــــــــا آخر، فعلق بأن األطفال آنذاك كانوا يراقبون املنائر من 
فوق اسطح املنازل ألنها كانت عالمة على دخول الوقت، وإننا 
كنا نمأل جرار املاء الفخارية التي نســــــــميها باللهجة البغدادية 
(التنكة) منــــــــذ حلول وقت العصر ونضعها فوق ســــــــطح الدار 
ليتالعــــــــب بها الهواء فيبردها الى حني وقت اإلفطار لعدم توفر 
 الثالجات ومبردات املاء في ذلك الوقت، وكذلك الفواكه مثل الرقي

 والبطيخ.

غير املسلمني
وتتواصل الذكريــــــــات من آبائنا واجدادنا وهــــــــي تحمل العديد 
من القصص والحكايات املســــــــتوحاة من الشهر الكريم والتي 
تؤكد اللحمة بني شرائح املجتمع العراقي عموما حيث تتفاعل 
الطوائف والديانات االخرى في هذه املناســــــــبة ويتماهون معها 
وكأنها مناسبتهم، فتشــــــــاهد الصابئي وااليزيدي واملسيحي 
في ســــــــرور بالغ يتجلى في املشاركة مع املسلمني في الطقوس 
واالجواء الرمضانية، وقد ذكر لي املصور الراحل امري سليم 
املســــــــيحي انــــــــه كان يمضــــــــي ليالي الشــــــــهر مــــــــع اصدقائه في 
مناطقهم الشعبية ويحتفظ بالكثير من الذكريات معهم. وكان 

ينتظر الشهر بشوق ولهفة. 
واشــــــــار الصديق ســــــــعيد جبار الصابئي الى ان اســــــــرته كانت 
تتبادل مع اسر املحلة اطباق الطعام عند الفطور، وذكر نعيش 
ليالي الشهر مع املســــــــلمني بذات املشاعر الصادقة والحميمية 

العراقية.
بقي ان نقول ان الشــــــــهر الفضيل لم يكن مرتبطا باملســــــــلمني 
بل كانت تعيشــــــــه جميع املكونات العراقيــــــــة في اجواء وعادات 
وتقاليد وحمــــــــل بني تفاصيله وعكس ثقافــــــــة عراقية خالصة 

وتعاونًا وتكافًال جميًال.

يـــتـــعـــمـــد بــــعــــض املـــســـلـــمـــني املــــجــــاهــــرة 
بــاملــعــصــيــة واإلفــــطــــار عـــمـــًدا فـــي نــهــار 
رمضان، وال يراعون مشاعر الصائمني 
الشهر  وهـــذا  الــشــرع  وينتهكون حــرمــة 
إذ إن صـــــوم رمــــضــــان ركــــٌن  ـــكـــريـــم،  ال
مــن األركــــان الــتــي ُبــنــي عليها اإلســـالم، 
ـــبـــارئ جــلــت قـــدرتـــه عبر  وقــــد بــلــغ بـــه ال
عباده  على  فريضة  بــأنــه  املجيد  كتابه 
املــؤمــنــني، كما كــان قــد كتبه على األمــم 
 الــــســــابــــقــــة، فــــقــــال فـــــي ســــــــورة الـــبـــقـــرة

اآلية 183: 

َياُم  ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َها الَّ
«َيا َأيُّ

ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمــْن  ــِذيــَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما 
بــآيــة أخـــرى،  بــعــدهــا  ـــُقـــوَن». وأردف  َتـــتَّ

مبينا فيها بعضا من فضائل وأحكام 
الـــصـــوم فـــي هـــذا الــشــهــر املــعــظــم، فــقــال 

تعالى: 

ــِذي ُأْنـــِزَل ِفيِه اْلــُقــْرآُن  «َشــْهــُر َرَمــَضــاَن الَّ
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  اِس َوَبيِّ ُهدًى ِللنَّ
َوَمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن 
اٍم  ٌة ِمْن َأيَّ َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُكُم  ُأَخَر ُيِريُد اللَّ
َه َعَلى  ُروا اللَّ َة َوِلُتَكبِّ اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

ُكْم َتْشُكُروَن».  َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ

وهــنــاك حــديــث نــبــوي شــريــف مشهور 
يـــقـــول الــنــبــي األعـــظـــم (ص) فـــيـــه: ُبـــِنـــَي 
ــَه  اِإلْســـالُم َعَلى َخــْمــٍس: َشــَهــاَدِة َأْن ال ِإَل
ـــاِم  ــِه، َوِإَق ُ الــلَّ

ــًدا َرُســـول ــُه َوَأنَّ ُمــَحــمَّ ِإال الــلَّ
، َوَصـــْوِم  ــَحــجِّ َكــاِة،َواْل

َّ
ــاِء الــز ــالِة، َوِإيــَت الــصَّ

للمسلم  َرَمــَضــان».ومــن هنا فــال يجوز 
أن يــجــهــر بــإفــطــاره خــاللــســاعــات نهار 
شـــهـــر رمــــضــــان ألنـــــه بــــهــــذا يــــكــــون قــد 
اقــتــرف إثـــم االفـــطـــار الــعــلــنــي أمــــام أعــني 
الــنــاس. وقــد يــكــون هــنــاك مــن هــو كثير 
الــجــوع، فتراه  أو ال يصبر على  العطش 
يبتعد عن عيون الناس ليتناول ما يسد 
به حاجته من طعام أو شراب، لكن هذا 
الذين  املدخنني  أمـــام  يصمد  ال  التبرير 
يــنــفــثــون دخــــان ســكــائــرهــم ورائــحــتــهــا 
على واملفطرين  الصائمني  أمــام   املقرفة 

حد سواء.
تـــصـــرف  أن  ـــلـــبـــعـــض  ل يـــتـــخـــيـــل  وقــــــــد 
بــاالفــطــار  بمجاهرته  املــفــطــر  الــشــخــص 
املعظم يندرج ضمن باب  الشهر  خــالل 
املــمــنــوحــة للجميع  الــشــخــصــيــة  الــحــريــة 
يـــشـــاؤون، فهل  يــتــصــرفــوا كيفما  بـــأن 
ســـأل نفسه مـــرة إن كـــان تــصــرفــه هــذا 
مـــــؤذيـــــا ألخـــــوتـــــه الــــصــــائــــمــــني، فــحــريــة 
الــتــصــرف فــي املــكــان الــعــام حــالــهــا مثل 
منضبطة ضمن  تــكــون  الــحــريــات  بقية 
 إطار معني،فهي ليست حرية في مكان

خاص. 
ولهذا فإن تلك الحرية تنتهي عند حاجز 
ــتــســبــب بـــــــاألذى لـــآلخـــريـــن،فـــال يــحــق  ال
احترام  يتجاوز على  أن  بعدها  للمفطر 

مشاعر الصائمني.
بإفطاره  إن تصرف من يجهر  والــواقــع 
مستهتروعابث  بــأنــه  املجتمع  لــه  ينظر 
بــشــعــيــرة عــامــة مـــن شــعــائــر املــســلــمــني، 
وهـــــــــــــذه لـــــيـــــســـــت حـــــــريـــــــة شــــخــــصــــيــــة، 
ـــفـــوضـــى واالعـــــتـــــداء  وإنــــمــــا نـــــوع مــــن ال
عـــلـــى قـــدســـيـــة اإلســـــــالم ألن املـــجـــاهـــرة 
بــالــفــطــر خـــاللـــســـاعـــات نـــهـــار رمــضــان 
 عـــمـــل مــــحــــرم يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــعــصــيــة

الله.
كما إن هذا التصرف الذي عادة ما نراه 
شائعا لدى قطاعات كثيرة من املفطرين 

يعبر عــن خـــروج عــلــى الــــذوق الــعــام في 
مــجــتــمــع مــســلــم ويــعــكــس عــــدم احــتــرام 
مكانة هذا الشهر لدى مجتمعه، فهو ال 
يراعي املشاعر الدينية للناس املحيطني 
مقدساتهم. احترام  منه  يتطلب  والذين 

للمفطر  األدبية ينبغي  اللياقة  ومن باب 
افـــطـــاره  يــظــهــر  أن ال  كـــــان،  ألي ســبــب 
أمـــــــام اآلخـــــريـــــن،مـــــع مـــالحـــظـــة أن غــيــر 
يحترمون  املجتمع  ابــنــاء  مــن  املسلمني 
مــشــاعــر إخــوانــهــم املسلمني فــتــراهــم ال 
يجاهرون باالفطار أمامهم في الشارع، 
فاألحرى باملسلم املفطر أن يكون على 
املـــســـتـــوى نــفــســه مــــن مــــراعــــاة شــعــور 
العامة،كاألسواق  األماكن  في  املسلمني 
 والــــســــيــــارات ودوائــــــــر الـــعـــمـــل املــخــتــلــفــة

وغيرها. 
نــــحــــن جـــمـــيـــعـــا بــــحــــاجــــة لــــرحــــمــــة الـــلـــه 
تــعــالــى الـــتـــي وســـعـــت كـــل شـــــيء، ومــن 
بــــــاب أولـــــــى عــلــيــنــا أن نــــرضــــي جــانــب 
االســـتـــجـــابـــة االنـــســـانـــيـــةلـــخـــالـــقـــنـــا بـــأن 
نــحــتــرم مــطــالــبــه تــعــالــى، لــكــي يــغــفــر لنا 
التي  ومعصيتنا  وتقصيرنا  اســرافــنــا 
ارتـــكـــبـــنـــاهـــا ســـــرا وال يــعــلــمــهــا غـــيـــره، 
فينبغي علينا أن النزيد منتلك املعاصي 
والتجرؤ  الشيطان  لــنــزوة  باالستجابة 
بمعصيته.  بــاملــجــاهــرة  تعالى  الــلــه   على 

فيقول الرسول

َجاِهِريَن  ِتي ُمَعافى ِإالَّ اْملُ  ُأمَّ
ُّ

 (ص): «ُكل
ْيِل  ُ ِباللَّ

ُجل َجاَهَرِة َأْن َيْعَمَل الرَّ َوِإنَّ ِمْن اْملُ
ــُه َعَلْيِه  ــَرُه الــلَّ ــمَّ ُيــْصــِبــَح َوَقـــْد َســَت َعــَمــًال ُث
َفَيُقوَل َيا ُفَالُن َعِمْلُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا»
 أي أنه يتبجحعلى الله تعالى ويهتك ما 
ستره عليه، فيعلن لآلخرين ما كان قد 
اقترفه سرًا، وذلك من مغريات الشيطان 
ومــــا يـــوســـوســـه لــلــمــجــاهــريــن مـــن آثـــام 
الله  أمـــام  مــن شأنهم  بها  يقلل  وذنـــوب 

فيحرمهم من رحمته ومغفرته.
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عقود من اإلهمال
وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش خـــالل رســالــة عــبــر الفيديو 
”بعد عقود من اإلهمال وقلة االستثمار 
العقلية، فــإن وبــاء  فــي خــدمــات الصحة 
(كوفيد - 19) يثقل اآلن كاهل العائالت 
واملجتمعات بضغوط نفسية إضافية“.
وأضــــاف ”حــتــى عــنــدمــا تــتــم السيطرة 
على الوباء، فإن الحزن والقلق واالكتئاب 
ســـيـــواصـــل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى األشـــخـــاص 

واملجتمعات“.
وســـلـــط تــقــريــر األمـــــم املـــتـــحـــدة الــضــوء 
عــلــى الــضــغــوط الــنــفــســيــة الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا األشـــخـــاص الـــذيـــن يــخــشــون من 
أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون 
نــحــو  بـــحـــيـــاة  أودى  الــــــذي  بـــالـــفـــيـــروس 
300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ 
ظهوره في الصني أواخر العام املاضي.

النفسي على  التأثير  إلــى  وأشــار أيضا 
أعداد كبيرة من األشخاص الذين فقدوا 
عــمــلــهــم أو أنـــهـــم مـــعـــرضـــون لــفــقــدانــه، 
وانــفــصــلــوا عــن أحــبــائــهــم أو عــانــوا من 

تدابير اإلغالق الصارمة.

ة ضائقة نفسيَّ
وقــالــت ديــفــورا كيستيل رئــيــســة قسم 
في  املــخــدرات  وتعاطي  العقلية  الصحة 
الــعــاملــيــة خـــالل مؤتمر  الــصــحــة  منظمة 
أن  اإلنترنت ”نحن نعلم  صحافي عبر 
األوضـــاع الحالية والــخــوف وحــالــة عدم 
الــيــقــني واالضــــطــــراب االقـــتـــصـــادي، قد 

تسبب ضائقة نفسية“.
التقارير  إلى  مشيرة  كيستيل  وتابعت 
التي تفيد بارتفاع حاالت االنتحار بني 
العاملني في املجال الطبي أن العاملني في 
واملستجيبني  الصحية  الــرعــايــة  مــجــال 
األوائــــل الــذيــن يعملون تــحــت ”ضــغــوط 
هـــائـــلـــة“، مــعــرضــون أكــثــر مـــن غــيــرهــم 

للخطر.
وتــــواجــــه مــجــمــوعــات أخـــــرى تــحــديــات 
نــفــســيــة ســبــبــتــهــا األزمــــــة أيـــضـــا، مثل 
والذين  الــدراســة  عن  املتوقفني  التالميذ 
والقلق  اليقني  عــدم  مــن  حالة  يواجهون 
ــنــســاء الـــلـــواتـــي يــواجــهــن  إضـــافـــة إلــــى ال
الـــتـــعـــرض للعنف  خـــطـــرا مـــتـــزايـــدا مـــن 
فترات طويلة في  الناس  بقاء  ع  املنزلي 

املنزل.
كذلك، يواجه املسنون واألشخاص الذين 

يــعــانــون مــن مــشــكــالت نفسية والــذيــن 
يعتبرون معرضني بشكل خاص لخطر 
اإلصابة بالفيروس، ضغطا متزايدا من 

خطر العدوى.

أعراض االكتئاب
الــدراســات  مــن  التقرير مجموعة  وذكــر 
االضطراب  أن  إلــى  تشير  التي  الوطنية 
الــعــقــلــي يـــتـــزايـــد بــســرعــة.فــقــد أظــهــرت 
إحدى الدراسات التي أجريت في والية 
أمهرة في إثيوبيا أن 33 % من السكان 
يعانون من أعــراض مرتبطة باالكتئاب 
وهو ارتفاع بثالث مــرات عما كان قبل 
أن  كيستيل  الـــوبـــاء.وأوضـــحـــت  تفشي 
دراســات أخرى بّينت أن معدل انتشار 
االضـــطـــراب الــعــقــلــي فــي خــضــم األزمـــة 
إيــــران و45 %  كـــان بنسبة 60 % فــي 
في الواليات املتحدة.وأشارت إلى دراسة 
كندية أظــهــرت أن مــا يــقــرب مــن نصف 
الــعــامــلــني فـــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 

قالوا إنهم يحتاجون إلى دعم نفسي.

تحديد املنشأ
أكــــــدت مـــســـؤولـــة فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــاملـــيـــة أن مــــن شـــــأن تـــحـــديـــد مــنــشــأ 
التوصل  في  أن يساعد   (19  - (كوفيد 
إلــــى الــكــيــفــيــة الـــتـــي ”غــــــزا“ الــــوبــــاء من 

خاللها البشرية بهذه السرعة.
وأطلق تفشي الوباء سجاال دبلوماسيا 
حادا بني الصني والواليات املتحدة كانت 

منظمة العاملية محوره.
وفي أواخر آذار، أبرم الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تــرامــب ونــظــيــره الــصــيــنــي شي 
عــلــى ما  غــيــر رســمــيــة  هــدنــة  جينبينغ 
ــلــحــرب الــكــالمــيــة  يـــبـــدو وضـــعـــت حــــدا ل
التي انخرطا فيها بشأن مصدر الوباء 
هم 

ّ
الفتاك.لكنها سرعان ما انهارت إذ ات

العالم  إبــالغ  فــي  بالتباطؤ  تــرامــب بكني 
بشأن أولى مراحل تفشي الفيروس في 
أعــرب علنا عن اشتباهه  ووهــان بينما 
بـــأن الــصــني أخــفــت حــادثــا مــا وقـــع في 
الواقعة في  املدينة  يات في  الحمِّ مختبر 

شرق البالد.
أكــدت  الــهــادئ،  السجال عبر  بعيدا عــن 
مديرة منظمة الصحة العاملية لألمراض 
الكشف عن  إن  بريان  الوبائية سيلفي 
منشأ الفيروس ضروري ”لفهم كيفية 

تطوره“.

وقالت لفرانس برس خارج مقر املنظمة 
في جنيف ”إنه فيروس حيواني املنشأ 
فهم  محاولة  علينا  البشر.  إلــى  وانتقل 
كيف سمح تكّيف هذا الفيروس له بغزو 

الساللة البشرية“.

”آالف العّينات“
ــــــــى اإلصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس  عــــلــــنــــت أول

ُ
أ

”ســــــــــارس-كــــــــــوف2-“ املـــســـبـــب لـــوبـــاء 
أواخـــر كــانــون األول في  (كوفيد - 19) 

ووهان.
وأصـــــاب الـــوبـــاء مــــذاك أكــثــر مـــن أربــعــة 
الـــعـــالـــم وأودى  مـــاليـــني شــخــص حــــول 

بحياة نحو 300 ألف.
ويعتقد العديد من الباحثني أن فيروس 
الخفافيش  مــن  جــاء  املستجد  كــورونــا 
لكنه انتقل إلى نوع آخر من الحيوانات 

قبل أن يصل إلى البشر.
وقالت بريان التي أدارت برنامج منظمة 
خالل  باإلنفلونزا  املتخصص  الصحة 
الخنازير“  ”إنفلونزا  وباء  تفشي  فترة 
الـــفـــيـــروس في  عــــام 2009 ”تــضــاعــف 
األثناء  الحيوانات وتغّير قليال في  هذه 
مــا نتج عنه فــي نهاية املــطــاف نــوع من 

الـــفـــيـــروســـات“ الـــقـــابـــلـــة لـــالنـــتـــقـــال إلـــى 
أن  الفرنسية  الــعــاملــة  الــبــشــر.وأوضــحــت 
تتّبع مصدر الفيروس عبر الكشف عن 
األنــــواع الــوســيــطــة الــحــامــلــة لــه ”سيمنع 
تكرار الظاهرة ويمنع األخذ والــرد“ في 

انتقال العدوى بني البشر والحيوانات.
وتابعت ”كل مرة يجري فيها االنتقال 
مــن نــوع آلخــر، قــد يطرأ تــحــّور مــا على 
الــفــيــروس. مــن شــأن ذلــك أن يؤثر على 
العالجات -- قد يطور مقاومة -- بينما 
قـــد ال تــعــود الــلــقــاحــات فــّعــالــة بــمــا فيه 

الكفاية“.
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي ال تــــزال هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر الــغــامــضــة رغــم 
أخذها  تم  التي  العّينات“  وآالف  ”آالف 
الحيوانات  مــن  ”العديد  مــن  خصوصا 
في سوق ووهان“ وكذلك من كالب في 
هونغ كونغ، بحسب بريان التي شددت 

على أن التحليل سيستغرق وقتا.
الــــــدول األعــــضــــاء فـــي منظمة  وأخــــــذت 
الــصــحــة الــعــاملــيــة الــعــّيــنــات، لــكــن الــوكــالــة 
األمـــمـــيـــة شـــّجـــعـــت هـــــذه الـــجـــهـــات عــلــى 
”مــــشــــاركــــة املــــعــــلــــومــــات مـــــع بــعــضــهــا 

البعض“ لتسريع األبحاث.
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حذرت منظمة الصحة العاملية من أن فيرس 
كورونا ”قد ال يختفي قط“.

التنفيذي  وفي مؤتمر صحفي حذر املدير 
لبرنامج الطوارئ باملنظمة، مايك رايان، من 

مغبة التكهن بوقت اختفاء الفيروس.
وقال رايــان إنه حتى في حال التوصل إلى 
لقاح، فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب 

”جهدا ضخما“.
وتــوفــي نــحــو 300 ألـــف شــخــص فــي شتى 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم جـــــراء إصــابــتــهــم بــفــيــروس 
كـــورونـــا، فــيــمــا تـــم تــســجــيــل أكــثــر مـــن 4.3 

مليون حالة إصابة.
وقال رايان، في املؤتمر الصحفي الذي ُعقد 
عبر الفيديو من جنيف، إن ”من املهم طرح 
فيروسا  كــورونــا  يصبح  قــد  للنقاش:  ذلــك 
مــتــوطــنــا فــي مــجــتــمــعــاتــنــا، وقـــد ال يختفي 

قط“.
وأضاف أن ”فيروس إتش اي في (املسبب 
تعايشنا  ولكننا  وجــــوده،  ينته  لــم  لــإليــدز) 

معه“.
كما أعرب عن اعتقاده بأن ”ال أحد بوسعه 

التكهن بوقت اختفاء هذا الفيروس“.
ويـــتـــم حــالــيــا تــطــويــر أكـــثـــر مـــن مــئــة لــقــاح 
محتمل لكورورنا، ولكن رايــان نــَوه إلى أنه 
توجد أمراض أخرى، مثل الحصبة، لم يتم 

القضاء عليها رغم وجود لقاح لها.
العاملية،  الصحة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  وأكـــد 
زال  ما  أنه  أدهانوم غيبريسوس،  تيدروس 
بــاإلمــكــان الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، وذلــك 

ببذل الجهود الالزمة لذلك.
أيدينا،  فــي  ”املــســار  إن  وقــال غيبريسوس 
وهي مهمة الجميع، ويجب أن نسهم جميعا 

في وقف هذا الوباء“.
ــة عــلــم األوبـــئـــة فـــي منظمة  وقـــالـــت مــســؤول
في  كيركوف،  فــون  مــاريــا  العاملية،  الصحة 

املؤتمر الصحفي ”يجب علينا أن نتهيأ ألن 
األمر قد يستغرق بعض الوقت للخروج من 

هذا الوباء“.
ــتــحــذيــرات فـــي الـــوقـــت الـــذي  وجـــــاءت هـــذه ال
التدريجي  التخفيف  الــدول في  بــدأت بعض 
إلجـــراءات اإلغـــالق الــعــام، ومــع بحث الكثير 
ــــقــــادة كــيــفــيــة إعـــــــادة تـــحـــريـــك عــجــلــة  مــــن ال

اقتصاد بلدانهم.
وحذر غيبريسوس من أنه ال يوجد سبيل 
مضمون لتخفيف القيود املفروضة دون أن 

يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من العدوى.
ـــدول تــريــد الــخــروج  وقـــال إن ”الكثير مــن ال
من اإلجراءات، ولكن توصيتنا ما زالت هي 
بقي على 

ُ
أنه يتوجب على جميع الدول أن ت

درجة التأهب القصوى“.
وأضـــــــاف رايـــــــان ”هــــنــــاك اعـــتـــقـــاد فــــي حــل 
تماما  اإلغــــالق سينجح  أن  وفـــي  ســحــري، 
وأن فتح االقتصاد سينجح تماما. واألمران 

تحفهما املخاطر“.

منذ  األميركية  السلطات  تتحدث 
شـــهـــر عــــن ضــــــــرورة االســـتـــعـــانـــة 
مكلفني  عناصر  يضم  بـ“جيش“ 
لفيروس  املعرضني  الــنــاس  تعقب 
ما  في  وعزلهم،  املستجد  كورونا 
يعتبر ســالحــا أســاســيــا الحــتــواء 
الـــوبـــاء وإطـــــالق عــجــلــة االقــتــصــاد 
إال أن العملية ال تزال في بداياتها 

وتبدو صعبة جدا.
وخـــــــالل اســــتــــجــــواب أمـــــــام لــجــنــة 
بــــرملــــانــــيــــة، جـــــــدد مــــديــــر املــــراكــــز 
األمــــيــــركــــيــــة ملـــــراقـــــبـــــة األمـــــــــراض 
ـــوقـــايـــة مــنــهــا (ســــي دي ســي)  وال
التأكيد  الــثــالثــاء  ريدفيلد  روبـــرت 
على أن ”التعقب“ القائم على دعوة 
كـــل مـــن خـــالـــط شــخــصــا مــصــابــا 
بــالــفــيــروس إلـــى وضـــع نــفــســه في 
الحجر الصحي، ”ضروري لكسر 
ــــعــــدوى ومــنــع  ســـالســـل تــفــشــي ال

انتقالها على نطاق واسع“.

املــاضــي،  الــشــهــر  ومــنــذ منتصف 
تــــحــــدث حــــاكــــم نـــــيـــــويـــــورك أكـــثـــر 
الـــــــواليـــــــات األمــــيــــركــــيــــة تــــضــــررا 
بــفــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، عن 
سبعة  إلــى  آالف  بستة  االستعانة 

عشر ألف عنصر للتعقب.
وفي سائر أنحاء الواليات املتحدة، 
يشير الــخــبــراء إلـــى الــحــاجــة ملــا ال 
يقل عن عشرة آالف عنصر حتى 
التي  الهاتفية  التطبيقات  بــوجــود 
لحركات  التلقائي  للرصد  ــطــور 

ُ
ت

ـــــســـــكـــــان عـــــــن طــــــريــــــق تـــحـــديـــد  ال
أكثرية  الجغرافي.وفي  تموضعهم 
الواليات األميركية التي يتعني على 
الخاص  برنامجه  منها وضــع  كل 
فــي هـــذا املـــجـــال، ال تــــزال عمليات 

التوظيف هذه في بداياتها.
ومــــع االرتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي نسب 
املـــرشـــحـــون للعمل  بــــات  الــبــطــالــة، 
ــــاآلالف، غير  فــي هـــذا ”الــجــيــش“ ب
أن عــمــلــيــة الــتــعــقــب فـــي نــيــويــورك 
ـــن تــنــطــلــق قــبــل مــطــلــع حـــزيـــران،  ل

وهــــو الـــتـــاريـــخ املــعــلــن مـــن رئــاســة 
البلدية إلنجاز تدريب ألف عنصر. 
ويـــوضـــح أســـتـــاذ الــصــحــة الــعــامــة 
في جامعة هــارفــارد أنــدرو تشان 
تتوافر  أن  يجب  كثيرة  ”أمـــورا  أن 
قـــبـــل الـــــبـــــدء بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــقـــب“. 
كبيرة  بــأعــداد  االستعانة  ويتعني 
توافر  املطلوب  كما  العناصر  مــن 
فــــحــــوص بـــكـــمـــيـــة كـــافـــيـــة لـــرصـــد 
جـــمـــيـــع األشــــــخــــــاص املـــعـــرضـــني 
مواقع  واقــتــراح  سريعا  للفيروس 
لــيــمــضــوا فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي 
فــيــهــا إذا مــا كــانــت مــنــازلــهــم غير 

مهيئة لهذه الغاية.
ويــشــيــر الــخــبــيــر إلــــى أن ”غــيــاب 
متماسكة“  فــدرالــيــة  ستراتيجية 
أنـــــشـــــأ ”تـــــعـــــدديـــــة مــــــن الــــجــــهــــود 
األميركية  الــواليــات  مــن  املختلفة“ 
الـــخـــمـــســـني بـــعـــيـــدا عـــــن الــعــمــلــيــة 
تقاسم  لتسهيل  املطلوبة  املركزية 
بلدان  فــي  يحصل  كما  املعلومات 

أخرى بينها كوريا الجنوبية.

ــد 
ّ
أظـــهـــرت دراســــــة أن الــتــكــلــم يــول

جسيمات صغيرة يمكن ان تبقى 
معلقة في الهواء في فضاء مغلق 
الكـــثـــر مـــن 10 دقــــائــــق، مـــا يــبــرز 
الدور املرجح لهذه الجسيمات في 

نشر فيروس كورونا املستجد.
وأجرى باحثون في املعهد الوطني 
والكلى  والسكري  املعدة  ألمــراض 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــجــربــة قــام 
بصوت  بالتكلم  شخص  خاللها 
عــبــارة ”حافظ  كــرر  مرتفع حيث 
على صحتك“ ملدة 25 ثانية داخل 
تسليط  مــغــلــق.وأظــهــر  صـــنـــدوق 
أشــــعــــة الــــلــــيــــزر عـــلـــى الـــصـــنـــدوق 

رؤيتها  يمكن  جسيمات صغيرة 
واحـــصـــاؤهـــا وبــقــيــت مــعــلــقــة في 
الهواء مدة 12 دقيقة، وفق الدراسة 
”محاضر  مجلة  في  نشرت  التي 
االكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم في 

الواليات املتحدة األميركية“.
ــز 

ّ
ومـــع األخــــذ بــعــني االعــتــبــار تــرك

فــيــروس كــورونــا فــي اللعاب، قــّدر 
الــعــلــمــاء أن كــل دقــيــقــة مــن التكلم 
أكثر  ــد 

ّ
تــول أن  بصوت عــال يمكن 

مــــن ألـــــف مــــن الـــجـــســـيـــمـــات الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى الـــفـــيـــروس وقــــادرة 
الــهــواء ملــدة ثماني  على البقاء فــي 

دقائق أو أكثر في مكان مغلق.
و“هــــــذا الــتــجــســيــد املـــبـــاشـــر يبني 
كــيــف يــمــكــن لــلــمــحــادثــات الــعــاديــة 

د جسيمات يحملها الهواء، 
ّ
أن تول

قة لعشرات الدقائق 
ّ
وأن تبقى معل

وقـــــــادرة بــشــكــل بـــــارز عــلــى نقل 
املـــــرض فـــي امـــاكـــن مـــحـــصـــورة“، 

وفق ما استنتج الباحثون.
التحدث  أن  نفسه  الفريق  والحــظ 
بــــــصــــــوت أقـــــــــل ارتــــــفــــــاعــــــا يــــولــــد 
جسيمات أقل، وذلك في بحث ُنشر 
في ”مجلة نيو انغالند الطبية“ في 
نيسان.وإذا كان من املمكن تأكيد 
مستوى التقاط العدوى من خالل 
الــكــالم، فــان هــذا يمكن أن يعطي 
بوضع  لــلــتــوصــيــات  علمية  دفــعــة 
من  العديد  في  الوجه  على  كمامة 
البلدان، وايضا املساعدة في فهم 

االنتشار السريع للفيروس.

{ }
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سباق  إقــامــة  املحلية  السلطات  أجـــازت 
بطولة  ضــمــن  الــكــبــرى  بلجيكا  جـــائـــزة 
العالم للفورموال واحد من دون جمهور 
في أواخــر آب، على رغــم قــرار الحكومة 
مـــنـــع الــتــجــمــعــات حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
السباق على حلبة  يقام  ان  املقرر  ومــن 

سبا-فرانكورشان في 30 آب، وهو يعد 
من أبرز املحطات السنوية ضمن بطولة 
ــــى. لــكــن مــصــيــره بــات  الــعــالــم للفئة األول
معلقا بعد قرار الحكومة البلجيكية هذا 
حتى  العامة  التجمعات  كل  منع  الشهر 
31 آب.واشـــــــار رئــيــس مــقــاطــعــة فــالــون 
إليو دي ريبو الى ان السباق يمكن «ان 
يقام من دون جمهور، إضافة الى جميع 

التدريبات الضرورية التي تسبقه».
وأوضح في بيان ان ذلك سيكون ممكنا 

بشرط «االحترام الصارم ملسألة التباعد 
بــني األشـــخـــاص واالرشـــــــادات الصحية 
املــــعــــمــــول بـــــهـــــا».ومـــــع مـــنـــح الـــســـلـــطـــات 
الــبــلــجــيــكــيــة الــــضــــوء األخــــضــــر إلقـــامـــة 
السباق بهذه الصيغة، يتعني على اللجنة 
املحلية املنظمة البحث مع منظمي بطولة 
العالم لتغطية الخسائر التي سيتكبدها 
الــســبــاق فـــي غــيــاب الــجــمــهــور، السيما 
بعدما تم بيع 165 ألف تذكرة لجائزة هذا 

العام، بحسب وسائل إعالم بلجيكية.

عّبر االرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن ارتياحه لعودة 
الـــدوري  ملنافسات  املــرتــقــب  لالستئناف  تمهيدا  الــتــمــاريــن  الــى  الــالعــبــني 
القدم بعد تعليقها لنحو شهرين نتيجة تفشي فيروس  اإلسباني لكرة 

كورونا املستجد.
وقال ميسي في حديث مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «خطر (التقاط) 
العدوى موجود في كل مكان. عندما تغادر منزلك فالخطر موجود أصال، 

اعتقد انه ال يمكن التفكير به كثيرا، واال لن تبارح مكانك».
االمتثال  أهمية  نتفهم  «لكننا  مــرات  العالم ســت  فــي  أفضل العــب  وتــابــع 
للبرتوكوالت واتخاذ جميع التدابير الوقائية املمكنة. العودة الى التمارين 
هي الخطوة األولى، لكن ال يجب ان نكتفي بذلك، ويجب االستمرار باتخاذ 

االحتياطات املمكنة ونفترض أننا سنلعب دون جماهير».
وعلى صعيد منفصل أشاد ميسي بمواصفات مواطنه املهاجم الوتارو 

مــارتــيــنــيــز، املــرشــح بــقــوة لــالنــضــمــام مــن انتر 
االيطالي إلى الفريق الكاتالوني.

وفي ظل تقارير كثيرة تشير الى رغبة 
بــرشــلــونــة بــضــم الوتـــــــارو مـــن انــتــر، 
أعاد ميسي توجيه االشــادات ملواطنه 
ديبورتيفو»:  «مــونــدو  لصحيفة  وقــال 
«الكون صريحا، ال اعرف إذا حصلت 
مــــفــــاوضــــات حـــــولـــــه. ال  تـــحـــصـــل  او 
فــكــرة لــــدي. لــكــن كــمــا قــلــت مـــن قــبــل، 
الوتارو مهاجم رائع وكامل. هو قوي 

ويــراوغ جيدا، يمكنه تسجيل االهــداف 
ــديــه  وبــــمــــقــــدوره حـــمـــايـــة الـــــكـــــرة. ل

التشابه  نــقــاط  مــن  الكثير 
مــع لــويــس ســواريــز. 

ســــــنــــــرى مـــــــاذا 
سيحصل».

اليوم  الــدوران  القدم إلى  الــدوري األملاني لكرة  تعود عجلة 
الــســبــت ولــكــْن خــلــف أبــــواب مــوصــدة فــي وجـــه الجماهير 
وتــحــت رقــابــة صــحــيــة مــشــددة بــعــد تــوقــف ملـــدة شهرين 
األنــديــة  تــخــوض  فــيــروس كــورونــا املستجد، حيث  بسبب 

سباقا نهائيا على اللقب قد يحمل العديد من املفاجآت.
إينتراخت  لنادي  الرياضي  املدير  ر فريدي بوبيتش،  وحذَّ
فرانكفورت، من مسار غير متوقع للمراحل التسع املتبقية 

بقوله «حظينا بوقت قصير جدا لالستعداد، على األرجح 
قد تكون هناك نتائج غريبة جدا».

وتنطلق املرحلة السادسة والعشرين (من أصل 34) بأربع 
اليوم  مــن عصر  والنصف  الــرابــعــة  الساعة  مــبــاريــات عند 
دورتموند  بوروسيا  استضافة  أبرزها  السبت.وستكون 
الــذي  الــــرور»  جـــاره وغــريــمــه التقليدي شالكه فــي «دربـــي 
وأيضا مباراة اليبزيغ مع  والندية،  باإلثارة  عــادة  يكتسي 
ميونيخ ضيفا  بايرن  يحل  املقابل،  في  فرايبورغ.  ضيفه 
غــدا األحـــد على أونــيــون بــرلــني.وتــبــدو الــفــرق الــثــالثــة التي 

تحتل املراكز األولى في الدوري مرشحة فوق العادة لكسب 
للمسابقة قد  العادي  االستئناف غير  لكن  الثالث،  النقاط 
يــخــبــئ مــفــاجــآت غــيــر مــحــســوبــة.وقــال مــديــر بــوروســيــا 
دورتموند العبه السابق سيباستيان كيل «علينا أن نتوقع 

مفاجآت وتغييرات في الترتيب».
نهاية هذا  أن  مــدربــون والعــبــون ومسؤولون على  وأجمع 
توقف  فــتــرة  بعد  ذهنيا»  «ستحسم  االستثنائي  املــوســم 
طويلة.ولن تكون املالعب الفارغة هي املشكلة الوحيدة، بل 
سيكون من الضروري أيضا ملتطلبات بروتوكول الصحة 

والــذي سيؤثر كليا على كل ما يجري عــادة في املالعب: 
إلى  الفريقني  املالبس، دخــول  غــرف  املسافات في  احترام 
العناق  أو  باليدين  املصافحة  امللعب بشكل منفصل، منع 
للبدالء والجهاز  إلزامي  القناع  ارتداء  لالحتفال باألهداف، 

الفني على مقاعد االحتياطيني...
ـــوحـــيـــدة بــحــســب عـــالـــم الـــنـــفـــس هــــي أن الــحــكــام  املــــيــــزة ال
«سيقدمون أداء أفضل وسيرتكبون أخطاء أقل، ألن تأثير 
الجمهور عليهم (في املباريات التي تقام في ظروف عادية) 

هائل».

يغيب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ 
عـــن مـــبـــاراة فــريــقــه ضـــد فــولــفــســبــورغ 
الــدوري  استئناف  خــالل  السبت  اليوم 
األملـــــانـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وذلـــــــك بــســبــب 
خـــروجـــه مـــن فــنــدق إقــامــتــه فـــي خــرق 
على  املعتمدة  الصحي  الحجر  لقوانني 

خلفية فيروس كورونا املستجد.
وكـــان مــن املــقــرر أن يــبــدأ املــديــر الفني 
ـــغ مــــن الـــعـــمـــر 48 عــــامــــا مــهــمــتــه  ـــبـــال ال
السبت  اليوم  أوغسبورغ  مع  التدريبية 
ضـــد فــولــفــســبــورغ بــعــد شــهــريــن من 
التوقف في البوندسليغا بسبب جائحة 

فيروس «كوفيد - 19».
وقــــال هــيــرلــيــخ الــــذي ذهـــب إلـــى ســوبــر 
وكريم  أسنان  معجون  لشراء  ماركت 
الـــبـــشـــرة: «لـــقـــد ارتـــكـــبـــت خــطــأ عــنــدمــا 
غـــــادرت الـــفـــنـــدق»، مــضــيــفــا «حـــتـــى لو 
اإلجـــــــراءات الصحية  احــتــرمــت جــمــيــع 
عند مغادرة الفندق، ولكن لم يكن علي 
خــــرق الـــقـــواعـــد ومـــغـــادرتـــه مــهــمــا كــان 

السبب».
ـــــســـــمـــــاح بـــاســـتـــئـــنـــاف  ومـــــــــن أجـــــــــل ال
املنافسات السبت، وعدت رابطة الدوري 
األملــــانــــي بـــالـــخـــضـــوع الـــــى بـــروتـــوكـــول 
صحي صارم يؤطر تقريبا كل جانب 
مــــن جــــوانــــب حــــيــــاة الــــالعــــبــــني. وعـــني 
الــدولــي األملــانــي الــســابــق مــدربــا لــنــادي 
آذار املاضي مكان  أوغسبورغ في 10 
الــذي أقيل مــن منصبه  مــارتــن شميت 

1بسبب النتائج السيئة.

ـالـاللــالنــضــمــام مــن انتر  مــارتــيــنــيــز، املــرشــح بــقــوة
االيطالي إلى الفريق الكاتالوني.

وفي ظل تقارير كثيرة تشير الى رغبة
بــرشــلــونــة بــضــم الوتـــــــارو مـــن انــتــر،
أعاد ميسي توجيه االشــادات ملواطنه

ديبورتيفو»:  «مــونــدو  لصحيفة  وقــال 
«الكون صريحا، ال اعرف إذا حصلت
مــــفــــاوضــــات حـــــولـــــه. ال تـــحـــصـــل  او 
فــكــرة لــــدي. لــكــن كــمــا قــلــت مـــن قــبــل، 
الوتارو مهاجم رائع وكامل. هو قوي 

ويــراوغ جيدا، يمكنه تسجيل االهــداف 
وبــــمــــقــــدوره حـــمـــايـــة الـــــكـــــرة. لــديــه

التشابه نــقــاط  مــن  الكثير 
مــع لــويــس ســواريــز.

ســــــنــــــرى مـــــــاذا 
سيحصل».

إيناس  الشابة  الجزائرية  املضرب  كــرة  العبة  حصلت 
إيبو التي انتقدت النجم النمساوي دومينيك تييم لعدم 
رغبته في تقديم مساعدة مالية لالعبني غير املحترفني 
فــيــروس «كوفيد - 19»، على تعاطف  فــي ظــل تفشي 
من األميركية املخضرمة فينوس وليامس واالسترالي 
نيك كيريوس ووعد من رئيس البالد لدعم مسيرتها.

وفي فيديو مدته تسع دقائق نشرته في حسابها على 
إيــبــو املصنفة 620 عامليا  قــالــت  مــوقــع «انــســتــاغــرام»، 
لو كنت  «عزيزي دومينيك.. كيف ستصبح مسيرتي 

فــي مــكــانــك؟». وأكـــد تــيــيــم، املــصــنــف ثــالــثــا عــاملــيــا، في 
في  املساهمة  فــي  رغبته  عــدم  املــاضــي  نيسان  نهاية 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  دعمه  صندوق مشترك 
املصنف اول فــي الــعــالــم والــنــجــمــان االســبــانــي رافــايــل 
نــادال والسويسري روجــر فــيــدرر، من اجــل مساعدة 
الــالعــبــني الــذيــن يــواجــهــون صــعــوبــات بــســبــب تفشي 

تييم  وقــال  املستجد.  كــورونــا  فيروس 
الــقــول بانه  «بــصــراحــة، يتعني عــلــي 

ال يــوجــد العـــب يــكــافــح مـــن اجــل 
االقل  الالعبني  يعيش، حتى  أن 

تصنيفا. لن يجوعوا».
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عــلــى أطــنــان مــن الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــتــي سلكت 
تبت 

ُ
طــريــقــهــا مــن مــصــر الـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، ك

عبارة «من الشعب املصري الى الشعب األميركي»، 
فـــي مـــبـــادرة شــمــلــت أيـــضـــا دوال أخـــــرى صــديــقــة 
وتعكس إرادة مصر في استخدام «القوة الناعمة» 
لتعزيز عالقاتها الدولية في زمن فيروس كورونا 

املستجد.

مبادرات كريمة
العالم  فــي  الجائحة  ضحايا  عــدد  يقترب  وبينما 
من 300 الف، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وبريطانيا  املتحدة  الــواليــات  الــى  طبية  مساعدات 
املــبــادرات  والــصــني وإيطاليا والـــســـودان، لكن هــذه 
الكريمة لم تنجح في إقناع جميع املصريني الذين 
يعيشون في جزء كبير منهم أوضاعا اقتصادية 
صعبة. وقامت وزيرة الصحة املصرية هالة زايد في 
نيسان بزيارة الى إيطاليا، إحدى أبرز بؤر الوباء 
م بنفسها املساعدات املصرية من 

ّ
في أوروبا، لتسل

أقنعة واقية وقفازات الى وزير الخارجية اإليطالي 
لويجي دي مايو.

الــزيــارة لعاصفة من  الــوزيــرة بعد هــذه  وتعرضت 
االنتقادات على وسائل التواصل االجتماعي، وعّبر 

املدّونون عن استغرابهم لتقديم هذه املساعدات في 
وقت لم يكن املصريون يجدون أقنعة أو قفازات في 

الصيدليات.

«دبلوماسية الصحة»
ويـــوضـــح أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
برمنغهام جيراسيموس تسوراباس لفرانس برس 

أن «دبلوماسية الصحة هي إحدى االستراتيجيات 
دور  الــى  الطامحة  الجنوب  دول  اليها  لــجــأت  الــتــي 

كبير على الساحة الدولية».
وبــحــســب تـــســـورابـــاس، تــمــيــل مــصــر الــــى إعــطــاء 
ــــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى الــســيــاســة  ــــوي «األول
الستراتيجية  هــذه  أن  ذلــك  مــع  الــداخــلــيــة». ويعتقد 
«لن تصل الى مداها» بسبب االحتياجات املتنامية 

للبالد من األدوات الطبية الالزمة لحماية املواطنني.
وتخطت مصر، البلد األكبر ديموغرافيا في العالم 
حاجز  نسمة،  مليون   100 يقطنها  والتي  العربي 
العشرة آالف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها نتيجة 

الفيروس قرابة 600، وفق األرقام الرسمية.
وفـــي خــطــوة مــثــيــرة لــلــدهــشــة، قــامــت مــصــر الــتــي 
 1,3 قيمتها  ســنــويــة  أمــيــركــيــة  مــســاعــدات  تتلقى 
من  بأطنان  محّملة  طــائــرة  بــإرســال  دوالر،  مليار 
الــتــجــهــيــزات الطبية الــشــهــر املــاضــي الـــى الــواليــات 
الشؤون املصرية يزيد  الخبير في  املتحدة. ويرى 
صايغ من مركز كارنيغي الشرق األوسط ببيروت 
أن هذه املبادرات تندرج في إطار «حمالت العالقات 
الــعــامــة والـــدعـــايـــة الــشــكــلــيــة» مـــن جـــانـــب حــكــومــة 

السيسي.
ويعتقد صــايــغ أن الــهــدف مــن هـــذه املـــبـــادرات هو 
ــة كسب  إظـــهـــار قـــــدرات الــنــظــام املـــصـــري ومــحــاول
األنشطة  من  النوع  هذا  «بوضوح،  ويقول  تقديره. 
لـــن يـــكـــون لـــه تــأثــيــر دائـــــم عــلــى صـــــورة الــحــكــومــة 
املصرية في الخارج»، مضيفا «ما يمكن أن يكون 
مؤثرا هو إدارة ناجحة ألزمة (كوفيد - 19) وإعادة 

االقتصاد للوقوف على قدميه مرة أخرى».
ويــمــكــن وضــــع مــــبــــادرة املـــســـاعـــدات املـــقـــدمـــة الــى 
أقامها  التي  العالقات  في سياق  املتحدة  الــواليــات 
الــســيــســي خــــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة مـــع الــرئــيــس 

األميركي دونالد ترامب ومع الزعيم الصيني كسي 
جينبينغ.

إبهار املصريني
ووفق أستاذة العلوم السياسية في كلية الدراسات 
الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن ريم أبو الفضل، 
الى إبهار املصريني.  فإن مبادرة السيسي تهدف 
ويرى املحللون الذين تحدثت إليهم فرانس برس أن 
الدائر حول سد النهضة  موقف مصر من الجدل 
الذي تبنيه إثيوبيا على النيل يفّسر جزئيا الحملة 

الدبلوماسية املصرية األخيرة.
فبعد تسع سنوات من املفاوضات، لم يتم التوصل 
التي تخشى من أن يحّد  اتفاق بني مصر  الــى أي 
السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه 
النهر، وبني إثيوبيا التي تتطلع الى التنمية. ولجأت 
أديس أبابا الى شركات إيطالية وصينية للمشاركة 
في تشييد السد، في حني اتجهت مصر الى إدارة 
والــســودان  إثيوبيا  مع  املفاوضات  لتفعيل  ترامب 
أبو الفضل  النيل. وتعتقد ريم  املعنية كذلك بمياه 
أن دبلوماسية الرئيس السيسي لم تقنع املصريني 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون اآلن جــائــحــة كــــورونــــا. وتــقــول 
«املــصــريــون يــعــرفــون تــمــامــا أن هــنــاك نقصا في 
االســتــثــمــارات فـــي الــصــحــة الــعــامــة وفـــي مــجــاالت 

أخرى في ظل اإلدارة الحالية».

ة عادات غذائيَّ
وتـــّم تقديم فــرضــيــات عــدة ملــحــاولــة تفسير هذه 
وهي  الواقية  األقنعة  ارتـــداء  ثقافة  مثل  الــظــاهــرة، 
اليابان حتى قبل ظهور (كوفيد  شائعة جدًا في 
طريقة  أو حتى  املنخفض  البدانة  ومعّدل   ،(19  -
إلقاء التحية عن بعد من دون قبالت وال مصافحة 

باليد.
وفــــي فـــرضـــيـــات أكـــثـــر غــــرابــــة، تــــّم الـــتـــحـــدث عن 
كبير  األسماك بشكل  تناول  مثل  غذائية  عــادات 
وهو  الـ“ناتو“  تناول  أو  بالفيتامني-د  غنية  وهــي 
الجهاز  يقّوي  الذي  ر  املخمَّ الياباني  الصويا  فول 

املناعي.
في  اإلصابات  عدد  في  الواضح  التراجع  ومقابل 
األســابــيــع األخــيــرة، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء شينزو 
آبي الخميس رفع حال الطوارئ في معظم مناطق 

البالد، قبل أسبوعني من املوعد األولي لرفعها.
لكن يتّم االعتراض على هذا النجاح. يعتقد خبراء 
األعــــداد في  مــن   بكثير 

ّ
أقـــل الرسمية  األرقــــام  أن 

الــواقــع، بسبب إجــراء عــدد محدود من الفحوص 
عليهم  تظهر  الــذيــن  لــألشــخــاص  وتخصيصها 

أعراض حادة.

عوامل ”ال يمكن قياسها“
جِر اليابان إال 218200 فحص 

ُ
حتى 11 أيار، لم ت

 أدنى 
ً
منذ بداية األزمة، وفق وزارة الصحة، مسّجلة

مستوى للفحوص بالنسبة لعدد السكان من بني 
دول مجموعة السبع، وفق موقع ”وورلدوميترز“ 

لالحصاءات.

وأقّر أحد املستشارين الطبيني للحكومة شيغيرو 
أومــــي بـــأن ”أحـــــدًا ال يـــعـــرف“ مـــا إذا كـــان الــعــدد 
الحقيقي لإلصابات في اليابان ”أكبر بـ10، 12 أو 

20 مرة“ من األرقام الرسمية.
وأشــــــار أســـتـــاذ الــســيــاســات الــعــامــة فـــي جــامــعــة 
هـــوكـــايـــدو (شـــمـــال) كـــازوتـــو ســـوزوكـــي إلــــى أن 
ــف لــيــس سياسة 

ّ
”إجــــــراء فــحــوص بــشــكــل مــكــث

اليابان“ معتبرًا أن مع معّدل %7,5 من الفحوص 
إيجابية، فإن ما تقوم به السلطات غير كاٍف.

وقــال مساعد مدير مركز استشفائي كبير في 

طــوكــيــو ريــوجــي كــويــكــي إن املــعــطــيــات الرسمية 
(الــوضــع) بشكل  ندير  أننا  بالضرورة  ”ال تعني 
جـــّيـــد“. وأوضــــــح أن انــخــفــاض عــــدد اإلصـــابـــات 
ـــجـــديـــدة ”ال يـــعـــود إلـــــى مــــا تــفــعــلــه الــحــكــومــة“  ال
إلــــى عـــوامـــل ”ال يــمــكــن قــيــاســهــا“ مرتبطة  لــكــن 
ـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة  ـــيـــني مـــثـــل ال ـــان ـــيـــاب بـــــعـــــادات ال
الثقافة  فــي   

ً
أصــال املــوجــود  االجتماعي  والتباعد 

 

املحلية.
وتــعــّرضــت الــيــابــان فــي وقـــت مبكر جـــدًا لــألزمــة 
الــصــحــيــة مــع وصـــول مطلع شــبــاط إلـــى مياهها 

سفينة ”دايموند برنسيس“ السياحية التي كانت 
آنذاك أكبر بؤرة لإلصابات خارج الصني، منشأ 

الفيروس.
إدارتــهــا ألزمة  وبعدما تعّرضت النتقادات جــراء 
بعدها  الحكومة  ضــربــت  برنسيس“،  ”دايــمــونــد 
بيٍد من حديد اعتبارًا من شباط عبر طلب إغالق 
املؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البالد. ورغم 
اليابان في أواخر  ذلــك، ارتفع عدد اإلصابات في 
أمــام عــدد متزايد من  غلقت حــدود البالد 

ُ
آذار. وأ

األجانب. وأعلنت الحكومة حال الطوارئ في مطلع 
نيسان.

خطوة ”غير عادلة“
املتخذة  التدابير   من 

ً
أكثر مرونة النظام  هذا  لكن 

في دول أخرى، إذ إنه يسمح للسلطات االقليمية 
بدعوة السكان إلى البقاء في منازلهم ألكبر قدر 
ممكن من الوقت ولبعض املتاجر غير الضرورية 
باإلغالق موقتًا، لكن من دون فرض عقوبات على 

املخالفني.
وأقّرت الحكومة أيضًا خطة مساعدات هائلة بقيمة 
117 ألف مليار ين (أكثر من ألف مليار يورو) لدعم 
الشركات والسكان مع تقديم إعانة موحّدة بقيمة 
 مئة ألف ين (حوالى 860 يــورو) لكل مواطن في 
الــبــالد. إال أن رئيس الـــوزراء راكــم األخــطــاء. فقد 
بتوزيع  القاضي  قـــراره  جــراء  للسخرية  تــعــّرض 
لكل أسرة كمامتني من قماش قابل للغسل، لكن 

القت نوعيتها انتقادات.
ورأى خبير السياسة اليابانية في شركة ”تينيو“ 
أن خطوة شينزو  هاريس  توبياس  االستشارية 
آبــــي كــانــت ”غــيــر عــــادلــــة“. وأضـــــاف فـــي حــديــث 
لوكالة فرانس برس ”أعتقد أنه واجه صعوبة في 
البداية، لم يتواصل بشكل  استباق األحــداث منذ 

فّعال بما فيه الكفاية وأضّر به مساعدوه“.
ووفــــــق اســـتـــطـــالع لــــلــــرأي حـــديـــث أجــــرتــــه وكـــالـــة 
مــن   % 57,5 فــــــإن  لــــألنــــبــــاء،  نــــيــــوز“  ”كـــــيـــــودو 
األشــخــاص الــذيــن شــاركــوا فــي االســتــطــالع غير 
راضــــني عــن عــمــل الــحــكــومــة فــي مــواجــهــة الــوبــاء 
املـــؤيـــدة اآلراء  مـــن  فــقــط   %  34,1 مـــع   الـــعـــاملـــي، 

لها.
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مـــع دخـــــول املــمــلــكــة املــتــحــدة وعــاصــمــتــهــا 
الجزئي  الحظر  من  السابع  األسبوع  لندن 
للمدن وخاصة مدينة لندن بسبب تفشي 
ــل الــحــيــاة في 

ّ
ــــذي عــط فـــيـــروس كـــورونـــا ال

عـــمـــوم املــمــلــكــة مــنــذ أواســــــط شــهــر آذار, 
وبـــعـــد قــــــرار إغــــــالق املــــســــارح واملـــتـــاحـــف 
استحدثت  واملــعــارض،  السينما  وصـــاالت 
ة أسلوبًا جديدًا للحفاظ  املتاحف البريطانيَّ
عــلــى نــشــاطــاتــهــا وتــفــاعــلــهــا مــع الجمهور 
البريطاني والعاملي رغم إغالقها، فأنشأت 
ة  ة مصحوبة بمسابقات فنيَّ عروضًا يوميَّ
خاصة باملعروضات واللوحات عن طريق 

منصة (فن اململكة املتحدة). 

Art UK
تقوم منصة (يو كي آرت) بعرض الفنون 
املختلفة (اونالين) وتدعو الناس للجلوس 
فــي بــيــوتــهــم واالســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة حّية 
لـــكـــل الـــفـــنـــون وتــشــجــعــهــم عـــلـــى الــتــفــاعــل 
ة  فنيَّ  

ً
أعماال تبث  فاملنصة  مباشرة،  معها 

مـــن ثـــالثـــة آالف مــتــحــف ومـــعـــرض حــول 
عـــام مملوك  هــو  مــا  املــتــحــدة منها  اململكة 
للدولة ومنها ما هو خاص تابٌع لفنانني أو 

ة. أصحاب معارض فنيَّ
كـــمـــا ويــــشــــتــــرك يـــومـــيـــًا مـــــا ال يـــقـــل عــن 
كما  بأعمالهم,  فنان  ألــف  وأربعني  خمسة 
تــقــوم املــنــصــة بــوضــع اخـــتـــبـــارات وأســئــلــة 
لثقافة  كاختبار  املــعــروضــة  الــلــوحــات  عــن 

الزائرين.
ومـــن ضــمــن هـــذه االخـــتـــبـــارات يــتــم وضــع 
لوحة ما لرسام ما أو منحوتة ما أو عمل 

 مفاده:
ٌ

فني ما ومن ثم ُيطرُح سؤال
أيــن رســم الفنان هــذه اللوحة؟ أو أيــن كان 
الــفــنــان لحظة رســـم هـــذه الــلــوحــة؟ أو مــاذا 
تعني هذه املنحوتة.. أو ما هي الرسالة التي 

يريد إيصالها.. إلخ من األسئلة.
والــذي قــام بإنشاء هــذه الفكرة واإلشــراف 

عليها وتفعيلها هو متحف مدينة «أبردين» 
للفنون، وهو يضم واحدة من أهم وأفضل 
ة في اململكة املتحدة، منها  املجموعات الفنيَّ
أعمال فنية لفنانني اسكتلنديني معاصرين 
وقدماء أمثال هنري رايبورن وجوان آردلي 
 
ً
وصموئيل بيبلوي وراشيل ماكلني، فضال

«كلود  كـ  لفنانني عامليني  أعمال مهمة  عن 
مونيه وفرانسيس بيكون وغيرهم».

وقـــد صــــّرح الــقــائــمــون عــلــى هـــذا املــشــروع 
بأنَّ األسئلة يتم تعيينها من قبل معارض 

ة. ومتاحف أبردين الفنيَّ
تجدر اإلشــارة الى أنَّ مدينة «أبردين» هي 
من  وأغناها  اسكتلندية  مدينة  أكبر  ثالث 
حيث املوارد الطبيعية والبشرية والتنموية 
ـــعـــدُّ ايــضــًا مــن أهـــم املــدن 

ُ
واالقــتــصــاديــة وت

ة في بريطانيا. الفنيَّ
الـــى ســتــة حقول  وقـــد تــم تقسيم املــنــصــة 
(التسجيل, اكتشف, األماكن, التسّوق, من 
(اكتشف)،  حقل  أهمها  وســاعــدنــا)،  نحن 
إذ يضم مجموعة هائلة من األعمال الفنية 
بـــشـــروح واضـــحـــة حـــول الــلــوحــة والــفــنــان. 
للزائرين  تتيح  إذ  (األمــاكــن)،  وكذلك حقل 
اخـــتـــيـــار املـــتـــحـــف الـــــــذي يــــــــودون زيــــارتــــه 
واالطــالع على ما فيه من أعمال. أما حقل 

الثمينة من  الــهــدايــا  الــتــســّوق فيتيح شـــراء 
بــوســت كـــاردز ولــوحــات ومــالبــس وأكـــواب 
التماثيل  أو  الفنية  األعــمــال  عليها  ُرسمت 
بعد  توصيلها  ويتم  ة  التقليديَّ واملنحوتات 

الشراء للبيت خالل يومني.
هـــذا الــتــحــّول الــحــيــاتــي فــي حــيــاة املجتمع 
الــبــريــطــانــي والـــعـــاملـــي وتــحــويــلــه مـــن عــالــم 
حقيقي واقعي الى عالم تكنولوجي بامتياز 
املهتمني في  مــن  الكثير  أمـــام  الــحــوار  فتح 
ــة مــواكــبــة هـــذا الــعــالــم الــجــديــد، وهــل  كــيــفــيَّ
الــحــيــاة بــعــد كـــورونـــا ســتــتــحــول الـــى حياة 
األول  االعــتــمــاد  يجعل  مــا  بالفعل؟  ة  رقميَّ

على االنترنت؟ 
وهل سيتغير التفاعل الحقيقي بني البشر 
الـــى تــفــاعــل افــتــراضــي مبني عــلــى أســاس 
املــســافــة والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي؟ وهـــل هــذا 
ــه 

ّ
ـــى بــث  هـــو مـــا تــســعــى الــحــكــومــات ال

ً
فــعــال

ــهــذا فهي  والــتــشــجــيــع عــلــيــه بــني الـــنـــاس، ول
تــدعــم مثل هــذه املــنــصــات؟ أم انــهــا مجرد 
ة  فترة قصيرة تحاول الحكومات األوروبيَّ
للناس  ة  الترفيهيَّ الــخــدمــات  بعض  توفير 

كي ال يضجروا من حياتهم الجديدة؟
 الكثير من هذه األسئلة لم نجد لها جوابًا 

بعد!

الـــقـــارة املتجمدة  الــعــلــمــيــة فــي  الــفــرق 
ــة عـــن بــقــيــة الــعــالــم  الــجــنــوبــيــة مــعــزول
ألشهر عــديــدة، ولــم تسجل أي منها 
فلماذا  كــورونــا.  بفيروس  إصابة  أي 
يتبع أفراد هذه الفرق تعليمات العزل 
ملحاربة الفيروس الذي يعتقد أنه غير 

موجود في القارة أصال؟

الوقاية خير من العالج 
يـــقـــول بــــراديــــب تــــومــــار، وهــــو طبيب 
يشارك في بحوث علمية تجرى في 
مــحــطــة بــهــاراتــي الــهــنــديــة فــي الــقــارة 
املتجمدة الجنوبية ”سيكون تسجيل 
بـــ“كــوفــيــد – 19“ هنا  حــالــة إصــابــة 
كــــارثــــيــــًا، ولــــذلــــك نــتــبــع نـــحـــن أيــضــا 
معزولون  فنحن  اإلغــــالق.  تعليمات 
داخــل عــزلــة، ولكن الــوقــايــة خير ألف 

مرة من العالج“.
هذا هو خامس شهر من سنة كاملة 

يقضيها تومار في املحطة القطبية.
وإذا وصل مرض ”كوفيد – 19“ إلى 
إحـــدى مــحــطــات الــبــحــوث فــي الــقــارة، 

سيكون تأثير ذلك مدمرا.
فليس هناك أي مكان يمكن للعاملني 
الــــلــــجــــوء إلــــيــــه، والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
مــــحــــدودة جـــــدا، وإمـــكـــانـــيـــة إنــتــشــار 

الفيروس كبيرة.
ولـــــــذا، ورغــــــم وجـــــودهـــــم فــــي الـــقـــارة 
الوحيدة الخالية من الفيروس، يطبق 
ــبــعــثــة الــهــنــديــة  األفــــــــراد الــــــ 23 فــــي ال
إجراءات اإلغالق منذ  شباط املاضي.

ويخضع أي قـــادم جــديــد إلــى الــقــارة 
للعزل ملدة أسبوعني.

وإذا ظهرت أعراض اإلصابة بكوفيد 
القارة املتجمدة  على أي شخص في 
من  كــل  وعــلــى  عليه  يجب  الجنوبية، 
كـــان عــلــى إتــصــال بــه عـــزل أنفسهم 

فورا.
يذكر أن 29 دولة لها محطات وقواعد 

في القارة املتجمدة الجنوبية.

ألفة مفقودة
وكـــان أفــــراد هـــذه املــحــطــات املختلفة 
ــــــزيــــــارات مــــع بــعــضــهــم  ـــون ال يـــتـــبـــادل

البعض بشكل دوري قبل اإلغالق.
ــــزيــــارات،  وعـــنـــدمـــا كـــانـــت تــتــم تــلــك ال
بلد  علم  يــرفــع  املضيف  الفريق  كــان 
الـــضـــيـــوف، وكـــانـــت الـــفـــرق املــخــتــلــفــة 
بمشاركة  الوطنية  بأعيادها  تحتفل 
إحدى  احتاجت  وإذا  األخــرى.  الفرق 
املحطات بعض املعدات، كانت تطلبها 

من املحطات املجاورة األخرى.
ويــقــول تــومــار ”ال وجـــود فــي العالم 
الحقيقي (أي خارج القارة الجنوبية) 
لهذا املستوى من االنسجام واأللفة“.

ولــكــنــه يــضــيــف أنــــه لـــم يـــر أحـــــدا من 
البعثات األخرى منذ أوائل آذار عندما 

أوقفت الفعاليات املشتركة.
عــنــدمــا وصــــل الـــدكـــتـــور تـــومـــار إلــى 
محطة بهاراتي في الـ 15 من  تشرين 
الـــتـــأثـــيـــرات  لــــدراســــة   2019 ـــثـــانـــي  ال
الــنــفــســيــة لــلــبــعــثــات الــقــطــبــيــة عــلــى 
أما  العالم عاديا جــدا.  كــان  الباحثني، 
لــتــومــار، هــنــاك شعور  اآلن، والــكــالم 
دائـــم بالقلق فــي املــحــطــة يــغــذيــه شح 
املـــعـــلـــومـــات حــــول فـــيـــروس كـــورونـــا 

والخوف على األهل في الوطن.
فــالــدكــتــور تـــومـــار وزمـــــــالؤه ليست 
تأثيرات  عــن  مبهمة  فــكــرة  إال  لديهم 
الوباء العاملي وإجــراءات اإلغالق التي 

تبعت انتشاره.
وأصدقائه  أهله  على  تومار  ويعتمد 

لتزويده بآخر التطورات.
ويــجــد صــعــوبــة فــي تــصــور تــأثــيــرات 
بعض من جوانب التباعد االجتماعي.

ويـــقـــول ”يـــقـــول لـــي أصـــدقـــائـــي إنــهــم 

يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت ظـــــــروف مــشــابــهــة 
لــظــروفــنــا، فــهــم مــعــزولــون وحبيسو 

منازلهم“.
العالم  تصور  أستطيع  ”ال  ويضيف 

بأسره مرتديا الكمامات“.
وأصــبــح االنــتــقــال مــن وإلـــى املحطات 
أمـــرا صعبا بــوجــود إجــــراءات العزل 

في شتى دول العالم.
وقــــــد يـــعـــنـــي هــــــذا أن عـــلـــى الــعــلــمــاء 
والباحثني البقاء في املحطات القطبية 
ـــعـــدة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة فــــي الــطــقــس  ل

البارد واملوحش.

نائية وموحشة
تــعــد مــحــطــة بـــهـــاراتـــي، الـــواقـــعـــة في 
مــنــطــقــة تـــالل الرســـمـــان املــطــلــة على 
العمل  بــدأت  والــتــي  الجنوبي،  املحيط 
أكــثــر  مــــن  واحـــــــدة  عـــــام 2012،  فــــي 
مـــحـــطـــات الـــبـــحـــث عـــزلـــة فــــي الـــعـــالـــم. 
فأقرب بر منها، جنوب أفريقيا، التي 
تبعد عنها مسافة 5 آالف كيلومترا، 
هي  املتاحة  الــوحــيــدة  النقل  ووسيلة 
السفن التي ال تبحر إال في الصيف 
الثاني  تــشــريــن  بــني شــهــري  القطبي 

ونهاية آذار.
الــذيــن يقيمون فــي مناطق  ولـــذا فــإن 
جيدا  يعلمون  كهذه  وموحشة  نائية 

كيفية التأقلم مع اإلغالق.
املدة  طيلة  منزله“  ”مــن  يعمل  فالكل 

التي يمكثون فيها في املحطة.
تـــجـــاريـــة، وال  مـــحـــال  أي  تـــوجـــد  وال 
الـــخـــارج، إذ قد  إمــكــانــيــة للمشي فــي 
تنخفض درجة الحرارة إلى 40 درجة 

مئوية تحت الصفر.
وخــضــع كـــل الــعــامــلــني فـــي بــهــاراتــي 
ــــى تـــدريـــب مــكــثــف قــبــل وصــولــهــم  إل
كيفية  من خالله  تعلموا  املحطة  إلــى 
الــتــأقــلــم عــقــلــيــا وبـــدنـــيـــا مـــع الــشــتــاء 

القطبي.
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جدرانه  ويلمسون  املقامات  يطوفون  الـــزوار  كــان  فبعدما 
لنيل البركات، باتوا اليوم بسبب فيروس كورونا املستجد، 
مرغمني على تأدية الزيارة افتراضيًا، على غرار الربيعي 
الذي ال يبعد منزله إال مئات األمتار عن مرقد االمام علي 

عليه السالم.
وســجــل الــعــراق أول إصــابــة بــهــذا املـــرض قبل نحو ثالثة 

أشهر، وكانت في مدينة النجف جنوب بغداد.
أمير  يــا  "أزورك  بيديه  وجــهــه  يغطي  وهــو  الربيعي  يـــردد 
التي  بعد"،  "عــن  املــرة عبارة  هــذه  إليها  املؤمنني"، مضيفًا 
البديلة عن  بــالــزيــارة  القيام  الــديــن عند  أوصــى بها علماء 
إمام  وهــو  العتابي،  علي  الشيخ  يؤكد  املرقد.  في  التواجد 
أحــد املساجد القريبة من مرقد اإلمــام علي (ع): "فــي ظل 
الظروف الحالية، والحجر الصحي الذي تفرضه الحكومات 
في العالم، زيارة مراقد األئمة مقبولة سواء كانت عن قرب 

أو بعد".
الــذي يكتظ عادة  يبدو املشهد غير اعتيادي داخــل املرقد 
بــالــزوار، خصوصًا في األيــام األواخــر من شهر رمضان 
تزامنًا مع استشهاد علي بن أبي طالب عليه السالم. فقد 
الطيران ومنع  التجول ووقــف  العام مع حظر  هــذا  اختفوا 

دخول غير املقيمني إلى محافظة النجف.
بـــزوار عراقيني وخليجيني  الــتــي كــانــت تعج  الــشــوارع  فــي 
يسمع سوى  يعد  لم  وأوروبــيــني،  وباكستانيني  وإيرانيني 
ــــشــــوارع املــحــيــطــة، الـــتـــي تتخذ  صــــوت الــعــصــافــيــر فـــي ال
أعشاشًا لها من أغطية أكشاك الباعة املكسوة غبارًا بعدما 

هجرت منذ أسابيع.

العام  هــذا  يستطع  لــم  الـــذي  الــســعــدي  نعمان  يتحسر 
وللمرة األولى أداء مراسم الزيارة، بالقول: "أحلم بزيارته 
ألنــنــا نـــزوره مــســاء كــل يــوم مــن أيـــام شهر رمــضــان، 

اليوم ال يمكنني رؤيته إال من بعيد عبر هاتفي".
وبــاإلضــافــة الـــى الــبــث املــبــاشــر عــبــر بــعــض الــقــنــوات 
التي  والتطبيقات  الــســاعــة،  مـــدار  على  التلفزيونية  

الدينية  السلطات  الضريح، وفــرت  تؤمن عرض صور 
العراقيني  لجميع  رقم هاتف مجانيًا  املراقد  املسؤولة عن 
إلى  بالهاتف  املتصل  ويستمع  الــزيــارة.  لهم  تتسنى  كــي 
 
ً
أهال "الــســالم عليكم،  يقول  عبارة مسجلة بصوت رجــل 
 في زيارة اإلمام علي"، ليمنح بعدها املتصل دقيقة 

ً
وسهال

تقريبا ألداء الشعيرة التي تردد عادة عند مدخل املرقد.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــســتــمــر مـــالكـــات مــســؤولــة عـــن تــأمــني 
ومــواصــلــة خــدمــة االتــصــال واالنــتــرنــت أو عــمــل كــامــيــرات 
متعددة في املرقد، في عملها في غرفة خوادم االتصاالت.

ويـــــســـــاعـــــد هــــــــــؤالء عــــلــــى تــــوفــــيــــر فــــــــرص لـــكـــثـــيـــر مــن 
أداء  ، خـــصـــوصـــا خــــــالل شـــهـــر رمــــــضــــــان،  املـــســـلـــمـــني 

واجـــبـــاتـــهـــم ومــســتــحــبــاتــهــم 
كــــــورونــــــا،  فــــــيــــــروس  لـــخـــطـــر  الـــــتـــــعـــــرض  الــــديــــنــــيــــة دون 
بــحــيــاة  وأودى  عــــراقــــي  آالف  ثـــالثـــة  نـــحـــو  أصــــــاب  الــــــذي 
وزارة  إلحــــــصــــــاءات  وفــــقــــًا  أشـــــخـــــاص،   110 مــــن   أكــــثــــر 

الصحة.
العمل  ة،  االفتراضيَّ الــزيــارة  هــذه  املسؤولون عن  ويواصل 
حاليًا  تــنــوي  ال  العراقية  السلطات  إنَّ  إذ  كــبــيــرة،  بجهود 
لــم تشهدها  الدينية، فــي سابقة  املــراقــد  أبـــواب  إعـــادة فتح 
 الــبــالد حــتــى فــي أيـــام الـــحـــروب الــشــرســة الــتــي مـــرت على

البالد.
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ها أو هجرتك، لكنَت بعد 17 سنة – أو دون 

َ
 هجرت

ً
أقسم لو كانت حبيبة

ذلك من الســــــــنني- نسيَت ذكرها وذكرياتها، إال هذه املولودة من رحم 
املعاناة في بيت تراثي من بيوتات بغداد – الكرخ، على مبعدة مئة من 
السفارة البريطانية في منطقة الشواكة، وكان قدر املولودة التي تدعى 
(الصبــــــــاح) أْن ترى النور في هذا املــــــــكان الذي ال يصلح أْن يكون دارًا 
للنشر أو االوبرا أو األيتام، ألنها دار سكنّية من طرازها الى نكهتها، 
مثلما كان قدرها أْن تمارس نوعًا من حرية الصحافة ال عهد لها به وال 
تجربة، وأْن تحتمل من حولها أصوات الرصاص ومشاهد املسلحني 
 والحواسم والخارجني على القانون وهم ينتهكون حياتها وهدوءها 

وحرمتها!!
 هنــــــــاك قرابة 23 صفحــــــــة أفردتها فــــــــي (مذكراتي) ملرحلــــــــة االعداد،
ال يتسع املجال للخوض في تفاصيلها... املهم هنا أْن أستحضر بعض 
من أعانتني شيخوختي على استحضاره من مالكها املؤسس (أكرم 
علي حسني، رياض شــــــــابا، فالح املشعل، 
مقــــــــداد عبد الرضا، ســــــــعد هــــــــادي، غانم 
حسن، ام حاتم، تركي كاظم جودة، سروة 
عبدالواحــــــــد، هديل غانم، عــــــــادل عبد الله، 
ســــــــيف الدين كاطع، كاظــــــــم الطائي، ظمياء 
الربيعي، حســــــــن العاني).. وهــــــــا قد هيأنا 
 كل شــــــــيء للعدد صفر الذي صدر بتاريخ
17/ 5 / 2003، وقبــــــــل صــــــــدوره عقدنــــــــا 
اجتماعــــــــًا (تاريخيًا) حضرتــــــــه (الرؤوس 
الكبيــــــــرة) فقط، تزعمه الزميل اســــــــماعيل 
زايــــــــر، كونه (املمول) حيــــــــث أصدر فرمانًا 
أعلن فيه نفسه رئيســــــــًا للتحرير، وأعقبه 
بفرمــــــــاٍن ثــــــــاٍن يقضــــــــي بتعيينــــــــي (نائبًا 
لرئيــــــــس التحريــــــــر)، وقبــــــــل أْن يلتفت الى 
الزميل أكرم علي حســــــــني ليمنحه عنوانًا 
اعترضُت بشدة وقلت له بوضوح (عندما 
كنــــــــُت أكتب فــــــــي جريدة العــــــــراق بصفتي 
كاتبــــــــًا خارجيــــــــًا، وأمــــــــر رئيــــــــس النظــــــــام 
الســــــــابق بمنعي عــــــــن الكتابة مدى العمــــــــر، كان الزميــــــــل أكرم يومها 
مديــــــــرًا للتحرير، وقد اســــــــتمر بصرف أجوري التــــــــي أتقاضاها قبل 
 املنع كما هي، في مجازفة قد تكلفه حياته أو الســــــــجن، فكيف أسمح 
 موقعًا أعلى منه؟) وعبثــــــــًا ذهبْت محاوالت الزميل 

ّ
لنفســــــــي أْن أحتل

زاير!
ثمة الكثير مما يمكن قوله حول (الفوضى الخالقة) التي تتســــــــم بها 
ة صديقي زاير، وأكثر منها ما يمكن أْن يقال بشأن األسماء  شخصيَّ
الكبيرة التي اســــــــتقطبتها الصباح، وما طرحته من رؤى وأفكار غير 
مســــــــبوقة بحكم األجواء الجديدة، وأعتقد أنَّ قراءة العدد رقم (1) من 
الجريــــــــدة وما أعقبه من أعداٍد أخرى، يســــــــتحق وقفــــــــة متأملة، ولكنَّ 
األكثــــــــر أهمية هنا يتعلق بقضية األجور، وكل ما ســــــــواها يؤجل الى 

املقالة املقبلة!!
ما حصل على وجه التحديد اننا في شــــــــهر حزيران 2003 (قبضنا) 
أول (راتب اشــــــــتراكي) من الصديق زاير (مــــــــع أنَّ الرجل على ما أظن 
رأســــــــمالي ليبرالي)، وكان هذا الراتب أشــــــــبه ما يكون بالسلفة، حيث 
لــــــــم تقرر ســــــــقوف الرواتــــــــب بعــــــــد، وكان املبلغ هــــــــو (50) دوالرًا لكل 
منتســــــــب في الجريدة، ســــــــواء أكان ذكرًا أم أنثى، عجــــــــوزًا صالحًا أم 
، ســــــــكرتير تحرير أم فراشــــــــًا، ولم يخفني شــــــــيء في 

ً
مراهقًا محتاال

الصباح قدر خوفي من تســــــــلم راتبي بالدوالر، العتقادي بأنَّ العملة 
(االمبريالية) ســــــــوف تتســــــــّيُد على عملتنا (الوطنيــــــــة)، إال أنني بعد 
اكتشــــــــافي أنَّ دوالراتــــــــي بعــــــــد التصريف تســــــــاوي قرابــــــــة (75) ألف 
دينار، غّيرُت رأيي باالمبريالية وحلف األطلسي، وألنَّ تلك الدوالرات 
كانت من فئة الدوالر الواحد فقد امتأل فمي باملرارة بعد أْن ســــــــمعت 
ــــــــوزع في العراق على 

ُ
وزع في أميركا على الشــــــــحاذين، بينما ت

ُ
انها ت

اإلعالميني واملتقاعدين وموظفي الوزارات املنحلة!!

تشكيلي  وناقد  فنان  علي جبر،  الدكتور 
ومــديــر قــاعــة "ألـــق" للفنون، فــي الــوزيــريــة 
الواقعة قرب عمله أستاذًا في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة بغداد، حدثنًا عن نشاطه 
: "نقيم معرضًا سنويًا 

ً
خارج العراق قائال

باريس  فــي  (هــارمــتــان)  قــاعــة  ثابتًا على 
مـــصـــطـــحـــبـــني مـــوســـيـــقـــيـــني وصــحــفــيــني 
ورســــامــــني ونـــحـــاتـــني عـــراقـــيـــني يــقــدمــون 
نتاجاتهم". مؤكدًا: "تلقينا دعوة من املعهد 

العالي في باريس لنشاط مماثل فيه".
ــــى أمـــيـــركـــا، قـــال:  عـــن رحــلــتــه األخــــيــــرة ال
"مــنــظــمــة (كـــلـــيـــف النــــــد) بـــرعـــايـــة رئــيــس 
والية اوهايو تدعو سنويًا فنانني من كل 
لتمثيل  الــعــام  هــذا  اختارتني  الــعــالــم،  دول 
"معارض في  أنَّ هناك  الى  الخليج"، الفتًا 
بيروت واملغرب سيشارك فيها الى جانب 

فنانني التينيني".
واألبيض  باألسود  لوحة  "اشتغلت  وقــال: 
ة  اإلرهابيَّ (داعــش)  امتهان عصابات  عن 
لحرمة جسد املــرأة، من يتأملها يكتشف 
خطًا عربيًا على األنثى، يحفزه على حل 

الرموز؛ ألنَّ اإلرهابيني أخــذوا أنبل شعار 
ووظــــفــــوه لــتــبــريــر إجـــرامـــهـــم وإبـــادتـــهـــم"، 
تلك  الوالية  "عندما شاهد حاكم  مضيفًا 

اللوحة اقتناها للمتحف الوطني".
بشأن جديده قال: "أهيئ ملعرض سأقيمه 
في لندن خالل تموز 2020 وسوف أختار 
العراقيني لينتظموا  الفنانني  مجموعة من 

الى جانبي فيه".
سبق للفنان جبر، أْن أقام أربعة معارض 
وباريس:  وبرشلونة  عمان  في  ة  شخصيَّ
ـــى جــانــب 12 نــشــاطــًا فــي شـــؤون الفن  "ال

نفذتها على امتداد دول أوروبا".

 " "

عثر على سن وبقايا عظام في كهف في 
بلغاريا في مؤشر إلى أقدم أثر إلنسان 
عـــاقـــل فـــي أوروبــــــا حــتــى الـــيـــوم بفضل 
أعمال تأريخ جديدة نشرها أخيرا فريق 

من الباحثني الدوليني.
ويعيد تحليل اآلثار التي عثر عليها في 
كهف بــاشــو كــيــرو فــي شــمــال بلغاريا، 
تاريخ وجود اإلنسان العاقل أو اإلنسان 
املعاصر في القارة األوروبية إلى حوالى 
45 ألـــف عـــام، عــلــى مــا جـــاء فــي مقالني 
نــشــرتــهــمــا مــجــلــتــا "نــيــتــشــر" و"نــيــتــشــر 

إيكولوجي أند إيفوليوشن".
القائمني  وقال نيكوالي سيراكوف أحد 
عــلــى أعـــمـــال الــتــنــقــيــب األثـــــري وأســـتـــاذ 
عــلــم اآلثــــــار فـــي األكـــاديـــمـــيـــة الــبــلــغــاريــة 
للعلوم،"إنها الفترة التي شهدت وصول 

الــعــاقــل إلى  طــالئــع مجموعات اإلنــســان 
األراضــي األوروبية من الشرق األوسط 
وتـــعـــايـــشـــهـــم مـــــع مـــجـــمـــوعـــات إنـــســـان 

فترة  في  البدائي)  (االنــســان  نياندرتال 
اســتــمــرت مــا بــني خمسة آالف وعشرة 

آالف سنة".

وأضاف "كانت التقديرات العلمية تشير 
إلى أن هذه األحداث حصلت خالل فترة 
تعود إلى 38 ألف سنة إلى 42 ألف سنة 
خلت. وقد أثبتنا أنها عائدة إلى ما أهو 

أقدم من ذلك".
وأشــــار بــيــان لكلية فــرنــســا (كــولــيــج دو 
فرانس) التي يتبع اثنان من أفراد الفريق 
الــدولــي إلــيــهــا، إلـــى أن آثـــار بــاشــو كيرو 
"هــي أقــدم نــمــوذج أوروبـــي مــعــروف يدل 
إلــى وجــود اإلنــســان العاقل فــي العصر 
الــحــجــري الــقــديــم الـــعـــلـــوي. وقــــد وصــل 
البشر املعاصرون إلى أوروبا قبل حوالى 
45 ألف سنة وأخذوا تدريجا املكان الذي 

كان يشغله إنسان نياندرتال".
وال تـــــزال الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة بـــني وجـــود 
ــة مــن فئتي إنسان  الــبــشــريَّ املــجــمــوعــات 
نــــيــــانــــدرتــــال واإلنــــــســــــان الـــعـــاقـــل تــثــيــر 
تساؤالت كثيرة، بينما يقدم هذا التاريخ 

ة. الجديد عناصر إضافيَّ

رمضان  ليالي شهر  خــالل  املسحراتي  مهنة  تبدو  قد 
على وشك أن تختفي في بعض مناطق العالم االسالمي، 
لــكــن يــاســر الــســمــاك يعيد إحــيــاءهــا فــي الــبــحــريــن عبر 
في  العيش  لــظــروف  لتتطرق  املــعــتــادة  االنــاشــيــد  تعديل 

زمن فيروس كورونا املستجد.
فــي قــريــة بـــالد الــقــديــم فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة املــنــامــة، 
ال يكسر صمت ليالي رمــضــان ســوى صــوت السماك 
(50 عاما) وقرع صديقه على طبلة وهما يسيران في 

األحياء يحاوالن إيقاظ السكان لتناول وجبة السحور.
وتتناول أناشيد السماك بلهجة بحرينية الحياة في ظل 
إلــى حسنات  بــالــفــيــروس وتــتــطــرق  اإلجـــــراءات املرتبطة 

الطبية واملسعفني  التباعد االجتماعي وتشكر األجهزة 
على تضحياتهم وعملهم عند الخطوط االمامية.

وتـــقـــول كــلــمــات أحــــد أنـــاشـــيـــده "الـــســـحـــور هــــذه الــســنــة 
يختلف عن كل سنة". وعن الفيروس، تؤكد اّنه "غصبا 
عن الكورنا، نأكل معكرونة، فليحجروننا ولكن الحقا 
سيتركوننا". وينتشر تقليد املسحراتية في الكثير من 
الــبــلــدان املسلمة خــالل شهر رمــضــان، لكن هــذه املهنة 
بدأت تنحسر وتفقد بريقها خصوصا مع االستخدام 
الــســاعــات  أو  الــذكــيــة  الــهــواتــف  للمنبهات عــبــر  املــتــزايــد 

الرقمية.
في القرية حيث يتجّول السماك من باب إلى باب على 
التنقل، ال يخرج ســوى عدد  الحد من  أوامــر  الرغم من 
الــضــروريــات خشية فيروس  لــشــراء  السكان  قليل مــن 
السيارات خفيفة  مــرور  فيما حركة  املستجد،  كورونا 

طوال ساعات اليوم. وقال املسحراتي املخضرم إنه يأمل 
في رفع مستوى الوعي مع زيــادة األمــل والتفاؤل أثناء 
األزمة، فضال عن الحفاظ على الشعور بالطمأنينة في 

األوقات العصيبة التي تسّبب بها الفيروس.
الــوبــاء فطلبت أن  "العالم كله يتحّدث عــن هــذا  وأضـــاف 
كتب لــي كلمات خــاصــة عــن هــذا املـــرض أي كــورونــا. 

ُ
ت

الجمهور طلب، وقد نجحت املهمة". وذكر السماك الذي 
اّنــه في  التقليدية منذ نحو 30 عاما،  يــؤدي هــذه املهنة 
ترافقه  الــتــي  فرقته  أعــضــاء  عــدد  اقتصر  الحالي  الــعــام 
الــشــوارع، على خمسة أشخاص فقط بعدما كانت  في 
ل الفرقة من حي 

ّ
األعداد أكبر وبينهم أطفال. وبينما تتنق

لتحية املسحرين  اطــفــال مــن منازلهم  إلــى آخــر، يخرج 
وملــشــاهــدتــهــم وهــــم يـــــؤدون مــهــمــتــهــم، لــكــن عــائــالتــهــم 

سرعان ما تعيدهم للداخل.

يـــــنـــــظـــــم مـــــــركـــــــز الـــــــــعـــــــــراق لـــــلـــــشـــــؤون 
ة، ملتقى التحليل السياسي  الستراتيجيَّ
األســـــبـــــوعـــــي، مـــــن الــــســــاعــــة الـــعـــاشـــرة 
ظهر  مــن  عــشــرة  الثانية  لغاية  صباحًا 
اليوم السبت، في مقر املركز الكائن في 
شــارع ابــي نـــؤاس، مقابل ملعب شباب 

الكرادة.
الشأن  باحثون في  امللتقى  يشارك في 
الــســيــاســي وإعــالمــيــون مــن فضائيات 
ــــــة.. مــحــلــيــة  ــــــيَّ وصــــحــــف ووكـــــــــاالت دول

وعربية وعاملية.


