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ة، تحركاتها  ة والبرملانيَّ كثفت الجهات الحكوميَّ
الهادفة لتطويق "كورونا"، ال سيما عقب نجاح 
انتشار  على  السيطرة  فــي  املــتــخــذة  اإلجــــراءات 
التوالي  الــرابــع على  الـــذي سجل ولــلــيــوم  الــوبــاء 
تــراجــعــًا فـــي عـــدد اإلصــــابــــات، مــقــارنــة بــأعــداد 
الذين تم شفاؤهم من الفيروس، فبينما طالبت 
الرصافة  بإعطاء جانب  ة،  البرملانيَّ األزمــة  خلية 

ــــة تـــتـــنـــاســـب وحـــجـــم  مـــــن بـــــغـــــداد خــــصــــوصــــيَّ
االلتزام  أنَّ عدم  ة، وحــذرت من  السكانيَّ الكثافة 
ـــة يـــعـــدُّ "خـــطـــأ جــســيــمــًا"،  بـــــاإلرشـــــادات الـــوقـــائـــيَّ
كشف محافظ بغداد لـ"الصباح" عن قرب افتتاح 
بفيروس  املــصــابــني  ملعالجة  جــديــد  مستشفى 

كورونا يضم 100 سرير و32 ردهة.
ــة، املــواطــنــني   بــرملــانــيَّ

ٌ
وســـط ذلــــك، حــثــت أوســـــاط

التحلي بالصبر وااللتزام بتوجيهات خلية  الى 
ـــتـــجـــوال، مـــؤكـــدة أنَّ  األزمـــــــة، ال ســيــمــا حــظــر ال
اإلصــابــات  مــن  بالحد   

ٌ
كفيل االلــتــزام  مضاعفة 

النائب  الناس. وذكر بيان ملكتب  وحماية أرواح 
الــنــواب اإلعــالمــي، وتلقته  األول لرئيس مجلس 
ــة عقدت الــبــرملــانــيَّ ــة األزمــــة  "الــصــبــاح" أنَّ "خــلــيَّ
أمس اجتماعًا برئاسة حسن الكعبي، وشددت 
عــلــى ضــــــرورة زيــــــادة جـــــوالت املـــســـح الــوبــائــي 
املـــيـــدانـــي فـــي املــنــاطــق األكـــثـــر كــثــافــة وإصـــابـــة 

بالوباء". 
رئيس  "االجتماع حضره  أنَّ  الــى  البيان،  ولفت 
ـــة، هــيــثــم الـــجـــبـــوري،  ـــة الـــبـــرملـــانـــيَّ ـــيَّ ــلــجــنــة املـــال ال
وتـــمـــت اســتــضــافــة مـــديـــر الــصــحــة الـــعـــامـــة في 

بـــغـــداد/  الــصــحــة، ومـــديـــر دائــــــرة صــحــة  وزارة 
وشهد  فيها،  املستشفيات  ومــــدراء  الــرصــافــة، 
ــة املــتــوفــرة  بــحــث املــعــوقــات واإلمــكــانــيــات الــطــبــيَّ
واالحــتــيــاجــات املــطــلــوبــة ضــمــن إطــــار مــواجــهــة 
وباء كورونا حصرًا وتقييم وضع املؤسسات 
ــة والــجــهــات الــســانــدة فــي الــظــرف الــراهــن  الــطــبــيَّ

واملستقبل". 
الــــوزراء،  وطــالــبــت خلية األزمــــة، رئــيــس مجلس 
تتناسب  ة  خصوصيَّ الرصافة  جانب  بإعطاء 
ــة وعـــدد اإلصــابــات  مــع حــجــم الــكــثــافــة الــســكــانــيَّ

 (PCR) فيها، عبر توفير أجهزة فحص العينات
ة  العينيَّ الــحــاالت  لفحص  ــة  ومــخــتــبــرات إضــافــيَّ
 عـــن اإلســـــــراع بــإطــالق 

ً
واملــشــتــبــه بـــهـــا، فـــضـــال

تخصيصات مالية طارئة. 
ودعـــــا الــكــعــبــي، وفـــقـــًا لــلــبــيــان، لـــزيـــادة جـــوالت 
املسح الوبائي امليداني في املناطق األكثر كثافة 
ة وإصــابــة بــالــوبــاء، مــحــذرًا مــن أنَّ عدم  سكانيَّ
ة واالستخفاف بها،  االلتزام باإلرشادات الوقائيَّ

يعدُّ "خطأ جسيمًا". 

« »

« »

والــوزراء  الجمهورية  الثالث،  الرئاسات  هنأت 
عيد  بمناسبة  املسيحيني  املواطنني  والــنــواب، 
الــقــيــامــة، ودعـــت إلـــى وحـــدة الــصــف واملــــؤازرة 
والـــتـــكـــاتـــف لـــتـــجـــاوز مــحــنــة تــفــشــي فــيــروس 
كـــــورونـــــا.وقـــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــرهــم 
صــالــح، فــي تــغــريــدة على منصة تــويــتــر: "من 
الديني  والتنوع  والحضارات  الــرســاالت  أرض 
والعالم  العراق  املسيحيني في  أهنئ  والثقافي 
رئيس  تقدم  القيامة".كما  عيد  بحلول  أجمع 
املهدي،  عبد  عــادل  املستقيل  الـــوزراء  مجلس 
بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي، بـ"أزكى التهاني 
والتبريكات ألبناء شعبنا من األخوات واألخوة 

الــقــيــامــة). (عــيــد  حــلــول  بمناسبة  املسيحيني 
ــــــوزراء املــكــلــف،  وفـــي الــســيــاق، غـــرد رئــيــس ال
موقع  فــي  حسابه  على  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
: "أتقدم بأحّر التهاني للعراقيني 

ً
"تويتر" قائال

بمناسبة حلول عيد القيامة، أبناء شعبنا من 
الــتــاريــخ وما  املسيحيني األصـــالء كــانــوا عبر 
أنار  الــذي  وللتعايش  لبلدهم،  زالــوا مخلصني 
 بــعــد جــيــل فــي مواجهة 

ً
طــريــق شعبنا جــيــال

املــــحــــن".بــــدوره، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
محمد الحلبوسي، في تغريدة إنه "في ظروف 
ــة غــيــر مسبوقة،  ــة ولــحــظــة تــاريــخــيَّ اســتــثــنــائــيَّ
يــحــتــفــل أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن املــســيــحــيــني بعيد 
الفصح املجيد (القيامة) بعيدًا عن كنائسهم".

الــكــهــربــاء  وزارة  أفــصــحــت 
لــلــطــاقــة  إنـــتـــاجـــهـــا  أنَّ  عــــن 
ألـــــف   21 الــــــــــى  ســـــيـــــصـــــل 
مــيــغــاواط قبل حــلــول شهر 
رمـــــــضـــــــان املــــــــبــــــــارك بـــعـــد 
املواطنني  بتجهيز  نجاحها 
على مدار الساعة، في حني 
نــــاقــــش املـــجـــلـــس الــــــــوزاري 

للطاقة، أمس األحــد، أسعار 
الــنــفــط واســـتـــعـــدادات وزارة 
الــكــهــربــاء ملـــوســـم الــصــيــف 
املقبل. وقال الناطق الرسمي 
باسم الوزارة أحمد العبادي 
بتصريح خاص لـ"الصباح": 
إنَّ "وزارته نجحت بتجهيز 
بالطاقة  املــحــافــظــات  جميع 
على مدار الساعة باستثناء 
نــــيــــنــــوى وصــــــــــالح الــــديــــن 

ساعة  بـــ20  تجهزان  اللتني 
الــذي  الكبير  الــدمــار  بسبب 
لـــــحـــــق بــــشــــبــــكــــاتــــهــــا عـــلـــى 
يـــــــد عـــــصـــــابـــــات "داعـــــــــــش" 
ــــــة"، مـــنـــوهـــًا بــــأنَّ  اإلرهــــــابــــــيَّ
مستمرة  وزارتــــــه  مـــالكـــات 
بــتــأهــيــل املــنــظــومــة فـــي تلك 

املناطق. 

أجرى رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي، 
الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  مــشــاورات  سلسلة 
مـــؤكـــدًا الـــعـــزم عــلــى تــقــديــم بــرنــامــجــه الــحــكــومــي 
بــأقــرب وقـــٍت ممكن.يأتي ذلــك فــي وقـــٍت، حــددت 
فــيــه لــجــنــة مــراقــبــة تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
ثالث  الــنــواب؛  بمجلس  الستراتيجي  والتخطيط 
ـــويـــات فـــي املــنــهــاج الــــذي ســيــقــدمــه الــكــاظــمــي،  أول
السياسي في  والــواقــع  واألمــن  االقتصاد  تشمل 

الــوزراء املكلف،  البالد. وذكــر بيان ملكتب رئيس 
وتلقته "الصباح" أنَّ "الكاظمي يواصل مشاوراته 
ة  إيجابيَّ أجــــواٍء  فــي  الــجــديــدة  الحكومة  لتشكيل 
ة،  ة والفعاليات االجتماعيَّ بتعاون الكتل السياسيَّ
كلمته".ولفت  فــي  أعلنها  الــتــي  التوجهات  ووفـــق 
"الرئيس املكلف، أجرى خالل األيام  البيان، الى أنَّ
أكد خاللها  ومشاورات  لقاءات  املاضية سلسلة 
تشكيل  وعلى  الحكومي  برنامجه  تقديم  عزمه 
الــجــديــدة فــي أقـــرب وقـــٍت ممكن".كما  الــحــكــومــة 
الحكومي  القصر  الكاظمي، بمكتبه في  استقبل 

ــــعــــام لــألمــم  أمـــــــس، املـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــــألمــــني ال
بالسخارت. هينيس  جينني  العراق  في  املتحدة 

وذكــــر بــيــاٌنــآخــر ملــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف، 
تــطــورات  ــة  "الــكــاظــمــي بحث مــع املمثلة األمــمــيَّ أنَّ 
تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا 
واألمم  العراق  بني  والتنسيق  التعاون  واستمرار 
دعمها  العام،  األمــني  ممثلة  أكــدت  املتحدة".بينما 
لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اإلجماع 

الوطني والرغبة في زيادة التعاون املشترك.

بــيــنــمــا أكـــــدت مــنــظــمــة األغـــذيـــة 
املتحدة  لألمم  التابعة  والــزراعــة 
الـــغـــذائـــي  الـــــوضـــــع  أنَّ  "فـــــــــــاو"، 
لـــلـــعـــراق "آمــــــــن"، قـــدمـــت عــضــو 
لــجــنــة االقـــتـــصـــاد واالســتــثــمــار 
ــة نــــدى شـــاكـــر جــــودت،  الــنــيــابــيَّ
مقترحًا لتأسيس "بنك الطعام" 
يـــكـــون داعـــمـــًا لــتــوفــيــر الــطــعــام 
ة من ذوي الدخل  لألسر العراقيَّ
ة  االجتماعيَّ والــرعــايــة  املــحــدود 

وذوي االحتياجات الخاصة من 
خالل الــوزارات املعنية ويختزل 
الــطــعــام املــتــوفــر فــي الــبــنــك على 
املواد الجافة إلدامة الحياة لحني 
انتهاء األزمات. وقالت جودت لـ 
تأسيس  "مقترح  إنَّ  "الصباح": 
(بنك الطعام) سيقدم الى اللجنة 
بعد عودة االجتماعات وانعقاد 
الـــــــنـــــــواب", مـــبـــيـــنـــة أنَّ  مـــجـــلـــس 
"املقترح جاء نتيجة أزمة جائحة 
نتيجة  الحياة  وتــوقــف  كــورونــا 
الــحــظــر والــحــجــر الــصــحــي في 

املــنــازل لــألســر الــعــراقــيــة، وعــدم 
قدرة الكثير من تلك األسر على 
تــوفــيــر الـــطـــعـــام ولــقــمــة الــعــيــش 
ألنــهــا تعمل بــأجــوٍر يــومــيــة؛ ما 
على  الــحــصــول  عليها  يصعب 
الطعام، لذلك يأتي املقترح داعمًا 
لكل األســر ذات الدخل املحدود 
ـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دخـــلـــهـــا  وال
الــيــومــي وكـــذلـــك لــلــعــاطــلــني عن 

العمل"
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اختتمت قوات الجيش والحشد 
الشعبي، عملية أبطال النصر 
الثانية غرب محافظة األنبار 

والتي استمرت ثالثة أيام متتالية 
بصفحتني وانتهت بتطهير ١٢ 

واديًا وتفتيش ٣٥ قرية، في حني 
أعلنت قيادة شرطة ديالى، انطالق 

عملية دهم وتمشيط واسعة في 
حوض شيخ بابا شمال شرق 

املحافظة.
وقال قائد عمليات األنبار للحشد 

قاسم مصلح في بيان تلقته 
"الصباح": إنَّ "عملية أبطال النصر 

الثانية حققت إنجازًا كبيرًا على 
مستوى أمن األنبار واملحافظات 

ة طرق  املحيطة بها وقطعت العمليَّ
إمداد العدو إضافة لقطع التواصل 

بني الخاليا النائمة والتي انتهى 
أغلبها باالعتقال".

وأضاف مصلح "بلغت املساحة 
املفتشة أكثر من (17000) كم 
مربع أغلبها تتمتع بتضاريس 

 
ً
ة صعبة تضم أودية وتالال جغرافيَّ
 عن دهم وتفتيش 

ً
وأنفاقًا، فضال

(35) قرية والسيطرة على 
ة. (عجلتني) وأربع دراجات ناريَّ
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هـــنـــأت الـــرئـــاســـات الـــثـــالث، الــجــمــهــوريــة والــــــوزراء 
والنواب، املواطنني املسيحيني بمناسبة عيد القيامة، 
ودعت إلى وحدة الصف واملؤازرة والتكاتف لتجاوز 

محنة تفشي فيروس كورونا.
الجمهورية، برهم صالح، في تغريدة  وقــال رئيس 
على منصة تويتر: «من ارض الرساالت والحضارات 
والتنوع الديني والثقافي اهنئ املسيحيني في العراق 

والعالم اجمع بحلول عيد القيامة».
لوحدة  دافعًا  املناسبة  هــذه  «لتكن  واضــاف صالح 
التي تواجه بالدنا،  التحديات  الصف  في مواجهة 
من  لحماية شعبنا  الصحية  الــكــوادر  مــع  والــتــآزر 

وباء كورونا».
عــادل  املستقيل  الـــوزراء  مجلس  رئيس  تقدم  كما 
عبد املهدي، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي، بـ»ازكى 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات البــنــاء شعبنا مــن االخـــوات 
واالخوة املسيحيني بمناسبة حلول (عيد القيامة)، 
وفـــي الــوقــت الـــذي يــقــفــون هـــذه االيــــام مــع اخوتهم 
في الوطن وقفة وحــدة وتضامن وتكافل، كما هو 

عهدهم في كل الظروف“.
ــــــوزراء املــكــلــف،  وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، غـــرد رئــيــس ال
مصطفى الكاظمي، على حسابه في موقع ”تويتر“ 
بمناسبة  للعراقيني  التهاني  بــأحــّر  «اتــقــدم   :

ً
قــائــال

أبــنــاء شعبنا مــن املسيحيني  الــقــيــامــة،  حــلــول عيد 
األصـــالء كــانــوا عبر الــتــاريــخ ومــا زالـــوا مخلصني 
 
ً
طريق شعبنا جيال أنــار  الــذي  وللتعايش  لبلدهم، 

بعد جيل في مواجهة املحن».
وأضــــاف ان ”الـــيـــوم ســيــضــع املــســيــحــيــون أيــديــهــم 
بايدي اخوانهم من كل املكونات للعبور بالعراق الى 

بر األمان“.
بـــــــــــدوره، قـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، مــحــمــد 
الحلبوسي، في تغريدة إنه ”في ظروف استثنائية 
ولحظة تاريخية غير مسبوقة، يحتفل أبناء الوطن 

من املسيحيني بعيد الفصح املجيد (القيامة) بعيدًا 
عن كنائسهم“.

وأضـــــاف ”بـــهـــذه املــنــاســبــة أتـــوجـــه إلــيــهــم بأخلص 
العيد في   أن يحل 

ً
آمــال التهاني وأصــدق األمنيات، 

العام املقبل وقد خرج العالم متعافيًا من هذه املحنة 
الــقــاســيــة، كــل عــام وشــعــب الــعــراق وشــعــوب العالم 

جميعًا بأمن وسالم“.
في حني تمنى النائب األول لرئيس البرملان حسن 
الصحة  ”دوام  املسيحيني  لــالخــوة  الكعبي  كــريــم 
واالســتــقــرار واالفـــــراح فــي شــتــى ربـــوع مناطقهم، 
وان تعود علينا هذه املناسبة ونحن نعيش اوقاتًا 
وظــــروفــــًا افـــضـــل بــعــيــدة عـــن االوبــــئــــة واالمــــــراض 

واالرهاب وتحت خيمة العراق الواحد“.
واضــــاف الــكــعــبــي: ”نــتــمــنــى لــشــركــائــنــا فــي الــوطــن 
لتمتني  الــذكــرى مناسبة  هـــذه  تــكــون  ان  واملــصــيــر 
العراق  ابناء  املحبة والتآخي بني  الوحدة و  اواصــر 
الــــواحــــد، والــعــمــل مــعــًا ضـــد كـــل اشـــكـــال الــتــطــرف 
التي  النفسية  اآلثــار  وازالـــة  والكراهية  والعنصرية 

خلفتها عصابات داعش االجرامية“.
من جانبه، بارك نائب رئيس مجلس النواب بشير 
خــلــيــل الــــحــــداد لــلــمــســيــحــيــني فـــي الــــعــــراق وأرجـــــاء 
ترسيخ  أهمية  على  املناسبة، مشددًا  حلول  العالم 
وتعزيز  السماوية  الرساالت  التسامح بني  مفاهيم 
التعايش السلمي بني املكونات، السيما ونحن نمر 
بمرحلة حرجة وصعبة تتطلب من الجميع التعاون 
كورونا  فــيــروس  تفشي  محنة  لتجاوز  والتكاتف 
والتأكيد على روح األخوة ونبذ التطرف والعنصرية 
العدالة  وتحقيق  اإلنــســان  حــقــوق  مــبــادئ  وتثبيت 

االجتماعية.
إلـــى ذلـــك، هــنــأ رئــيــس تــيــار الحكمة عــمــار الحكيم 
كــذلــك املــســيــحــيــني بــمــنــاســبــة عــيــد الــقــيــامــة، مثمنًا 
دورهـــم بــاالمــتــنــاع عــن إقــامــة األعــيــاد حفاظًا على 
باإلجراءات  االلتزام  تقتضي  التي  العامة  املصلحة 
االحترازية الصادرة عن الجهات الصحية ملواجهة 

وباء كورونا. 

ــــــوزاري لــلــطــاقــة، امـــس األحـــد،  نــاقــش املــجــلــس ال
اسعار النفط واستعدادات وزارة الكهرباء ملوسم 

الصيف املقبل.
وبحسب بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
فــان  مــنــه،  «الــصــبــاح»، نسخة  الــــــوزراء، تسلمت 
املجلس الوزاري للطاقة عقد اجتماعًا امس األحد 
، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، 
وحضور وزراء النفط والكهرباء واملوارد املائية ، 

وعدد من وكالء الوزارات واملستشارين. 
العاملية  النفط  اسعار  تطورات  االجتماع  وبحث 
ومــشــاركــة الــوفــد الــعــراقــي فــي اجــتــمــاع منظمة 
الــدول املصدرة للنفط اوبــك واآلثــار االقتصادية 
  ، كــورونــا  النفط في ظل جائحة  اسعار  لتراجع 
في  الكهربائية  الطاقة  استقرار  دعــم  الــى جانب 
العراق ومجاالت االنتاج والتوزيع وتوفير الوقود 
الالزم وبحث استعدادات وزارة الكهرباء ملوسم 
الــصــيــف املــقــبــل ، واتـــخـــذ عــــددًا مـــن االجــــــراءات 

والتوصيات بشأنها .

اخــتــتــمــت قــــوات الــجــيــش والــحــشــد الشعبي، 
محافظة  غــرب  الثانية  النصر  أبــطــال  عملية 
االنــبــار والــتــي اســتــمــرت ثــالثــة أيـــام متتالية 
بــتــطــهــيــر ١٢ واديــــــًا  بــصــفــحــتــني وانــــتــــهــــت 
وتــفــتــيــش ٣٥ قــريــة، فــي حـــني  اعــلــنــت قــيــادة 
وتمشيط  دهم  انطالق عملية  ديالى،  شرطة 
واســعــة فــي حــوض شيخ بــابــا شــمــال شرق 

املحافظة.
قاسم  للحشد  االنــبــار  عمليات  قــائــد  وقـــال 
مــصــلــح فــــي بـــيـــان تــلــقــتــه « الــــصــــبــــاح»، إن 
انجازًا  حققت  الثانية  النصر  أبطال  «عملية 
كبيرًا على مستوى امن االنبار واملحافظات 
املــحــيــطــة بــهــا وقــطــعــت الــعــمــلــيــة طـــرق إمـــداد 
الــتــواصــل بــني الخاليا  الــعــدو، إضــافــة لقطع 

النائمة والتي انتهى اغلبها باالعتقال».
وأضـــــاف مــصــلــح «بــلــغــت املــســاحــة املفتشة 
تتمتع  اغلبها  الــف كم مربع،  أكثر من (17) 
بــتــضــاريــس جــغــرافــيــة صــعــبــة تــضــم أوديـــة 
 وانــفــاقــًا، اضــافــة الـــى دهـــم وتفتيش 

ً
وتــــالال

(35) قرية والسيطرة على (عجلتني) وأربع 
دراجات نارية، باالضافة الى مساعدة االسر 
الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي 
الــتــي تــعــانــي مـــن أمـــــراض عـــديـــدة والـــتـــي تم 

تزويدها بالدواء واإلسعافات الطبية».
 وأشـــــار قـــائـــد الــعــمــلــيــات، إلــــى ان «الــعــمــلــيــة 
شـــهـــدت اعـــتـــقـــال إرهـــابـــيـــني اثـــنـــني، إضــافــة 
الجهات  الـــى  ســلــمــوا  بــه  مشتبهًا   (14) الـــى 
املختصة والــســيــطــرة عــلــى (9) قــطــع ســالح 
انترنت  ومنظومة  كالشنكوف  نــوع  خفيفة 

وتدمير مضافة واحدة».

الثانية  الــنــصــر  أبــطــال  وأوضـــــح، ان «عــمــلــيــة 
األردنــي  الــحــدودي  الشريط  بتفتيش  انتهت 
الـــســـعـــودي ومـــنـــاطـــق رخـــــوة امــنــيــًا وكــانــت 
مــنــطــلــقــًا لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة عـــلـــى األهـــالـــي 

والقوات األمنية». 
في غضون ذلك، اعلنت قيادة شرطة ديالى، 
انـــطـــالق عــمــلــيــة دهـــم وتــمــشــيــط واســـعـــة في 

حوض شيخ بابا شمال شرق املحافظة.
وذكــــر مــديــر قــســم الـــعـــالقـــات واالعــــــالم في 
شرطة ديالى العميد نهاد املهداوي، في بيان 
تلقته « الصباح»، إنه «تنفيذًا لتوجيهات قائد 

الــلــواء حــامــد خليل الشمري،  شــرطــة ديــالــى 
شـــرعـــت قـــطـــعـــات مــــن فـــــوج طـــــــوارئ ديـــالـــى 
الــســادس ومــفــارز مــن قسم شــرطــة النجدة 
مع  بــاالشــتــراك  البوليسية  والــكــالب  النهرية 
لــواء املغاوير بعملية دهــم وتفتيش  قــوة من 

واسعة».
وتابع، ان «العملية تشمل مناطق الشيخ بابا 
ضــمــن نــاحــيــة جــلــوالء والــبــســاتــني املــحــاذيــة 
لــنــهــر ديــــالــــى مــــن أجـــــل مـــنـــع أوكـــــــار داعــــش 
 االرهـــابـــيـــة مـــن ايـــجـــاد مــــالذ آمــــن فـــي هــذه

املناطق».

وأوضــــح مــديــر عـــام صــحــة بــغــداد 
الــــرصــــافــــة الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــغــنــي 
الــســاعــدي أن رفـــع حــظــر الــتــجــوال 
ـــــــــــــــوزارات  واســـــتـــــئـــــنـــــاف عـــــمـــــل ال
يتوقفان  الحكومية  واملــؤســســات 
ــــوبــــائــــي، مــشــيــرًا  عـــلـــى املــــوقــــف ال
هــــذا  الــــخــــلــــيــــة  اجـــــتـــــمـــــاع  ان  الــــــــى 
 االســبــوع هــو مــن سيحدد املوقف 

بشأنه.
ـــ“الــصــبــاح“، ان  وأكـــد الــســاعــدي، ل
االرقام بخصوص عدد االصابات 
وحـــــاالت الــشــفــاء الــتــي تــصــدرهــا 
رقــم  وكـــل  االزمــــة صحيحة  خلية 
هنالك  ان  مبينًا  مختبريًا،  مــؤكــد 
فـــــرقـــــًا بـــــني الـــــوضـــــع ”جـــــيـــــد“ او 
”مــســتــقــر“ فــاملــســتــقــر يــعــنــي اننا 
مازلنا في حالة التأهب وكنا نتمنى 

لـــو كـــان االلـــتـــزام بــحــظــر الــتــجــوال 
أكبر لتجنب زيــادة عدد املصابني 
 ولكن عدم االلتزام يؤدي الى زيادة

االعداد.
ـــــســـــاعـــــدي زيـــــــــــادة فــي  وتــــــوقــــــع ال
عــــدد االصــــابــــات بــــااليــــام املــقــبــلــة، 
ـــى  مـــســـتـــدركـــًا أنــــهــــا لـــــن تـــصـــل ال
املوجة  او  الوبائي  التفشي  مرحلة 
الــوبــائــيــة اال انـــه  قــد تــكــون هنالك 
اعـــــداد اضــافــيــة فـــي االيـــــام املقبلة 
املــواطــنــني اســتــجــابــة  لــعــدم   نتيجة 

للحظر.
منظمة  ان  إلــــى  الـــســـاعـــدي  ولـــفـــت 
الصحة العاملية اكــدت  اهمية عدم 
تــخــفــيــض االجـــــــراءات الــرامــيــة الــى 
ابـــطـــاء انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
وشــــــــــــددت عــــلــــى ضــــــــــــرورة عــــدم 

رفـــع االجـــــــراءات، الن الــتــخــلــي عن 
هــــــذه االجــــــــــــراءات قــــد يـــــــؤدي الـــى 
انـــتـــكـــاســـة فــــي الــــوضــــع الــصــحــي، 
منوهًا الى ان تخفيض االجــراءات 
ـــــوقـــــت  ال فــــــــي  يــــــكــــــون  أن  يـــــجـــــب 
 املـــنـــاســـب ”وحـــالـــيـــًا لـــيـــس الـــوقـــت 

املناسب“.
وبشأن امكانية وزارة الصحة في 
اوضح  املصابني،  اعــداد  استيعاب 
الساعدي ان الوزارة لديها امكانية 
بسعة  20 الى 25 الف سرير في 
ــعــراق لم  الـــعـــراق، مــشــيــرًا إلـــى أن ال
يــصــل والــحــمــد لــلــه الـــى هـــذا الــعــدد 

الكبير.
بـــــــــــــدوره أفـــــــــــاد الـــــنـــــائـــــب ريـــــــاض 
املــــســــعــــودي بــــــأن مـــقـــتـــرح خــلــيــة 
الـــصـــحـــة والــــســــالمــــة الـــــداعـــــي ألن 

نــهــايــة  نـــيـــســـان  يــــــوم 18  يــــكــــون 
لحظر الــتــجــوال الــصــحــي مــرهــون 
بــتــقــيــيــم خــلــيــة األزمـــــة وانــخــفــاض 
عــــدد االصــــابــــات، مــشــيــرًا الــــى ان 
 اغلب دول العالم مددت الحظر في 

بلدانها.
ودعــــــــا املـــــســـــعـــــودي، فـــــي حـــديـــث 
التحلي  الى  املواطنني  لـ“الصباح“، 
بـــالـــصـــبـــر وااللــــــتــــــزام بــتــعــلــيــمــات 
الحكومة  ان  االزمـــة، خاصة  خلية 
وتأمني  الرواتب  دفع  في  مستمرة 
مـــــــفـــــــردات الــــبــــطــــاقــــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 
وستقدم دفعة مالية عاجلة الكثر 
مــــن 10 مــــاليــــني  اســـــــرة بــمــعــدل 
لــكــل  ديــــنــــار  الـــــف   200 الـــــى   150
اســـــرة، لــذلــك فــانــه ال خــشــيــة على 
الـــجـــانـــب االقــــتــــصــــادي، االهـــــم هو 

ـــتـــجـــوال الــصــحــي  تــنــفــيــذ حـــظـــر ال
للتخفيف مــن االصــابــات، الن كل 
مليون  2 الحكومة  يكلف   مصاب 

دينار.
الـــعـــراق  واضــــــاف املـــســـعـــودي: ان 
يـــعـــد االن مــــن افـــضـــل الـــــــدول فــي 
عدد االصابات وال يمكن تخفيف 
االجــــــــــــــراءات حــــالــــيــــًا خـــشـــيـــة مــن 
زيـــــــادة أعـــــــداد املـــصـــابـــني، مــنــوهــًا 
الــــى انــــه تـــم االيـــعـــاز الــــى شــركــات 
بتنظيم  ــقــنــصــلــيــات  وال الـــطـــيـــران 
ــــعــــراقــــيــــني الـــــراغـــــبـــــني  ــــل جـــــــــــدول ل
ــــبــــالد وســـتـــكـــون  بــــالــــعــــودة إلـــــى ال
بــاالجــور  او  امـــا مجانية  عــودتــهــم 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وبـــــعـــــدهـــــا ســـيـــكـــون 
ــلــتــأكــد مــن   لـــهـــم حـــجـــر اجــــبــــاري ل

سالمتهم.
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في الذكرى السابعة عشرة لسقوط نظام البعث، وبعد أربعة أشهر وعشرة 
ة على  ة العراقيَّ من استقالة الحكومة، اتفقت كلمة األحزاب والقوى السياسيَّ
تدير شؤون  بتشكيل حكومة  ليكلف  الكاظمي  السيد مصطفى  تسمية 

ة (املبكرة). العراق الى وقت االنتهاء من إجراء االنتخابات البرملانيَّ
وتقديم  وجــذب  بــني شــد  الكاظمي  على  االتــفــاق  استغرقه  مخاض طويل 
ة لم تكن قوى الخارج بعيدة التأثير عنها،  وتأخير، ومفاوضات ماراثونيَّ
اتفاق  الكامل من  اليأس  ة على  العراقيَّ ة  الغالبيَّ أوشكت  الفترة  خالل هذه 
اإلســالم  قــوى  فقدت  إذ  واحـــد،  مــرشــٍح  العراقية على  االوليغارشية  قــوى 
متعدد  االختالف  متاهة  في  نهائيًا ودخلت  البوصلة  ة  الشيعيَّ السياسي 
األوجــه، وظلت بقية القوى السياسية العراقية تراقب بقلق انهدام ما كان 
يسمى بالبيت السياسي الشيعي، وتشظيه بني قوى آفلة وأخرى صاعدة 
والثالث  الثاني  الصف  وأجــيــال  الصاعدين  لصغار  وأجــنــدات  وطموحات 

الطامحني الى الدور السياسي األول.
قــرار  انــتــزاع  الــقــوم على  اتفقت كلمة  بــالــكــاد 
الزرفي  عدنان  قبل  من  التكليف  عن  التخلي 
بــســبــب فــيــتــوات داخــلــيــة وخــارجــيــة وصــلــت 
التكليف  فجاء مشهد  العظم،  حــد كسر  الــى 
ــلــمــرشــح الـــثـــالـــث (الـــكـــاظـــمـــي) بـــعـــد عــــالوي  ل
والــزرفــي وكــأنــه إجــمــاٌع وطــنــي بغير تسمية 
مـــحـــددة لــلــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة األكـــبـــر كــمــا هو 
السياق الدستوري، الكتلة األكبر هذه املرة كل 
الى  التي اضطرت  ة  الشيعيَّ والــقــوى  األحـــزاب 

االتفاق إجماعا على املرشح الجديد.
 إجــمــاعــًا وطــنــيــًا عن 

ً
لــكــْن هـــل شــهــدنــا فــعــال

قـــنـــاعـــة وتـــســـلـــيـــم؟ أم هــــو حـــكـــم الــــضــــرورة 
والــذي  األخــيــر  التوافق  أملت  التي  ة  السياسيَّ
الزعامات  وممثلي  زعامات  تجسد بحضور 

والقوى املختلفة في احتفال التكليف؟
 شخصيًا الـــى االعــتــقــاد بــــأنَّ مــا حمل 

ُ
أمــيــل

ة على هذا االتفاق هو الضرورة،  القوى الشيعيَّ
بمعنى أنَّ هــنــاك اضــطــرارًا شــديــدًا (كــمــا هو 
تعريف الضرورة لغة) حمل القوى املختلفة على هذا االتفاق، ورغم عدم 
تمايز األحزاب والقوى السياسية الى يمني ووسط ويسار، كما هو تصنيف 
القوى السياسية الشائع، فإنَّ أقصى اليمني وأقصى اليسار لم يتخلفوا عن 
هذا االتفاق إال النادر الذي استمر في إصدار بيانات التنديد، هذا ما يشي 
حقيقة بأنَّ تلك القوى أدركت متأخرة أنَّ نظام جمهورية 2005 قد سقط 
 من سياسييه في طريقه الى الزوال، وأنَّ ظالل هذا 

ً
 كامال

ً
بالفعل وأنَّ جيال

انقراض  السابقة،  القوة  بتلك  السياسي  املشهد  في  تعد مؤثرة  لم  الجيل 
جيل التوافقات والصفقات يعني أنَّ الدولة لم تعد تحتمل هذه الشروط التي 
ة  االجتماعيَّ واملتغيرات  ة  الدستوريَّ املعوقات  وأنَّ  ة  السياسيَّ ة  العمليَّ تكبل 
العراق  ة أوصلت دولة  ة، واالصطفافات املحليَّ ة والدوليَّ والتوازنات اإلقليميَّ
الى االختيار بني طريقني ال ثالث بينهما، طريق االنهيار تحت ضغط الفراغ 
ة وتبعاتها املتعددة التي  ة والطوارئ الصحيَّ السياسي واألزمة االقتصاديَّ
جاء بها الكورونا، وبني طريق االتفاق على الحد األدنى وهو إعادة تشكيل 
بنى الدولة وعبر أجياٍل من السياسيني ال يحملون كل تبعات الجيل األول 
من  أكثر  معقدة  الثاني ستكون  الجيل  هــذا  ة  مسؤوليَّ املتكاثرة.  ورزايـــاه 
ة الجيل اآلفل، فهذه الحكومة التي ستتشكل بالتوافق والترضيات  مسؤوليَّ
ستكون حكومة إدارة أزمة عميقة، أزمة وصول النظام السياسي الى طريق 
مــســدود، وأزمــة إعــادة إنقاذ االقــتــصــاد،وأزمــة االستجابة لضغط الشارع 
مــوازيــة وعميقة تدير شطرًا من  قــوى  بالتغيير، وأزمــة وجــود  ومطالباته 

ة الدولة واملقاومة. أمور البالد بما كان يسمى بثنائيَّ
ليس ثمة ما يمكن إصالحه بسهولة في هذا الخضم املتنافر واملعقد، لكن 
الــضــرورات،  لحكم  االنصياع  تفرض  اجتماعية  حكمة  بقية  على  املــعــول 
ونوعها  في جنسها  تكون  أْن  اقتربت  الــعــراق  في  ة  السياسيَّ والــضــرورة 
ة وتقدر بقدرها، فال مناص من حكومة فاعلة لتدبير  كالضرورة الشرعيَّ
شؤون البالد، وال بدَّ من فهٍم متجدٍد ملعنى السيادة واالستقالل واملشاركة 
ة  ة واحتكار الدولة للسالح والعنف املشروع، الدولة إما أْن تكون قويَّ الشعبيَّ
ال  أو  كــيــان،  يــوازيــهــا  وال  أحــد  فيها  كاملة ال يشاركها  وذات صالحيات 
دولة تعلن على املأل إفالسها وانهيارها، هذا قانون عام كان يسميه الفقه 
ينتظر  له وال  له ال سلطة  (الشوكة)، فمن ال شوكة  اإلسالمي  السياسي 
أْن يسهَم فيها  التي ينبغي  املهمة  أحــد، وهــذه هي  أو خضوعًا من  طاعة 
ة بكل  الجميع إلعادة تأسيس الدولة من جديد بعد تراكم الرثاثة السياسيَّ

سوءاتها.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء املكلف، 
يواصل  "الكاظمي  ان  "الصباح"  وتلقته 
الجديدة  الحكومة  لتشكيل  مشاوراته 
فــــي أجــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة بـــتـــعـــاون الــكــتــل 
ــيــات االجــتــمــاعــيــة،  الــســيــاســيــة والــفــعــال
ـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا فــي   ووفــــــق ال

كلمته".
ولــفــت الــبــيــان، الـــى ان الــرئــيــس املكلف، 
أجــــرى خـــالل األيـــــام املــاضــيــة سلسلة 
لــقــاءات ومــشــاورات أكــد خاللها عزمه 
وعلى  الحكومي  برنامجه  تقديم  على 
الــجــديــدة فــي أقــرب  الــحــكــومــة  تشكيل 

وقت ممكن.
لـ  الــبــلــداوي  اللجنة محمد  وقـــال عضو 
املقبل  الحكومي  "املنهاج  إن  "الصباح": 
الذي يجب أن تتبناه الحكومة سيحمل 
وتتمثل  األولــــى ســيــاســيــة  رؤى،  ثـــالث 
بالحفاظ على عملية التوازن السياسي 
داخل العراق بشقيها الداخلي من خالل 
حــمــايــة الــلــحــمــة الــوطــنــيــة ومــكــتــســبــات 
النصر الذي تحقق بدماء أبناء الشعب 
وتــوحــد رؤى أبــنــاء الــشــعــب فــي بوتقة 
بالحفاظ  املــتــمــثــل  والــخــارجــي  واحـــــدة، 
على تـــوازن الــعــالقــات مــع دول الــجــوار 
واالقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة واالبـــتـــعـــاد عن 
صراع املحاور والحروب، وأن ال تكون 

أرضنا ساحة للقتال".
وأضـــــاف، إن "الـــرؤيـــة الــثــانــيــة يــجــب أن 
تــرتــكــز عــلــى الـــعـــامـــل األمـــنـــي وكــيــفــيــة 
الحفاظ على سيادة العراق أرضًا وجوًا 
واستقراره،  أمنه  على  والحفاظ  وبحرًا 
وإعــــادة الــوضــع األمــنــي وفـــرض سلطة 
الـــدولـــة وإنـــهـــاء حــالــة االقـــتـــتـــال والــقــتــل 
والـــخـــطـــف وغـــيـــرهـــا، وبـــنـــاء املــؤســســة 
العسكرية، خصوصًا أننا اليوم بأمس 

الحاجة الى تطوير الدفاعات الجوية".
"الــرؤيــة األخيرة هي  أن  البلداوي،  وبــني 
اقــتــصــاديــة بــرســم آلــيــة إلخــــراج الــعــراق 
مـــن املـــــأزق املـــالـــي واالقـــتـــصـــادي الـــذي 
النفط  أسعار  انخفاض  نتيجة  به  يمر 
(كورونا)  فيروس  والــصــادرات بسبب 

وإخراجه من الوضع الذي يمر به".
وأوضح بأن "رئيس الــوزراء املكلف إذا 
 الى 

ً
ما تبنى تلك الرؤى الثالث وصوال

إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تجري 
بــشــفــافــيــة ونــــزاهــــة بــعــيــدًا عـــن هيمنة 
السالح والترهيب والتهديد، فإنه يمكن 
أن يــصــل بــالــبــلــد الــــى شـــاطـــئ األمـــــان، 
خصوصًا أن باقي الوزارات منهجيتها 
واضحة في التعامل مع املرحلة املقبلة، 
ـــى ضـــــرورة أن يــعــتــمــد رؤيـــة  إضـــافـــة ال
خاللها  مــن  يستطيع  متزنة  سياسية 

الداخلية  السياسية  الرؤى  التوفيق بني 
العالقات  ــتــوازن فــي  ال واملــحــافــظــة على 

الخارجية".
النصر  النائب عن تحالف  قــال  بـــدوره، 
"التحديات  "الــصــبــاح": إن  لـ  عــالء سكر 
التي تواجهها الدولة كبيرة جدًا، وعلى 
رئـــيـــس الــــــــوزراء املــكــلــف أن يــضــع في 
اعتباراته حجم هذه التحديات والوقوف 
على إيجاد الطرق األقصر لحلها، وإن 
بها  تعمل  ووفـــق خطط  تدريجيًا  كــان 

جميع الوزارات ومؤسسات الدولة".
وأضــــــاف، إن "تــذلــيــل الــتــحــديــات يــبــدأ 
الحكومة  بتشكيل  االســراع  من خطوة 
باعتبارها إحدى التحديات املهمة والتي 
تنطلق مــنــهــا الــحــلــول، ألنــهــا ســتــواجــه 
الــتــحــديــات بــشــكــل فــريــق واحـــــد، لــذلــك 
يجب أن تكون الكابينة الوزارية مشكلة 
من أصحاب الخبرات والكفاءات"، وأكد 
عن  بعيدة  وزاريــــة  كابينة  "اخــتــيــار  إن 
الشخصية  واالخــتــيــارات  املحاصصة 
الــوالئــات؛ ستكون  عــن  بعيدًا  ومتجهة 
بـــدايـــة مــوفــقــة لــحــكــومــة جــــــادة", مبينًا 
تمرر  أن  اآلن  ــة  الــدول "مـــن مصلحة  إن 
الــكــابــيــنــة الـــوزاريـــة بــأســرع وقـــت برغم 

الضغوطات السياسية".
وأشــــــــار الـــنـــائـــب ســــكــــر، أن "مــــــن أهـــم 

الخطوات التي خطتها الكتل؛ هي اختيار 
لذلك  التحزب،  عــن  بعيدًا  وزراء  رئيس 
حــكــومــة غير  بتشكيل  طــمــوحــنــا  فـــإن 
خاضعة لألحزاب وقادرة على مواجهة 
وقادرة  واإلقليمية،  الدولية  الضغوطات 
على أن تستعيد ثقة الشعب بالحكومة، 
إضــافــة الــى دعــم دولـــة املــؤســســات من 
خالل الكابينة الوزارية املهنية"، وطالب 
"رئيس الوزراء املكلف أن يقدم برنامج 
املعوقات  معالحة  فيه  يختزل  حكومي 
فـــي مــــدة ســنــة لــحــني تــهــيــئــة األرضـــيـــة 

املناسبة إلجراء االنتخابات املبكرة".
أكــد تحالف سائرون،  آخــر،  من جانب 
أن املواقف الرسمية للكتل من حكومة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء املــــكــــلــــف مــصــطــفــى 

الكاظمي ستحددها األيام القادمة.
الزيادي  بدر  التحالف  النائب عن  وقال 
لوكالة األنباء العراقية (واع): إن "مواقف 
الــكــتــل الــســيــاســيــة لــغــايــة اآلن مــازالــت 
املكلف  ـــوزراء  ال لحكومة رئيس  مــؤيــدة 
مصطفى الكاظمي، وهذا يبعث رسالة 

اطمئنان".
الــرســمــيــة من  وأضـــــــاف، أن "املــــواقــــف 
نهائي،  تحدد بشكل  لم  الكتل  رؤســاء 
وستظهر خــالل األيـــام الــقــادمــة، ســواء 

بتمرير حكومة الكاظمي من عدمه".

{ }

بإعادة  الــشــروع  نينوى،  محافظة  أعلنت 
الجديد)  (املــوصــل  وتأهيل ســوق  إعمار 
ـــبـــنـــاء  بــــعــــد االنـــــتـــــهـــــاء مـــــن تـــصـــامـــيـــم ال
بــالــكــامــل وبــتــصــامــيــم حــديــثــة ألول مــرة 
فـــي املــديــنــة الــقــديــمــة، فـــي حـــني افتتحت 
صــــحــــة نــــيــــنــــوى أربـــــــــع ردهــــــــــات لـــعـــالج 
 سرطانات الدم في مستشفى ابن األثير 

لألطفال.
وقـــــال مــحــافــظ نــيــنــوى نــجــم الــجــبــوري، 
ــة  الــهــنــدســيَّ "املـــــالكـــــات  إنَّ  لـــــ"الــــصــــبــــاح": 
بــاشــرت بــإعــادة بــنــاء أكــبــر األســــواق في 
املـــوصـــل الــقــديــمــة وهــــو ســــوق املــوصــل 
الــجــديــد بــعــد تــدمــيــره بــالــكــامــل مــن قبل 

ة". عصابات داعش اإلرهابيَّ
ـــجـــبـــوري، إنَّ "مـــــدة اإلنـــجـــاز  ال واضــــــاف 
ســتــكــون 250 يــومــًا وبــعــمــل مــتــواصــل"، 
الــــســــوق ســتــأخــذ  مــبــيــنــًا أنَّ "تـــصـــامـــيـــم 
 الـــــطـــــابـــــع الـــــجـــــديـــــد واملــــــتــــــطــــــور داخـــــــل 

القديمة".
ــــة  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت مــــديــــريَّ
ـــة فــــي نـــيـــنـــوى، إتــــالف  ـــرقـــابـــة الـــصـــحـــيَّ ال
أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة أطـــــنـــــان مـــــن الـــلـــحـــوم 
 املـــســـتـــوردة غــيــر الــصــالــحــة لــالســتــهــالك

 البشري.
ليث رجب،  الصحية  الرقابة  وذكــر مدير 
ة في  لـ"الصباح"، أنَّ "فرق الرقابة الصحيَّ

نــيــنــوى وبــالــتــعــاون مــع مــفــارز الــشــرطــة 
املحال  على  تفتيش  ة شنت حملة  املحليَّ
ـــة واملـــــــــوالت مــــن خـــــالل فـــرض  الـــتـــجـــاريَّ
الــحــظــر املــــوجــــود فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 
اللحوم غير الصالحة  وأتلفت أطنانًا من 
لــالســتــهــالك الـــبـــشـــري بــعــد خــضــوعــهــا 
تباع  كانت  والتي  ة  املختبريَّ للفحوصات 
بأسعاٍر زهيدة للمواطنني من قبل معظم 

تجار املوصل".
ـــــــــك، افــــتــــتــــحــــت صــــحــــة نـــيـــنـــوى،  الـــــــى ذل
أربـــــع ردهــــــات لـــعـــالج ســـرطـــانـــات الـــــدم ( 
 لــوكــيــمــيــا) فــــي مــســتــشــفــى ابـــــن األثـــيـــر

 لألطفال.
وقال مدير صحة نينوى فالح الطائي، لـ 
ة افتتحت  "الصباح": إنَّ "املالكات الصحيَّ
ردهــات جديدة ملعالجة سرطان األطفال 
داخـــل أكــبــر مستشفى فــي نــيــنــوى بعد 
عدة مطالبات بإنشاء جناٍح خاٍص ملرض 

السرطان لألطفال داخل املستشفى".
وأضاف الطائي إنَّ "هذه الردهات جهزْت 
بـــأحـــدث األجـــهـــزة ومــنــهــا جــهــاز الــرنــني 
الــســرطــانــات  أمــــراض  لتشخيص  املــلــون 

ومعالجتها".
ــة  وتـــابـــع الــطــائــي إنَّ "املـــالكـــات الــهــنــدســيَّ
تمكنت أيضًا من افتتاح ردهتني للوالدة 
داخــل املستشفى وجــهــزت هــي األخــرى 
الخدج لدى  الـــوالدة وغــرف  بأحد أجهزة 

األطفال".ـ

والــزراعــة  األغــذيــة  منظمة  أكـــدت  بينما 
الوضع  أنَّ  "فــاو"،  املتحدة  التابعة لألمم 
ــلــعــراق "آمــــــن"، قــدمــت عضو  الــغــذائــي ل
ة  النيابيَّ واالســتــثــمــار  االقــتــصــاد  لجنة 
نــدى شاكر جــودت، مقترحًا لتأسيس 
ـــطـــعـــام" يـــكـــون داعــــمــــًا لــتــوفــيــر  "بـــنـــك ال
ــــة مــــن ذوي  الــــطــــعــــام لــــألســــر الــــعــــراقــــيَّ
االجتماعية  والــرعــايــة  املــحــدود  الــدخــل 
الخاصة من خالل  االحتياجات  وذوي 
ة ويختزل الطعام املتوفر  الوزارات املعنيَّ
في البنك على املواد الجافة إلدامة الحياة 

لحني انتهاء األزمات.
إنَّ "مقترح  "الــصــبــاح":  لـ  وقالت جــودت 
تــأســيــس (بـــنـــك الـــطـــعـــام) ســيــقــدم الــى 
وانعقاد  االجتماعات  بعد عودة  اللجنة 
مجلس النواب", مبينة أنَّ "املقترح جاء 
نتيجة أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا وتــوقــف 
الحظر والحجر الصحي  الحياة نتيجة 
ة، وعدم قدرة  في املنازل لألسر العراقيَّ
الــكــثــيــر مــــن تـــلـــك األســــــر عـــلـــى تــوفــيــر 
الطعام ولقمة العيش ألنها تعمل بأجوٍر 
ـــة؛ مـــا يــصــعــب عــلــيــهــا الــحــصــول  يـــومـــيَّ
داعمًا  املقترح  يأتي  لذلك  الطعام،  على 
ة ذات الدخل املحدود  لكل األسر العراقيَّ
والتي تعتمد على دخلها اليومي وكذلك 

للعاطلني عن العمل". 
وأضافت، إنَّ "املقترح تضمن مشاركة 
وزارة  وبـــــإشـــــراف  ـــة  املـــعـــنـــيَّ الـــــــــــوزارات 

الــتــخــطــيــط وحــســب بــيــانــاتــهــا املــتــوفــرة 
لــتــوفــيــر  ـــتـــجـــارة،  ال وزارة  وبـــمـــشـــاركـــة 
الطعام  األرز وزيــت  الجاهز من  الطعام 
واملــــــواد الــجــافــة األخـــــرى الــتــي تــســاعــد 
قــوتــهــا", وأشـــارت  األســـر على ديمومة 
املقترح هو إيصال  "الهدف من  أنَّ  إلــى 
األزمات  العراقية في  األسر  الى  الطعام 
مــثــل أزمــــة كـــورونـــا أو الــفــيــضــانــات أو 
 عن 

ً
ة األخــرى، فضال الطبيعيَّ الــكــوارث 

دعم هيبة الدولة بالوقوف مع أبنائها في 
األزمات بمواجهة التحديات، واستمرار 
توفير قوت األسر الفقيرة وذات الدخل 
املــــحــــدود مــــن فـــئـــات املــجــتــمــع ومــنــهــم 
ــة  املــســجــلــون فـــي الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيَّ
والعاطلون  الخاصة  االحتياجات  وذوو 

عن العمل واملناطق املنكوبة". 
ة  وأوضــحــت جــودت أنَّ "الــجــهــات املعنيَّ
(التخطيط  وزارات  هـــي  املــقــتــرح  بــهــذا 

والــتــجــارة والـــزراعـــة والــصــنــاعــة والنقل 
والــداخــلــيــة والــدفــاع) مــن خــالل إيصال 
ـــة فـــي املــنــاطــق املــنــكــوبــة  املــــــواد الـــغـــذائـــيَّ
بالطائرات أو الدعم اللوجستي ألسطول 
املطلوبة  الحماية  وتوفير  النقل،  وزارة 
ة  الداخليَّ وزارة  خــالل  من  األرض  على 
ــــة، عــــــالوة عــلــى  ومـــؤســـســـاتـــهـــا األمــــنــــيَّ

الوفقني الشيعي والسني". 
وأكــــــدت أنَّ "املـــقـــتـــرح يــتــضــمــن تــوفــيــر 
هيئات من موظفي الدولة من الــوزارات 
ة تجتمع أثناء الكوارث أو األزمات،  املعنيَّ
وتعتمد على البيانات املتوفرة لديها من 
خالل وزارة التجارة أو العمل والشؤون 

ة أو التخطيط". االجتماعيَّ
فــي ســيــاق متصل، قــال صــالح الحاج 
التابعة  والــزراعــة  األغــذيــة  ممثل منظمة 
الــعــراق: "نحن  "فـــاو" فــي  لألمم املتحدة 
في مرحلة مهمة وال بدَّ من االتفاق على 

عدة مفاهيم ومنها األمن الغذائي الذي 
يعتمد عــلــى أربــعــة أســـس وهـــي توفير 
الــــغــــذاء، والــــوصــــول إلــــى الــــغــــذاء عمليًا 
واقتصاديًا، واالستعمال، واالستدامة".

وأضـــاف إنــه "بالنظر إلــى مــا نحن فيه 
اآلن فــلــيــس هـــنـــاك مــشــكــلــة حــتــى اآلن 
 2020 لعام  العاملي  اإلنــتــاج  بخصوص 
الستراتيجي  القمح  محصول  وبــأخــذ 
 على 

ُّ
، ليست هناك مؤشرات تدل

ً
مثاال

حـــصـــول مــشــكــلــة بــعــكــس مــــا حــصــل 
ة  أساسيَّ مــن مشكلة  الــعــام 2008  فــي 

ارتبطت بالجفاف في تلك الفترة".
وحـــول املــخــاوف مــن ارتــفــاع األســعــار، 
أوضـــح أنَّ "لـــدى الــنــاس مــخــاوف وهــذا 
ة  اليوميَّ األســعــار  الئــحــة  لــكــنَّ  طبيعي؛ 
أنَّ  مبينًا  تــدل على وجــود مشكلة"،  ال 
"الــعــراق صــدر مليون طــن مــن الشعير 
العام املاضي وهناك فائٌض عن  خالل 
ومنها  للمنتوجات  املحلي  االستهالك 
الذاتي  االكتفاء  الــعــراق  إذ حقق  القمح، 
لـــهـــذا املــــخــــزون الــســتــراتــيــجــي مــحــلــيــًا 

وعامليًا".
وأشـــــار الـــحـــاج إلــــى أنَّ "إمــكــانــيــة هــدر 
الخضار أكبر مع وجــود أي معوق في 
النقل لذا ال بدَّ من املزيد من التسهيالت، 
نــاهــيــك عــن أنَّ عـــددًا كــبــيــرًا مــن الــنــاس 
دخل  كمصدر  الــزراعــة  على  يعتمدون 
أســاســي لـــذا ال بـــدَّ مــن ضــمــان اإلنــتــاج 
ومراقبة األسعار وهذا ما يحصل اآلن 

في العراق".ـ

{ }
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وافاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا 
ملراسلة "الصباح" وفاء عامر، بان رئيس مجلس 
الــــنــــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي وأهــــالــــي ووجـــهـــاء 
مــحــافــظــة األنـــبـــار، قــدمــوا مـــبـــادرة لــتــمــويــل بناء 
مستشفى في بغداد مخصص ملصابي جائحة 
بــان املحافظة خصصت قطعة  كــورونــا، منوها 
مالصقة  وهـــي  ديـــالـــى،  جــســر  بمنطقة  االرض 
ملستشفى ابن الخطيب املختص بحجر مصابي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، مــبــيــنــا ان املـــشـــروع بــاشــرت 

أعماله بالفعل إحدى الشركات قبل اسبوعني.
وأضاف أن املستشفى املشيد على مساحة 1500 
متر مربع، يضم 100 سرير قابلة للتوسع الى 
130 بحسب الحاجة، فضال عن 32 ردهة، كما 
ان كل غرفة تضم ثالثة الى اربعة اسرة، كاشفا 
 عن النجاح بتجهيزه بكامل املستلزمات الطبية 

الحديثة الالزمة.
املــســتــشــفــى سيفتتح  أن  عـــن  الــعــطــا  وافـــصـــح 
خـــالل االســـبـــوع املــقــبــل لــيــكــون ســانــدا بــأعــمــال 
عــزل وعــالج ورعــايــة مصابي فيروس كورونا، 
ــــه ســيــوضــع على  مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن
اهــــبــــة االســـــتـــــعـــــداد تـــحـــســـًبـــا ألي طــــــــارئ فــي 
حـــالـــة ازديــــــــاد عـــــدد اإلصـــــابـــــات، مــطــمــئــنــا بـــأن 
 مــســتــشــفــى ابــــــن الـــخـــطـــيـــب يـــســـتـــوعـــب جــمــيــع 

املصابني حتى االن.
واشار الى دور املحافظة الساند والداعم لوزارة 
الــصــحــة والـــشـــركـــة املـــنـــفـــذة, مـــن خــــالل تــقــديــم 
ــلــوجــســتــي إلنــــجــــاز الـــعـــمـــل بــالــســرعــة  الــــدعــــم ال
كهربائية،  بــمــولــدة  تجهيزه  وبضمنه  املــمــكــنــة، 
السعة  عــادا املشروع اضافة نوعية وزيــادة في 
بنية  تــوفــيــر  بــهــدف  للمستشفيات،  الــســريــريــة 
تـــحـــتـــيـــة مـــالئـــمـــة ملـــصـــابـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

واملالمسني لهم.

ال إصابات في النجف
وفـــي الــنــجــف، قـــال مــديــر اعــــالم دائـــــرة الصحة 
الكعبي،  "الــصــبــاح" حسني  ملــراســل  ســالــم نعمة 
أجــرى  املحافظة  فــي  العامة  الصحة  مختبر  ان 
امس االحد ١٣٤ فحصا مختبريا كانت جميعها 

سالبة. 
ـــى ان املــجــمــوع الــتــراكــمــي لــالصــابــات  واشـــــار ال
في النجف بقي على نفس العدد وهو ٢٥٩، من 

ضمنها ١٣٩ حالة شفاء وخمس حاالت وفاة.
وأكـــــد ان الــــتــــزام املـــواطـــنـــني بــالــحــظــر الــصــحــي 
وتــعــلــيــمــات خــلــيــة األزمــــــــة، أدى إلـــــى انــحــســار 
عـــــــــدد االصـــــــــابـــــــــات فـــــــي املـــــحـــــافـــــظـــــة، داعـــــيـــــا 
املــواطــنــني إلــى االســتــمــرار فــي االلــتــزام بالحظر 
 واالجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــلــتــخــلــص مـــن الــوبــاء 

بشكل كامل.

عدم تسجيل إصابات خالل أسبوع
 في بابل

وفي الشأن نفسه، قال رئيس خلية االزمــة في 
بابل حسن منديل السرياوي ملراسلة "الصباح" 
جنان االســدي، ان املحافظة ولليوم السادس لم 
تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، الفتا الى ان 
حظر التجوال سيتم تمديده لغاية التاسع عشر 
من الشهر الحالي، ضمن االجراءت التي اتخذت 

للحد من انتشار كورونا.
ــــــى تـــمـــاثـــل حـــالـــتـــني لـــلـــشـــفـــاء الـــتـــام  واشـــــــــار ال
وخروجهما من الحجر، مشيرا الى أن اإلجراءات 
إيجابية  نتائج  حققت  املحافظة  اتخذتها  التي 

مقارنة باملحافظات االخرى.

استقرار املوقف في كربالء
بدوره، قال مدير صحة كربالء الدكتور صباح 
نـــور هــــادي املـــوســـوي ملـــراســـل "الـــصـــبـــاح" علي 
االزمــة  خلية  اتخذتها  الــتــي  االجــــراءات  ان  لفته، 
والتزام املواطنني بحظر التجوال، فضال عن هّمة 
االجهزة الطبية واالدارية والفنية، اسهمت بعالج 

اغلب املصابني بالفيروس.
وأضاف ان العدد الكلي املسجل في كربالء منذ 
بداية االزمة وصل الى 81 حالة إصابة، لم يتبق 
 20 حالة، وهم يتلقون العالج والرعاية 

ّ
منهم إال

الصحية في ردهة الحميات (الحياة) في مدينة 
االمام الحسني الطبية.

ونوه بأن عدد الوفيات توقف عند ست حاالت، 
 يــــزداد الـــعـــدد، فــي حــني بــلــغــت اعـــداد 

ّ
ونــأمــل أال

ـــة، بــيــنــهــم سبع  ـــتـــام 55 حـــال حـــــاالت الـــشـــفـــاء ال
حاالت السبت املاضي، ومن املتوقع ان يتعافى 

مصابون آخرون خالل االيام املقبلة.

حاالت موجبة في كركوك
أما في كركوك، فقد أوضح مدير قسم الصحة 
الـــعـــامـــة فـــي املــحــافــظــة الـــدكـــتـــور صـــبـــاح نــامــق 
ملراسلة "الصباح" نهضة علي، ان احد املصابني 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي ردهــــة الــتــدبــيــر الــوقــائــي 
تــوفــي بــعــد تــوقــف قــلــبــه، لــكــونــه رجـــال مريضا 
أمــراض مزمنة، ولم  بعمر 65عاما، ويعاني من 

تكن وفاته بسبب االصابة. 
ـــى ان صــحــة كـــركـــوك ســجــلــت خمس  واشـــــار ال
اصــــابــــات جـــديـــدة بــعــد ظـــهـــور نــتــائــج الــفــحــص 
املختبري املرسلة الى مختبر الصحة العامة في 
املالكات  وقــد شــددت  لعشرة مالمسني،  بــغــداد 
املصابني  بــشــأن  الــوقــائــيــة  اجــراءاتــهــا  الصحية 

وابقائهم تحت العناية الطبية. 
ـــحـــاالت فـــي كـــركـــوك يــبــلــغ 12  وذكــــر أن عــــدد ال
اكد  وفــاة. من جهته،  و15 حالة شفاء وحالتي 
مــســؤول االعــــالم والــعــالقــات فــي دائــــرة الــدفــاع 
املـــدنـــي بــكــركــوك قــيــس عــبــد الـــــــرزاق، أن فــريــق 
املالمسني  منازل  بتعفير  قام  املختص  التعقيم 
التي  حالة،  اول  ظهور  منذ  باكملها  ومنطقتهم 
ادت الــــى اصـــابـــة الـــحـــاالت االخـــيـــرة مـــن خــالل 

املالمسة.

قوافل مساعدات
العتبة  افــاد مــعــاون مدير اعــالم  وبــهــذا السياق، 
العتبة  بأن  "الصباح"  لـ  الصفار  والء  الحسينية 

ســـيـــرت، بــتــوجــيــه مـــن مــمــثــل املــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
الشيخ  املقدسة  للعتبة  الشرعي  املتولي  العليا 
عـــبـــد املــــهــــدي الـــكـــربـــالئـــي، قــــوافــــل مـــســـاعـــدات 
غـــذائـــيـــة إلغـــاثـــة املــحــتــاجــني واألســــــر املــتــعــفــفــة 
االعمال بسبب  وتوقف  التجوال  بحظر   املتأثرة 

جائحة كورونا.
ــــع ان هــــــذه الــــقــــوافــــل ســــيــــرت الــــــى جــمــيــع  ــــاب وت
املحافظات وحملت شعار (كيف يجوع العراقي 
دعوة  ضمن  وكانت  بامليدان)،  املرجعية  وأبناء 

املرجعية للتكافل االجتماعي.
غــــذائــــيــــة  مـــــــــــواد  تــــحــــمــــل  الــــــقــــــوافــــــل  ان  وبـــــــــني 
مــــــؤكــــــدا أن  مـــــــــادة جــــــافــــــة،  فـــيـــهـــا 11  كـــســـلـــة 
 الــعــتــبــة ســتــســتــمــر بـــتـــوزيـــع هـــــذه املـــســـاعـــدات 

بني األسر املحتاجة.

تسجيل مصابني في واسط
وبــشــأن املــوقــف الــوبــائــي فــي واســـط، لفت مدير 
صـــحـــة املـــحـــافـــظـــة الــــدكــــتــــور جــــبــــار الـــيـــاســـري 
ملــــراســــل "الــــصــــبــــاح" حـــســـن شــهــيــد الــــعــــزاوي، 
إلــــى تــســجــيــل ثــــالث اصــــابــــات مــوجــبــة جــديــدة 
بالفيروس، موزعة بواقع اصابة واحدة في حي 
العزة، وتم حجرهم  الزهراء واصابتني في حي 
 فـــي ردهـــــة الـــعـــزل واتــــخــــاذ االجـــــــــراءات الــطــبــيــة 

ايضا للمالمسني. 
واكد ان الحالة الصحية للمصابني مستقرة، مع 
الوقائية والعالجية للحيلولة  تصعيد االجراءات 

دون تفشي املرض.

مستشفى 
ميداني في 

السماوة
وضــــــــــــــــمــــــــــــــــن 
ســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــة 

خـــطـــوات الــعــمــل 
املـــــــشـــــــتـــــــرك بـــني 

دائــــــــــــــــــــــرة صــــحــــة 
املثنى وهيئة الحشد 

الـــــشـــــعـــــبـــــي، 
بــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــرت 
تنصيب  املــثــنــى  صــحــة 
ردهــــــــــات املـــســـتـــشـــفـــى املـــــيـــــدانـــــي، كـــمـــشـــاركـــة 
ــلــقــضــاء  مـــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي ل
عـــلـــى جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، بـــســـعـــة 64 ســــريــــرا، 
مــوزعــة بــني أربـــع وحــــدات تــضــم كــل وحـــدة 16 
ســــريــــرًا، ومـــجـــهـــزة تــجــهــيــزا كـــامـــال بــخــدمــات 
طــبــيــة وعــالجــيــة، لــتــكــون مــكــانــا مــثــالــيــا للعزل 
بفيروس  بإصابتها  املشتبه  للحاالت   الصحي 

كورونا املستجد.
وقال مدير عام صحة املثنى الدكتور عون هاني 
املــالــكــي ملــراســل "الــصــبــاح" احــمــد الــفــرطــوســي، 
 ان هـــــــذه خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة ملـــعـــالـــجـــة املـــصـــابـــني 

واملشتبه بهم.

قررت هيئة التقاعد العامة، إيصال 
هـــــويـــــات املـــتـــقـــاعـــديـــن الــــــى مــحــل 
ســكــنــاهــم بـــبـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات 

بسبب فرض حظر التجوال.
وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان صحفي 
تــلــقــتــه "الــــصــــبــــاح"، إنـــــه ونــتــيــجــة 
الــتــجــوال بسبب  الســتــمــرار حظر 
جائحة كورونا، فقد اطلقت الهيئة 
حــمــلــة (خـــلـــيـــك ابـــيـــتـــك.. تــوصــلــك 
هــويــتــك)، إذ شــكــلــت فــرقــًا جــوالــه 
مــــــن مــــوظــــفــــي املـــــقـــــر وفــــروعــــهــــا 
بــــاملــــحــــافــــظــــات، بـــحـــســـب الـــرقـــعـــة 
الى  الــهــويــات  إليــصــال  الجغرافية، 
املــحــالــني عــلــى الــتــقــاعــد فـــي محل 
ســـكـــنـــاهـــم، مــــؤكــــدة اســـتـــمـــرارهـــا 
ـــــيـــــة صــــــــرف رواتــــــــب  بـــتـــنـــظـــيـــم آل

املتقاعدين في وقتها املحدد.
وفي الشأن نفسه، باشرت مديرية 
تــربــيــة كـــركـــوك إنـــجـــاز مــعــامــالت 
املتقاعدين من منتسبيها املتوقفة 
الوقائي،  الحظر  اســتــمــرار  نتيجة 
بحسب مــا افـــاد بــه مــديــرهــا عبد 

علي الجميلي.

واوضــــــــــــــــــح بــــــتــــــصــــــريــــــح خــــــاص 
ـــصـــبـــاح": ان مـــالكـــات دائـــرتـــه  ــــ"ال ل
ـــــيـــــوم االحــــــــــد، إكــــمــــال  بـــــاشـــــرت ال
مــــعــــامــــالت مـــنـــتـــســـبـــي املــــديــــريــــة 
ــــتــــي لــم  املـــشـــمـــولـــني بـــالـــتـــقـــاعـــد ال
يــــتــــم إكــــمــــالــــهــــا نـــتـــيـــجـــة الـــحـــظـــر 
الــوقــائــي بسبب جــائــحــة كــورونــا، 
انـــه وبــســبــب الطلبات  الـــى  مــشــيــر 
املــتــواصــلــة لــلــمــشــمــولــني، فــقــد تم 
طــرح املــوضــوع امـــام خلية االزمــة 
فـــي املـــحـــافـــظـــة، وتــــم اســتــحــصــال 
املـــوافـــقـــة عــلــى اســتــثــنــاء عــــدد من 
املــوظــفــني النـــجـــاز تــلــك املــعــامــالت 
 واحالتها على دائرة التقاعد العامة 

الصدار بطاقاتهم.
وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، أفــصــح 
الجميلي عن أن العديد من معلمي 
ومـــدرســـي املــحــافــظــة يــتــواصــلــون 
ـــبـــتـــهـــم مــن  مــــــع تــــالمــــيــــذهــــم وطـــل
خــالل االنــتــرنــيــت، لتوضيح املــواد 
ـــــدراســـــيـــــة خـــــــالل مـــــــدة الـــحـــظـــر  ال
اطلقوها،  مـــبـــادرات  الــوقــائــي عــبــر 
وتنفيذا لتعليمات الوزارة، من اجل 
التعليمي  املــســتــوى  على  الــحــفــاظ 
 للطلبة وعدم تركهم املواد الدراسية 

اثناء ذلك.
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للطاقة  إنــتــاجــهــا  أن  عـــن  الــكــهــربــاء  وزارة  أفــصــحــت 
ــــف مـــيـــغـــاواط قــبــل حـــلـــول شهر  ــــى 21 أل ســيــصــل ال
رمــضــان املـــبـــارك، بــعــد نــجــاحــهــا بتجهيز املــواطــنــني 
ببعض  التجهيز  انقطاع  مرجعة  الساعة،  مــدار  على 
وتجري  الــتــوزيــع،  شبكات  فــي  فنية  ملشاكل  املناطق 
حاليا معالجتها. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
ان وزارته  لـ"الصباح"  العبادي بتصريح خاص  احمد 
نــجــحــت بــتــجــهــيــز جــمــيــع املــحــافــظــات بــالــطــاقــة على 
اللتني  الدين،  نينوى وصالح  باستثناء  الساعة،  مدار 
الــذي لحق  الكبير  الدمار  بـــ20 ساعة بسبب  تجهزان 

بشبكاتهما على ايدي إرهابيي "داعــش"، منوها بان 
مالكات وزارتــه، برغم الظروف االستثنائية التي تمر 
بها البالد، مستمرة بتأهيل املنظومة في تلك املناطق.

وافـــاد بــأن وزارتـــه تنتج فــي الــوقــت الحاضر 13 ألفا 
و500 ميغاواط، وعدها كافية حاليا لتجهيز املواطنني 
االستهالك  تقليص حجم  نتيجة  الساعة،  مــدار  على 
وزارتــه  امكانية  مؤكدا  التجوال،  فــرض حظر  بسبب 
ألفا و200 ميغاوط، بيد  حاليا بتوفير ما يقارب 19 
انها اوقفت عددا من الوحدات لعدم وجود حاجة لها 
بتاريخ  األولــى  بأنها  املنتجة  الكميات  واصفا  حاليا، 

صناعة الكهرباء في العراق.
وارجع انقطاع التيار ببعض املناطق بني الحني واالخر، 

الـــى عــــوارض فــنــيــة، واغــلــبــهــا نتيجة الــتــهــالــك وكــثــرة 
وبرغم  بانه  منوها  التوزيع،  على شبكات  التجاوزات 
لــم يمنع مالكات  الــتــجــوال، بيد ان ذلــك  ظــروف حظر 
وزارتــــــه املــخــتــصــة بــبــغــداد واملــحــافــظــات مـــن مــزاولــة 
فــي وقت  قــد تحدث  التي  االعــطــاب  ومعالجة  اعمالها 
االمنية مع مالكات  االجهزة  بتعاون  قياسي، مشيدا 

الوزارة الفنية بهذا الشأن. 
الــنــاطــق بــاســم الــكــهــربــاء، ذكـــر ان وزارة الــنــفــط ومــن 
خالل التنسيق الكبير معها، وفرت جميع انواع الوقود 
الــطــاقــة فــي املــحــافــظــات بشكل سلس  انــتــاج  ملحطات 
انــقــطــاع وبــحــســب حــاجــة كـــل مــنــهــا، لضمان  ودون 

استمرارية عملها دون توقف.
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دعـــنـــا نــســتــعــيــد املــــســــار الــــــذي كــانــت 
تــمــضــي عــلــيــه الــــعــــالقــــات األمـــيـــركـــيـــة 
الــــعــــام 2020،  مـــطـــلـــع  فــــي  الـــصـــيـــنـــيـــة 
وهــــــو الـــــوقـــــت بـــالـــتـــحـــديـــد الـــــــذي كـــان 
”كــوفــيــد19-“ يتسلل فيه خــارجــًا من 
العالم، لقد كانت واشنطن  الى  ووهــان 
وبـــكـــني تــمــضــيــان عــلــى مـــســـار يشبه 
دّوامــة تهوي الى االسفل بدفع وتغذية 

توجهات جيوسياسية عديدة.
املـــتـــزايـــد  الـــتـــبـــاعـــد  هـــنـــاك  كـــــان   ..  

ً
أوال

املـــعـــروف بـــني ”خـــط صــعــود الــصــني“ 
وخـــــط االنـــــحـــــدار الـــنـــســـبـــي لـــلـــواليـــات 
املتحدة، ذلك التباعد الذي ابتدأ تحديدًا 
منذ األزمة املالية العاملية في 2008 الى 

.2009
حفز هذا الوضع بكني على القاء ثقلها 
فـــي مــحــاولــة  املــــاديــــة  وراء مــكــاســبــهــا 
ـــعـــاملـــي، فــــي حــني  ــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا ال ل
انشغلت واشنطن بالتعامل مع مشكلة 
وبــدء  عندها  الداخلي  الوظيفي  الخلل 
ظهور الحدود املحّجمة لسطوتها على 

الصعيد العاملي.
ثــانــيــًا وجــــود االفـــتـــراض (الـــــذي مـــرده 
الحرب  تــراكــمــات حقبة  الــى حــد كبير 
الباردة) بأن التباعد املشار اليه يعكس 
الجانبني  بــني  الــوجــودي  التحدي  واقـــع 

ويمده بأسباب القّوة.
ثــالــثــًا هـــنـــاك الــتــصــاعــد فـــي الــتــوتــرات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، الــــــذي بـــقـــي مــســتــمــرًا عــلــى 
ـــثـــالث املـــاضـــيـــة، ثم  مــــدى الـــســـنـــوات ال
الحذر  وتنامي  التجارية  الحرب  غذته 
األميركي تجاه الدبلوماسية التوسعية 
العسكري وعمليات فرض  واالنتشار 

النفوذ التي تمارسها الصني.
من العوامل الثالثة السابقة يبرز عامل 
رابع هو ميل كل من بكني وواشنطن، 
ــــى اســــاءة  عـــن قــصــد وســـابـــق عـــلـــم، ال
الستراتيجية  الــنــوايــا  وتفسير  تــأويــل 
كـــل مــنــهــمــا لـــآلخـــر، فــبــكــني تــــرى في 
العالم دالئــل تشهد على  كل ركــن من 
املتمثلة  املتحدة  الــواليــات  ستراتيجية 
باملقابل  االنــظــمــة،  وتغيير  بــاالحــتــواء 
ترى واشنطن في تصرفات الصينيني 
شــــواهــــد تـــكـــشـــف ســعــيــهــم املـــحـــمـــوم 
لفرض هيمنتهم على العالم، فهي تشّبه 
السلوك الصيني التنافسي على نطاق 
السلوكيات  مــن  مجموعة  بــأنــه  الــعــالــم 
االفتراسية الخبيثة ”املخالفة لألصول 
الصعب  هــذا كله جعل من  والقواعد“، 
على أي منهما أن يتفهم منظور اآلخر 
فــهــمــًا صـــادقـــًا وأمــيــنــًا او يــقــر لـــه بــأي 
مــصــداقــيــة، كــذلــك ســّهــل هــــذا الــوضــع 
على كــل مــن الطرفني الــقــاء الــلــوم على 
صــاحــبــه واتــهــامــه بــأنــه يتعمد الــحــاق 
لــه من  يــتــعــرض  األذى بنفسه فــي مــا 

مشكالت.
ثم جاء ”كوفيد19-“ .. وكما هو متوقع 
لــبــكــني  األولـــــــى  الـــفـــعـــل  عــكــســت ردود 
وواشنطن املواقف والتوجهات القديمة 
نفسها، شكوك وارتيابات ستراتيجية 
واســــــــــــاءة فــــهــــم وخــــصــــومــــة صــــــارت 
تــصــطــبــغ أكـــثـــر فــأكــثــر بـــلـــون الـــعـــداوة 
والخبث املتبادل، ظهر هذا بأوضح ما 
املتبارية  يكون في ميدانني، االدعــاءات 
انطلق  الــذي  املنبع االصلي  في تحديد 
املتنافسة  والــــروايــــات  الــفــيــروس،  مــنــه 
ايــضــًا بــشــأن اي الــدولــتــني كــانــت أكثر 

مساهمة وفعالية في مقارعته.
كانت أبرز نظريات املؤامرة بخصوص 
مــصــدر ”كــوفــيــد19-“ وأكــثــرهــا إثـــارة 
لالهتمام ما روجه دبلوماسي صيني 
أشـــــاع الـــتـــصـــور بــــأن الـــفـــيـــروس ربــمــا 

يكون قد دسَّ في مدينة ووهــان دسًا 
قــبــل  مــــن   2019 األول  تـــشـــريـــن  فــــي 
ــلــجــيــش األمـــيـــركـــي  عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة ل
(كــانــوا حــاضــريــن فــي الــصــني حينها 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــمــاريــن الــعــســكــريــة 
الـــعـــاملـــيـــة) فــــي حــــني اشــــــاع ســيــنــاتــور 
تزعم  أيضًا، نظرية  وآخــرون  أميركي، 
 من مختبر 

ً
أن الفيروس قد خرج أصال

لألسلحة البايولوجية في ووهان.
ثمة اختالف مهم طبعًا بني دبلوماسي 
يتحدث من موقع  وكأنه  يبدو  صيني 
 لــبــكــني وســيــنــاتــور ال 

ً
الــســلــطــة مــمــثــال

يــمــثــل حــســب الــنــظــام األمــيــركــي أكــثــر 
من وجهة نظره، أيــًا يكن من أمــر فقد 
تـــراجـــع الــجــانــبــان بــعــض الـــشـــيء في 
االتهامات،  تلك  عن  الالحق  خطابهما 
ولكنهما أسفرا عن كوامن العداء وعدم 
كل  واســتــعــداد  بينهما  املــتــبــادلــة  الثقة 
منهما إللقاء التبعة على الطرف اآلخر، 
الفيروس من آثار  بينما سيتسبب به 

وتبعات.
فـــي واقـــــع األمـــــر أن كـــال الــجــانــبــني قد 
اساءا التعامل مع الفيروس في مراحل 
انــــتــــشــــاره األولـــــــــى، وكــــانــــت االســـبـــاب 
هي:  ذلك  وراء  املزعومة)  (ال  الحقيقية 
ضــعــف االســـتـــعـــدادات، وعــــدم الــتــأكــد، 
وتشوش الصورة بشأن ما سيحدث، 
عن  املسؤولية  مــن  التنصل  ومــحــاولــة 
أزمــة مــروعــة آتــيــة، والتهيب مــن اتخاذ 
الــتــي يقتضيها  الــصــارمــة  االجــــــراءات 
املوقف، اكتسبت املسألة بعدًا سياسيًا 
لــــدى الــجــانــبــني، ولــــو بـــطـــرق مــخــتــلــفــة: 
الصيني  الشيوعي  الحزب  فقد تجنب 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــصـــــدق خـــــالل مـــراحـــل 
االنــدالع األولــى للوباء في محاولة منه 
إلفــشــال أي انــتــقــادات تــوجــه الــيــه على 
كفاءته  ضعف  بسبب  الــعــام  الصعيد 
توانت  ترامب فقد  ادارة  أمــا  االداء،  في 
فــي االقـــــرار بــجــديــة ”كـــوفـــيـــد19-“ من 
السياسيني  منطلق ان خصوم ترامب 
محاولني  وضخموه  باألمر  بالغوا  قد 
إضعاف فرص اعادة  انتخابه، بيد أن 
على  انقلب  ان  يلبث  لم  السلوكني  كال 

صاحبه وراح يالحقه بال هوادة.
تشير األدلة املتوفرة، ولو أن بعضها ال 
الى  الى الحسم،  يــزال ناقصًا ومفتقرًا 
ان الفيروس قد جاء من مدينة ووهان، 
وتـــبـــقـــى هـــنـــاك اســـئـــلـــة مــهــمــة يــنــبــغــي 
االجــــابــــة عــلــيــهــا بـــشـــأن هـــفـــوات بكني 
وتعثرها املنتظم في تشخيصه والحد 
مـــن انـــتـــشـــاره وإبــــــالغ الــــــدول األخــــرى 

بأمره.
إال أن مـــا وقــــع خــــالل شــهــري كــانــون 
األول وكـــانـــون الــثــانــي قــد ولـــى وفـــات، 
ــــواليــــات املــتــحــدة الـــيـــوم فـــي خضم  وال
ازمــة عظيمة متالطمة يكاد يكون من 
عــلــى ضعف  تبعتها  تــلــقــى  أن  املــؤكــد 
استعدادها وتأهبها، رغم توفر اشعار 
 
ً
بــدال لبكني،  مثله  يتوفر  لــم  لها  مبكر 
من القاء التبعة على بكني لفشلها في 

احتواء الفيروس.
الــخــطــابــان املــتــنــافــســان االخـــــران ظهر 
صنف  التي  الكيفية،  فــي  انعكاسهما 
الدبلوماسي  الفعل  رد  طــرف  كــل  بها 
لــــدى الـــطـــرف االخـــــر حـــيـــال االنــتــشــار 

العاملي لفيروس ”كوفيد19-“.
تــوجــه جــل الــخــطــاب األمــيــركــي، مثلما 
األضـــواء  تركيز  متوقعًا، صــوب  كــان 
على جهود بكني الستعراض نجاحها 
املــشــهــود فــي كــبــح انــتــشــار الــفــيــروس 
داخــــل الــصــني وعـــــّده املــثــل والــنــمــوذج 
الـــــذي يــنــبــغــي عــلــى بـــاقـــي أمــــم األرض 

االقتداء به، لذا يكون هذا النجاح شاهدًا 
 عــلــى تــفــوق الــنــمــوذج الــصــيــنــي تــطــورًا 

وحكومة.
بــدا هــذا كله وكــأنــه انعكاس ملــا فعلته 
املتحدة في مسعاها إلظهار  الــواليــات 
ســيــاســة الــصــني الــخــارجــيــة، حــتــى من 
قــبــل عــهــد كـــوفـــيـــد، بــأنــهــا تــســتــهــدف 
تــصــديــر قــيــمــهــا ومــثــلــهــا كـــجـــزء من 
ستراتيجية نزع املصداقية عن النظام 
ــــواليــــات  األمــــيــــركــــي بـــقـــصـــد إزاحــــــــة ال
املطاف عن موقعها  املتحدة في نهاية 
بناء  العالم،  والحلول محلها في قيادة 
عـــلـــى ذلـــــك أخـــــــذت واشـــنـــطـــن تــصــعــد 
سرعة حملتها الهادفة لنزع املصداقية 
عن النموذج الصيني وتسليط الضوء 
على ان الصني هي من يجب أن يتحمل 
جــــريــــرة نـــشـــر الـــفـــيـــروس والــتــنــافــس 
والعقول في  القلوب  معها على كسب 
بلدان اخرى تحتاج الى املساعدة، لكي 

تتمكن من اجتياز األزمة.
أن بكني قد استغلت هذه  الواضح  من 
الـــفـــرصـــة لــتــســجــل نــقــاطــًا فـــي صــالــح 
تــنــافــســهــا الــســتــراتــيــجــي مـــع الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة، وتــحــقــيــق هــدفــهــا املــتــمــثــل بـ 
”إصـــــالح نــظــام الــحــوكــمــة عــلــى نــطــاق 
ــــم“ وبـــــنـــــاء ”مـــجـــتـــمـــع املـــصـــالـــح  ــــعــــال ال
املـــشـــتـــركـــة“ الـــعـــاملـــي االكــــثــــر تــجــاوبــًا 
الواضح  مــن  الــصــني،  ملصالح   

ً
وتمثيال

ــــى حــــرف االنــتــبــاه  أن بــكــني تــســعــى ال
عــن ســوء تعاملها مــع االنـــدالع األولــي 
 مــن ذلـــك على 

ً
لــلــمــرض والــتــركــيــز بـــدال

ابـــــــراز املـــشـــكـــالت املـــرتـــبـــطـــة بــتــعــامــل 
الــواليــات املــتــحــدة مــع الــفــيــروس، كذلك 
التوسع في ايصال  تعمل الصني على 
التجهيزات والخبرات الطبية الى البلدان 
التي تحتاج اليها، لذلك ستكون النتيجة 
املرجحة بعد انجالء األزمة هي خروج 
بــكــني بــســمــعــة أطـــيـــب وأكـــثـــر ايــجــابــيــة 
عــلــى الصعيد الــدولــي مــمــا كــانــت قبل 
السمعة ستبقى  تلك  ان  ولــو  الجائحة، 

دون سمعة واشنطن.
يـــبـــقـــى مــــن املــــهــــم بـــعـــد مـــــــرور مــوجــة 
كان  مثلما  وانقضائها،  ”كوفيد19-“ 
املبالغة في  مهمًا قبل مجيئها، تجنب 
الستراتيجية  بــكــني  مــطــامــح  تــصــويــر 
بهذا الصدد أو قراءتها بشكل خاطئ، 
فبالرغم من أن الصني تسعى لتوسيع 
نـــفـــوذهـــا فــــي الـــعـــالـــم مـــقـــارنـــة بــنــفــوذ 
ـــواليـــات املــتــحــدة (وربـــمـــا حــتــى على  ال
لـــن تـــحـــاول تحقيق  حـــســـابـــه) فــإنــهــا 
نصر أو غلبة على الواليات املتحدة أو 
أخذ موقعها في فرض هيمنتها على 

العالم.
أهداف الصني اكثر محدودية وواقعية 
مـــن ذلـــــك، ألن زعـــمـــاءهـــا يــــدركــــون ان 
الهيمنة على العالم، حتى لو كانت في 
منالهم (وهــو ما يتشككون فيه وهذا 
أمر حسن) فلن يكون بالوسع إدامتها 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وانــهــا ســـوف تكون 
عبئًا على كاهلهم اكثر منها مكسبًا، 
عــوضــًا عــن ذلـــك تبتغي بــكــني اســبــاغ 
الــشــرعــيــة عــلــى نــمــوذجــهــا فـــي إدارة 
العاملي،  الصعيد  على  والتطوير  الدولة 
بــحــيــث يــصــبــح بـــوســـع هــــذا الــنــمــوذج 
النماذج  التواجد والتعايش بسالم بني 
االخــــــــرى، بـــهـــذا ســـــوف يـــرتـــقـــي مــقــام 
إدارة  الصني ووزنها في وضع قواعد 
الى  اضــافــة  العالم،  الــدولــة على صعيد 
ذلك تريد بكني التأكيد على مصداقية 
ـــلـــداخـــل  حــــكــــم الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي ل
الــصــيــنــي وتـــوفـــر بــيــئــة خــارجــيــة آمــنــة 
الكثيف  للحشد  بالتصدي  لها  تسمح 

ذات  الصعبة  الــداخــلــيــة  املتطلبات  مــن 
األولوية، لقد اعطى ”كوفيد19-“ بكني 
فــرصــة لــلــتــقــدم نــحــو اهــدافــهــا جميعًا 
حـــني تــتــمــكــن مـــن تــأكــيــد ان نــظــامــهــا 
 فــي لجم الــفــيــروس داخليًا 

ً
كــان فــعــاال

الــى جــانــب تقديم املــســاعــدة واملــشــورة 
خارجيًا.

هذا كله أكثر من كاٍف لوضع الواليات 
املـــتـــحـــدة أمــــــام تـــحـــدٍّ ســـتـــراتـــيـــجـــي لــم 
له مثيل (حتى من دون حاجة  يسبق 
تــــريــــد تــقــويــض  الــــصــــني  ـــتـــصـــور أن  ل
الـــنـــفـــوذ األمـــيـــركـــي فـــي مــســعــى منها 
لحكم العالم)، لكنه مع هذا يعكس واقع 
الــتــنــافــس الــســتــراتــيــجــي الــــذي يكتنف 
اجواء التنافس بني النظامني األميركي 
والــصــيــنــي، ردًا عــلــى ذلـــك يــجــب على 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أن تــفــعــل مـــا كــان 
من  تفعله  ان  بــوضــوح  عليها  ينبغي 
قبل انــدالع ”كــوفــيــد19-“، وهــو العودة 
ـــبـــدء بتسجيل  ـــدولـــي وال ال الــــى املــلــعــب 
الـــنـــقـــاط لــصــالــح نــمــوذجــهــا فـــي ادارة 
الدولة والتطوير، بيد ان التأثيرات التي 
الفيروس نفسه اصبحت  يتسبب بها 
الــيــوم عــقــبــة أشــــّد صــعــوبــة بكثير مع 
األســـف، فــوفــق جميع املــؤشــرات يبدو 
وتقدمت  كسبت شوطًا  قد  الصني  أن 
الـــهـــابـــط من  وأنـــهـــا اآلن فـــي املـــنـــحـــدر 
الـــخـــط الــبــيــانــي تـــاركـــة وراءهـــــــا اســـوأ 
لم تكن  (مــا  الفيروس  فترة من بطش 
هناك موجة اخرى محتملة)، كذلك أن 
الــصــني الــيــوم مــســتــودع زاخـــر بجميع 
انواع التجهيزات والخبرات الطبية، التي 
بالحاح  ويطلبها  الــعــالــم  الــيــهــا  يــحــتــاج 
واســتــمــاتــة، امـــا الـــواليـــات املــتــحــدة فقد 
حركتها،  وقــيــد  ”كــوفــيــد19-“  أقعدها 
وهي ال تزال في طور صعود املنحنى 

اقترابًا من ذروة تأثيره املدمر.
بـــعـــض جــــوانــــب الـــضـــعـــف فــــي الــنــظــام 
هــي بعينها مــا أعــاق الــواليــات املتحدة 
وحال دون ابدائها االستجابة املناسبة 
للفيروس، الواليات املتحدة اليوم مجرد 
دولة اخرى من بني دول عديدة تحتاج 

الى املساعدة الصينية. 
يأتي رد األميركيني على هذه املواقف 
محكومًا بوحي غريزي، وذلك بتوجيه 
االنــــــتــــــقــــــادات الـــــــى بــــكــــني واســـتـــنـــكـــار 
انــتــهــازيــتــهــا  ومــحــاولــتــهــا اســتــغــالل 
املــــوقــــف، كـــذلـــك يـــحـــاول األمــيــركــيــون 
اتخاذ خطوات معينة تصديًا للصورة، 
التي تحاول الصني فرضها، الى جانب 
تــعــزيــزهــم مــســاهــمــات واشـــنـــطـــن في 

االستجابة ألزمة ”كوفيد19-“. 
هذا  يــؤدي  ربما  االيجابي  الجانب  في 
االســلــوب، بــل ينبغي لــه ان يـــؤدي، الى 
لدى  واالنسانية  التنافس  روح  تحفيز 
يجاهد  بلدهم  يــرون  حــني  األميركيني 
لـــلـــنـــهـــوض بــــوجــــه تـــحـــديـــني فــــي وقـــت 
الفيروس نفسه والثاني  أولهما  واحــد، 
ـــظـــرف الــى  مــســاعــي بــكــني لــتــحــويــل ال

مكسب جيوسياسي.
مــــــن جــــهــــة اخـــــــــرى قــــــد تـــــرتـــــد بــعــض 
تـــصـــرفـــات الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عــلــيــهــا 
القاء  لعبة  فــي  التمادي  مثل  بالضرر، 
الــــلــــوم وتــصــعــيــدهــا الـــــى حــــد مــطــالــبــة 
بــكــني بــدفــع تــعــويــضــات عـــن تسببها 
بالفيروس كذريعة  والتعلل  بالجائحة، 
اخرى لفصم العالقة بني االقتصادين 
األمــيــركــي والــصــيــنــي (الســيــمــا الــغــاء 
اعتماد الواليات املتحدة على الصادرات 

الطبية الصينية).
أي تصرف من هذا القبيل لن يكون ذا 
جـــدوى، مــا لــم نقل انــه قــد يتحول الى 

منبع للمشكالت.
اســـالـــيـــب  مــــن  اي  أن  ذلـــــك  مــــن  األهـــــــم 
التصدي التي قد تلجأ الواليات املتحدة 
الــيــهــا فـــي الــتــصــدي لــعــنــاصــر الحملة 
 
ً
الصينية الحالية، يجب أال تقف حائال

امام الصني والواليات املتحدة من دون 
كوسيلة  ”كــوفــيــد“  ازمـــة  استغاللهما 
ـــوقـــف الــــتــــدهــــور الــــحــــاد فــــي الــعــالقــة  ل
بينهما، إن يكن الفيروس قد نجح في 
جعل العالقات األميركية الصينية أكثر 
تــأزمــًا ووعــــورة فــإنــه قـــادر ايــضــًا على 
الخالفات  لتنحية  اتاحة فرصة مثالية 
جــانــبــًا واعــــتــــراف الـــطـــرفـــني بــالــفــوائــد 
ــفــوريــة والــبــعــيــدة املـــــدى، الــتــي يمكن  ال
العمل معا  لهما مــن خــالل  أن تتحقق 
اهـــداف مشتركة، فــي االسبوع  صــوب 
املاضي نشرت مجموعتان من العلماء 
الــبــارزيــن، إحــداهــمــا صينية واألخـــرى 
أميركية، رسالتني مفتوحتني دعت من 
خاللهما كل مجموعة حكومتها لضم 
الجهود معًا والتآزر في مواجهة تحدي 
”كوفيد19-“ والتعاون من اجل تعجيل 
وتطوير  آثـــاره  مــن  للتخفيف  الــجــهــود 
األمـــر بهزيمة  فــعــال كــي ينتهي  لــقــاح 
البشرية  عــن  بالنيابة  املــشــتــرك  الــعــدو 

جمعاء.
لـــــم يـــغـــيـــر ”كـــــوفـــــيـــــد19-“ شـــيـــئـــًا فــي 
بني  الستراتيجية  الــعــالقــة  أســاســيــات 

الواليات املتحدة والصني،.
الثقة  وفــقــدان  السياسية  فالجغرافيا 

طاملا  النظامني  بني  والتنافس  املتبادل 
دفــعــت بــهــذيــن الــبــلــديــن نــحــو املــواجــهــة 
وتبادل االتهامات، اكثر من هذا يسعى 
بمواقفه  التمسك  الــى  الطرفني  من  كل 
والقاء تبعة اي عوائق تنشأ على الطرف 
اآلخر، بيد ان هذا املنحى ينطوي على 
ــلــني، فبكني وواشــنــطــن ال  شـــيء مــن ال
يزال بوسعهما التحرك صوب خفض 
 مــن الــتــصــعــيــد، وبــنــاء 

ً
الـــتـــوتـــرات، بــــدال

البني  ذات  اصـــالح  الـــى  طــريــق يفضي 
والعيش املشترك بسالم.

الجانبني  ألجــل هــذا يتطلب األمـــر مــن 
منهما  كــل  أدق،  فهم  على  ينفتحا  ان 
ملــنــظــور االخـــر وتــطــلــعــاتــه، وإقــرارهــمــا 
املشتركة  املصالح  في  بعضهما  بحق 
العالم، السيما في ما يخص كبح  في 
جماح ”كوفيد19-“، وتقبل حقيقة أن 
ويعتمد  االخـــر  الــى  يحتاج  منهما  كــل 

عليه.
ال بّد من العالقات األميركية الصينية 
ـــك املـــزيـــج مـــن املــنــافــســة  مـــن احـــتـــواء ذل
والـــتـــعـــاون، واآلن هـــو الـــوقـــت املــنــاســب 
لــفــتــح الــقــنــوات الـــى اقــصــى مـــداهـــا، إذا 
فــإنــه سيعزز ال محالة  مــا تحقق ذلــك 
التوترات  آفاق التوصل الى مخرج من 
تسير  كانت  التي  الصينية،  األميركية 
نحو التصاعد من قبل زمن ”كوفيد“.

* بول هير عن مجلة «ذي ناشنال 
إنتريست»

الــذي حصد اآلالف   » انتشار جائحة «كــورونــا  أربعة أشهر مــرت على 
من بني البشر في مختلف قارات العالم وتسبب بخسارة املليارات من 
الدوالرات، اال ان الجميع ما زال يبحث عن اجوبة السئلة ما زالت غامضة 

حتى اآلن، كيف انتشر كورونا؟
وهل انه مرض بيئي ام مختبري ؟

وملاذا بدأ في الصني وظهر في ايران قبل ان يصل الى مناطق اخرى؟ .
من يؤمن بنظرية املؤامرة يقول إنه سالح بيولوجي مصنع في املختبرات 
االميركية لضرب الصني وايران، لكنه تسرب بطريقة او بأخرى ليحرق 

اليابس واالخضر .
لتكاثر وانتشار  الطبيعية  البيئية  النظرية  العلماء  في مقابل ذلك يطرح 
االوبئة، لكن اصحاب هذه النظرية لم يعطوا سبب تكاثر الجائحة؟ وهل 
انه جاء بسبب طبيعي ام بتدخل االنسان؟ واذا كان بتدخل االنسان، هل 

انه جاء عن عمد ام من دونه؟ 
وحتى تتوضح الصورة بشكٍل كامٍل اليمكن ان نمر مرور الكرام على 
هذه االسئلة، ألن البشرية جميعها دخلت االنذار بسبب الفيروس، ومن 
حقها معرفة االسباب من اجل وضع حد ألي عبث انساني في حياتها 
لقاحات وادويــة  الــى  الــوصــول  اجــل  الجهود من  لتكاتف  او االستعداد   ،
الــتــي تتطور مع  الــجــديــد مــن االمــــراض واالوبــئــة،  مــؤثــرة ملعالجة الجيل 
تطور االنسان والحياة، اال ان الثابت انه ألحق خسائر جمة في االقتصاد 
العاملي، ومرشح ايضا لخلق مشكالت جديدة في هذا االقتصاد كزيادة 

البطالة والكساد االقتصادي . 
هناك رأيان بشأن بقاء ظروف االزمة، متفائل و متشائم، املتفائل يعتقد 
ان حدة انتشار كورونا سوف تتباطأ خالل الشهرين املقبليني وتعود 
االوضاع الى طبيعتها، تاركة ركودا اقتصاديا يسهل التعامل معه وان 
طالت ايامه، اما املتشائم فإنه يعتقد أن الركود سوف يلتهم االقتصاد 
الــعــاملــي ملـــدة طــويــلــة بــعــد انــهــيــار اســعــار ســـوق االســهــم والــســنــدات، وان 
انخفاض الدخل القومي للدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة االمريكية سوف يترك تداعيات ال يمكن ترميمها بسهولة، وكما 
قال جيمي دايمن مدير بانك جي . بى موركان» فان النمو االقتصادي 
الــى 35 باملئة  الــواليــات املتحدة سينخفض  في 
خالل االشهر املقبلة والذي لن ينجو منه مجمل 

االقتصاد العاملي» .
وتعمل ثــالث اتجاهات من اجــل السيطرة على 
مــرحــلــة مــابــعــد كـــورونـــا ألن الــجــمــيــع مــتــفــق ان 
عما  مختلفة  كــورونــا ستكون  قبل  مــا  مرحلة 
االتــجــاهــات الدارة  هــذه  ولــذلــك تسعى   ، بعدها 
املرحلة املقبلة ايمانا منها بقدرتها على البقاء 

من اجل استمرار مصالحها .
االتجاه االول، الذي يعمل من اجل املحافظة على 
ايجاد  على  العمل  خــالل  مــن  السابقة  الــقــواعــد 
لقاح او دواء يتزامن مع ايجاد حلول اقتصادية 

لألزمة .
ـــــذي تـــقـــوده جـــهـــات متهمة  االتــــجــــاه الـــثـــانـــي، ال
الفيروس  بانتشار  بأخر  او  بشكل  بالضلوع 
كشركات االدوية والسالح والنفط واملال «الدولة 
البقاء فــي اي  العميقة «، وهــذا االتــجــاه يــحــاول 
اقتصادية  او  سياسية  او  اجتماعية  ترتيبات 
تحاول التاثير في العالقات الدولية وعلى مرحلة مابعد كورونا حتى وان 

كان على حساب حياة البشرية واالنسانية . 
االتجاه الثالث، الذي يحاول التشبث بالقواعد القديمة او العودة للقومية 
او خلق هويات عنصرية جديدة للخروج من األزمة التي أولدتها العوملة 

والتي اثرت في حياة االنسان . 
إن «جــائــحــة كـــورونـــا « قــدحــت شـــــرارة الـــنـــار فـــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة 
واالنسانية والسياسية التقليدية في العالم الغربي ، وان التنظير للحياة 
الجديدة لم يعد مرهونا بما تحققه الحضارة الغربية وانما سيكون هناك 

العبون جدد في شرق العالم ينافسون العالم الغربي .
الحرب  انهيار قواعد  السوفيتي وما تبعه من  انهيار االتحاد  ان  ويبدو 
التي تحمل قواعد جديدة  الحياة الجديدة  لــوالدة  الــبــاردة، لم يكن كافيا 
للحياة، ان «جائحة كورونا « ستعيد الحياة على اساس القواعد الجديدة 
التي لم يكن فيها الغرب هو صاحب الكلمة االخيرة وانما سيكون الشرق 

شريكا اليمكن االستغناء عنه . 
العالمة ابن خلدون قال في مقدمته بشأن أهوال الطاعون العام 749 هـ 
1384 م على االنسان والعمران الذي سمي في الغرب « الطاعون االسود» 

 .
ا وغرًبا في منتصف هذه املئة الثامنة (يعني املئة 

ً
«ما نزل بالعمران شرق

ف األمم وذهب بأهل  الثامنة من الهجرة) من الطاعون الجارف الذي تحيَّ
الجيل وطوى كثيًرا من محاسن العمران ومحاها وجاء للدول على حني 
 من حدها وأوهن 

َّ
هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظاللها وفل

السبل واملعالم،  ...  فخربت األمصار واملصانع ودرســت  من سلطانها 
وخلت الديار واملنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن… وكأنما 
نادى لسان الكون في العالم بالخمول واالنقباض فبادر باإلجابة والله 
وارث األرض ومن عليها وإذا تبدلت األحــوال جملة فكأنما تبدل الخلق 
من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم 

ُمحَدث» .
الــالفــت ان «الــطــاعــون االســـود « الـــذي تــحــدث عنه ابــن خــلــدون جــاء من 

منغوليا! .
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النائب  النيابية  املــالــيــة  اللجنة  عضو  وقـــال 
احمد حمة رشيد في تصريح لـ"الصباح": ان 
"اجتماع اوبك االخير حدد معدل تخفيض 
االنتاج بواقع 10 ماليني برميل يوميًا، في 
النفط  اســعــار  تعافي  الــى  يـــؤدي  ان  سبيل 

كليًا، اال انه ربما يكون التحسن جزئيًا".

االستهالك العاملي
واضــــــاف: ان "االســــعــــار الـــيـــوم ال تــحــددهــا 
كــمــيــات االنــتــاج واالســتــهــالك للنفط الــخــام 
في االســواق العاملية وانما هناك تراجع في 
االســتــهــالك الــعــاملــي لــلــطــاقــة بــســبــب توقف 
السكانية  والــحــركــة  االقــتــصــادي  الــنــشــاط 
لذلك تراجع  العالم ونتيجة  للعديد من دول 
معدل االستهالك للوقود سواء للسيارات او 

الطائرات او املصانع الكبيرة".
واشــــار الـــى ان "68 بــاملــئــة مــن انــتــاج النفط 
السيارات،  لوقود  بنزين  الــى  يحول  العاملي 
لـــذلـــك فـــانـــه فـــي ظـــل ازمـــــة جــائــحــة كـــورونـــا 
هــنــاك تــكــدس لــلــنــفــط الـــخـــام فـــي الــخــزانــات 
الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وفــــــي جـــمـــيـــع الــــبــــاخــــرات 

البحار"،  داخــل  العائمة  الوطنية  والــنــاقــالت 
لخفض  اوبــــك  مـــحـــاوالت  "جــمــيــع  ان  مبينًا 
اكــثــر  االنــــتــــاج ســــــواء كـــــان 10 مـــاليـــني او 
لنتؤدي الى تحسن ملحوظباسعار النفط".

عرض وطلب
سالم  االقتصادي  الخبير  يــرى  جهته،  من 
ليس   النفط،   اسعار  "انخفاض  ان  البياتي، 
وانما  للنفط  والطلب  العرض  بسبب عملية 
نتيجة للظروف الراهنة التي عصفت باغلب 
التي  كورونا  بجائحة  واملتمثلة  العالم  دول 
ادت الـــى عـــدم وجــــود حــالــة اقــتــصــاديــة في 
ملــوارد  يتبعها عــدم وجــود استخدام  العالم 
اصبح  االســعــار  انخفاض  وبالتالي  الطاقة 

طبيعيًا في ظل هذه الظروف".
واضــــاف الــبــيــاتــي فــي تــصــريــح لـــ"الــصــبــاح": 
االنتاج  لتحديد سقوف  اوبك  ان "محاوالت 
تــؤدي  ال  قــد  املنتجة  الكميات  تخفيض  او 
الــى رفــع االســعــار او اعــادتــهــا الــى مــا كانت 
للبرميل،  دوالرًا   65 الـــى   60 بــحــدود  عليه 
وانما يكون االرتفاع طفيفًا ال يشكل شيئًا 

بالنسبة للدول املنتجة".
واشار الى أن"اغلب دول العالم تشهد توقفًا 
لــلــنــشــاط الــصــنــاعــي مـــا قــلــل الــطــلــب على 
الصناعية  ـــدول  ال "اغــلــب  ان  مبينًا  الــطــاقــة"، 
تستخدم  وبـــدأت  ستراتيجي  خزين  لديها 

هذا الخزين في ظل هذه الظروف".

االقتصاد العراقي
واكــــــد ان "االقــــتــــصــــاديــــات املـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
العراقي ستتضرر  النفط ومنها االقتصاد 
وبشكل كبير ســواء في ظل اتفاق اوبــك او 
من دونــه، الن االســعــار ستبقى منخفضة 
الـــى  الـــحـــيـــاة  االزمــــــــة وعــــــــودة  لـــحـــني زوال 

طبيعتها".
واشــــار الـــى ان هــنــاك الــتــزامــات مــالــيــة لــدى 
الدولة العراقية وفي ظل قلة االيرادات املالية  
البدائل  ايجاد  العراقية  علىالحكومة  يجب 
لتسيير امور الدولة املالية كالرواتب وغيرها 

في قادم االيام".
وشـــــــــدد عــــلــــى "ضــــــــــــرورة بـــــنـــــاء ســـيـــاســـة 
مــن خالل  املستقبل  الــى  تنظر  اقــتــصــاديــة 

تـــنـــويـــع مــــصــــادر االيـــــــــــرادات عـــبـــر تــفــعــيــل 
القطاعات االقتصادية.. الزراعية والصناعية 

لتكون بديلة عن النفط في فترة االزمات".

تخفيض االنتاج
وكانت منظمة اوبك والدول املتحالفة معها، 
قــــد اعـــلـــنـــت الــخــمــيــس املــــاضــــي، تــخــفــيــض 
االنـــتـــاج الــنــفــطــي بــواقــع 10 مــاليــني برميل 

يوميًا وملدة شهرين.
وذكـــــرت املــنــظــمــة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، انــــه تــقــرر 
خــالل اجــتــمــاع الـــدول االعــضــاء فــي منظمة 
ـــــدول املــتــحــالــفــة مــعــهــا خــفــض 10  اوبــــك وال
ماليني برميل يوميًا من 1 ايار 2020 لفترة 

شهرين.
واضافت، ان اجتماع أوبك+ القادم سينعقد 
فــي  10 حــزيــران املقبل ملراجعة االتفاقات 
النفط سينخفض  إنتاج  ان  الجديدة، مبينة 
إلى 8 ماليني برميل يوميًا "بعد الشهرين" 
حتى كــانــون األول املقبل ثــم إلــى 6 ماليني 
برميل من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 

.2022

النفط  اســعــار  تــذبــذب  بسبب  بالعالم  مالية  ازمــة  كلما تعصف 
اقتصادنا  لكون  ذلــك  بديلة،  ايـــرادات  البحث عن  باتجاه  تدفعنا 

ريعيًا واحادي الجانب.
في الشهر االخير من العام املنصرم(2019)، كتبت مقاًال تحت 
عــــنــــوان2020 والــتــوقــعــات الــصــادمــة كــنــت قــد تــحــدثــت فــيــه عن 
توقعات الخبراء بحدوث ازمة مالية عاملية اقسى من ازمة العام 
واستقرائي  متابعاتي  على  مستندًا  نتائجها  حيث  من   2008

لالحداث املتواترة ..
وها هي بوادر ازمة مالية قدوقعت بالفعل ونحن في الربع االول 
منالسنة وباتت نتائجها وخيمة وتفوق حتى تصورات وتوقعات 
خبراء االقتصاد واملال واالعمال والسبب طبعًا مصادفتها مع 
وقوع جائحة كورونا غير املتوقعة، واذكركم قبل اسبوعني كيف 
(حقبة كورونا)  اطلقت على آثارها ونتائجها ونحن في بداية االزمةبـ
وبالزاوية  الصفحة  "الصباح" في هذه  لي  قدنشرته  مقال   وفي 

ذاتها .
لذلك وددت لتجديد دعواتي السابقة ان اختار مادة مقال اليوم 
( الـــثـــروة الـــزراعـــيـــة ) وســيــلــة القــتــراح 
االقتصادية  لهويتنا  الــعــودة  ضـــرورة 
كانت  وهــي  العراقية  الدولة  منذ نشوء 
والتزال تشكل (70) باملئة من انحدارنا  
الطبقي الفالحي الذي كان في الزمانات 
الذاتية  السيرة  ضمن  يسجل  القديمة 

لكل شخص .
قــــد يــــواجــــه هـــــذا املـــقـــتـــرح بــتــبــايــن فــي 
الرضا والقبول وهي حالة صحيةومن 
وســــائــــل االفــــصــــاح والـــشـــفـــافـــيـــة وانــــا 
ادافـــــع عـــن  مــقــتــرحــي بــقــرائــنــواســبــاب 
 مـــــوضـــــوعـــــيـــــة بــــســــيــــطــــة ومــــفــــهــــومــــة

 للجميع .
افتك سالح  الــغــذاء  أليس  في مقدمتها 
الشعوب،  الــدول في تجويع  تستخدمه 
وعلى مدى خمسة عقود كان الخبراء يحذرون من مغبة عدم 
القدرة عن توفير الغذاء مع تصاعد نسب النمو السكاني في العالم 
 ..اعتقد ان هذين السببني يكفيان والقائمة تطول وال مجال لتعدادها 

هنا .
فــي فــتــرة الحظر تــالحــظــون الخير الــوفــيــر مــن الــخــضــار يخيم 
على اسواقنا واملفرح فيه انه انتاج عراقي حيث انعم الله علينا 

بموسم زراعي وفير .
لــكــنــي اقــولــعــلــيــنــا أن نــأخــذ بمحمل  الاريـــــد ان اطــيــل انــشــائــيــًا 
ــــعــــودة الـــــى ثـــروتـــنـــا االولـــــــى واالصـــلـــيـــة بـــكـــل مــعــانــيــهــا  الـــجـــد ال
لدعماالنتاج  النفطية  وارداتــنــا  نفطيولنوظف  بلد  اننا  وننسى 
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، فــلــديــنــا نــهــران عــظــيــمــان وتــربــة خصبة 
مـــعـــطـــاء وبــــنــــى تـــحـــتـــيـــة لـــكـــنـــهـــا مـــتـــهـــالـــكـــة تـــكـــفـــي الن تـــعـــود 
هــويــتــنــا زراعـــيـــة واخـــيـــرًا التــنــســوا ان لــديــنــا وزارتـــــني معنيتني 
البصل  اســتــيــراد  املــائــيــة فهل نحتاجالى  واملــــوارد   هــمــاالــزراعــة 

مستقبًال ؟.

 

لــقــد شــكــل قـــــرار الــمــمــلــكــة صـــدمـــة قـــويـــة لــلــدول 
العالمي  النفط  والســــواق  المنظمة  فــي  االعــضــاء 
عـــلـــى حــــد ســــــواء وتـــســـبـــب فــــي تــعــجــيــل انــهــيــار 
ــنــفــط بــفــتــرة قــيــاســيــة. وادى ذلــــك الــى  اســـعـــار ال
حــصــول فــوضــى فــي االســـــواق الــعــالــمــيــة وسبب 
 وخــســائــر كــبــيــرة فـــي االيــــــرادات 

ً
 شـــديـــدا

ً
اربـــاكـــا

اضافة  وروســيــا وشركائها،  اوبــك  منظمة  لــدول 
ـــصـــخـــري فــــي الــــواليــــات  ـــــى شــــركــــات الـــنـــفـــط ال ال
الـــمـــتـــحـــدة االمـــيـــركـــيـــة والـــنـــفـــط الـــرمـــلـــي الــكــنــدي 
النفط الــنــفــط مــن دول وشــركــات   وبــقــيــة منتجي 

 العالمية . 
وهـــذا مــا دفــع عــدة جــهــات فــي الــواليــات المتحدة 
للتحرك اليجاد بعض الحلول لتخفيف االضرار 
التي لحقت بشركات النفط االميركية خاصة تلك 
الــصــخــري. حيث  النفط  انــتــاج  فــي  المتخصصة 
بــدأت الــدعــوة القــامــة تحالف نفطي بين الــواليــات 
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، واقــنــاع  
إدارة ترامب بدفعها لالنسحاب من منظمة اوبك  
طالب  كذلك  األســعــار.  الستقرار  معها  والتعاون 
النفط  استيراد  بمنع  االميركي  الرئيس  البعض  
الــخــام منها وهـــذا ســيــؤدي الــى ازديــــاد التنافس 
ــمــمــلــكــة وروســــيــــا عـــلـــى اســـــــواق الــصــيــن  بـــيـــن ال
والهند، وربما صعوبة تصدير نفوطها ما يمنع 
 زيـــــادة حــصــتــهــا مـــن انـــتـــاج الــنــفــط فـــي االســــواق

 العالمية.
واالن يــمــكــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قـــــرار أوبـــك 
االخــيــر  فــي 9 نيسان 2020 و تداعياته،  حيث 
اجـــراءات من  اتخاذ  المشاركة على  الــدول  اتفقت 
اجل اعادة التوازن  بين العرض والطلب في اسواق 
 استثنائية 

ً
الــتــي تــعــيــش ظـــروفـــا الــعــالــمــيــة  الــنــفــط 

غير مسبوقة.  فقد اكد القرار على اعــادة العمل 
الموقع في ١٠ كانون األول  التعاون  بإطار إعالن 
/ ديسمبر ٢٠١٦ والذي سبق وتمت الموافقة عليه 
اذار  الماضية ولغاية  الـ 3 سنوات  وتنفيذه خالل 
التعاون  ميثاق  على  التأكيد  الــى  اضافة   ،  2020

الموقع في 2 تموز/ يوليو 2019.
بـــنـــوده هـــو تخفيض  االتــــفــــاق واهـــــم  ان جـــوهـــر 
اجمالي  انتاج منظمة اوبك وشركائها من النفط 
بــدًءا  اليوم  الخام  بمقدار 10 ماليين برميل في 
في  تنتهي  ولفترة شهرين  مــايــس 2020   1 مــن 

ماليين   8 تخفيض  يعقبه   .2020 حــزيــران   30
ولغاية    2020 تموز   1 من   

ً
اعتبارا  

ً
يوميا برميل 
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ً
اعتبارا 16 شهًرا  لمدة  اليوم  في  برميل  ماليين 
إلـــــى 30 نــيــســان  الـــــثـــــانـــــي2021   مــــن 1 كــــانــــون 

 .2022
االتفاقية ستكون سارية من 1 مايس 2020  ان 
ولغاية 30 نيسان  2022  يتم تنفيذها على شكل 
وسوف  متدرجة،  تخفيض  وبمستويات  مراحل 
تتم  مراجعة االتفاقية خالل كانون االول  2021. 
وسوف تتم متابعة تنفيذ االتفاقية من قبل  لجنة 
وبمساعدة  الحالية  المشتركة  الــوزاريــة  المراقبة 
مـــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــمــشــتــركــة لــمــراقــبــة مطابقة 

إعالن التعاون بالنظر إلى إنتاج النفط الخام من 
خالل المعلومات من المصادر الثانوية المعتمدة 
ا للمنهجية المطبقة في منظمة 

ً
من المنظمة ووفق

أوبك.
ونـــــود ان نــثــبــت بـــعـــض  الــمــالحــظــات حــــول هــذا 

االتفاق:
المستثمرين  اقــنــاع  فــي  ينجح  لــم  االتــفــاق  ان   .1
وتـــجـــار الــنــفــط فـــي اســـــواق الــنــفــط الــعــالــمــيــة بــانــه  
يسهم في استقرار اسواق النفط العالمية وذلك ما 
جعلهم يبيعون عقودهم التي اشتروها بعد الدعوة 
للمؤتمر لقناعتهم بان االجراءات غير كافية وادى 
ذلك الى انخفاض اسعار النفط بحوالي 10 بالمئة 
للبرميل قبل غلق   

ً
الى مستوى 23 دوالرا لتعود 

االسواق في عطلة نهاية االسبوع.
ــــى كــمــيــة الــتــخــفــيــض من  ـــم يــشــر االتــــفــــاق ال 2. ل
الــمــنــتــجــيــن الــرئــيــســيــن لــلــنــفــط الـــخـــام خــــارج هــذا 
وغيرها  االمــيــركــيــة  المتحدة  كــالــواليــات  االتــفــاق 
للمساهمة في استقرار االســواق، حيث  كان من 
 من 

ً
المتوقع ان يتم تحديد 5 ماليين برميل يوميا

االميركي  الرئيس  تأثير  ان  ويــبــدوا   الـــدول.  تلك 
 لتجنب احراجه امام شركات النفط 

ً
كان واضحا

مع  الجمهوريون.  عليها  يسيطر  التي  االميركية 
العلم  ان هناك مؤشرات  بانخفاض انتاج النفط 
  ربما بسبب اجراءات التحوط 

ً
الصخري تدريجيا

اي تأمين سعر النفط  من قبل شركات انتاج النفط 
الصخري، ولكن اذا ما استمرت االسعار بنفس 

الصخري  النفط  صناعة  فــان   ،
ً
حــالــيــا مستواها 

 لقد 
ً
ربما تتعرض لالنهيار في العام المقبل، طبعا

توقع خبراء اســواق النفط والمالية موافقة بعض 
المنتجة بتخفيض بحدود 5 ماليين  الــدول  هــذه 

برميل يوميا. 
على  توافق  لم  التي  الوحيدة  الــدولــة  المكسيك   .3
االتـــفـــاق حــتــى االن، ولـــذلـــك االتــفــاقــيــة لـــن تــكــون 
ســـاريـــة الــمــفــعــول شـــرط مــوافــقــتــهــا، وهــــذا يبين 
عمق الخالف بين الدول المنتجة، وطبعا هذا احد 
نــقــاط الضعف فــي االتــفــاق وفــي حــالــة استمرار 
رفــــض الــمــكــســيــك فــــان االتــفــاقــيــة ســــوف تــنــهــار 
، طبعا هــذا اســهــم  فــي زيـــادة قلق اســـواق النفط 
النفط.  انــخــفــاض اســعــار  فــي  مــا اســهــم  العالمية 
ايــران وفنزويال وليبيا  فهي  مستثناة منذ  امــا 
فترة بسبب انتاجها اقل من حصتها المقررة في 
اوبك وتتراوح االسباب بين العقوبات االقتصادية 
الــمــفــروضــة عــلــى بعضها والــحــرب االهــلــيــة التي 
الموافقة  المكسيك  نــيــة  وفـــي  بعضها،  بــهــا  تــمــر 
الحديث  بعد   

ً
يوميا برميل  الــف   100 بتخفيض 

مـــع الــرئــيــس االمـــيـــركـــي، ونــحــن نــســأل مــاعــالقــة  
ـــرئـــيـــس االمــــيــــركــــي بـــذلـــك هــــل هــــو تــنــســيــق ام   ال

توسط.
وقد تقرر ان يتم  عقد اجتماع اخرللدول االعضاء 
نظام  فــي 10 حــزيــران 2020 عبر  االتفاقية  فــي 
اتصاالت  الويبينار webinar ، لتحديد المزيد من 
اإلجراءات حسب الحاجة ولغرض تحقيق التوازن 

في اسواق النفط  العالمية. 
على ما يبدو كانت هناك عجالة  في عقد االتفاق 
حيث لم تتم مناقشة المواضيع المطروحة بشكل 
 ان بعض الدول كانت 

ً
مسهب، وهذا يعطي انطباعا

المفاوضات ونتيجة  مضطرة  للعودة الى طاولة 
للضغوطات والبعض االخر ربما كان في حاجة 
بان  انطباعا  االتفاق  يعطي  كذلك  لالتفاق،  ملحة 
منتجي النفط الثالثة الكبار  لهم مصلحة، وهذا 
هــو بــدايــة الطريق الزالـــة العقبات مــن اجــل اعــداد 
اطار واضح لتذويب المصالح الخاصة لمصلحة 
الصناعة النفطية العالمية، حيث مازال قسم منها 
يتبنى مبدأ انتظر وراقب، وان االيام المقبلة حبلى 

بالمفاجآت. 
*خبير نفطي دولي
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واالنقطاع  الــتــجــوال  حظر  تطبيق 
االضطراري الوقائي الصحي عن 
الــــدوام فــي دوائــــر الــدولــة والــقــطــاع 
الخاص، فرض على الجميع إدراك 
أهمية العمل والنشاط، فالحياة هي 
مزيج متفاعل من العمل والتفكير 
والحركة والتواصل وتبادل املنفعة 
بني الناس، وذلك ما عبر عنه سيد 
البلغاء أمير املؤمنني علي بن أبي 
طالب عليه السالم بمقولته الرائعة: 
(قيمة املرء في ما يحسن)، فلكل 
هــــذه  فـــــي  يـــــؤديـــــه  دور  شــــخــــص 
املـــرء عن  ينقطع  الــحــيــاة، وعندما 
عمله، ويــنــزوي بــني جـــدران بيته، 
ألي سبب كان، سوف يجد فرصة 
إذ يسترجع  نــفــســه،  مـــع  لــلــحــوار 
ذكــــريــــاتــــه ويــــتــــأمــــل فــــي مـــواقـــفـــه 
ـــســـابـــقـــة، خــــــالل رحــــلــــة الـــعـــمـــل،  ال
تــجــاربــه في  مــن  وربــمــا يستفيد 
 االنــطــالق نحو مــشــوار جديد في 

الحياة .
 لـــو ســألــت الـــيـــوم أي مــوظــف عن 
السائدة  العالقات  دائرته، وطبيعة 
فــــــي أجـــــــــــواء الــــعــــمــــل الــــوظــــيــــفــــي، 
فــســوف تــجــد عـــشـــرات القصص 
وغياب  العالقات  توتر  تؤكد  التي 
الثقة وطــغــيــان الــرشــوة والــفــســاد، 
ـــتـــنـــافـــس غـــيـــر املـــــشـــــروع عــلــى  وال
الشعور  السلطة، وتصاعد  مغانم 
بالظلم والــخــداع، ســواء بــني املدير 
واملـــوظـــفـــني، أو بـــني زمــــالء الــعــمــل 
أنفسهم، وهذه املعادلة التي تشير 
إلى خلل إداري فادح نتيجة غياب 
مــبــدأ الــعــدالــة فــي تــوفــيــر الــفــرص، 
ــنــزاهــة  وعــــدم اعــتــمــاد الـــكـــفـــاءة وال
فــــي تـــولـــي املـــنـــاصـــب فــــي جــمــيــع 
في  الــوظــيــفــة  تجعل  مستوياتها، 
نــوعــًا من  الــظــروف الصعبة،  هــذه 
املعاناة لدى الكثيرين، بالرغم من 
في  الشهري  الراتب  إلى  حاجتهم 
ومتطلبات  تدبير شؤون حياتهم 
 عــن الــتــقــاعــد في 

ً
أســـرهـــم، فــضــال

نهاية املطاف.
 لن تجد أحدًا راضيًا عن أحد في 
أغــلــب الـــدوائـــر والــوظــائــف الــعــامــة، 

ولــن تجد من يشعر بالرضا عن 
السلطة  هـــرم  فـــي  ودوره  مــوقــعــه 
 نــادرًا، وال شك في أن 

ّ
واإلدارة، إال

سيطرة هذه املشاعر السلبية على 
أجــواء العمل تنذر بتراجع اإلبــداع 
وانـــخـــفـــاض اإلنــــتــــاج والــتــقــصــيــر 
املؤسسة  الــواجــبــات، فتصبح  فــي 
بقلق  تنتظر  مثقوبة  سفينة  مثل 
الفشل  الــغــرق فــي دوامــــات  لحظة 

واالنهيار .
 ظـــاهـــرة الـــرضـــا أو عــــدم الــرضــا 
الــوظــيــفــي تــمــثــل مــوضــوعــًا مهمًا 
الــحــديــثــة،  اإلدارة  فـــي مــجــال عــلــم 
وقد خضعت لدراسات عميقة في 
الـــدوائـــر واملــؤســســات والــشــركــات 
ــــــــدول املـــتـــقـــدمـــة مـــنـــذ نــحــو  فــــي ال
قــــرن، وكــانــت تــهــدف إلـــى اعــتــمــاد 
مــبــدأ وضـــع (الــشــخــص املــنــاســب 
فـــي املـــكـــان املـــنـــاســـب)، وتــحــقــيــق 
ـــشـــعـــور بـــالـــســـعـــادة واالرتـــــيـــــاح  ال
خـــــالل ســــاعــــات الـــعـــمـــل، وتــوفــيــر 
ضروريات الحياة لكل موظف، في 
مقابل جهده وإخالصه في عمله، 
فتصبح املؤسسة ميدانًا مفتوحًا 
في  املــنــتــجــة،  الــشــريــفــة  للمنافسة 
ســبــيــل زيــــادة اإلنـــتـــاج وتــضــاعــف 
األربـــاح والتطور واالســتــمــرار في 
الـــعـــطـــاء. تـــعـــود بـــدايـــات االهــتــمــام 
ــــــرضــــــا الـــوظـــيـــفـــي  بـــــمـــــوضـــــوع ال

وتــأثــيــره فــي ســلــوك األفــــــراد، إلــى 
بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، وكــانــت 
أولى املحاوالت الجادة لتحليل هذه 
الــظــاهــرة هـــي مــحــاولــة (تــايــلــور)، 
العلمية  اإلدارة  نــظــريــة  صـــاحـــب 
Scientific management the- ))
النظرية   هـــذه  ))، وصــاحــب    ory
قــــام بـــدراســـة ســـلـــوك الــعــامــل في 
املنظمة، وبحث في كيفية تحفيزه 
من أجل مزيد من العطاء والجهد، 
ولـــكـــن مــنــطــلــق الـــنـــظـــريـــة لــــم يــكــن 
كـــيـــفـــيـــة تـــحـــســـني أحـــــــــوال الـــفـــرد 
وتوفير  راتبه  وزيــادة  االجتماعية 
حريته الفردية وديمقراطية اإلدارة 
فــي املــنــظــمــة، وإنــمــا كــانــت تسعى 
اإلنتاجية  مشكالت  مناقشة  إلــى 
وسبل رفع إنتاجية الفرد العامل، 
وقــد أدت هــذه النظرية إلــى اعتبار 
العامل أداة من أدوات اإلنتاج، ولكي 
أقصى  إعــطــاء  مــن  ــفــرد  ال يتمكن 
طــاقــاتــه اإلنــتــاجــيــة، فــال بــد مــن أن 
العمل،  على  بتدريبه  اإلدارة  تهتم 
املــشــرفــني،  بــواســطــة  تــراقــبــه  وان 
مــــع تــشــجــيــعــه مــــاديــــًا ومــعــاقــبــتــه 
الـــكـــمـــيـــة  إنــــــتــــــاج  فــــــي  قــــصــــر   إذا 

املطلوبة.
هــــذه الــنــظــريــة لـــم تــحــقــق الــرضــا 
املطلوب من قبل العمال واملوظفني، 
إهمالها  وكــان  مما يؤخذ عليها 

لـــلـــجـــوانـــب اإلنـــســـانـــيـــة فــــي حــيــاة 
أنها   

ّ
إال النشيطة،  الشريحة  هــذه 

البشري  للعنصر  االنــتــبــاه  لفتت 
ودوره املحوري في نجاح املنظمة، 
وإمكانية تحفيزه وتأهيله، وخالل 
الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا ظــــهــــرت حـــركـــة 
الـــعـــالقـــات اإلنــســانــيــة والــعــالقــات 
الـــعـــامـــة الــــتــــي اهـــتـــمـــت بــالــجــانــب 
اإلنـــســـانـــي فـــي الــعــمــل الــوظــيــفــي، 
ومن رواد هذه الحركة التون مايو 
Elton mayo وزمــالؤه، وقد رأت 
هذه الحركة أن املكافآت والحوافز 
رئيسيًا  دورًا  تــلــعــب  املـــاديـــة  غــيــر 
فـــي تــحــفــيــز األفـــــــراد وشــعــورهــم 
بـــالـــرضـــا، مــســتــخــدمــا ألول مــرة 
للتدليل  الوظيفي)  (الرضا  عبارة 
األفــراد في وظائفهم،  على تكيف 
وان حجم العمل الذي يؤديه الفرد 
ومــســتــوى كــفــاءتــه اإلنــتــاجــيــة، ال 
الفسيولوجية  طــاقــتــه  تــحــددهــمــا 
إرادة  تـــحـــددهـــمـــا  بـــــل  فـــحـــســـب، 
الــجــمــاعــة وخــلــفــيــتــه االجــتــمــاعــيــة، 
وقــد شخصت هــذه املــدرســة دور 
وعالقات  العاملني  لدى  املعنويات 
الــعــمــل بــالــتــأثــيــر فـــي إنــتــاجــيــتــهــم 

وإبداعهم. 
 الـــحـــكـــمـــة اإلداريــــــــــــــة والـــتـــعـــامـــل 
اإلنــســانــي وبـــث مــشــاعــر االنــتــمــاء 
للوظيفة واإلخالص لها، تجعل من 
بالبهجة  العمل واحــة زاخــرة  بيئة 
واإلخــــــــالص، فـــاملـــوظـــف املــجــتــهــد 
يــتــلــقــى ثـــمـــن عـــطـــائـــه مــــن خـــالل 
املزيد من الفرص واملكافآت املادية 
لآلخرين،  قــدوة  ليكون  واملعنوية، 
أمـــا املــوظــف املــقــصــر، فــيــجــد اليد 
ـــتـــي تــــرشــــده وتــوجــهــه  األمـــيـــنـــة ال
وتـــضـــعـــه فــــي املــــســــار الــصــحــيــح، 
مـــــن خــــــالل الــــتــــدريــــب واخـــتـــيـــار 
مــن دون  لــقــدراتــه،  املناسب  العمل 
الثالث،  النوع  أما  أو إحباط،  تحيز 
وهـــــو املــــوظــــف الــــفــــاســــد، فــيــكــون 
ـــعـــقـــاب جــــاهــــزًا بـــعـــد مـــحـــاوالت  ال
اإلصالح والتقويم، وهذه املسارات 
قــيــادة  تــديــرهــا  أن  ينبغي   الــثــالثــة 

راشدة .

فــــــــي زمن كورونا الجائحة، ترك املحللون السياســــــــيون الفضائيات ولزموا 
منازلهم "ينشون ذبان", بينما هجر األطباء عياداتهم وتحولوا الى ضيوف 
دائمني على الفضائيات. قد تبدو القســــــــمة ضيزى، ولكن هذا هو املوجود، 
طاملــــــــا تغيــــــــر كل شــــــــيء، وليس قواعــــــــد اللعبة كمــــــــا يقول محللــــــــو  األوبئة 
واألمــــــــراض املتوطنة. لم يعد الخبر األول يصنعه دونالد ترمب مهما ارتدى 
مــــــــن أربطة حمــــــــر أو زرق أو برتقالية, وال كيم جيم أونــــــــغ مهما ارتكب من 
"زعطوطيات" سياســــــــية, وال فالديمير بوتني حتى لو مدد رئاســــــــته حتى 
نهايــــــــة القــــــــرن الحالي، فالخبر األول بــــــــات حكرا على فايــــــــروس احتار فيه 
املخلــــــــوق الذي لم يعرف منــــــــذ دارون حدود الله، فتمــــــــدد خارج صالحيات 
ما هو مســــــــموح له، خارج ســــــــياق العبث البيولوجي. منذ دارون بدأ العبث 
بإعدادات البشر، إذ جعل منا األخ بمن فينا هو قرودًا، ومن بعده جاء مندل 
ليكمل (براســــــــنا) نظريته الوراثية، التي تطورت في ما بعد الى سلسلة مما 
بدا أنه منجزات علمية، مثل هندسة الجينات والحمض 
النــــــــووي وتحديد جنــــــــس املولود وحتــــــــى صفاته، مثل 
لون العينني أو الشــــــــعر أو البشرة. بدخول كورونا على 
الخــــــــط صار زعيم العالم الــــــــذي ينتظر إطاللته الجميع، 
هــــــــو رئيس منظمة الصحــــــــة العاملية، ألن مــــــــا ينطق به 
هذا الرجل يمكن أن يحدد في الســــــــاعات املقبلة أو في 
اليوم التالي مســــــــار العالم صعــــــــودا أو هبوطا، بدءًا من 
أســــــــعار النفط الــــــــى البورصة الى حركــــــــة الطيران، إذن  
فالخبر األول واألخير والتقاريــــــــر واملتابعات والبرامج 
الحواريــــــــة في جميــــــــع الفضائيــــــــات يصنعها فايروس 
 
ّ
ينتقل بســــــــهولة وبســــــــرعة من دون أن تحده حدود إال
حدود التباعد البشــــــــري.  بدءًا من  جبار عكار الى فهد 
بــــــــالن، تغنى املطربون باألطبــــــــاء بوصفهم خط الدفاع 
األول واألخيــــــــر إزاء أمراض الحــــــــب. عكار يبدو أنه كان 
أكثر يأســــــــا من زميله فهد بالن، حني يقول: "لقمان ما 
طيبه جرح البداللي". فهد بالن وحني شرع الطبيب في 
"جس نبضه" لكي يعرف درجة حرارته، ال لكي يعرف 
إن كان مصابا بكورونا أو "النشلة" العادية، إذ لم يكن 
هناك سواها حتى قبل شهور، طلب من طبيبه أن يترك 
يــــــــده ألن "التألم فــــــــي كبدي". ال نعرف مــــــــا عالقة الكبد 
باملصائب التــــــــي يعبر عنها فهد بــــــــالن، ولكن الجواب 
جاءه من عبد الجبار الدراجي الذي طلب هو اآلخر من 

طبيبه أن يترك جرحه األول، لينشغل بالجرح الجديد الظاهر للعيان. 
اآلن، إذ نعيــــــــش الجائحــــــــة، بتنــــــــا نخشــــــــى الذهاب الــــــــى األطبــــــــاء، ليس ألن 
الطبيب غيــــــــر موجود لكونه مشــــــــغوال بالفضائيات، بل ألننــــــــا بدأنا نأخذ 
كل االحتياطــــــــات الالزمة لعــــــــدم االنزالق نحو األمــــــــراض املعروفة، التي كنا 
نقضي عليها بحفنة من حبوب الباراسيتول أو الفلو أوت أو أبر األسبيجك 
املزدوجــــــــة. غيــــــــر أن املفارقة التي باتــــــــت الفتة للنظر، هي أنــــــــك حني تذهب 
الــــــــى أي مكان اآلن؛ "دائرة مفتحة باللنب, أو مقر حركة سياســــــــية أو قصر 
حكومــــــــي، خصوصا في ظل تعدد تكليف رؤســــــــاء الوزارات"، فإن من بات 
يتكفل بجس نبضك ليس الطبيب، بل أبو االستعالمات املحصن بكل أنواع 
الكحول والديتول والكفوف والكمامات، علما "إنت وهو" تعرفان جيدا أنكما 

تضحكان على بعضكما.
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

بــمــعــنــى أوضـــــح، فــــإن الــتــوافــقــيــة الــتــي تــتــعــارض 
مـــع الــدســتــوريــة يــنــبــغــي أن تــكــون غــائــبــة دائــمــا، 
الدستورية،  تعرقل  ال  كــي  وجـــدت  التوافقية  ألن 
أو  تتخطى  أو  تــعــرقــل  أن  الــدســتــوريــة  وبــإمــكــان 
تــتــجــاوز الــتــوافــقــيــة .بــاخــتــصــار، فـــإن كـــل بــدايــة 
ـــدســـتـــوريـــة،  تـــوافـــقـــيـــة يــنــبــغــي أن تـــــــؤدي الــــــى ال
الـــــى  الــــــدســــــتــــــوريــــــة  تـــــــــــؤدي  أن  يـــــشـــــتـــــرط   وال 

التوافقية .
فمتى نــحــتــاج الـــى الــتــوافــقــيــة بــهــذا املــعــنــى وليس 
مع  التفاعلي  اإليجابي  التقابل  بمعنى  (أي  غيره 

الدستورية )؟.
اإليجابية ستكون مقبولة  التفاعلية  التوافقية  إن 

حني :
ـــدســـتـــوريـــة وتــنــتــهــي   - ال تـــعـــرقـــل الـــســـيـــاقـــات ال

اليها
الــــــعــــــوز  أو  ــــــــدســــــــتــــــــوري  ال الــــــــــفــــــــــراغ  تــــــســــــد   - 

التشريعي 
تـــــــتـــــــنـــــــازل جــــــهــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة طـــــــوعـــــــا عـــن   -
اســتــحــقــاقــاتــهــا الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــهـــويـــة، لــصــالــح 
 الـــــــثـــــــوابـــــــت واالســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة 

الوطنية .
ـــتـــوافـــقـــيـــة تـــصـــبـــح تـــواقـــفـــيـــة  وغــــيــــر ذلــــــك فــــــإن ال
ولــيــســت تــوافــقــيــة مــن جــهــة، وتــصــبــح تعارضية 
ولـــيـــســـت تــفــاعــلــيــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وتــصــبــح 
وتصبح  ثالثة،  جهة  من  إيجابية  وليست  سلبية 
 ال دســـــتـــــوريـــــة ولــــيــــســــت دســـــتـــــوريـــــة مـــــن جــهــة 

رابعة .
التوافقية  السياسية  بالتدابير  األمر  تعلق  وبقدر 
التفاعلية التي حصلت في العراق، فإن العالمات 
اإليجابية  بالتوافقية  تمثلت  املــؤشــرة  اإليجابية 
فــــي تــنــصــيــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب ونــــوابــــه، 
الــجــمــهــوريــة، ونحن  وكــذلــك فــي تنصيب رئــيــس 

بــانــتــظــار عــالمــة إيــجــابــيــة أخـــرى لــهــذه التوافقية 
مجلس  وأعــضــاء  رئــيــس  تنصيب  فــي  التفاعلية 
 الــــــــــــوزراء، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن تـــلـــمـــس هــــــذه الـــعـــالمـــة 

اإليجابية؟.
إن التلويح املسبق من نائب لرفض أو وضع خط 
أحــمــر أو الـــعـــزوف عــن حــضــور جــلــســة لتسمية 
الكتلة النيابية األكبر عددًا ملرشحها، ال يؤدي الى 
مثل هذه العالمة اإليجابية، وان عملية التنصيب 
ــــــوزراء تــعــتــمــد ثـــالث خــطــوات  لــرئــاســة مــجــلــس ال
دســتــوريــة حــددتــهــا املـــادة 76 مــن الــدســتــور، هي 
فــالــخــطــوة األولــــى (  ثــقــة،  تسمية وتكليف ومــنــح 
األكــبــر  النيابية  الكتلة  مــســؤولــيــة  مــن  التسمية) 
مسؤولية  من  (التكليف)  الثانية  والخطوة  عــددًا، 
الثقة)  (منح  الثالثة  والخطوة  الجمهورية،  رئيس 

من مسؤولية أعضاء مجلس النواب .

فــــي الـــخـــطـــوة األولـــــــى (الـــتـــســـمـــيـــة) ال ضـــيـــر وال 
ــتــوافــقــيــة بـــني أعــضــاء  ضــــرر مـــن اســتــحــضــار ال
الثانية  الخطوة  وفــي  فقط،  األكبر  النيابية  الكتلة 
التفاعلي  بشكليها  الــتــوافــقــيــة  فـــإن  (الــتــكــلــيــف)، 
اإليجابي والتعارضي السلبي، ال تستحضر وال 
تشتغل، بينما ال ضير وال ضرر من استحضار 
الــتــوافــقــيــة فــي الــخــطــوة الــثــالــثــة (مــنــح الــثــقــة) بني 
الثالث  الخطوات  أن  طاملا  جميعا،  النيابية  الكتل 
تــتــم بــالــنــهــايــة بــمــا ال يـــتـــعـــارض مـــع الــســيــاقــات 
 الـــتـــي حـــددتـــهـــا املـــــــادة 76 مــــن الــــدســــتــــور بــهــذا 

الشأن .
املسبق من  اإلعـــالن  أو  للتلويح   داعــي  عندها ال 
بــالــرفــض أو وضــــع خــطــوط  ــنــائــب أو ذاك  ال هــــذا 
حـــمـــر أو صـــفـــر عـــلـــى هـــــذا املـــســـمـــى ثــــم املــكــلــف 
ــه كل  أو ذاك، فــالــذي يــريــد مــنــح الــثــقــة أو عــدمــه ل
أن يستخدمه  يــنــبــغــي  الــحــق  أن هـــذا  بــيــد  الـــحـــق، 
تـــحـــت قـــبـــة مــجــلــس الــــنــــواب ال خــــارجــــهــــا، وفـــي 
 الــجــلــســة املــخــصــصــة ملـــنـــح الـــثـــقـــة ال قــبــلــهــا وال 

بعدها .
 نحن هنا لسنا بصدد توصيف الوجع، وتفسير 
الغضب، وتحليل ما حصل أو ما سيحصل، بل 
علينا الحرص على ما هو مطلوب إجرائيًا، للتعامل 
الصحيح مع الوباءات التي عاشها ويعيشها عراق 
األمس واليوم، والتي أصبحت وباءات رباعية، بعد 
(إرهـــاب – فساد – محاصصة  أن كانت ثالثية 
– كورونا)... ولعل البدء باملطلوب إجرائيًا يتمثل 
بتشكيل حكومة بشخوص أخرى ومهام أخرى، 
قادرة على الذهاب مع الشعب الى سلطة الشعب 
تخرج عن  مبكرة... حكومة ال  بانتخابات  الحقة 
الــســيــاقــات الــدســتــوريــة مــن جــهــة، وال تــخــرج عن 
مطالب الــحــراك االحــتــجــاجــي الــغــاضــب مــن جهة 

أخرى.

جميع املؤشرات والتصريحات التي يطلقها املراقبون تشير الى حقيقة 
واحــــدة، هــي أن الــعــالــم كله يعاني مــن تــداعــيــات انــتــشــار مــرض كــورونــا، 
فجميع دول العالم أصبحت لديها مشاكل اقتصادية وصحية واجتماعية 
اتخذتها  التي  واإلجــــراءات  املـــرض،  هــذا  يشكلها  التي  التهديدات  بسبب 

الدول إليقافه . 
الواليات املتحدة األميركية التي تعد األقوى بني دول العالم أصبحت تعلن 
عن خسائرها االقتصادية والبشرية وتطلب املساعدة، فضال عن دول 
الطبية  الكوادر  متقدمة صحيا كإيطاليا وإسبانيا ودول أخــرى، تحاول 
فيها الوصول الى لقاح أو دواء يمكن أن يعجل في إنهاء التدهور الكبير 
في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والصحية . ما يحدث اليوم 
أن الدول تتخذ إجراءات صحية وأمنية خاصة بها وبما يخدم مصالحها 
بمعزل عن الدول األخرى، وتفكير السلطات في تلك الدول في قضية حفظ 
باآلخرين من  التفكير  دون  البلد، من  أبناء  من  املحليني  املواطنني  أرواح 
األجانب العالقني في بلدانها من الطلبة الدارسني أو السواح أو املهاجرين 
والالجئني، وهذا خطأ كبير ال يمكن أن يستمر، فالوباء 
يهدد جميع البشر على مختلف هوياتهم وانتماءاتهم، 
نتعامل  وأن  نتوحد جميعا  في مواجهته،  أن  وعلينا 
 . بــاملــرض  باإلصابة  كــل شخص مهدد  مــع  بإنسانية 
وباملقابل نجد ان هناك جهودا دولية إيجابية تقدمها 
الــــدول كــالــصــني، تــصــب فــي مصلحة الشعوب  بــعــض 
األخرى، في إعمام  التجربة الناجحة في تحجيم الوباء، 
وتقديم العون الطبي للدول األخرى، وهذه املواقف تعزز 
الروابط اإلنسانية بني الشعوب والدول, وحينما نراقب 
العالم  إن  القول  الزمني، البد من  األحــداث وتسلسلها 
مواجهة  في  الجهود  تكاتف  الــى  الحاجة  بأمس  اليوم 
الوباء الذي يفتك بالبشرية من دون تمييز، وأصبحت 
أزمة دولية يشارك فيها  الحاجة ملحة لتشكيل خلية 
الــــدول، وإنــشــاء صندوق  الــخــبــراء مــن مختلف  جميع 
دولي تشارك فيه جميع الدول واملنظمات، لدعم جهود 
الــجــهــود الكتشاف  وتــوحــيــد  الــعــاملــيــة،  الصحة  منظمة 
لــقــاح مــن أجــل إنــهــاء األزمـــة وعـــودة الــحــيــاة الــى سابق 

عهدها وإصالح ما يمكن إصالحه .
على  والعمل  الــخــارجــي،  املحيط  مــع  بالتواصل  الــيــوم  مطالب  الــعــراق  إن 
تجارب  اليه  ما وصلت  آخــر  على  والتعرف  الطبية،  التجهيزات  استيراد 
الــدول االخــرى في مقاومة ومواجهة كــورونــا، وهــذه مسؤولية الحكومة 
وخــلــيــة االزمــــة الــتــي تــم تشكيلها لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا فــي حــمــايــة أرواح 

املواطنني، من خالل توفير جميع مستلزمات مواجهة الوباء .
العالم،  الــى  أرســل رسالة  أن فايروس كورونا  أن نقوله هنا هو  ما نريد 
مفادها أن الجميع في مركب واحد يمكن أن يغرق فيموت الجميع، وان 
كــورونــا بشكل  يمكن مواجهة  فــال  امتحان صــعــب،  فــي  الــيــوم  البشرية 
التي  تلك  حتى  العالم،  دول  جميع  األزمـــة ستطول  تداعيات  ألن  منفرد، 
لــلــغــايــة، هــو أن تــداعــيــات كــورونــا  لــن يصلها كـــورونـــا، والــســبــب بسيط 
من  يتطلب  مــا  استثناء،  بــدون  الجميع  تهدد  واالجتماعية  االقتصادية 
الجميع موقفا موحدا من خالل إرادة حقيقية لحماية البشرية من تهديد 

خطير يهدد الجميع . 
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الحالة ال يستطيع  لكن في تلك 
أن يستغني عن البلكونة، وغالبا 
مــــا تــــكــــون حـــديـــقـــة ُمــــصــــّغــــرة، 
إذ يـــحـــرص عــلــى اســتــثــمــارهــا 

السّيما في الوقت الحالي.
أن اجــتــاح وبــاء "كوفيد -  فبعد 
يلتزم  الــعــالــم،  دول  مــعــظــم   "19
الرسمّية  بــاإلرشــادات  كثيرون 
الــــّداعــــيــــة إلـــــى الـــحـــْجـــر املــنــزلــي 
مّما  يه، 

ّ
تفش من  للحّد  الوقائي، 

يـــغـــّيـــر فــــي يـــومـــّيـــات كــثــيــريــن، 
ـــفـــني املــكــتــبــيــني، 

ّ
بـــخـــاّصـــة املـــوظ

الــــــذي أمـــســـى الــــســــواد األعـــظـــم 
املنزل،للترويح  من   

ً
عامال منهم 

عن النفس خالل املكوث الطويل 
في املنزل، األمر الذي قد ينعكس 
القاطنني،  نفسّيات  على  سلًبا 
وصار باإلمكان تحوياللشرفة 
للعمل  مـــكـــان  إلــــى  (الــبــلــكــونــة) 
مّما  لــالســتــراحــة،  أو  للطعام  أو 

يكسر غّمة الوباء. 
ـــديـــكـــور بــعــض  يـــقـــدم خــــبــــراء ال

لالستثمار  والـــطـــرق  الــنــصــائــح 
األمثل للبلكونة ومنها:

ــــحــــجــــم، يـــمـــكـــن نــــقــــل طــــاولــــة  ال
األكــــــل املــــتــــواجــــدة فــــي املــطــبــخ، 
 عـــن قطعة 

ً
والـــكـــراســـي، فــضــال

تفترش  التي  املتحّركة  السجاد 
األرضّية، مّما يوحي للجالس أو 
املقاهي،  أحد  أّنــه في  للجالسني 
شعر 

ُ
ت املطبخ  أغــراض  أّن  علًما 

كـــثـــيـــريـــن بــــالــــراحــــة الـــنـــفـــســـّيـــة، 
وُيستعار من الصالون اللوحات 
الــتــي تـــــوّزع عــلــى طـــاولـــة رفيعة 
على الشرفة، أو تلصق الصور 
الشخصّية أثناء رحالت السفر 

على جدار الشرفة.

تنقل طــاولــة صغيرة  املــســاحــة، 
قــابــلــة لــلــفــتــح واإلغـــــــالق إلــيــهــا، 
أو زوجــــني منهما،  كــرســي  مـــع 
 عـــن الــنــبــاتــات الــخــضــر 

ً
فـــضـــال

وإذا  الـــطـــاولـــة.  ستحملها  الــتــي 

كـــانـــت هـــنـــاك لـــوحـــة أو صـــورة 
فــوتــوغــرافــّيــة مـــؤطـــرة ُمــفــّضــلــة 
الــجــدار  على  تثبيتها  يجب  لــك، 
أو وضــعــهــا عــلــى طــاولــة عالية. 
القاعدة في هــذا اإلطــار،  وتدعو 
إلــــى الــبــعــد عـــن الــعــنــاصــر ذات 
تعيق  لكونها  الكبيرة  األحــجــام 

الحركة.

جــلــســة الــطــعــام مــن املــطــبــخ إلــى 
الشرفة، الجلسة التي هي عبارة 
عــــن طــــاولــــة تـــحـــوطـــهـــا بــضــعــة 
الهّزاز  الكرسي  نقل  أو  كــراس، 
إذا تــواجــد إلـــى الــشــرفــة، بغض 
الــنــظــر عــّمــا إذا كــانــت األخــيــرة 
تحضن أرجوحة، توضع طاولة 
صـــغـــيـــرة لـــلـــقـــهـــوة إلــــــى جــانــب 

الكرسي املذكور.

فهي تستوعب سريرًا ُمتحّركًا 
صغير الحجم للتمّدد عليه، مع 
اب، ووضـــع 

ّ
غــطــائــه بــغــطــاء جــــــذ

الـ "البتوب"  طاولة تتسع لجهاز 
توافرت  وإذا  املــكــان،  فــي  للعمل 
ــــتــــمــــديــــدات املــــطــــلــــوبــــة، تــنــقــل  ال
شـــاشـــة الــتــلــفــاز إلــــى الــشــرفــة، 
مــــع الـــتـــغـــاضـــي عـــلـــى األســـــالك 
ت. وتجدر 

ّ
الظاهرة، فاألمر مؤق

اإلشارة إلى أّن حضور النباتات 
يريح النفس. 

ــــتــــرّددي في  ت فـــال  ديــــكــــور،  أّي 
االســــتــــعــــانــــة بـــهـــا عـــنـــد تـــزيـــني 
الــبــلــكــونــة، وتـــجـــذب الــشــراشــف 
ـــــرمـــــى عــلــى 

ُ
واملـــــشـــــالـــــح، حـــــني ت

الــتــي  الــــكــــراســــي)  (أو  األريــــكــــة 
أّن  كما  البلكونة،  في  ستستقّر 
قيمة  رفــــع  فـــي  دورًا  لـــإلضـــاءة 
الــــديــــكــــور، فــلــمــا ال تــســتــعــيــنــي 
للبلكونة؟  الصالون  بـ"أباجورة" 
لـــألكـــل  جـــلـــســـة  ــــِت 

ّ
نــــســــق وإذا 

عــلــى الــبــلــكــونــة، ضــعــي األطــبــاق 
واألكـــــــــواب والـــفـــنـــاجـــني املـــلـــّونـــة 

عليها.

وأنـــــــــا أتــــصــــفــــح الــــيــــوتــــيــــوب وقــــع 
نــظــري عــلــى أغــنــيــة ظــهــرت خــالل 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي،وقـــد 
حـــقـــقـــت وقـــتـــهـــانـــجـــاحـــًا مــنــقــطــع 
الـــنـــظـــيـــر، األغـــنـــيـــة هــــي (كـــلـــمـــات) 
انتابني  الـــرومـــي،  مــاجــدة  لــلــفــنــانــة 
مــرة  لسماعها  مــفــاجــئ  أحــســاس 

أخرى، يقول مطلعها:

كلمات  يراقصني  حني  يــُسمعني 
ليست كالكلمات 

يأخذني من تحت ذراعي يزرعني 
في أحدى الغيمات

تجعلني  تــأريــخــي  تقــلب  كــلــمــات 
امرأة في لحظات

وأنــــــــت تـــســـمـــعـــهـــا تـــشـــعـــر كـــأّنـــهـــا 
أنـــشـــودة حـــّب تــائــهــة تــبــحــث عــّمــن 
دواخــلــهــا  فـــي  ويــتــغــلــغــل  يسمعها 
لــيــســتــشــعــر مــعــانــيــهــا. تـــبـــادر إلــى 
ذهني موضوع غاب عن بال الكثير 
 وهـــو الــكــلــمــات، 

َ
مـــن املـــتـــزوجـــني،أال

وغيابها  الرومانسية  بها  وأقصد 
 ما نمّر به من 

ّ
عن حياتنا في ظل

أفضل  وظيفي  منصب  عــن  بحث 
وإنجاب األطفال واالنتقال إلى بيت 

أكبر، وهكذا مع تزايد املسؤوليات 
يبدأ هذا املوضوع بالتالشي شيئًا 
الحبيبان  يــتــزوج  أن  فــمــا  فشيئًا, 
حــتــى يــأخــذ املــلــل واالنـــجـــرار وراء 

املاّديات مأخذه منهم.
تـــقـــول حـــنـــان حــمــيــد ( صــديــقــتــي 
منذ الطفولة ),طوال فترة خطوبتي 
الــكــالم الجميل،   

ّ
أكـــن أســمــع إال لــم 

حــــســــب تـــعـــبـــيـــرهـــا ( عــــســــل فــي 
مـــــّرت  عــــســــل ), خـــمـــســـة أشــــهــــر 
ــقــت 

ّ
كــــأّنــــهــــا خـــمـــس دقـــــائـــــق, حــق

حــلــمــي الـــــــــوردي وتـــــزوجـــــت، ومـــا 
األول حتى  مـــّر شــهــُر زواجــــي  أن 
شعرت أّن ما عشته أيام الخطوبة 
 

ّ
لــم يستمر إال لــم يكن ســوى حلم 
لــحــظــات ولــــن يــعــود مـــجـــددا, ومــع 
وصـــــــول طـــفـــلـــي األولــــحــــتــــى بــــدأت 
أعتاد على األمــر، الحياة الروتينية 
الطمأنينة  بــعــدم  والــشــعــور   املــمــلــة, 

واألمان!
أّما سناء غازي فكان لها رأي آخر، 
قــالــت أنـــا مــــررت بــكــل مــا مــــّرت به 

النساء الالتي أعرفهن.
لكّني لم أقف متفّرجة ال حول وال 
قــوة, كنُت قد قــرأُت عن امللل الذي 
من  كثير  فــي  ويحوله  الحب  يقتل 

إلــى كــره ينتهي بالطالق  األحــيــان 
ــة 

ّ
وتــمــزيــق أســــر ال ذنــــب لـــهـــا, فــقــل

حيلة الزوجني،أو لنقل االستسالم 
للروتني اليومي، قد يؤدي إلى أكثر 
من ذلك، وقبل أن تصل الحالة إلى 
ما ذكرت قررت أن اكون أنا املبادرة، 
فـــبـــدأُت بـــرفـــع الــغــبــار عـــن حــيــاتــي 
األسرية, أتقنت فّن الكالم فوجدت 
أن الــكــلــمــة الــنــابــعــة مـــن الــقــلــب قد 
ـعيد الحياة ملن فقدها فال بأس أن  تــــُ
نتعلم طرقًا جديدة النعاش حياتنا 
أنفاسها  تلفظ  بدأت  التي   الزوجية 

األخيرة.
الباحثون يؤكدون أّن الكالم املليء 
بالحنان والعاطفة له تأثير عجيب 
على اآلخرين،ال سّيما بني األزواج، 
ويــجــّنــبــهــم الـــوقـــوع فــي الــكــثــيــر من 
ــبــة تمنح  األزمــــــــات, فــالــكــلــمــة الــطــّي
اإلنــــســــان نـــظـــامـــًا مــنــاعــيــًا كــبــيــرًا، 
مواجهة  على  قـــدرة  أكــثــر  وتجعله 
معوقات  مــن  فيها  مــا  بكل  الحياة 
وأزمــــــــات، فــلــلــكــلــمــة تــأثــيــر (عــالــي 
 امــــرأة 

ّ
ــتــيــة) فـــي وجــــــدان كــــل الــفــول

يحّولهاإلى  أو  كالنسمة،  يجعلها 
أّيـــة لحظة إْن لم  بــركــان يــثــور فــي 

تجد من يهّدئ روعها.

إذ واظـــب هـــؤالء عــلــى االســتــمــرار وتقديم 
خــدمــاتــهــم اإلنــســانــيــة، والســّيــمــا الــكــوادر 
الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تـــعـــد الـــحـــاجـــز 
األول فــي الــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا، ما 
جــعــل الــكــثــيــر مــن املــمــرضــات املــتــزوجــات 
وقت  أكــبــر  بقضاء  أطفالهن  عــن  يبتعدن 
فـــي املــســتــشــفــيــات وحــرمــانــهــن مـــن رؤيـــة 
أســـرهـــن.وعـــن ذلــــك قــالــت الـــشـــاّبـــة حــــوراء 
زاهــر(مــمــرضــة مــاهــرة)، أم لثالثة أطــفــال، 
أطفالي  أَر  بالحزن:"لم  امتزجت  بابتسامة 
في  الدائم  تواجدنا  أيــام بسبب  أربعة  منذ 
استقبال  في  الحرج  املستشفى ووضعنا 

املشتبه بإصابتهم بالفيروس".
وتــضــيــف زاهـــــر، وهـــي تــصــلــح مـــن وضــع 
تتطلب  اآلخرين  والقفازات:"حياة  الكمامة 
 وابـــتـــعـــادًا عـــن أحــّبــائــنــا لحني 

ً
ــا تـــنـــازال مــّن

القضاء على املرض أو انحساره".
عبد،  زينب  الــردهــة  في  زميلتها  وتحّدثت 
الــخــطــوط  لـــطـــفـــلـــني:"نـــحـــن  أم  (35)عــــــامــــــًا، 
األمـــامـــيـــة فـــي مــعــالــجــة ورعـــايـــة املـــرضـــى، 
ّيمع والدهما على أمل أن يخفف 

َ
تركت طفل

عنهما غيابي، لم أرهما منذ أسبوع، أشعر 

بالضيق واأللم من أجلهما ولكن هناك من 
يحتاجنا إلنقاذهم من معركة كورونا".

ـــــــم تـــنـــقـــطـــع رســــــائــــــل االطــــمــــئــــنــــان مــن  ول
الجامعية، فرح  املــمــرضــة  وتــؤكــد  ذويــهــن، 
حــــســــن(45) ســنــة "أنـــهـــا تـــتـــواصـــل أثــنــاء 
الحجر الصّحي في املستشفى مع أبنائها، 
وتبعد عنهم التوتر والخوف من احتمالية 
أصابتها بالفيروس القاتل والتزامها بأخذ 

االحتياطات كافة".
وانــهــالــت مــوجــة مــن الــصــور تــداولــهــا رواد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي للممرضات  مــواقــع 
واألطباء، وهم يحذرون ويعطون النصائح 
ــلــجــمــيــع، والـــــحـــــرص عــلــى  واإلرشــــــــــــادات ل
الــبــقــاء فــي املـــنـــزل، وســــرد لــهــم مــا يعانيه 
بـــالـــفـــيـــروس، وذرف  املـــصـــابـــني  املــــرضــــى 
الــدمــوع ملــا وصــل إلــيــه العالم من  بعضهم 
وضـــع مــقــلــق وبـــائـــس، بينما غــابــت أغلب 
الذي  األم  كعيد  بها  واالحتفال  املناسبات 
كـــان بــاهــتــا هـــذا الــعــام، النــشــغــال األمــهــات 
ــتــعــقــيــم واالبــــتــــعــــاد عــــن تــقــبــيــل  بـــهـــوس ال
الــهــدايــا على  األبــنــاء وضمهم، واقــتــصــرت 
 شــــــراء املـــعـــقـــمـــات والـــكـــمـــامـــات ومــخــتــلــف

املـــطـــهـــرات. وتـــقـــول املـــمـــرضـــة الــثــالثــيــنــيــة 
"تــقــع عــلــى عاتقنا  لــطــفــل):  قـــاســـم(أم  آالء 
مــســؤولــيــة الــحــفــاظ عــلــى حـــيـــاة اآلخـــريـــن 
مــعــّرضــني حــيــاتــنــا للخطر ووضــعــنــا في 
مواجهة مع املــوت، أضع أمــام عيني طفلي 
وزوجـــــــي وأخــــوتــــي واحـــتـــمـــال أصــابــتــهــم 
بـــالـــفـــيـــروس مـــا يــشــجــعــنــي عــلــى املــضــّي 
 

ّ
لكل واملعنوي  اإلنساني  الــّدعــم  تقديم  في 

أسرنا  ندافع عن  وبذلك  الراقدين  املرضى 
ونحّد من انتقال العدوى لهم".

لـــحـــظـــات مـــؤملـــة وهـــســـتـــيـــريـــة حـــفـــرت فــي 
مرضى  من  شاهدنه  املمرضاتلما  ذاكــرة 
يــقــاومــون وآخــريــن غــــادروا الــحــيــاة، بينما 
أحــمــد(30) عال  الفنية،  املمرضة  حرصت 
عـــامـــًا: "عــلــى عـــدم مــقــابــلــة أســرتــهــا خــوفــا 
الفيروس لهم" وأوضــحــت: "األمــر  من نقل 
ليس مزحة، إّنه كالوحش يحاول التهامنا 
واحدا تلو اآلخر، على الجميع توخي الحذر 

وااللتزام بالعزل املنزلي".
وترى املمرضة املاهرة، بشرى محمد(40)
عاما:"أن الوضع الحالي حرج جدا، وانتقال 
ــــة لــحــظــة، لــذا  الـــعـــدوى وارد حـــدوثـــه فـــي أّي

التواصل مع أسرنا عن بعد هو أفضل ما 
نقوم به للحفاظ أرواحهم"

األزمــة  أن تنتهي  "آمــل  وتضيف مبتسمة: 
بتكاتفنا وقوتنا".

وتــــــحــــــدثــــــت املــــــمــــــرضــــــة الـــــفـــــنـــــيـــــة، وســـــن 
صــبــاح(35)عــامــًا:"نــحــن الــجــيــش األبــيــض، 
ــــــــى هــــو صــــــّد الـــفـــيـــروس،  ومـــهـــمـــتـــنـــا األول
خذين اإلجراءات الوقائية السليمة كافة، 

ّ
مت

أسرتي تخشى علّي من انتقال العدوى عن 
طريق تعاملي مع املرضى، ولكن اطمئناني 

لهم من حني آلخر يجعلهم فخورين بي".
العاملّية  الــصــّحــة  منظمة  وتــابــعــت:"اهــتــّمــت 
الـــعـــام 2020 عــامــًا  بــالــتــمــريــض، وعــــــّدت 
لــلــتــمــريــض ملـــا نــبــذلــه مـــن جــهــد واهــتــمــام 
وهذا  للمرضى،  الصّحية  الرعاية  بتقديم 

ة". يجعل مهمتنا أكثر تقديرا ومسؤوليَّ
بــيــنــمــا شـــــّددت املــمــرضــة الـــشـــاّبـــة، ســالــي 
االجتماعي  التباعد  ضـــرورة  جمعة"على 
الفيروس،  لتفشي  الحرجة  الفترة  تلك  في 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مــــســــافــــة جــــســــديــــة بــني 
األشخاص في املنزل أو األماكن العامة من 

أجل تقليل اإلصابة بالعدوى".

 انـــتـــشـــار جــائــحــة 
ّ

فــــي ظـــــل
كـــــورونـــــا، يــــــــزداد الـــشـــعـــور 
أّي  مع  التعامل  عند  بالقلق 
شخص، خاصة عند شراء 
األغــــــراض املــنــزلــيــة وتــبــادل 
األشياء، خوفا من اإلصابة 
إّن  إذ  لخطير،  الــوبــاء  بــهــذا 
انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
كورونا ينتقل عن مالمسة 
الــشــخــص جــســمــًا مــصــابــًا 
الـــقـــرب من  أو  بـــالـــفـــيـــروس، 
أحــــــــد مــــــصــــــاب، وقــــــــد تـــتـــّم 
اإلصـــابـــة عــن طــريــق تـــداول 
ـــطـــعـــام، أو  ال أو ملـــس أغــلــفــة 
أغــراض املنزل التي تحتوي 

على فيروس كورونا.
وفي أيام التباعد االجتماعى 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــتـــزامـــن مــع 
الجميع الستقبال  استعداد 
كان  الكريم،  شهر رمضان 
البــــّد مـــن الـــنـــزول لــألســواق 
وشـــــــــــــــــــراء مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات 
ـــكـــريـــم، مــــن زيــنــة  الـــشـــهـــر ال
لـــلـــمـــنـــزل وبـــعـــض األطــعــمــة 
أشياء  والعصائر،وجميعها 
تــلــجــأ إلــيــهــا ســـيـــدة املــنــزل 

خالل شهر رمضان.
 "lifestyle"ــــا ملــــــــوقــــــــع

ً
ووفــــق

إلـــــــيـــــــِك بـــــعـــــض الــــنــــصــــائــــح 
الــتــي تــحــمــيــِك مـــن اإلصــابــة 

بفيروس كورونا.
- تــجــنــبــي االزدحــــــــام، ومــن 
املهم التوّجه لسوق مفتوحة 
 مــــن ارتـــــيـــــاداألســـــواق 

ً
بــــــدال

وإذا  ـــــنـــــاس،  ـــــال ب ــــة 
ّ
املــــكــــتــــظ

اضــــــطــــــررِت لــــذلــــك يــفــّضــل 
املــحــافــظــة عــلــى مــســافــة ال 
تــقــل عـــن مــتــريــن عـــن بــاقــي 

املشترين داخلها.
واقـــــيـــــة  أقـــــنـــــعـــــة  ارتـــــــــــــــداء   -
وقــــــفــــــازات تـــســـتـــخـــدم ملـــرة 
واحـــــــــدة فـــقـــط،واســـتـــعـــمـــال 
لة ملسح األسطح 

ّ
مناديل مبل

وعربات التسوق مع املطهر.
ــــــضــــــروري أن  ال ــــــذا مـــــن  ل  -
 لتعقيم 

ً
تأخذي معك كحوال

يــديــك بعد ملــس أّيــشــيء في 
األسواق.

ـــنـــقـــود  ـــــبـــــادل ال -تـــجـــنـــبـــي ت
مــع  االئــــتــــمــــان  بـــطـــاقـــات  أو 
تعقيمها  يمكن  الصراف،أو 

قبل إدخالها محفظتك.
ـــص مــــن األكـــيـــاس 

ّ
- الـــتـــخـــل

البالستيكية والورقية فورا.
- االســـتـــغـــنـــاء عــــن تــعــقــيــم 
عــلــب األغـــذيـــة واســتــبــدالــهــا 

بالغسل.
 
ً
أوال اســـتـــخـــدامـــالـــكـــحـــول   -

بأول داخل السوق، وتغيير 
املــــــالبــــــس وغــــســــلــــهــــا فــــور 

العودة من السوق.
الــــــخــــــضــــــراوات  غــــســــيــــل   -
واألشـــــــــيـــــــــاء الــــــتــــــي يـــمـــكـــن 
إفسادها  دون  مــن  غسلها 

فور الوصول للمنزل.
الـــتـــي  تـــعـــقـــيـــم األشـــــــيـــــــاء   -
وتخزينها  غسلها  يصعب 

معقمة.



في هــذا االتــجــاه تتجسد روايـــات عراقية 
التي  بــغــداد)  (بــريــد  واجنبية منها روايـــة 
ميجل  خوسيه  التشيلي  الكاتب  كتبها  
بــــــاراس بــاالســبــانــيــة وتــرجــمــهــا الـــراحـــل 
ـــكـــاتـــب فــيــهــا  صـــالـــح عـــلـــمـــانـــي .جـــســـد ال
يريكو  هــو  التشيلي  الـــرســـام  شخصية 
انعقاد  عند  عــام 1961  بــغــداد  زار  الـــذي 
مؤتمر اتحاد الطلبة العاملي فيها، اذ عمل 
مدرسًا للرسم في معهد الفنون الجميلة، 
وبـــدأ يكتب رســائــل عــن بــغــداد  الــى والــد 
زوجــتــه، فــي زمــن عبد الكريم قاسم ، اذ 
البغداديني واماكن  وضع رسومًا  لحياة 
اخرى من العراق ,وكتب عن الصراع بني 
الــيــمــني والــيــســار وااللــتــفــاف عــلــى قــانــون 
االصــــــــالح الــــــزراعــــــي وقــــيــــام مــحــافــظــني 
عسكريني في املحافظات  بمنع الصحف 
الــى محافظاتهم  الــدخــول   مــن  اليسارية 
وسط صراع واضح بني الكتل السياسية, 
قائمة دون  لحياة  الرواية وصفًا  تبدو  اذ 

حركة درامية واضحة.
 ويقدم برهان الخطيب في روايته (شقة 
في شارع ابي نواس) نماذج من مثقفني 
يـــســـاريـــني عـــذبـــوا واضـــطـــهـــدوا مـــن قبل 
الــســلــطــة عـــام 1963 كــنــوع مـــن الــتــوثــيــق 
لـــنـــمـــاذج مـــن مــثــقــفــني اضــــاعــــوا الــرحــمــة 
بحق مجايليهم من فكر آخر,بينما يقدم 
فاضل العزاوي  صورة للسجن البغدادي 
الـــرهـــيـــب الـــــــذي يــــقــــاد الـــبـــطـــل الــــيــــه دون 
ذنـــب، لــيــكــون بــعــد ذلـــك قــائــدًا للمجموعة 
الــتــي وضــعــت فــي هــذا السجن   اليسارية 

لسنوات .
السجن  لعبة  يلعب  ال  الــعــزاوي  وفــاضــل 
ووحــشــيــة الــتــعــذيــب بــقــدر مــا يلعب لعبة 
التماهي مع االنموذج السائد في السجن 

والتغلب عليه عبر قيادته. 
 وتــبــدو روايـــة (بــابــا ســارتــر ) ورديفتها 
(الركض وراء الذئاب) وهما للروائي علي 
املثقفني  بدر، حاملتني لصور نماذج من 
وأشباههم , مصطنعو الوجودية في (بابا 
ونونو  حـــدوب   اسماعيل  عبر  ســارتــر) 
يــوســف وســواهــم  بــهــار وعشيقها حــنــا 
,فـــي وقـــت يــقــوم الــكــاتــب املــكــلــف بتوثيق 
االحـــــــداث بـــرســـم صـــــورة دقــيــقــة أللــعــاب 
اذ يتزيا واحد  السياسية،  القدرة والخفة 
 ، بــأزيــاء  فكرية متعددة  الشخوص  مــن 
الــى رؤيــتــه وقــد تعمم  تقودنا فــي الختام 

 لكل ذلك الهذر 
ً
وطرح الحل الديني بديال

الــســيــاســي والــفــكــري الــســالــف،اذ لــم يعد 
للبابا سارتر وجود واضح أو تأثير.

الــــذئــــاب )  وبـــــدت روايــــــة (الــــركــــض وراء 
طــافــحــة بــــحــــوارات املــثــقــفــني والــســخــريــة 
العراقي  الفهم  من  بعض صفحاتها  في 

للماركسية وتطبيقاتها.
ــــــات الــربــيــعــي وبـــــدر وبـــــاراس  قــبــيــل رواي
كــانــت اعـــمـــال  روائـــيـــة اخـــرى قــد نشرت 
ــتــوثــق درامــــيــــًا جـــــزءًا مـــن االحـــــــداث في  ل
بـــغـــداد وســـواهـــا ومـــثـــال ذلـــك اعـــمـــال من 
نـــوع (جـــالل خــالــد) ملــحــمــود الــســيــد التي 
صـــــورت نــكــســة أحـــــالم املــثــقــفــني بــثــورة 
ـــــــــة (أفــــــــول وشــــــــروق )  الـــعـــشـــريـــن ورواي
ــــدرة الــتــي وقــفــت عــنــد األوضــــاع  لــخــالــد ال
بغداد  في  زاويــة محددة  من  االجتماعية 
الــعــشــريــن,وروايــة دزمــونــد  الــقــرن  مطلع 

ستيوارت (االنكليزي غير املرغوب فيه) 
مع  املثقفني  مع صــراعــات  تعايشت  التي 
الــســلــطــة املــلــكــيــة  وصـــــورت جـــوانـــب من 

الحياة البرجوازية الالهية.
كان ستيوارت مدرسًا في كليتي اآلداب 
ودار املــعــلــمــني الــعــالــيــة عــنــدمــا كــتــب هــذه 
الـــروايـــة,وقـــد أعــطــاه جــبــرا ابــراهــيــم جبرا 
االنكليزي  االســتــاذ   ( (فــلــنــت  شخصية 
الـــذي تــعــايــش مــعــه فــي الــكــلــيــة  الــبــغــداديــة 
 الـــرصـــيـــنـــة  فـــي روايــــتــــه (صــــيــــادون في

شارع ضيق).
هــــذا الــــشــــارع هـــو شـــــارع الـــرشـــيـــد الـــذي 
تــعــايــشــت فــيــه االطــــر املــعــمــاريــة الحديثة 
والفكر  الــفــن  الــروكــوكــو بمحال  وعــمــارة 
ـــيـــســـاري والــــفــــنــــادق الـــرخـــيـــصـــة  الــتــي  ال
يــديــرهــا الـــكـــلـــدان الـــقـــادمـــون مـــن نــيــنــوى 

وقراها.

ــــه نــجــد أن الــكــاتــبــة أجــاثــا  فـــي الـــوقـــت ذات
كــريــســتــي قــد صــــورت اجــــزاء مــن بــغــداد 
وفندقي تايكرس باالس والسندباد الذي 
اقامت هي فيه عبر كتابتها املادة الدرامية 
 ( بغداد  الــى  (جـــاءوا  لروايتها  البوليسية 

في أربعينيات القرن املاضي.
كــــان جـــبـــرا قـــد تـــعـــرف فـــي هــــذه االثـــنـــاء 
عـــلـــى الـــســـيـــدة مــــــــاالوان فــــي واحـــــــدة مــن 
أن  بــبــغــداد دون  املــتــرفــة  الطبقة  ســهــرات 
يعلم اال  متأخرًا ان  هذه السيدة لم تكن 
البوليسية  الــروايــات  كاتبة  كريستي  اال 

الشهيرة .
ان الــســرد عــن بــغــداد ال يــقــف عــلــى هــذه 
الــنــمــاذج وفـــي مــقــالــة أخــــرى سنتعرض  
ـــــات أخــــرى كــثــيــرة كــانــت بــغــداد  ـــى رواي ال
ـــشـــديـــدة الـــــتــأثــيــر واضـــحـــة   بــــدرامــــاهــــا ال

املعالم.
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مليئة  والــلــغــة،  الــتــاريــخ  مــن  قــادمــة  اجتماعية وعقلية  حــالــة  الجنون 
املقدسة  والكتب  فاللغة  الــزمــان،  طــول  على  تحكى  التي  بالحكايات 
الكريم (فلما جن عليه  الــقــرآن  تناولت مفردة جــن، كما جــاءت في 
لستاره  الليل  إســدال  لتوكيد  املفردة  تأتي  وهنا  كوكبًا)  رأى  الليل 
الختفائه  جنينًا  الجنني  سمي  هنا  ومــن  الكائنات،  واخــفــاء  املظلم 
وعدم رؤيته وكذلك سمي الجن جنًا ألنهم  غير مرئيني الستجنانهم 
عن أعني الناس، وكذلك اخذت الجنة هذا املعنى لعدم رؤيتها، لذلك 
صار املجنون مجنونًا لغياب عقله، الطب املصري وطب بالد مابني 
النهرين وحتى االغريق ينظرون إلى الجنون بوصفه إلهامًا سماويًا 
او تلبسًا شيطانيًا، وقد ورثته املسيحية وصاغته صياغات جديدة 
تلك  بحيث شهدت  النهضة  وعصر  الوسطى  العصور  في  وتبنته 
الـــقـــرون حـــاالت الــتــعــذيــب واالعـــدامـــات الـــصـــادرة مــن املــحــاكــم ضد 
املــرضــى العقليني وكــانــت هـــذه الــعــصــور قــد زاوجــــت الــجــنــون بني 

التلبس الشيطاني والوهم وسعار الجنون.
وكانت ثمة ممارسات وحشية ومهينة شهدتها املصحات العقلية 
أدوات  والــســيــاط  االغـــالل  مــن  السلطات  إذ جعلت  الــفــتــرة،  تلك  فــي 
لــهــا، وأنـــا رأيـــت بــأم عيني فــي فــتــرة ثمانينيات الــقــرن املــاضــي في 
ــة للمرضى  الــشــمــاعــيــة هـــذه املــشــاهــد املــذل الـــرشـــاد فــي  مستشفى 
والعصي  بالكيبالت  يقادون  كانوا  العقليني، 
الغليظة إلى الطبيب املختص، يقول (ميشيل 
فوكو) :التحليل النفسي ليس حقيقة طبيعية 
ألنـــه بــنــاء ثــقــافــي، وعــلــيــه فـــإن كــتــابــة دقيقة 
لــن تكون روايـــة حــول مرض  الجنون  لتاريخ 
ما وعالجه وإنما ستكون كتابة عن مجموعة 
واملعرفة  والتحكم  الحرية  حــول  األسئلة  مــن 
ـــجـــنـــون ســيــكــون  والـــســـلـــطـــة، وادبـــــيـــــًا فـــــإن ال
سمة مــن ســمــات الــشــاعــر والــكــاتــب وقــد قال 
 الـــكـــثـــيـــرون عــــن ذلــــــك، مــنــهــم كـــاتـــب إيــطــالــي 
ال يــحــضــرنــي اســمــه قــــال: مــن مــنــظــور الطب 
الــعــقــلــي فـــإن الــفــنــانــني واألدبــــــاء مــضــطــربــون 
الــعــالج، وهناك  إلــى  عقليًا ولعلهم في حاجة 
من يسميها العبقرية، و(الكان) يقول :الشعر 
خـــروج عــلــى الــعــقــل فــهــو خــلــل لــغــوي والخلل 
اللغة ال تختلف عن  بنية  العقلي، ألن  الخلل  اللغوي ال يختلف عن 
بنية الالوعي، لذلك صار الشعر خروجًا على العقل وصار الشعراء 
مجانني، أما (روالن بارت) فيقول: أنا مجنون ألنني أعشق لكنني 
لست كذلك إذا افصحت، وقد نقلني هذا القول مباشرة إلى الحالج، 
ألنه افصح ونطق فمات شر ميتة، حيث قال عنه ابو بكر الشبلي 
:لقد أخطأ الحالج حني نطق وكان عليه أن يصمت، لذا اثر املتصوفة 
يكنون  عما  يفصحوا  لئال  بالجنون  والتظاهر  والــخــرس  السكوت 
الجنون طريقة جماعة سموا  في دواخلهم من هوس حتى أصبح 
(عقالء املجانني)، لكن الجذب يختلف عن افتعال الجنون ومعناه ان  بـ
الله وهو املعشوق يجذب العبد العاشق حتى يخلصه ويستخلصه 
لنفسه فيجذبه عن حاله في أمر الدنيا واآلخــرة، فإذا تعشق جذبه 
إليه ثانية وثالثة، اما فرجينيا وولف فتقول :استطيع ان أؤكد لكم ان 
الجنون تجربة رائعة وال تستحق االزدراء، ومازلت أجد في حممها 
الــتــي اكــتــب عــنــهــا، فــهــي تطلق كــل شـــيء متشكل  معظم األشـــيـــاء 
 وليس في صورة قطرات كما في العقل 

ً
داخل املرء ويكون مكتمال

السليم، وبعد عدة محاوالت فاشلة في االنتحار تنجح اخيرًا مقررة 
الواقع من  والــهــروب  الجنون  بذلك حقيقة  تموت غرقًا ومحققة   ان 

املزيف.

عـــــادة مـــا يـــكـــون مــثــل هــــذا الــــســــؤال نـــظـــريـــًا: مـــاذا 
ســيــكــون شـــعـــورك وأنـــــت تــجــد مــديــنــتــك، دولـــتـــك، 
ـــم، مــواطــنــيــهــا  ـــعـــال وبـــلـــدتـــك، مـــعـــزولـــة عــــن بــقــيــة ال
مــحــبــوســني فـــي مــنــازلــهــم، ألن الـــعـــدوى تــنــتــشــر، 
آخــــرون  آالف  خـــضـــع 

ُ
وأ أصـــيـــبـــوا،  مــنــهــم  واآلالف 

الوباء  خــّرب  إذا  الصحي؟ كيف ستتأقلم  للحجر 
الحياة اليومية، وأغلق املدارس، ومأل املستشفيات، 
ووضع التجمعات االجتماعية، واألحداث الرياضية 
واملــهــرجــانــات  واملــؤتــمــرات،  املوسيقية،  والــحــفــالت 
وخطط السفر رهن االعتقال إلى أجل غير مسّمى؟

فــي عــام 1947، عندما كــان عــمــره 34 عــامــًا، قــّدم 
ألــبــيــر كــامــو، الــكــاتــب الــفــرنــســي، الــجــزائــري املــولــد 
ــــآلداب بــعــد عشر  ــــذي ســيــفــوز بــجــائــزة نــوبــل ل (ال
سنوات، ويموت في حادث تحطم سيارة بعد ذلك 
وثاقبة  مــذهــلــة  إجــابــة تفصيلية  بــثــالث ســنــوات) 
عــلــى هـــذه األســئــلــة فــي روايــتــه (الــطــاعــون). يــؤرخ 
لتفشٍّ  البطيء  والرحيل  املفاجئ  الوصول  الكتاب 
لّي في بلدة وهران الساحلية  مَّ خياليٍّ للطاعون الدُّ
الجزائرية في شهر أبريل/ نيسان، في وقت ما في 
أ 

ّ
األربعينيات. وبمجرد أن استقّر الوباء هناك، تلك

البلدة حتى شهر  وعــقــول ســكــان  رًا حــيــوات 
ّ
معك

فــبــرايــر/ شــبــاط الــتــالــي، حــيــث غـــادر ســريــعــًا دون 
 مرة أخرى إلى الجحر 

ً
تفسير مثلما قدم، "منسال

الغامض الذي خرج خلسة منه".
ســـواء كــنــت قــد قـــرأت (الــطــاعــون) أم ال، فالكتاب 
يتطلب الــقــراءة، أو إعـــادة الــقــراءة، فــي هــذه اللحظة 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة املـــتـــوتـــرة، حــيــث اكــتــســح الــكــرة 
تسبب   ،COVID-19) جــديــد،(  مـــرض  األرضــيــة 
التاجية. منذ  الفيروسات  نــوع غير مألوف من  به 
العام  أواخـــر  فــي  الجديد  التاجي  الــفــيــروس  ظهور 
املدينة  املاضي في مدينة ووهــان الصينية (كانت 
مغلقة مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي)، زحـــف الــوبــاء 
بــجــحــافــلــه، مــجــتــاحــًا أكــثــر مـــن مــئــة دولـــــة، مرعبًا 
وأقاليم،  مدنًا  وواضــعــًا  املالية  واألســــواق  السكان 
وبــلــدًا بــأكــمــلــه، كــإيــطــالــيــا، تــحــت الــحــجــر الصحي. 
هــــذا األســــبــــوع، أغــلــقــت أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، واملــــــدارس 
من  العديد  فــي  اإلنــتــرنــت  إلــى  انتقلت  أو  والكليات 
والرحالت غير  لغيت، 

ُ
أ املناسبات  األميركية؛  املدن 

الضرورية ُحظرت. الوباء تّمت ترقيته إلى جائحة. 
لعلك تجد لنفسك وقتًا للقراءة أكثر مما هو معتاد. 
رواية كامو تمتلك آصرة طرّية وملحاحة، ودروسًا 

لتقّدمها.

كــن عــلــى ثــقــٍة، قــبــل أن تــتــنــاول هـــذا الــكــتــاب، بأنه 
لــن يكون  فــإنــه   ،COVID مــن الــخــوف  مهما يكن 
الرابع عشر،  القرن  في  كامو.  رًا مثل طاعون  مدمِّ
لي، املعروف أيضًا باسم "املوت  مَّ فتك الطاعون الدُّ
األســـود"، بما يقارب ثلث الناس في قــارة أوروبــا. 
ـ 1657، قتل ربع  عندما عصف بلندن بني 1656 
ان تقريبًا. في حال كونك ال تعلم، فال يزال 

ّ
السك

الــطــاعــون الــدّمــلــي مـــوجـــودًا الـــيـــوم، لــيــس فــقــط في 
جــيــوب آســيــا وأفــريــقــيــا، ولــكــن أيــضــًا فــي الجنوب 
البراغيث  طريق  عن  ينتقل  إنــه  األميركي.  الغربي 
الــقــوارض املــصــابــة، ويتسبب بحّمى شــديــدة،  مــن 
ل" (ومن هنا جاءت  مَّ وقيء، وتوّرم مؤلم يدعى "الدُّ
ــلــي"). وحتى عند عالجه باملضادات  مَّ "الــدُّ تسمية 
الحيوية يكون معدل الوفيات فيه 10 في املئة؛ وفي 
باملئة. فيروس  إلى 90  حال عدم معالجته، يصل 

كورونا ال يشابه هذا، ال من بعيد وال من قريب.
الرواية، لم يكن هناك وباء  عندما كتب كامو هذه 
الطاعون في وهران. ومع ذلك، فقد دّمر الوباء هذه 
املدينة في القرنني السادس عشر والسابع عشر. 
(كان ثمة تفشٍّ ملدة شهر في وهران عام 2003)، 
لــكــن فـــي حـــني أن الــطــاعــون يــنــقــل أعـــــراَض وبـــالَء 
ة تحت  هــذا املــرض حرفّيًا وســريــرّيــًا، فــإن الُعصيَّ
مــا هي  بــقــدر  ليست فسيولوجية  املــؤلــف  عــدســة 
روايته  أن  من  وبالرغم  وفلسفية.  سوسيولوجية 
تتّبع تطّور وباء معني في مدينة معينة، وبلد معني، 
الحقيقي  فــإن موضوع كامو  وإطــار زمنّي معني، 

يقع خارج الزمان واملكان.
كان هدفه مجازّيًا: أن يعالج أّية عدوى قد تصيب 
، أو اإلنفلونزا 

ً
أّي مجتمع. من مرض كالكوليرا مثال

اإلســبــانــيــة، أو اإليـــدز، أو الــســارس، أو، نــعــم، حتى 
التآكل،  ايديولوجيات  إلــى   

ً
وصـــوال  ،COVID-19

كالفاشية أو الشمولية، التي يمكن أن تعدي شعبًا 
يجتاحون  وهم  النازيني  كامو  لقد شاهد  بأكمله. 
الثانية.  العاملية  الــحــرب  عــام 1940 خــالل  بــاريــس 
عندما كان يكتب (الطاعون)، كان رئيسًا لتحرير 
مجلة "املعركة"، املجلة السّرية للمقاومة الفرنسية، 
التي كــان من بني مساهميها أنــدريــه مــالــرو، جان 
العالقة  أبــصــر  بــول ســارتــر، وريــمــونــد آرون. لقد 
كتابه  كان  اللذين  والنفسي،  الجسدي  وث 

ّ
التل بني 

الفئران  تتسرب  القصة،  بداية  مع  معًا.  يخيطهما 
ـــواحـــدة تــلــو األخـــــرى، ثـــم في  مـــن ظـــالل وهـــــران، ال
"دفعات"، والتي تتالشى بشكل مروع أثناء الهبوط 
أو في الشارع. أول من واجه هذه الظاهرة هو طبيب 
بــّوابــه ميشيل،  الــذي يستدعي  ريــو،  ي يدعى 

ّ
محل

مندهشًا  وأصــبــح  اإلزعـــــاج،  مــصــدر  مــع  ليتعامل 
 من شعوره 

ً
عندما أضحى ميشيل "غاضًبا" بدال

الفتيان  بـــأن  مقتنعًا  ميشيل  كـــان  بــاالشــمــئــزاز. 
"األوغاد" البد أنهم غرسوا الهوام في رواقه كمزحة. 
مثل ميشيل، كان معظم مواطني وهران يسيئون 
مغزاها  رة، مضّيعني 

ّ
املبك رة"  املحيِّ ر 

ُ
ذ "النُّ تفسير 

الكبير. لبرهة من الوقت، كان اإلجراء الوحيد الذي 
الــصــرف الصحي املحلية  اتــخــذوه هــو إدانـــة إدارة 
والــشــكــوى مــن الــســلــطــات. "فـــي هـــذا الــصــدد، كــان 
سكان بلدتنا مثل أّي شخص آخر، منطوين على 
ر الراوي، "لقد كانوا إنسانيني: كفروا 

ّ
أنفسهم"، يفك

بالطاعون الدّملي". يرينا كامو كم من السهل إبدال 
الوباء باالنزعاج.

ولكن بعدها سقط ميشيل مريضًا ومات. عندما 
الطاعون  يــتــعــّرف على عــالمــات  عالجه ريـــو، كــان 
نِذرة، لكنه في البداية كان ُيقنع نفسه، "يجب أن 

ُ
امل

ال ُيقِلق الجمهور، وهذا ما لن يفعله على اإلطالق." 
يوافق بيروقراطيو وهران على ذلك. الحاكم (مثل 
الــعــمــدة أو املــحــافــظ فـــي الـــجـــزائـــر االســتــعــمــاريــة) 
كـــاذب." يصّر  إنـــذار  بأنه  "كــان مقتنعًا شخصيًا 
ريتشارد، وهو بيروقراطي من مستوى منخفض، 
على أن املرض يجب عدم تحديده رسمًيا على أنه 
طاعون، ولكن يتوجب اإلشارة إليه على أنه مجرد 
"نــــوع خـــاص مـــن الـــحـــّمـــى". لــكــن مـــع تـــزايـــد وتــيــرة 
ف، فُيجَبر قادة 

َّ
الوفيات، يرفض ريو التعبير امللط

املدينة على القيام بإجراءات.
الــســلــطــات هــي املــســؤولــة عــن تقليل خــطــر الــوبــاء، 
دًا بأن 

ّ
كما يشير كامو، إلى أن يصبح الدليل مؤك

 حـــّدة أشـــّد خــطــورة مــن رّد الفعل 
ّ

رّد الفعل األقـــل
النزعة،  الــنــاس يتشاركون فــي هــذه  أغلب  املــفــَرط. 
كما يكتب، إنها هشاشة إنسانية عاملية: "الجميع 
يعرف أن األوبئة لها طريقة للتكرار في العالم. ومع 

ذلــك، فبطريقة ما نجد أنه من الصعب أن نصدق 
تلك النوازل التي تتهشم على رؤوسنا من السماء 

الزرقاء".
الحجر  وُيــفــرض  املدينة  بــوابــات  غلق 

ُ
ت ما  سرعان 

الصحي، عازلة سكان وهران عن بعضهم البعض 
الطاعون  جلبه  شــيء  "أّول  الخارجي.  العالم  وعــن 
إلى بلدتنا كان املنفى"، يقول الراوي. ثمة صحفي 
يدعى رامبير، َعِلق في وهران بعد إغالق البوابات، 
يلتمس مــن ريـــو الــحــصــول عــلــى شــهــادة صّحية 
كــي يتمكن مــن الـــعـــودة إلـــى زوجــتــه فــي بــاريــس، 
لــكــن ريـــو ال يــمــكــنــه مــســاعــدتــه. "يـــوجـــد آالف من 
البلدة"، كما  األشخاص محجوزين مثلك في هذه 
يقول له. ومثل رامبير، سرعان ما يحّس املواطنون 
املــكــوث فــي محنهم الشخصية، ألن  بعدم جــدوى 
الطاعون يمحو "تفّرد حياة كل إنسان" حتى وإن 
كــل شخص بعدم حصانته  إدراك  مــن  يزيد  كــان 
الــكــارثــة  هـــذه  للمستقبل.  التخطيط  عــن  وعــجــزه 
كانت جماعية: "الشعور الطبيعي لإلنسان كفرد، 
مثل ألم االنفصال عن أولئك الذين يحبهم، أصبح 
على حــد ســواء"،  الجميع  يتقاسمه  فجأة شــعــورًا 
يكتب كامو. هــذا األلــم، إلــى جانب الخوف، يصير 
تنتظرنا".  التي  الطويلة  املنفى  فترة  محن  "أعــظــم 
يمكن ألي شخص اضطر مؤخرًا إلى إلغاء رحلة 
لّم  عمل، حّصة دراســيــة، حفلة، مــأدبــة، إجـــازة، أو 
شمل مع شخص محبوب، أن يشعر بعدالة تشديد 
الطاعون:  في زمن  العاطفية  التداعيات  على  كامو 
ــة، والـــخـــوف، وفـــقـــدان الــســلــطــة. إنــه  ــعــزل مــشــاعــر ال
الــعــادي"، ذلــك الذي  خ  "التأريخ الــذي يتجاوزه املـــؤرِّ
الــفــيــروســات  اآلن  تــحــفــره  والــــذي  تسّجله روايـــتـــه، 
إذا  الحالية.  املــدنــيــة  الــحــيــاة  على  الــجــديــدة  التاجية 

(الــطــاعــون) منذ فترة طويلة، ربما  قــرأت  كنت قد 
من أجل حّصة دراسية في الجامعة، فمن املرجح 
أن تكون قد تأثرت أكثر بالعذابات الجسدية التي 
يصفها راوي كامو بحيادية، ولكن بشكل عميق. 
ر الِجيرّية أكثر 

َ
لعلك أوليت اهتمامًا للدمامل والُحف

العالي"  "التمجيد  لـ  الــراوي  بتصوير  االهتمام  من 
للناس العاديني املحاصرين في فقاعة الوباء، الذين 
حاربوا شعورهم بالعزلة من خالل ارتداء املالبس، 
متجولني بــال هـــدف عــلــى امــتــداد شــــوارع وهـــران؛ 
إذا  للفرار  املطاعم، ومتأهبني  منفقني بسخاء في 
ما سقط أحد املرتادين مريضًا، عالقني في "الرغبة 
كارثة  قلب كل  تزدهر في  التي  بالحياة  املحمومة 
لـــدى سكان  يــكــن  ــم  ل الــجــمــاعــة.  كــبــيــرة": طمأنينة 
بلدة وهران املالذ الذي يمتلكه مواطنو العالم اليوم 
فــي أيــة بــلــدة كــانــت: البحث عــن جماعة فــي الــواقــع 
االفتراضي. وتدريجّيًا، مع استقرار الوباء الحالي 
 
ً
وتلكؤه في هذا العصر الرقمي، فإنه يضع مصفاة

نــاصــعــة جــديــدة عــلــى رؤيـــة كــامــو الــثــاقــبــة لخلفية 
العدوى العاطفية.

 (2.0 (الطاعون  في  والعزلة  املنفى  يكتسب  اليوم، 
ـــخـــاصـــة، وصــبــغــتــهــمــا الـــخـــاصـــة،  تــظــلــيــالتــهــمــا ال
معيدين تلوين لوحة كامو. وفيما نحن نسير على 
امتداد شوارعنا، ذاهبني إلى البقالة، نتبنى تلقائيًا 
العادات الوقائية التي توصي بها وسائل التواصل 
متأسفني  نــســتــبــدل،  أيــديــنــا؛  نغسل  االجــتــمــاعــي: 
مطّبقني  الكتف؛  بــهــّزات  املصافحات  ومبتسمني، 
عن  بعملنا  القيام  بإمكاننا  االجتماعي".  "التباعد 
اآلخــريــن. يمكننا  أو إصــابــة  الــعــدوى  لتجّنب  بعد 
واملطاعم،  املوسيقية  االحتفاالت  الحفالت،  تجنب 
وأن نــوصــي بــبــضــائــعــنــا مـــن مــكــاتــب الــتــوصــيــل. 
لكن إلى متى؟ كامو عرف الجواب: ال نستطيع أن 

نعرف. 
الذين عاشوا في زمن  والنساء  الرجال  بقية  مثل 
يعيد كامو  والــذيــن  تقريبًا،  قــرن  االضــطــراب قبل 
ما  كــل  للمحو،  القابلة  غير  ثيمته  لرسم  تخّيلهم 
يمكننا معرفته هو أن هذا االضطراب لن يدوم إلى 
"دونما تفسير" عندما  الوباء  األبــد. سوف يرحل 
أخــرى.  أوبئة  يــوم، ستظهر  بالرضا. وذات  يشعر 
رت روايــتــه منذ وقت 

ّ
وعندما تفعل ذلــك، كما حـــذ

طــويــل وكــشــفــت لــنــا بــشــكــل أكــثــر وضـــوحـــًا اآلن، 
رة" بشكل  ر املحيِّ

ُ
ذ ينبغي أن نحرص على قراءة "النُّ

صــحــيــح. "كـــان هــنــاك الــعــديــد مــن الــطــواعــني بقدر 
الحروب على مدى التاريخ"، يكتب كامو. "ومع ذلك، 
فإن األوبئة والحروب دائًما ما تفاجئ الناس على 

حد سواء".
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من  البشرية بسلسة طويلة  تــاريــخ  مــرَّ 
الطبيعية كان ثمنها   االوبئة والتحديات 
حياة املاليني من الناس في جميع أنحاء 
الــى  قلة اإلمكانات  العالم، وكانت تعزو 
وعدم  البيئوي  التكيف  وضعف  الطبية 
التوصل علميا  الى الكثير من اللقاحات 
واألمصال ملواجهة االمراض، التي تأخذ 
شكال عومليا، من هــذه االمـــراض، شلل 
األطـــفـــال و حــمــى الــتــيــفــوئــيــد الــوبــائــي، 
الــــذي انــتــشــر فـــي أوروبــــــا خــــالل حــرب 
السابع عشر،  الــقــرن  فــي  عامًا  الثالثني 
حــاصــدًا قــرابــة 70 مليونا  فــي روسيا 
العاملية  الحرب  وبولندا ورومانيا خالل 
األولى، ثم اإليدز الذي انتشر حول العالم 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
املـــاضـــي، وقـــتـــل  أكـــثـــر مـــن 35 مــلــيــون 
شـــخـــص والـــــجـــــدري الــــــذي تــســبــب فــي 
وفاة 90 مليونا من الهنود الحمر وقتل 
سنويا  400000 مواطن في أوروبا في 
انتشار  ثم  الثامن عشر،  القرن  نهايات 
وبـــاء الحمى الــصــفــراء فــي الــعــام 1793 
في فيالدلفيا في الواليات املتحدة، حيث  
توفي 40000 شخص في فترة مدتها 
"املــوت األســود"  أربعة أشهر، في كتابه 
لجوزيف بــيــرن، يــرى املــؤلــف أن املــرض 
يهدد العالم الحديث مع قلة قليلة لديها 
حصانة منه، خاصة أن العصر الحديث 
رفــــع قـــــدرة الــبــشــر عــلــى الــســفــر بــعــيــدا 
وبسرعة، وبالتالي نشر األمــراض على 

نطاق أوسع وبشكل أسرع.

األوبئة والتاريخ
كتاب "األوبــئــة والــتــاريــخ: املــرض والقوة 
اإلمــبــريــالــيــة" لــشــلــدون واتـــس بترجمته 
الــعــربــيــة الـــصـــادرة عــن "املــركــز القومي 
للترجمة" يعد مساهمة في تاريخ األوبئة 
في العالم، إذ يجري فيه املؤرخ الثقافي 
األميركي واتــس دراســة شاملة لألوبئة 
واألمــــــراض، الــتــي ضــربــت الــعــالــم خــالل 
الطاعون  منها  األخــيــرة،  الستة  الــقــرون 
والجذام والجدري، والسفلس والكوليرا، 
واملالريا،  في الكتاب  يستكشف العالقة 
االمبريالية  القوة  وتجليات  األوبــئــة  بني 
في أميركا الشمالية والجنوبية وأفريقيا 
وآســـيـــا وأوروبــــــــا،  يــســلــط هــــذا الــكــتــاب 
ـــى  الـــضـــوء عــلــى نــقــطــتــني مــهــمــتــني: األول
املجتمعات  مــن  كــل  فــى  األفـــعـــال  ردود 
األوروبية واملجتمعات الشرقية القديمة؛ 
مثل الهند والصني ومصر فى التعامل 
مع هــذه األوبــئــة، ونمط التحكم فى هذه 
األوبئة وطرق مقاومتها، النقطة الثانية: 
هــــى إلــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى الـــعـــالقـــة بــني 
ظاهرة االستعمار واإلمبريالية وأدواتها 
االقتصادية والقمعية، وانتشار األوبئة، 
األمــراض  من  لسبعة  الكتاب  ويتعرض 
الوبائية، التي ضربت  الشعوب الجديدة 
استعمرتها  الــتــي  الــقــديــمــة،  والــشــعــوب 

أوروبا مثل الهند والصني ومصر.

الطاعون األسود
يقـــــول مـــؤلـــف كـــتـــاب  "املــــــوت األســـــود" 
جوزيف بيرن إن جائحة "املوت األسود" 
ضربت العاملني اإلسالمي واملسيحي ملا 
وانحسرت عن  قـــرون،  ثالثة  على  يزيد 
أوروبـــا فــي أواخـــر الــقــرن السابع عشر، 
لكنها مكثت في شمال أفريقيا والشرق 
األدنـــى، حتى وقــت قريب مــن منتصف 

القرن التاسع عشر . 
 وشــهــدت كــل املناطق املصابة فــي هذه 
الفترة أهــوال الطاعون مرة كل عقد من 
األوبئة  كانت  وللمفارقة  تقريبا،  الزمن 
الــربــيــع وتــشــتــد فــي الصيف  تظهر فــي 
وتنحسر في الخريف والشتاء، وتفرض 
حـــــصـــــارا عـــلـــى الــــســــكــــان يـــصـــل لـــعـــدة 
ســنــوات فــي كــل مـــرة، ولــم ينج منها أي 
جيل، وحتى من نجوا من املرض نفسه 
شهدوا محنا كبرى أصابت أصدقاءهم 
القانونية  بالقيود  وتــأثــروا  وأحــبــاءهــم، 
واالنهيار االقتصادي والخوف املستمر.

أسوأ  كارثة
االول  الفصل  مقدمة  في  شلدون  يقول 
من كتاب "األوبئة والتاريخ: املرض والقوة 
اعتلت  فــي عــام ١٣٤٧   إنــه   : اإلمبريالية" 
الــفــئــران والــبــراغــيــث املــصــابــة بالطاعون 
منت السفن التجارية الجنوبية في (كافا) 
السفن  تلك  ومـــرت  األســـود  البحر  على 
الــــدردنــــيــــل ورســــــت فــــي بـــعـــض املـــوانـــئ 
(كــبــيــزا وجـــنـــوا ومــرســيــلــيــا) وابـــحـــرت 
ملــصــبــات نــهــر الــنــيــل، وبــانــقــضــاء ١٣٤٨ 
السكان على  الطاعون في مهاجمة  بــدأ 
طول الشواطئ وخالل أعوام ١٣٤٧-١٣٥١ 
انــتــشــر املـــوت األســــود وتـــراوحـــت نسبة 
الـــوفـــاة بــني ثــمــن إلـــى ثــلــثــي عـــدد سكان 
حــوض املــتــوســط، وادى إلــى وفـــاة ثالثة 

من كل عشرة من األوروبيني، تاركا ما 
يقارب ٢٤ مليون قتيل، ويضيف الكاتب 
انه عندما أصبح محمد علي واليا على 
مصر في عام ١٨٠٥ في هذه الفترة وقف 
عــدد ســكــان مصر ٣ مــاليــني بالكاد أي 
أقل من ثلث ما كان سابقا على ظهور 
الطاعون العام ١٣٤٧، يقول املؤلف "اعتبر 
هــذا املــرض أســوأ  كارثة حلت بأوروبا، 
وتسبب في وفــاة أكثر من ربع السكان 
الحكام  ابتدع  وقــد  األوســـط،  الشرق  في 
األوروبيون نظام الحجر الصحي، األمر 
الـــــذي ســـاعـــد عــلــى مـــحـــاصـــرة املــــرض، 
ولــكــن ذلـــك تــأخــر فــي الــشــرق األوســــط، 
وربما  التاسع عشر،  القرن  أوائــل  حتى 
ســاعــد أوروبــــا على ذلــك الــطــابــع الريفي 
الذي  العدد  قليلة  السكانية  والتجمعات 

كان سائدا في ذلك الوقت". 
وبدأت مواجهة املرض بتنظيف الشوارع 
من النفايات وفضالت الحيوانات، ودفن 
دقيقة  سياسة  ووضــع  املتعفنة،  الجثث 
ــبــشــر مـــن املـــنـــاطـــق املــصــابــة  النـــتـــقـــال ال
بـــالـــطـــاعـــون إلــــى الــخــالــيــة مـــن اإلصـــابـــة 
(الـــحـــجـــر الــــصــــحــــى)، ودفـــــــن إجــــبــــارى 
للموتى في حفر خاصة، والتخلص من 
املرضى  وعــزل  الشخصية،  متعلقاتهم 
فــــي مــســتــشــفــيــات األمـــــــــراض املـــعـــديـــة، 
وحــجــز أســـرهـــم فـــي مــنــازلــهــم، وفـــرض 
مجانية  طبية  خــدمــة  لتقديم  الــضــرائــب 
وإطــعــام الــنــاس املــوجــوديــن فــي املــعــازل، 
وتـــقـــديـــم املـــعـــونـــة ملـــن انــــهــــارت حــيــاتــهــم 
والذين ال يملكون  األســواق  نتيجة غلق 

طعاما كافيا.

فتح أميركا
اآلخــر"  ومسألة  أميركا  "فتح  كتاب  فــي 
مهمة   تواريخ  هناك  تـــودوروف  تزفيتني 

عن موت ماليني من الهنود الحمر بسبب 
عدوى الفيروسات واألمــراض التي كان 
يــحــمــلــهــا عــــدد كــبــيــر مـــن املــســتــعــمــريــن 
الهنود الحمر بسبب  األوروبــيــني، وكــان 
حديثي  والتاريخي  الجغرافي  انعزالهم 
ــعــهــد بـــهـــا. بــعــد وصـــــول كــريــســتــوفــر  ال
كولومبوس إلى القارة األميركية، وخالل 
تـــدفـــق اآلالف من  الــــزمــــان  عــقــديــن مـــن 
شعوب شبه الجزيرة اإليبيرية الحاملني 
فيروس الجدري إلى هذه األراضي البكر، 
وبــذلــك وصــل وبــاء الــجــدري إلــى أميركا 
الوسطى عام 1518، وإلى املكسيك عام 
في   

ً
اإلنكا شماال وإلــى شعوب  1521م، 

عام 1527م.

انتصار االنسان الدائم
عــنــدمــا يــضــرب وبــــاء مــعــولــم  مجتمعًا 
الــحــيــاة رأســًا  مــا، تنقلب جميع جــوانــب 
عــلــى عــقــب، مــن الــعــالقــات داخـــل األســر 
ــــى الــهــيــكــل االجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي  إل
واالقــــــتــــــصــــــادي، تـــضـــطـــرب األســـــــــواق، 
وتفرغ املسارح، وتمتلئ املقابر، ويحكم 
الــــشــــوارع حــمــلــة الــجــثــث الـــذيـــن يسمع 
صــريــر عــربــاتــهــم لــيــل نــهــار، وفـــي زمــن 
االوبئة  تظهر املعادن الخسيسة للبشر 
واملعادن الصالحة  تظهر أعظم البطوالت 
وأسوأ السلوكيات  ومع كل ذلك استمر 
الــجــنــس الــبــشــري بــاملــقــاومــة ضــد الشر  
لــيــشــهــد عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، واإلصـــــــالح 
العلمية، وبــدايــة عصر  الــديــنــي، والــثــورة 
الـــتـــنـــويـــر واالبـــــتـــــكـــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــتـــي حققتها  واالخــــتــــراقــــات  الـــكـــبـــرى 
في  الكبرى  املختبرات  ومراكز  األبحاث 
ــتــاســع عــشــر وأدت إلــى  نــهــايــة الـــقـــرن ال
هزيمة اغلب االمراض الوبائية  في نهاية 

املطاف. 

دون كيشوت: ما الذي يجري بعيدًا من هذه الطواحني يا سانشو؟
ســانــشــو: إنــهــا الــفــيــروســاُت يــا ســيــدي الــــدون، فتكاد تــنــام فــي كل 

سرير .
دون كيشوت: والعشاُق الذين طاملا تحدثوا عن املوت بحب املحبوب؟

سانشو: لألسف، لم يبق أحٌد منهم تحت نافذة جولييت يا سيدي 
الدون .

دون كيشوت: وروميو . أين هو اآلن ؟
سانشو: ذهب لشراء علبة ديتول من صيدلية روما لتطهير نفسه 

من حب تلك الفتاة، التي اسمها جولييت .
ق 

ّ
عنها،وتعل استغنى  قد  روميو  الشاب  أن  تقصد  كيشوت:  دون 

سمى بديتول يا سانشو؟
ُ
بتلك الجارية التي ت

سانشو: ليس روميو وحده من يستغني عن الحب اآلن، ويفضل 
يا  األوادم  مــاليــني  بــل  العاطفي،  التعقيم  وســائــل  وجميع  الــديــتــول 

سيدي الدون .
دون كــيــشــوت: ألـــْم يــكــن الــحــُب أول أمـــراض 

السموات واألرض؟
ســانــشــو: ومـــن أيـــن لــي أن أعـــرف ذلـــك، وأنــا 
 النساء إال وتغلق 

ّ
أعزب وما من امرأة من كل

وجهها بوجهي؟
أول  آدُم  أبــــونــــا  كـــــان  لـــقـــد  كـــيـــشـــوت:  دون 
ارتكب  العاشقني.  موسوعة  في  األضــاحــي 
 مـــن وراء غـــوايـــة الــتــفــاحــة وُرمــــي 

ً
مــعــصــيــة

أرضًا؟
ســانــشــو: أجـــل يــا ســيــدي الــــدون. ويــبــدو أن 
حبل الحب قصير. وكل ما عليه من غسيل، 
ستعملة من صنف "البالة 

ُ
ينتمي للمالبس امل

أو اللنكات" كما ُيقال ذلك عنها.
دون كــيــشــوت: ولـــكـــن ثـــالثـــة أربـــــاع ســكــان 
 وتأنقًا 

ً
 تلك املالبس استعماال

ُ
األرض تتبادل

ســانــشــو: مـــا يــهــمــنــي يـــا ســيــدي الـــــدون هو  
إلــى مــا يشبه املالبس  الــحــب  يــتــحــّول  كيف 

املستعلمة التي تنتقل من جسد آلخر !!
دون كيشوت: يبدو أن في صــدرك الكثير من القلوب يا سانشو، 

ولذلك لم تبلغ سّن املراهقة في العشق بعد!
سانشو: من أين لي مجموعة القلوب التي تحدثت عنها يا سيدي 

الدون. أنت تسخر مني. أليس كذلك ؟
دون كيشوت: أنا ال أسخر منك يا سانشو. ولكنني أدرك بأنك لو 
أصبحت عاشقًا، لتركتني وحيدًا في حرب الطواحني. وذاك ما ال 

أريده بالضبط.
بــالــحــروب وأهــوالــهــا يــا سيدي  ســانــشــو: وهــل ال صلة للعاشقني 

الدون؟
دون كيشوت: أجل. للعشاق حروب في مكان آخر يا سانشو؟

سانشو: على األرصفة تقصد يا سيدي الــدون، أم في املــدارس أم 
في الحانات والكافيات وشوارع الهوى تعني؟!

دون كيشوت: ما أشّد ضيق فكرك وصالبة رأسك بهذه الجمجمة 
املدّرعة، التي ال تخترقها صواريخ توما هوك يا سانشو.

سانشو: أال ينفع أن يكون املرء برأس مدّرع. أو ليس هذا ما تتطلبه 
ظروف قتالنا خلف التالل وأمام طواحني األصدقاء؟

دون كيشوت: كيف تريُد الزواج، وأنت ال تعرف في أي أمكنة تندمج 
األجساد باألرواح، فتشتعل حرائق الغرام يا سانشو!! 

سانشو: نعم .نعم .أدركــُت قصدك اآلن يا سيدي الــدون: سأحمل 
سريري في الغد وأذهب ألقرب محكمة خلف تلك التالل . 

دون كيشوت: أجل يا سانشو. وال تنس أن تأخذ معك لغمًا .
سانشو: وما الحاجة لذلك يا سيدي الدون ؟

دون كيشوت: كي تضعُه تحت مخدة العروس في ليلة الدخلة.
سانشو: إنها فكرة صائبة. ولكن قل لي يا سيدي الدون: ماذا تعني 

بليلة الدخلة؟!!

 ذات خــطــوط تــشــبــه الــخــطــوط 
ً
 الــكــتــابــة لــغــة

ُ
تــحــمــل

الفنية ال تحدد  اللوحة  لــكــّن  الــلــوحــة،  وااللــــوان فــي 
بمعيار معني من الخارج، بل تحدد بذاتها ضمن 
ذاتـــهـــا، وهــــذا الــنــص الــكــتــابــي والســيــمــا الــشــعــري 
ــــ  ادونــيــس  ــــ وفــق رؤيــة  الخاص  له قانونه  يصبح 
بد  وال  منه  ومنبثقًا  للنص  تاليًا  القانون  ويصبح 
من الكتابة العربية أن تسير وفق هذا األفق كتابة 
تبتكر أشكالها في ما تكتب،  وفي صدد الحديث 
عن الكتابة العربية وتحديدًا الشعرية قبل أن نبني 
مسارها ال بد من القول إنَّ الشعر الذي يعّد أعلى 
الذاتي أخذ يسير وفق  البوح  التعبير عن  درجــات 
ــم، 

ّ
اإليـــضـــاح والــســهــولــة، فــصــار أداة تــشــرح وتــعــل

سلعة  القصيدة  جعلت  اللغة  فــي  السهولة  وهـــذه 
اســتــهــالكــيــة يــــروج لــهــا لــوقــت مـــحـــدود ثـــم تنتهي 
وعلى وجه الخصوص شعر اإليروتيك الذي هيمن 
قالت  كما  الــعــراقــيــات،  األديــبــات  عند  الشعر  على 
مقال  الدليمي في  لطفية  واملترجمة  الكاتبة  عنهن 
نشرته في صحيفة املدى في العدد4629 " تقتصر 
على  النسوي  الحضور  مهمة  الرافدينية  األديبات 
مــوضــوعــات الــغــوايــة والجنس وســيــادة مــبــدأ اللذة 
الثقافة  مــفــردات  املـــرأة فــي صنع  وتغفل عــن دور 
النوع  " وهــذا  الحبكة والــحــب واالسئلة  ونــصــوص 
مــن الــكــتــابــة الــشــعــريــة صـــار ســائــدًا فــي األوســـاط 
الثقافة  تدني  الخاص بسبب  وله جمهوره  األدبية 
أن  الغرابة  الثقافية ايضًا، لكن من  الهوية  وتمزيق 
نجد بعضا من النقاد يشجعون على هيمنته أكثر 
ذلــك د. سمير  فــي  قــال  بوصفه هوية ثقافية كما 
الخليل فــي مــقــالــة نــشــرت لــه فــي جــريــدة الصباح 
االنثوي"  البوح  مقصديات   " بعنوان   4765 العدد 
" إن بليبل قد  ابــتــهــال بليبل  يــقــول  عــن شعر  اذ 
منحتنا نصوص بوح أنثوية جسدية ال نفاق تعيد 
تحفيز التوازي في خصوصيات املجتمع الشرقي 
معناه  الثقافية  لذاته  املفتون  القارئ  فقدان  وإن   ..
شعوره  ويــغــدو  وذكرياتها  قيمها  لجميع  فقدانه 
االســاس شعورًا جسديًا متعبًا .. وهــذا يعني من 
الثقافية باملرة، بل أن  حيث املبدأ أنه لم يفقد ذاتــه 
لتلك  املــرة عن نفسه ضمان  ظهوره مختلفًا هــذه 
من  ثباتها  على  حصلت  أن  بعد  الثقافية  الــهــويــة 
خـــالل ســقــوطــهــا فــي املــحــظــور، فــنــصــوص الــبــوح 
الثقافية  الهوية  الــذي يحفز  املحظور  االنــثــوي هي 
على ان تبرز وتتأكد بشكل قوي بوصفها هوية 
الهوية  ثــبــوت  مــؤكــدًا  قــولــه  ويكمل  تمزقاتها"  لها 
أجل  مــن  تناضل  الــتــي  الثقافية  الهوية   " الثقافية 
حول  مقدس  اجتياحات  بوجه  والــثــبــات  الصمود 
. لنا وقفة عند  إلــى مــدنــس"  مقدس حــول حياتنا 
مسألة الهوية الثقافية التي هي وفق رأي د. الخليل 
أنها ثابتة وتناضل من الصمود والثبات . بدًءا من 

ماهية الهوية التي أغفل عنها الدكتور هي نقيض 
الثبوت، وهي ليست في ما ثبت ونضج، بل هي في 
ما يتغير ولم يتضح بعد وإنها " في التفتح ال في 
التقوقع، في التفاعل ال في االكتفاء واالنكفاء" وهذا 
فضاء  بأنها  الباحثني  مــن  الكثير  عليه  اتــفــق  مــا 
مــتــســع قــابــل لــلــتــجــديــد والــتــغــيــر، وفـــي مـــا يخص 
بنى عبر توظيف 

ُ
الهوية الثقافية تحديدًا أرى أنها ت

املوروث التاريخي والحضاري واالسطوري وغيره 
في سياق الحداثة بل ايضًا يتالءم مع صيرورتها 
 2003 النظام  سقوط  عملية  وبعد  ومستجداتها، 
الثقافية  وتلتها  املركزية  الهوية  ُمزقت  العراق  في 
ــــك فـــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان الــهــويــة  ـــ وقــــد وضـــحـــت ذل ـــ ـ
الساعدي  للشاعر عــارف  آدم األخير  الثقافية في 
املتاحف  وهــدم  الحضارية  الــرمــوز  تهشيم  عبر  ــــ 
العامة  واملكتبات  الكتب  وحـــرق  ونــهــب  وسرقتها 
بنى عن طريق 

ُ
فضاعت اجزاء من هويتنا، لكنها ت

الشعراء  أغلب  عــن  نجده  مــا  وهــذا  واألدب  الشعر 
عبر  ثقافية في شعرهم  بنوا هوية  اب حني 

ّ
والكت

الــحــضــاري ال توظيف االيــروتــك  املـــوروث  توظيف 
ــــذي وصــفــه د. الــخــلــيــل عــلــى أن الـــبـــوح االنــثــوي  ال
وكــون  مختلفًا  ظهر  بليبل  فــي شعر  االيــروتــكــي 
الهوية الثقافية الثابتة، فأنا لست ضد هذه الرؤية، 
في  فــااليــروتــك  الـــصـــورة،  بــهــذه  اتقبلها  ال  لكنني 
اطالقًا،  هوية  وليس  الكتابة  فــي  نــزوع  هــو  الشعر 
ايضًا  والعربيات  بل  العراقيات  الشاعرات  وأغلب 
املنحى بل وصار  هــذا  قد توجهت كتابتهن وفــق 
أساسيًا في شعرهْن وهذا استطيع أن اطلق عليه 
نقدنا الثقافي انه يحمل نسق "التعري" اّي ال يحمل 
مــعــنــى مــضــمــرًا فـــي مــضــمــونــه وال يــمــكــن تــأويــلــه 
فــهــو ولــيــد لــحــظــة تــحــمــل مــشــهــدًا يــــروج لقصيدة 
الــقــراءة وتموت في  استعراضية ال تبقى في ذات 
الـــقـــراءة وال يــرســخ منها شـــيء في  انــتــهــاء  لحظة 
إنها  الكتابات تظن كاتباتها  املتلقي، وهــذه  ذاكــرة 
تعالج قضايا نسوية والتحرر والتمرد وهذا مفهوم 
خاطئ كون النسوية كما اتفق عليها أكثر الباحثني 
عـــبـــارة عـــن نــعــت ســيــاســي يـــدعـــم أهــــــداف حــركــة 
النسوي  النقد  تحدد  الجديدة، وعلى ضوئه  املــرأة 
تطبيقي  السياسي،  الخطاب  من  نــوع خــاص  بأنه 
ونظري يلزم بالصراع ضد البطريك "األبوة" وضد 
األدب،  الجنس في  اهتمام  الجنوسة وليس مجرد 
كل  النسوية يصف  إن مصطلح  أخـــرى  وبــعــبــارة 
األفكار واملحركات التي تتخذ من تحرير املرأة أو 
الحقيقة  النظرية  هــذه   . بعمق  اوضاعها  تحسني 
التي تراها أكثر األديبات  النسوية وليست  ملفهوم 
العراقيات، حني جعلن االيروتك اساسا لكتابتهن 
والقضايا  الشعري  بالجمال  اهتمامهن  من  أكثر 
الــفــكــريــة، الــتــي تــحــرر املــــرأة وتــخــرجــهــا مــن نقاب 
االبــداع  مــن  خالية  الشعرية  اللغة  فنرى  الظالمية، 

واسلوبا سهال وال تحمل إي هوية ثقافية .

{ }

ــــم تـــبـــدأ  ــــعــــال بــــعــــد كـــــل أزمـــــــــة يـــشـــهـــدهـــا ال
ــــتــــيــــارات األدبـــيـــة  الـــتـــوجـــهـــات الـــفـــكـــريـــة وال
الثقافة  اظــهــار  فــي  يسهم  بشكل  بالظهور 
قبل  عما  يختلف  بتوجه  أو  جــديــدة   بحلة 

االزمة. 
إثــر وبــاء "كــورونــا"  العالم اآلن  ومــا يعانيه 
مـــــن ركـــــــــود فـــــي الــــحــــيــــاة الــــعــــامــــة وعـــلـــى 
األخـــــص الــفــنــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، قـــد يــكــون 
لــظــهــور توجهات  انــتــهــاء األزمــــة  عتبة بــعــد 
 فـــكـــريـــة وادبـــــيـــــة أو بـــــإعـــــادة احــــيــــاء فــكــر

 قديم. 
فكيف يكمن أن يكون التوجه الثقافي بعد 
ـــوبـــاء، ومـــا ســيــحــدث مـــن تــغــيــرات عاملية  ال
وعــربــيــة ومــحــلــيــة هـــل ســيــكــون تــأثــيــراتــهــا 

مباشرة في الثقافة وتوجهاتها؟ 

االختيار واملغاالة
يـــرى الــشــاعــر الــدكــتــور مــحــمــد حــســني أّن 
وماضيه  نفسه  عــن  يكتب  الـــذي  اإلنــســان 
الكثير على  اهتمامه  أنــه سيركز  مــن  البــد 
 ما يوصف بالتشنج واأللم، وهو عندما 

ّ
كل

يفعل ذلك يبدو وكأّن يفقد دوره كإنسان، 
فنضطر عند ذلك أن نعلن عن الطابع املميز 
ملا شاهدناه من أفعاله أو قرأناه من كتاباته 
الرجل  لذلك  صــورة  على  للحصول  سعيًا 
في الوقت الحاضر أو في ما كان عليه في 

املاضي.
ويــقــول إّن " مــن الصحيح الــقــول دائــمــًا، إّن 
مــا يخلق الــشــاعــر والــفــنــان واإلنـــســـان هو 
والتعلق  والــحــّب  للحاجة  الــصــادق  التحديد 
الوثيق بشيء واحد أو أشياء قليلة وامعان 
 جــوانــبــهــا ليصبح مــتــوحــدًا 

ّ
الــنــظــر فــي كـــل

معها".
في  تكمن  النتاج  أهمية  أّن  ويعتقد حسني 
اإلنسانية في  ل 

ّ
إذا ما مث أّنــه  أي  ديمومته، 

الوسيلة  ، ومــا 
ً
 حــني، فإّنه يكون جميال

ّ
كــل

 فــي أن يقوم 
ّ
املـــرء مثاليًا إال يــكــون  أن  فــي 

بــشــيء حــقــيــقــي وال يــمــكــن الــقــيــام بــشــيء 
ويكمن  واملـــغـــاالة،  بــاالخــتــيــار   

ّ
إال حقيقي 

ه في املغاالة على نحو متناسق.
ّ
التباين كل

املــرء تقمصه  ويــقــول أي شكل يجب على 
ليعبر أحيانًا عن رأيه في ما يخص أشياء 
هذا العالم دون املخاطرة في أن يكون أحمق 
في ما بعد! هذه مشكلة شائكة، ويبدو لي 
التي  مــن األفــضــل أن تصفي تلك األشــيــاء 
تزعجك على نحو صريح، فتشريحها هو 

الثأر منها.

املغايرة الواقعية
ويـــعـــتـــقـــد رئـــيـــس اتــــحــــاد مـــيـــســـان الــنــاقــد 
والشاعر حامد عبدالحسني حميدي أّن ما 
يتعرض له العالم بأسره حاليًا من تفشي 
بــأن يجعلنا نعيد   

ٌ
"، كفيل وبــاء " كــورونــا 

اعــتــدنــا على  الــتــي  املقاييس   
ّ

كــل فــي  النظر 
العيش في ظلها.

ثقافة وعي  "كــورنــا" أصبحت  إن  ويــقــول   
تكاملي ومنظومة ارجاع تصحيح مسارات 
الــــــذاكــــــرة املـــخـــنـــوقـــة بــــتــــأزمــــات ســيــاســيــة 
واقتصادية وثقافية وأدبية قد تكون والدة 
صحوة عاملية بثقافة ورؤى جديدة تسقط 
 ما أشيع سابقًا من مخزون مستهلك 

ّ
كل

من قبل السياسات واالنظمة الحاكمة.
 حــمــيــدي يــــرى أن هــــذا الــــوبــــاء لـــم يــعــرف 
حـــدودًا معينة، بــل تــجــاوز واخــتــرق جميع 
الـــفـــضـــاءات املــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة والــعــاملــيــة، 
ليضعنا أمــــام قـــــراءة جـــديـــدة ملـــا بــعــد هــذه 
األزمــة.. وبما أن الثقافة وقعت تحت طائلة 
 – ستتغّير  العاملي،  الوبائي  الفيروس  هــذا 
االعتقادية  املفهومات  لدينا جميع   - حتمًا 
والصّحية...  والسياسية  واألدبية  والدينية 
الخ، بمفهومات املغايرة الواقعية التي تأخذ 
طــابــعــًا املـــراعـــاة واملــعــالــجــة اآلنــيــة املـــشـــّددة، 
وافــرازات  بتأثيرات  أزمــة مصحوبة  كونها 
نفسية كبيرة، فالجميع أصبح رهني املنزل 
والـــحـــدود املــغــلــقــة، رهـــني الــعــنــايــة بالفضاء 

الـــذي يعيش فــيــه، مــن أجـــل املــحــافــظــة على 
 الــوســائــل 

ّ
الــبــقــاء واالنــتــصــار لــلــحــيــاة بــكــل

والسبل املتاحة.

النصف املمتلئ من الكأس
أما رئيس اتحاد ديالى الشاعر علي فرحان 
كــورونــا، ستعصف  بعد  العالم  أن  فيعتقد 
القطاعات  وفي جميع  ملموسة  تغيرات  به 
ثقافة  على  بظاللها  ستلقي  وبــالــضــرورة 

العالم. 
ويــقــول: لــقــد بــرهــنــت هـــذه املــحــنــة أن العالم 
الـــدمـــع يحفر  مـــســـار  وأن  قـــريـــة صــغــيــرة 
أخدودًا في وجه اإلنسانية وعلينا اإلنصات 
لــصــوت الــطــبــيــعــة واالطــــفــــال بــشــكــل أكــبــر، 
 
ً
الــدول كــان مفجعًا، فضال فتعاطي بعض 

عــن بــعــض األصـــــوات املــتــشــفــّيــة الــتــي دقــت 
ناقوس كراهية ٍيعصف بروح اإلنسان.

ورغم ان فرحان ينظر للنصف املمتلئ من 
الــكــأس، إال أن األصـــوات املجعدة، يجب أال 

نغفلها، كما يقول.
ــــى أن مــحــنــة فـــيـــروس كـــورونـــا  ويــشــيــر إل
وضـــعـــت األنــــســــان أمـــــام صـــــورة جــبــروتــه 
وطـــغـــيـــانـــه، وحـــســـنـــًا فـــعـــلـــْت فـــقـــد فــتــكــت 
ْبــــتــــغــــول بــــعــــض األنــــظــــمــــة واملــــؤســــســــات 
ــلــســالم الـــعـــاملـــي. وكــــل هــذا  الـــتـــي تــنــكــرت ل
 كــــمــــا أظـــــــن ســـيـــلـــقـــي بــــــــــرؤاه عــــلــــى ثـــقـــافـــة

 العالم.
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الــســابــق  الــوطــنــي  نــجــم منتخبنا  وصـــف 
لــكــرة الــقــدم، املــســؤولــيــة الــتــي ستقع على 
العراقية  الكرة  إلدارة  املؤقتة  الهيئة  عاتق 
بـــرئـــاســـة ايــــــاد بـــنـــيـــان وبـــقـــيـــة األعـــضـــاء 
بالصعبة. وقال حيدر محمود لـ»الصباح 
الـــريـــاضـــي» إن الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات 
والــــضــــغــــوطــــات ســــتــــواجــــه عـــمـــل الــهــيــئــة 
واملــتــردي،  املـــزري  الــوضــع  املؤقتة بسبب 

الــعــراقــيــة بشكل  الــريــاضــة  تعيشه  الــــذي 
ــبــلــد بــشــكــل عــــام إزاء  خـــــاص، ووضـــــع ال
فيروس  تفشي  إثــر  الحياة  توقف حركة 
كـــورونـــا املــســتــجــد». وأضــــاف إن تــواجــد 
قوة  سيمنحها  املــؤقــتــة  هــرم  على  بنيان 
ورصـــانـــة وثـــقـــال فـــي الـــوســـط الــريــاضــي 
املحلي والدولي، ملا يمتلكه من شخصية 
قوية في مجال الرياضة، ما يمنحه القدرة 
على قيادة الكرة العراقية في هذه املرحلة. 
واســـتـــغـــرب مــحــمــود عــــدم تـــواجـــد أحــمــد 
االتحاد  قبل  تكليفه من  تم  الــذي  عباس، 

الدولي لكرة القدم فيفا بإدارة شؤون الكرة 
الــعــراقــيــة خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، ضمن 
باعا  امتالكه  رغم  الجديدة  املؤقتة  الهيئة 
والخبرة  االداري  العمل  مجال  في  طويال 
املتراكمة، فضال عن العالقات الجيدة التي 
تربطه بالعديد من الشخصيات الرياضية 
العربية واآلسيوية، إضافة الى خلو الهيئة 
املؤقتة من بعض األسماء والشخصيات 
الكروية  باملنظومة  عملت  الــتــي  األخــــرى، 
ســابــقــا وتــمــتــلــك أيــضــا حــضــورا وخــبــرة 
فــــي هـــــذا املـــــجـــــال. وأعــــــــرب مـــحـــمـــود عــن 

تـــفـــاؤلـــه بــالــهــيــئــة املـــؤقـــتـــة، مــــشــــددا عــلــى 
والتفاف  معهم  الجميع  تكاتف  ضـــرورة 
ـــحـــفـــاظ عـــلـــى كـــرة  كــــل مــــن يــهــمــه أمـــــر ال
مبينا  ومستقبلها،  وديــمــومــتــهــا  الــعــراق 
تهيئ  أن  بإمكانها  الحالية  املجموعة  ان 
إلقامة  الصحية  والبيئة  الخصبة  الــتــربــة 
انتخابات اتحاد الكرة الجديد، ونسف كل 
ما من شأنه أن يعكر صفو العالقة، التي 
تربط كل من ينتمي الى أسرة كرة القدم، 
تــهــدد كيان  الــتــي  الخاصة  املصالح  ونــبــذ 

ومستقبل املنظومة الكروية.
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 .. الــهــداف»  موهبة  «تطوير  ونقول  الــهــداف»  يقولون «صناعة 
العبارتني شاسع كأن بينهما بحرًا، حني نتحدث  والفرق بني 
بلغة كرة القدم، وال نرمي الكالم على عواهنه، وحني نستعرض 
العشرات من النماذج التهديفية العراقية واألجنبية، التي طبقت 

شهرتها اآلفاق، وكانت أسماؤها ُمحلـّقة في دنيا النجاح!
الهداف ال تتم فبركته في وحــدة تدريبية، وال ُتسلـَّم  فالالعب 
إليه شهادة بذلك بعد اجتيازه امتحانًا تحريريًا الزمًا عن أبعاد 
املرمى، وزاوية وقوف الحارس، وكيفية إرسال الكرة إلى املكان 
وفي الزمان املناسبني، إنما هو العب لديه «البذرة» التي يمكن 
رعايتها كي تنمو وتصبح ماثلة للعيان .. ولوال هذا، لوجدنا 
الهدافني لدينا ولدى األغراب باملئات، ولقرأنا كل يوم عن والدة 
ألف هداف كروي في أرجاء املعمورة، تتساوى في ذلك الفرق 

الشهيرة مع املغمورة!
ونصل إلى صلب املوضوع إذا سلـّمنا بطرفي املعادلة.. األول 
توافر املوهبة أو الفطرة.. والثاني إحاطتها باألسلوب األنسب 
التدريب عامل  أن  الالعب، بمعنى  والــذي «يطّور»  التدريب  في 
على جانب كبير من األهمية هنا، وإال لتوارت موهبة الالعب 

خلف ستارة اإلهمال!
يقول هــاري كني نجم توتنهام واملنتخب 
االنـــكـــلـــيـــزي فــــي حـــديـــث ملــجــلــة «مـــاتـــش» 
اللندنية: أصعب ما في كرة القدم أن تعثر 
عــلــى العـــب هـــــداف.. أقــصــد هــنــا املــهــاجــم 
كالم  هــذا  التسجيل..  موهبة  يملك  الـــذي 
أرّدده دوما ليس ألنني واحد من الهدافني 
اُملبرزين اآلن في الفرق اإلنكليزية، ولكني 
الــذيــن يتعذبون  املـــدربـــني،  أراه فــي عــيــون 
حـــني ُيـــتـــاح لــهــم كـــل شــــيء فـــي املــــبــــاراة، 
وال يــجــدون الــقــدم أو الـــرأس املــاهــرة، التي 
تضع الكرة في الشباك وتنهي املعاناة أو 

االنتظار!
ويضيف كــني: يكاد أمــرا عصّيا أو حتى 
مــســتــحــيــال، أن تــجــد خــمــســة العــبــني في 
العالم كله بمهارة ميسي أو رونالدو أمام املرمى.. ربما تكون 
هنالك مواهب واعــدة، لم يجر اكتشافها بعد، لكن ما أراه بأم 
عيني يدعونني إلى الشك في وجود عدٍد كاٍف من الهدافني في 

كل مكان! 
هـــذه األفـــكـــار وجــدتــهــا مــاثــلــة فــي الــذهــن لـــدى قــــراءة صحيفة 
عراقية عمرها (51) سنة، يتحدث فيها الالعب الفذ عمو بابا 
لديه ميول إلحــراز  العمر  عن نصيحته ألي العــب في مقتبل 
األهداف.. يقول عمو.. «أنا اآلن اتدرب لزيادة قدرتي على إحراز 
األهداف باالعتماد على علبة كبريت، أضعها في مكان محدد 
على خط املرمى وأصــّوب الكرة نحوها، وكثيرًا ما أخطئ في 
في  بــدقــة  العلبة  هــذه  نحو  أســـدد  كنت  أيــضــا  لكنني  التنفيذ، 
في  لكن  بالتدريب،  اكتسبتها  املــهــارة  وهــذه  األحــيــان..  بعض 

األصل ال بد من أن تكون البداية في املوهبة» !
 علبة كبريت؟! اتساءل بعد قراءتي كلمات النجم الراحل لعبا 
وتدريبا، وبلغة العبي أيام زمان، وبإخالصهم، وبحصصهم 
الذاتية الشخصية اإلضافية في التدريب، تبدو املسألة ممكنة 
وال يلفـّها العجب.. أما بلغة العبي هذا العصر، فاملسألة نفسها 
تبدو معقدة كثيرا.. وربما يستغرقون في الضحك لسذاجتها 

.. برأيهم!ـ

ة العديد من  ْت في ذاكرة الكرة العراقيَّ مرَّ
التي ما زالــت مخزونة  ة  الكرويَّ األسماء 
فــي أذهـــان األجــيــال، ســواء على صعيد 
ة..  املحليَّ ــة  األنــديَّ أو  ة  الوطنيَّ املنتخبات 
الــدولــي  لنجمنا  الــيــوم خصصت  زاويـــة 
صــاحــب عــبــاس مــهــاجــم نـــادي الــــزوراء 
بــزغ نجمه مع  الـــذي  الــوطــنــي  واملنتخب 
نادي صالح الدين وذاع صيته وشهرته 
أكبر  الـــزوراء صاحب  األندية  مع أشهر 
ة وأصبح ملهم عشاق  قاعدة جماهيريَّ
الــنــوارس ال يــخــرج مــن مــبــاراة مــن دون 
أْن تكون له بصمة في شباك الخصوم، 
يــفــرض نفسه فــي كتيبة  أْن  وأســتــطــاع 
الـــدوري املحلي رغــم زحمة  الهجوم في 
النجوم في فترة التسعينيات من القرن 

املاضي.
(الـــصـــبـــاح الـــريـــاضـــي) الــتــقــت الـــهـــداف 
صــــاحــــب عــــبــــاس الســــتــــرجــــاع شــريــط 
ذكرياته ومسيرته مع املستديرة املدورة، 
الــبــدايــة مــن كــربــالء وبالتحديد  فــكــانــت 
مــع نــادي الجماهير مــع املـــدرب واملربي 
صاحب عبد علي الذي يدين له بالفضل 

في تطوير مهاراته.
وقـــال عــبــاس: إنَّ ”بــدايــة الــشــهــرة كانت 
مــــن بــــوابــــة صــــــالح الــــديــــن عــــن طــريــق 
َد لي طريق  املرحوم هادي جواد الذي مهَّ

اإللــه عبد  القدير عبد  للمدرب  الوصول 
الــحــمــيــد فــي صـــالح الــديــن وخـــالل أول 
مـــوســـم عــــام 1991 أصــبــحــت املــهــاجــم 
العام 1993  الفريق لغاية  األول وهــداف 
الذي تحقق فيه حلم اللعب مع الزوراء“.

ة ضريبة االنتقال“ ”الرضوانيَّ
ويـــقـــول: ”بـــعـــد مــوســمــني نــاجــحــني مع 
للعب مع  تلقيت عــرضــًا  الــديــن  صـــالح 
الزوراء، وتسبب هذا االنتقال بمشكالت 
الــتــي  الــــديــــن  إدارة صـــــالح  مــــع  عــــديــــدة 
الـــزوراء  وإدارة  الوطني  محمد  يرأسها 
برئاسة روكان عبد الغفور، وهذه األزمة 
أدخــلــتــنــي الـــرضـــوانـــيـــة مـــن قــبــل إدارة 
صـــالح الــديــن ملـــدة خــمــســة عــشــر يومًا 
ــنــوارس وهي  خــالل فــتــرة اإلعــــداد مــع ال
ضــريــبــة االنــتــقــال، حــتــى أنـــه فــي إحــدى 
ــة حــضــر مجموعة  الــتــدريــبــيَّ الـــوحـــدات 
أشـــخـــاص ملــلــعــب الـــــــزوراء وهـــربـــت من 
التي كانت مرتفعة جدًا  الــنــادي  أســـوار 
من  الــعــبــور  أي شخص  على  ويصعب 
خــاللــهــا وبــســبــب الـــخـــوف تــمــكــنــت من 
اإلفالت منهم ولغاية اآلن مستغرب جدًا 
لكنهم  السياج  عبور  من  تمكنت  كيف 
اقــتــادونــي مــن الــفــنــدق الـــى الــرضــوانــيــة 
الــطــرفــني في  وانــتــهــت األزمـــة بمساومة 
ذلــك حدثت  ما بينهم“. ويضيف ”قبل 
لــي مشكلة مــع األمــن الــعــام فــي كربالء 
ة املباركة التي  بعد االنتفاضة الشعبانيَّ
كـــان لــي الــشــرف أْن أكــــون أحــد 
أبناء املدينة وجميع  أبطالها مع 
أفــراد فريقي الشعبي االزدهــار 
لم يتمكنوا من  لكنهم  وأسرتي 
اإلمـــســـاك بـــي وكــنــت بــعــمــر 18 
ــــدي  عـــامـــًا انــتــهــت بــاعــتــقــال وال
وخــــالــــي وأخــــــي وعـــنـــد الـــعـــودة 
مـــن بـــغـــداد بــعــد انــتــهــاء إحـــدى 
مــبــاريــات صـــالح الـــديـــن ذهــبــت 
وأخــي  والــــدي  عــن  لالستفسار 
ألجد اسمي مطلوبًا لديهم وتم 
اعتقالي وعند علم اإلدارة بذلك 
النادي  رئيس  شخصيًا  تدخل 
محمد الوطني إلطالق سراحي 
الــديــن ولغاية  والـــعـــودة لــصــالح 
نــعــلــم بمصير جثة  لــم  الــلــحــظــة 
نفذ  الــذي  الشهيد فاضل  أخــي 
بي  ليستقر  اإلعــــدام،  حكم  فيه 
ـــك مـــع الـــنـــوارس  املـــطـــاف بــعــد ذل
حيث قضيت معهم أحلى أيامي 

الـــذي أطــلــق علي  ومـــع جــمــهــوره الكبير 
لقب البلدوزر الذي أعتز به كثيرًا ومعهم 
ـــشـــهـــرة لــســتــة مـــواســـم  كـــانـــت بــــدايــــة ال

متتالية“.

ألقاب وأهداف
داخليًا حققت مع الــزوراء لقب وصيف 
هـــــــداف الــــــــــدوري ثــــــالث مـــــــرات مـــوســـم 
عــشــرات  وســجــلــت   1997 لــغــايــة   1995
املــرات سوبر هاتريك وخماسية مرتني 
فـــي بــطــولــة الـــكـــأس فـــي مــرمــى الــقــاســم 
الكرخ  فــي شــبــاك  ــة  والفلوجة وســداســيَّ
لــقــب  مـــعـــهـــم  وحـــقـــقـــت   1995 مــــوســــم 
الــــــدوري لــثــالثــة مـــواســـم وبــطــولــة كــأس 
الـــعـــراق ألربــعــة مــواســم وهــــداف بطولة 
 1994 - مــواســم 1993  لــثــالثــة  الــكــأس 
مــحــطــتــي  كـــانـــت  وخــــارجــــيــــًا   .1995  -
اللبناني  النجمة  مــع  األولـــى  ــة  االحــتــرافــيَّ
بــطــولــة  مـــوســـم 1998 وحــقــقــت مــعــهــم 
كـــأس لــبــنــان ووصـــافـــة الـــــدوري وكــأس 
فاسيروي للنخبة وجائزة أفضل العب 
محترف واملركز الثالث في بطولة األندية 
العربية ثم لقب هداف الدوري في املوسم 
الثاني مع نادي السالم زغرتا وسادسًا 
في الترتيب العام للفريق في أول صعود 
 2002 موسم  وفــي  املمتازة،  للدرجة  له 
مثلت فريق الحسني إربد األردني ثالثة 
أشهر على سبيل اإلعــارة بعدها كانت 
ــة األخــيــرة،  الــبــحــريــن املــحــطــة االحــتــرافــيَّ
إذ حــقــقــت مـــع الــــنــــادي األهـــلـــي بــطــولــة 
كأس امللك موسم 2003 وثالث الدوري 
وأفــــضــــل العـــــب مـــحـــتـــرف ثــــم الــشــبــاب 
وحققت  الــثــانــي  املــوســم  فــي  البحريني 
لــقــب هـــداف الــــدوري بــرصــيــد 19 هدفًا 

وبطولة كأس امللك.

”فيتو في املنتخب“
بالرغم من املسيرة املعطاءة التي حفلت 
بالتألق واإلبــداع إال أنَّ نجمنا الدولي لم 
يحظ بالفرصة الكافية لتمثيل املنتخب 
بالغصة  عــبــاس  الــتــي وصفها  الــوطــنــي 
ألنـــه كـــان األفــضــل رغـــم زحــمــة النجوم 
بذلك  لــه  يشهد  التهديفي  سجله  كـــون 
فقد  واملعنيون،  النقاد  له  يشهد  وكذلك 
أكــــد أنــــه كـــانـــت عــلــيــه عـــالمـــة اســتــفــهــام 
مــن املــقــبــور عـــدي صــــدام حــســني الــذي 
أصـــــدر أمـــــرًا بــاملــنــع مـــن تــمــثــيــل جميع 
هناك  كــانــت  ولــكــن  ــة  الــوطــنــيَّ املنتخبات 
استثناءات خجولة حدثت بسبب ضغط 

الــجــمــهــور وكـــــان ضــمــن املــنــتــخــب في 
تــلــك الــفــتــرة املــهــاجــمــون حــســام فـــوزي 
وقــحــطــان جــثــيــر وأحـــمـــد دحــــام والــكــل 
بطولة كأس  في  األخيرة  بدعوتي  يعلم 
آسيا باإلمارات 1995 التي لم ألعب فيها 
أســاســيــًا واملــشــاركــة كبديل فــي دقائق 
أني كنت في قمة عطائي  معدودة رغم 
هــداف  لقب  على  ومنافسًا  وجاهزيتي 

الدوري.

”لحظة ندم“
بالندم  عــبــاس: ”شــعــرت  يقول صاحب 
خالل مسيرتي الكروية مرة واحدة بعد 
حرماني ملدة سنة خالل مباراة الزوراء 
الهندي ضمن بطولة كأس  وأس بنغال 

آســـيـــا وكـــنـــت فـــي أوج عــطــائــي وكــــادت 
بالتواصل  حلمي  تنهي  أْن  السنة  هــذه 
لله تمكنت من  الحمد  لكْن  النوارس  مع 
الــعــودة فــي املــوســم الثاني وعــوضــت ما 
لصاحب  الــــدوري  لقب  بتحقيق  فاتني 
ـــعـــراق  ـــة فــــي ال أكـــبـــر قــــاعــــدة جـــمـــاهـــيـــريَّ
العقوبة  فــي  والسبب  ة  العربيَّ واملنطقة 
هو مشرف املباراة، فبعد الخسارة في 
املــبــاراة األولــى في كلكتا 2 - 6 قــال لنا 
التأهل  لضمان  بهدفني  الــفــوز  يكفيكم 
وفــعــًال فــزنــا بــهــدفــني لــكــنَّ الـــذي حصل 
بأنَّ الفريق الهندي احتفل بعد الخسارة 
التأهل وحــدث ما حدث وقتها  بضمان 
ليكتب تقريرًا بحرماني ملدة سنة كاملة، 
عــلــمــا أنَّ املـــبـــاراتـــني أقــيــمــتــا فـــي الــهــنــد 

بــســبــب الــحــظــر املـــفـــروض وقــتــهــا على 
ة“. املالعب العراقيَّ

”عبد علي وجواد وعبد الحميد“
ولــــــم يـــنـــس الــــكــــابــــنت صــــاحــــب عـــبـــاس 
األسماء التي تركت بصمة في مسيرته 
املــدورة ومــا أكثرهم لكن  مع املستديرة 
للمرحوم  واألخــيــر  األول  الفضل  يبقى 
عــــبــــاس الـــحـــمـــد مــــع فـــريـــقـــه االزدهــــــــار 
الشعبي وصاحب عبد علي الذي ضمه 
لنادي الجماهير وكان له مربيًا وموجهًا 
قبل أْن يكون مدربًا ووضعه في الطريق 
الــصــحــيــح رغـــــم صـــغـــر ســـنـــه، وهـــــادي 
 جــواد الــذي أوصــلــه لصالح الــديــن لتبدأ 

ة. رحلة النجوميَّ



انضمــــــــت دورة مونتريــــــــال ملحترفــــــــات كرة 
املضــــــــرب الــــــــى الئحــــــــة األحــــــــداث الرياضية 
التــــــــي تأثــــــــرت بتفشــــــــي فيــــــــروس كورونــــــــا 
املســــــــتجد، وذلك بعــــــــد أن أعلن املنظمون عن 
 إلغاء نســــــــخة 2020 التي كانــــــــت مقررة بني

 7 و16 آب.
وكان مصير الدورة فــــــــي مهب الريح بعدما 
طلبــــــــت ســــــــلطات مقاطعة كيبيــــــــك إلغاء كل 
النشــــــــاطات الثقافية والرياضية حتى نهاية 
آب بســــــــبب فيــــــــروس "كوفيــــــــد19-"، وقــــــــام 
االتحــــــــاد الكندي للعبة "بتقييــــــــم تبعات هذا 
االعــــــــالن من خالل دراســــــــة خيارات عدة مع 
 WTA " رابطــــــــة محترفات كــــــــرة املضــــــــرب
(دورة  رودجــــــــرز  كأس  تأجيــــــــل  بشــــــــأن   "

مونتريال)".
وجــــــــاء القــــــــرار الحاســــــــم على لســــــــان رابطة 
املحترفــــــــات التي قالت في بيــــــــان أنه "نتيجة 
للتدابيــــــــر التــــــــي فرضتهــــــــا حكومــــــــة كيبيك 

بحظــــــــر إقامــــــــة الفعاليات حتــــــــى 31 آب ، تم 
إرجــــــــاء كأس رودجرز فــــــــي مونتريال حتى 

عام 2021".
وتابع البيان تكــــــــرر التأكيد على أن الصحة 
رأس  علــــــــى  دائمــــــــا  ســــــــتظالن  والســــــــالمة 
األولويــــــــات. نحــــــــن نتفهــــــــم بأنــــــــه كان قرارا 
صعبا، ونتطلــــــــع للعودة الــــــــى مونتريال في 

."2021
ومــــــــن جهته، كشــــــــف مدير الــــــــدورة يوجني 
البيار أن القرار اتخــــــــذ عنهم، موضحا "في 
بدايــــــــة أزمة +كوفيــــــــد+19-، كنا نأمل أن يتم 
حل الوضع في الوقت املناسب حتى نتمكن 
من اســــــــتضافة دورتنا في الوقت الذي كان 
مقررا في الروزنامة. بالتالي، لقد تلقينا هذا 
الخبر بصعوبة، لكننا نتفهم بأن هذا القرار 

كان ضروريا".
وأكد "سنعمل بال كلل في األشهر املقبلة من 
أجل جعل دورة العــــــــام املقبل احتفاال رائعا 
ســــــــنتمكن خالله من االحتفــــــــال بالرياضة 

واالستمتاع برفقة بعضنا البعض".

وانضمت الدورة التــــــــي تندرج ضمن دورات 
البريمير الخمس لدى املحترفات، الى الئحة 
ضحايا فيــــــــروس "كوفيد19-" الذي أدى الى 
تجميد مختلف النشــــــــاطات الرياضية حول 

العالم.

وعلــــــــى صعيد منافســــــــات الكــــــــرة الصفراء، 
أعلنت رابطتا املحترفــــــــات واملحترفني بداية 
تعليق الدورات حتى الســــــــابع من حزيران ، 
قبــــــــل ان يتــــــــم تمديد ذلك الــــــــى 13 تموز على 

األقل.

خرج أســــــــطورة ليفربــــــــول اإلنكليزي لكرة القدم "الســــــــير" 
االســــــــكتلندي كيني دالغليش من املستشفى بعدما ادخل 
إليهــــــــا حيث خضع لفحــــــــص فيروس كورونا املســــــــتجد، 

جاءت نتيجته إيجابية.
وأشــــــــاد دالغليش (69 عاما) الذي ســــــــيواصل التعافي من 
الفيروس فــــــــي العزل الذاتي بمقر إقامتــــــــه، بالطاقم الطبي 

للمستشفى ووصفه بـ"الرائع جدا".
وقــــــــال في تصريحات صحفية: "نحن جميعا محظوظون 
جــــــــدا المتالكهم (الطاقــــــــم الطبي). قد يعتقــــــــد الناس أنني 
حظيــــــــت بأكبر قــــــــدر من االهتمام بســــــــبب اســــــــمي ولكن 
 جميع مرضى الخدمة الصحيــــــــة الوطنية يتلقون اهتماما 

أكبر".
ويعــــــــد دالغليــــــــش من أبرز األســــــــماء فــــــــي تاريــــــــخ النادي 
اإلنكليــــــــزي الشــــــــمالي، وأطلق اســــــــمه على أحــــــــد مدرجات 

ملعبه الشهير أنفيلد.
بدأ مسيرته مع نادي سلتيك اإلسكتلندي حيث توج بلقب 
الدوري املحلي أربع مرات، قبل االنضمام الى ليفربول في 

العام 1977. 
وعرف دالغليش مســــــــيرة مبهرة مع النادي األحمر امتدت 
13 عاما في عصره الذهبي ســــــــجل خاللها 172 هدفا في 
515 مباراة، وأمضى األعوام األخيرة منها كالعب ومدرب 
(1991-1985)، قبــــــــل ان يتولى اإلدارة الفنية لفترة وجيزة 

بني 2011 و2012.
وأحرز دالغليش خالل مسيرته مع ليفربول سلسلة ألقاب 
أبرزها الدوري اإلنكليزي ثماني مرات (ثالث منها كالعب 
ومدرب)، وكأس االتحاد ثالث مرات، ودوري أبطال أوروبا 

ثالث مرات (1978 و1981 و1984).

أعرب العب الوسط الدولي الفرنسي 
بـــول بــوغــبــا عـــن تــلــهــفــه لــلــعــودة من 
ـــتـــي أبـــعـــدتـــه طـــويـــال عــن  اإلصــــابــــة ال
فريقه مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
توقف  الــذي  اللعب  ُيستأنف  عندما 
قــــســــرا بـــســـبـــب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

املستجد.
 2018 مـــــونـــــديـــــال  بــــطــــل  واكــــتــــفــــى 
بــاملــشــاركــة فــي ثــمــانــي مــبــاريــات مع 
معاناته  بسبب  املوسم  هــذه  يونايتد 

الــى التمارين  مــن إصــابــة فــي ركبته، لكنه "عــدت 
الــذي  الفرنسي  أفـــاد  مــا  بــالــكــرة" بحسب  واللعب 
تعود مباراته األخيرة الى 26 كانون األول املاضي.

(بودكاست)  الصوتية  للمدونة  حديث  في  وتابع 
ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد "شـــعـــرت بــاالحــبــاط لفترة 
ــنــهــايــة (اإلصــــابــــة)  طـــويـــلـــة. لــكــنــي وصـــلـــت الــــى ال
والتمرن  الــعــودة  في  فقط  أفكر  وبالتالي  تقريبا، 

بشكل كامل مع الفريق وكل شيء".
لــــــي أن واجــــــهــــــت شــيــئــا  ـــــــم يـــســـبـــق  وكـــــشـــــف "ل
مــمــاثــال فـــي مــســيــرتــي، وأحــــــاول دائـــمـــا الــتــعــامــل 
مـــع األمــــر بــإيــجــابــيــة. يــجــعــلــنــي ذلـــك أكــثــر تلهفا 
ـــحـــســـن. نـــعـــم، هـــــذا (مـــا  ألعــــــود وأبــــلــــي الــــبــــالء ال

ـــــي أيــــضــــا مـــــــدى حــــبــــي لـــكـــرة  حــــصــــل) يــــؤكــــد ل
القدم".

وأملــــح وكــيــل بــوغــبــا الــهــولــنــدي مــيــنــو رايـــــوال بــأن 
عــامــا قد  العمر 27  مــن  الــبــالــغ  الفرنسي  الــالعــب 
يغادر "أولد ترافورد" في نهاية املوسم إذا لم يكن 

سعيدا مع "الشياطني الحمر".
لــكــن فـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد فــــرض نفسه 
وتسبب  بأجمعه،  العالم  على  جــدا  ثقيال  ضيفا 
بتعليق غالبية األحداث الرياضية، وبينها الدوري 
اإلنكليزي املمتاز الذي توقف منذ 13 آذار ألجل 
غير مسمى، ما قد يغير مخططات رايوال وموكله 

لهذا الصيف.

حــّمــل اإلســبــانــي أونـــاي إيــمــري صديقته 
السابقة مسؤولية إقالته في تشرين الثاني 
املاضي من تدريب نادي أرسنال االنكليزي 
ـــك بحسب مــا أفــــادت في  لــكــرة الــقــدم، وذل

حديث لصحيفة إنكليزية.
وجــــمــــعــــت عـــالقـــة 
لعامني بني ساشا 
رايــت (35 عاما) 
واملــــــــــــــــــــــــــــدرب 
اإلســـــــبـــــــانـــــــي 
ـــــــغ مـــن  ـــــــبـــــــال ال
 48 الــــــــعــــــــمــــــــر 
عــــــــــامــــــــــا، انـــــتـــــهـــــت 

فصولها الشهر املاضي.
وقــالــت رايـــت عــن املـــدرب السابق ألرســنــال 
وإشبيلية وباريس سان جرمان الفرنسي 
اننا سنتزوج  واعتقدت  بإيمري  أثــق  "كنت 
ونــــرزق بـــــاألوالد يــومــا مـــا، لــكــن فــي نهاية 
املطاف اكتشفت انه لم يكن مستعدا لعالقة 

جدية".
وأشـــارت الــى ان عالقتها بــاملــدرب املــتــزوج 
بــقــيــت شــبــه ســريــة، ولـــم يلتقيا كــثــيــرا في 
وأوضحت  لندن.  في  علنية السيما  أماكن 
وانفصال   ،2018 في صيف  تعارفا  انهما 
أيــلــول، قبل ان يعودا معا  للمرة األولــى في 
فــي كــانــون األول، وصــــوال الـــى االنــفــصــال 

نهائيا الشهر املاضي.
لـــدى اجتماعهما مــجــددا  انـــه  وقــالــت رايـــت 

أواخــــر الــعــام 2019 "وّجــــه إلـــي الــلــوم على 
إقــالــتــه. قـــال لـــي إنـــي ســـاحـــرة، تــســبــبــت له 
بالكثير من الحظ العاثر"، مضيفة "قال لي 
بتلقي  (كفريق)  بدأنا  انفصالنا،  يــوم  "فــي 
الــهــزائــم"، وانـــه كــان يعاني مــن تــوتــر كبير 

وغير قادر على التفكير بشكل سليم".
لــنــادي شمال  الفنية  اإلدارة  إيــمــري  وتــولــى 
لندن في صيف العام 2018 خلفا للفرنسي 
أرســـــني فــيــنــغــر. وبـــعـــد فـــتـــرة إيــجــابــيــة مع 
"املــدفــعــجــيــة"، تــراجــعــت الــنــتــائــج فــي موسم 
2020-2019، ما دفع إدارة النادي الى إقالة 
إيــمــري فــي 29 تــشــريــن الــثــانــي بــعــد فشل 
الفريق فــي تحقيق أي فــوز فــي آخــر سبع 
املسابقات، في أسوأ  مباريات في مختلف 

سلسلة له منذ عام 1992.
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أكد باولو فونســــــــيكا مدرب نادي رومــــــــا أنه متواصٌل 
مــــــــع العبيــــــــه بشــــــــكٍل يومــــــــي وقد وضــــــــع لهــــــــم برامج 
ة مــــــــن أجل املحافظة علــــــــى لياقتهم،  ة أســــــــبوعيَّ تأهيليَّ
مبينــــــــًا أنَّ شــــــــهر أيار املقبل ســــــــيكون كافيــــــــًا لتجهيز 
الالعبــــــــني إذا مــــــــا قــــــــررت رابطة الــــــــدوري اســــــــتئناف 
 مســــــــابقة الكالتشــــــــيو ثانية فــــــــي منتصــــــــف حزيران 

املقبل.
وقال املدرب البرتغالي فونسيكا في مقابلة متلفزة إنه 
"بســــــــبب توقف مباريات البطولة اإليطالية بعد انتشار 
مرض كورونا في معظم أرجاء العالم، انتظم العبو نادي 
ة أشرف عليها  ة بدنيَّ الجيالوروســــــــي في برامج تدريبيَّ
مدرب األحمال واللياقة نونو رومانو الذي يطلعني كل 

يوم عن املوقف الصحي لالعبــــــــني للتهيؤ والتحضير 
الــــــــى املرحلــــــــة الثانيــــــــة من اإلعــــــــداد في حــــــــال تخفيف 
ــــــــة املتوقعة في شــــــــهر  القيــــــــود واإلجــــــــراءات االحترازيَّ

أيار املقبل".
وأضاف "إذا ما قررت رابطة الكالتشــــــــيو بالتشاور مع 
خلية األزمة في إيطاليا عودة املســــــــابقة في منتصف 
حزيران املقبل فإنَّ الشهر املقبل سيكون مهمًا ومفيدًا 
لجميع األندية، بل سيكون كافيًا لتجهيز الالعبني في 
تلك األســــــــابيع من حيث اكتمال اللياقة، شريطة إعطاء 
األندية شهرًا كامًال من الراحة قبل البدء ثانية في مرحلة 
اإلعداد للموســــــــم املقبل لتفادي مشكالت الحمل الزائد 
 ومنح الالعبني الفترة الكافية لالستشفاء وتجاوز آثار 

اإلصابات".
وبشــــــــأن أســــــــلوب لعبه الذي خالف بــــــــه معظم املدربني 

العاملــــــــني في الكالتشــــــــيو الذين يتبعــــــــون اللعب بثالثة 
مدافعني في الخلف، أوضح قائــــــــًال: "لقد لعبنا بأنظمة 
مختلفــــــــة بأربعة مدافعني وإذا مــــــــا أردت تطبيق اللعب 
بثالثة في الخلف فســــــــوف أبحث عن مدافعني بعقلية 
هجومية متميزة.. نعم إنَّ هذا التشــــــــكيل يعطي توازنًا 
دفاعيًا لكنه ال يمنح الالعبني تلك املرونة في اللعب بني 
الخطــــــــوط وإبقاء الكرة في الداخل مــــــــن دون نقلها الى 
األمام بشــــــــكل مباشر، بل ســــــــوف نبحث عن األطراف 
ويعني مشــــــــاركة الظهير أو األجنحة، نعــــــــم أنا أحترم 
كثيــــــــرًا انديــــــــة إنتر ميــــــــالن واتاالنتــــــــا وتورينو كونهم 
يلعبــــــــون بثالثــــــــة مدافعني لكــــــــنَّ طريقة إخــــــــراج الكرة 
وبناء اللعب مختلفة في ما بينهم بحســــــــب خصائص 
 الالعبــــــــني رغم التشــــــــابه فــــــــي طريقة وقــــــــوف الالعبني 

وتشكيالتهم".

واعتــــــــرف فونســــــــيكا الذي عمــــــــل في الســــــــابق مدربًا 
لنــــــــادي شــــــــاختار دونيتســــــــك" انــــــــه غير ملــــــــٍم بطرق 
النشــــــــر والترويج عبر وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي 
واملنصــــــــات   Instagram و   Facebook غــــــــرار  علــــــــى 
األخرى وانه قبل ثالث ســــــــنوات طلب من ابنه إنشــــــــاء 
صفحات على التواصل ليكون في تماس مباشــــــــر مع 
املعجبني عبر العالم االفتراضــــــــي وقد ازدادت معرفته 
بتلــــــــك الجوانب وخــــــــالل أزمة كورونا، لكــــــــنَّ صفحاته 
ال تــــــــزال شــــــــخصية غير احترافيــــــــة وأنه يقــــــــرأ جميع 
التعليقات بيد أنه ال يجيب عن التســــــــاؤالت اال ما ندر"، 
مشــــــــددًا على أنَّ "كــــــــرة القدم دائمًا مــــــــا تبقى الالعبني 
واملدربــــــــني وحتــــــــى اإلداريني علــــــــى مقربة مــــــــن الناس 
 وتعزز مــــــــن إدراكهم ومعرفتهــــــــم بالكثير من جوانب

الحياة". 

ــــحــّمــل اإلســبــانــي أونـــاي إ
السابقة مسؤولية إقالته في
املاضي من تدريب نادي أر

ي

ـــك بحسب لــكــرة الــقــدم، وذل
ي يي

حديث لصحيفة إنكليز
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13
أي القيود ُترفع؟

يصعــب  قــرارات  الحكومــات  أمــام 
أي  التحــرك؟  ينبغــي  متــى  اتخاذهــا: 
احتــواء  يمكــن  وكيــف  رفــع؟ 

ُ
ت القيــود 

الوباء في غياب اإلغالق؟ وكيف نوازن 
واألضــرار  اليــوم  األرواح  إنقــاذ  بــني 

بعيدة املدى على املجتمع؟
هــذه الرحلــة ســتكون طويلة، وال تظنوا 

أنها ستنتهي خالل أسابيع قليلة.
غيــر  الخيــارات  مــن  العديــد  "لدينــا 
يــوم  فــي  تتغيــر  لــن  األمــور  الجيــدة.. 
يســوء"،  قــد  الوضــع  إن  بــل  واحــد، 
حســبما قــال لبــي بي ســي الطبيب آدم 
كوتشارســكي من جامعــة لندن لعلوم 

الصحة وطب املناطق الحارة.

رفع اإلغالق 
الطبيعيــة  للحيــاة  العــودة  نســتطيع  ال 
إلــى  العــدوى  وصــول  بعــد  ببســاطة 
إلــى  تراجعهــا  بعــد  حتــى  أو  الــذروة 

مستويات منخفضة جدا.
أفضــل  يشــير  مثــال،  بريطانيــا،  فــي 
التقديــرات إلــى أن نســبة الذين أصيبوا 
بالفيروس واكتسبوا مناعة ضده هي 
4 في املئة فقط. بصياغة أخرى، هناك 

63 مليونا معرضون لإلصابة.
فنحــن  مباشــرة،  اإلغــالق  رفعنــا  إذا 

معرضون ملوجة مدمرة من العدوى.
كمــا أن أساســيات انتقــال العــدوى لــم 
غيــاب  فــي  الواحــد،  فاملصــاب  تتغيــر: 
اإلغــالق، يمكــن أن ينقل العدوى لثالثة 
نحــن  باملتوســط.  آخريــن  أشــخاص 
بحاجــة لتقليــل فــرص العــدوى بنســبة 
تتراوح بني 60 و70 في املئة، أي تقليل 

التواصل البشري بالنسبة نفسها.
التباعــد االجتماعــي،  قيــود  إذا رفعنــا 
يجــب أن يحــل محلهــا أمــر بديــل لكبــح 
جمــاح الفيــروس، أو علــى األقل لحماية 
النــاس مــن أن يكــون مصيرهم أقســام 

العناية الفائقة باملستشفيات.

مساحة للمناورة
لــو  ســهلة  مكاســب  نحقــق  ربمــا 
اســتطاعت الدول تقليل انتقال العدوى 

بنسبة تزيد على 70 في املئة.
" هنــاك أدلــة علــى أن كثيــرا مــن الــدول 
الخاضعــة لحالــة إغــالق تجــاوزت هــذه 
الصــني  فــي  تتــراوح  حيــث  النســبة، 
بحســب  املئــة"،  فــي  و90   80 بــني 

كوتشارسكي.
والنســبة العاليــة حاليــا تعدُّ أمــرًا جيدًا، 
إذ تنخفــض حــاالت اإلصابــة ســريعًا. 
بعــض  إللغــاء  كذلــك  فرصــة  لكنهــا 
القيــود املفروضــة حاليــا دون أن يؤدي 

ذلك إلى ازدياد حاالت اإلصابة.
تتيــح  كبيــر  بشــكل  الفحــوص  زيــادة 
عليهــا  ُيطلــق  ســتراتيجية  تنفيــذ 

"البحث والتدمير".
وتقــوم هــذه الســتراتيجية علــى رصــد 
جميــع  فحــص  ثــم  اإلصابــة،  حــاالت 
مــن كانــوا علــى تواصــل مــع املصابــني 
طــور  فــي  يدخلــوا  أْن  قبــل  وعزلهــم 

العدوى.
فــي  اتبــع  الــذي  األســلوب  يشــبه  هــذا 
كان  حــني  الفيــروس  انتشــار  بدايــة 
عــدد الحــاالت الوافــدة مــن الخــارج التي 

 نسبيًا.
ً
تالحقها السلطات قليال

ومن شأن تطبيق هذا األسلوب بدرجة 

النجــاح املطلوبــة تقليل قــدرة الفيروس 
على االنتشار، وهو ما يعني أننا لسنا 
فــي  الصرامــة  درجــة  لنفــس  بحاجــة 
القيــود املفروضــة علــى أنشــطة الحيــاة 

اليومية.
الوقــت  "فــي  كوتشارســكي  وقــال 
الراهــن، هنــاك حاجــة لتقليــل التواصل 
االجتماعي بنسبة 60 إلى 70 في املئة 
الحيلولــة دون اتســاع رقعــة  مــن أجــل 

االنتشار".
(انتشــار  هــذا  تقليــل  اســتطعنا  "إذا 
ســيكون  املئــة،  فــي   30 إلــى  العــدوى) 
معنا هامش أكبر للمناورة". لكن حتى 
يعنــي  ال  واســع  نطــاق  علــى  الفحــص 
العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة. ســنكون 
بحاجــة إلــى إجــراءات أخرى للســيطرة 
اتبــاع  علينــا  وســيكون  املــرض.  علــى 
تلــك اإلجــراءات علــى املــدى البعيــد، إذ 
لــم تتغيــر أساســيات املوقــف (فيروس 
ينتشر وأشخاص عرضة لإلصابة).

وقال كوتشارسكي إن هذا السيناريو 
ســيكون بمثابــة "نســخة مخففــة ممــا 

نحن فيه اآلن".

حماية املهددين
انتشــار  وقــف  محاولــة  مــن  فبــدال 
املجتمــع،  فئــات  شــتى  فــي  الفيــروس 
يمكن أن يكون الهدف هو وقفه بشكل 
نهائــي فــي أوســاط املهدديــن أكثــر مــن 

غيرهم.
املزمنــة  واألمــراض  الســن  فــي  التقــدم 
إلــى  املــرض  يــؤدي  أن  احتمــال  تزيــد 
الوفــاة. وتســهم سياســة اإلغــالق فــي 
الفائقــة،  العنايــة  أقســام  اكتظــاظ  منــع 

النتيجــة  إلــى  الوصــول  يمكــن  لكــن 
نفســها مــن خالل ضمــان عدم إصابة 
إذا  حتــى  األكثــر ضعفــا،  األشــخاص 
أوســاط  فــي  ينتشــر  الفيــروس  ظــل 

الشباب واألصحاء.
األســتاذ  وولهــاوس  مــراك  وقــال 
األمــر  عــن  "لنعبــر  أدنبــره  بجامعــة 
 80 أي  لألصحــاء،  بالنســبة  بفظاظــة: 
فــي املئــة منــا، ســيكون هــذا فيروســا 
تنهــك  لــن  بــه  اإلصابــة  لكــن  خطيــرا، 
املجتمــع.  ولــن تشــل  الصحــي  القطــاع 
لــو عززنــا هــذا التحصــني... فــإن هــذا 

ســيمنحنا هامشــا كبيــرا، وربما 
أتاح تخفيف بعض اإلجراءات 

بشكل دائم".

بطاقة مناعة
فكــرة  تــداول  يجــري 
أو  بطاقــات  إصــدار 
شــهادات لألشخاص 
اكتســبوا  الذيــن 
ويمضــي  مناعــة. 
النحــو  علــى  األمــر 

صيــب 
ُ
أ إذا  التالــي: 

باملــرض،  شــخص 
يخضــع لفحــص، وإذا ثبــت 

مضــادة  أجســاما  بداخلــه  أن 
قادرة على قتل الفيروس، يصبح 

بإمكانــه اســتئناف حياتــه التــي اعتــاد 
عليها.

لكنَّ هناك عددًا من التحديات العلمية.
لألجســام  دقيــق  فحــص  يوجــد  ال 
الزمــن  مــن  كــم  نعــرف  وال  املضــادة. 
تستمر املناعة. كما ال نعرف إن كانت 

أن  يمكــن  التــي   - املضــادة  االجســام 
تحميــك مــن املــرض - تحول دون نقلك 

للمرض.

متى وأين نرفع اإلغالق؟
اقتــرح فيرغيســون بدء رفــع القيود مع 

نهاية شهر أيار.
لكْن يجب اتخاذ قرار بشــأن املســتوى 
الــذي يجــب أن ينخفــض إليــه انتشــار 
إلــى  الوصــول  بعــد  وذلــك  الفيــروس، 

الذروة.
أقــل مســتوى  إلــى  الوصــول  بإمكاننــا 
العــدوى، وهــو مــا ســيقلل  ممكــن مــن 
فرص عودة الفيروس في موجة ثانية، 

لكن هذا يتطلب تمديد فترة اإلغالق.

وبإمكاننــا أيضــا الخــروج مــن اإلغــالق 
بقــاء  إمكانيــة  وقبــول  أبكــر  وقــت  فــي 
مــا  وهــو  العــدوى،  مــن  أكثــر  حــاالت 

سيكون له مشاكله خاصة.
ويجــب كذلــك اتخاذ قــرار في ما يتعلق 
بنطاق رفع اإلغالق، وما إذا كان سيتم 
كوحــدة  بأكملهــا  الدولــة  مــع  التعامــل 
واحدة أم كل مدينة أو إقليم على حدة.

جوهر الوضع
كل  ســتتغير  لقــاح  إنتــاج  حــال  فــي 
حاجــة  هنــاك  تكــون  ولــن  املعــادالت، 
أن  يعتقــد  ولكــن  االجتماعيــة.  للعزلــة 
هذا األمر سيســتغرق أكثر من ســنة 

كاملة.
تبقــى  اللقــاح  ينقذنــا  لــم  إذا 
القطيــع"  "حصانــة  إمكانيــة 
واردة، أي حــني يصــاب عــدد 
كاف مــن النــاس (يصــل إلــى 
الســكان)  مــن  املئــة  فــي   70
طريــق  فــي  هــذا  ســيقف 
بشــكل  الفيــروس  انتشــار 

كبير.
إنتــاج عالجــات فعالة ســيكون 
هــذه  تمكنــت  لــو  معقــوال،  حــال 
العالجات من كبح أعراض املرض 
والحمــى  الســعال  علــى  لتقتصــر 
دون الوصــول إلــى مضاعفــات خطيرة 
تتطلب النقل إلى أقســام العناية الفائقة 

باملستشفيات.
أو  نقتــرب،  قــد  القادمــة،  الشــهور  فــي 
على األقل بالنسبة للبعض، من الحياة 
العاديــة. لكــن الطريــق مــا زالــت طويلــة 

أمامنا جميعًا.

التــي  التركيــة  اســطنبول  مدينــة  تكــون  مــا  نــادرًا 
ســاكنة،  نســمة  مليــون   16 قاطنيهــا  عــدد  يبلــغ 
لكــن ســكانها أجبــروا هــذا الســبت علــى البقــاء في 
منازلهم في اليوم األول من العزل املفروض بهدف 

احتواء وباء كوفيد - 19.
أشــهر  اســتقالل،  تقســيم وجــادة  وخلــت ســاحة 
معالــم املدينــة التــي تكتــظ عــادة بالنــاس، تمامًا من 

املارة، كما شاهد صحافي في فرانس برس. 
التاريخــي  الوســط  قلــب  فــي  امينونــو  حــي  وفــي 
دوريــات  يجــرون  شــرطيون  كان  الســطنبول، 

للتأكد من التزام السكان بالتدابير. 
وخّيــم الهــدوء أيضــًا فوق مضيق البوســفور الذي 

 بعّبارات تتنقل بني ضفتي املدينة.
ً
يكتظ عادة

ولم يخرق هذا الصمت غير املألوف ســوى صوت 
جالــت  التــي  املخابــز  شــاحنات  محــركات  هديــر 

الطرق الخالية لبيع الخبز. 
حظــر  الجمعــة  التركيــة  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
البــالد  فــي  أكبــر مدينــة  تجــوال علــى ســكان 30 

بينها أنقرة واسطنبول حتى مساء األحد.
 إلــى 

ً
ويهــدف هــذا العــزل الــذي يســتمر 48 ســاعة

منــع الســكان مــن االســتفادة مــن الطقــس الجميــل 
والخــروج فــي عطلــة نهايــة األســبوع للتنــزه، كمــا 
حصل خالل األسابيع املاضية رغم تفشي الوباء.
وفي بيان نشر السبت، أعلنت الداخلية التركية أن 
 أّن 

ً
العــزل يشــمل نحــو 63  مليــون تركــي، مضيفة

املواطنني احترموا التدبير بوجه عام. 

فــي  العــزل  لــم يحترمــوا  أشــخاص  وأوقــف ســتة 
حي كوتشــوك تشــيكميجيه في اســطنبول بعدما 
يعــدون  كانــوا  الذيــن  الشــرطة  عناصــر  قاومــوا 

محضرًا بحقهم. 
وتسارع تفشي الوباء في األيام األخيرة في تركيا 
حيــث ســجلت حتــى اآلن 52 ألــف إصابــة و1100 

وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نشرت السبت. 
وبني مســاء الجمعة ومســاء الســبت، ســجلت أكثر 
مــن 5 آالف إصابــة جديــدة، وفــق مــا أكــدت وزارة 

يوميــة لإلصابــات  أعلــى حصيلــة  وهــو  الصحــة، 
حتى اآلن.

اســطنبول  يجتــاح  الــذي  الســكون  عكــس  وعلــى 
الســبت، ســاد الهلــع الجمعــة بــني األتــراك مع إعالن 

العزل قبل ساعتني من دخوله حيز التنفيذ.
وهرع آالف األشخاص إلى املتاجر للتزود بالخبز 

والجبنة والسجائر. 
علــى  والناشــطني  املعارضــني  مــن  عــدد  وانتقــد 
االنترنــت إعــالن العــزل قبــل وقــت قليــل مــن بــدء 

فرضه.
وأكــد رئيــس بلديــة اســطنبول املعارض أكــرم إمام 
أوغلــو الــذي يطالــب منذ أســابيع بفرض عــزل تام، 

أنه لم يبلغ مسبقًا بنية فرض التدبير.

أمل بالتعافي
عليــا  خرجــت،  الفرحــني  األطبــاء  هتافــات  وســط 
قنــدوز البالغــة مــن العمــر 93 عامــا من مستشــفى 
فــي اســطنبول بعــد تعافيهــا مــن فيــروس كورونا 

املستجد عقب عالج استمر عشرة أيام.
وأعطــى شــفاؤها مــن املــرض الــذي يفتــك بشــكل 
الصحــة  لطواقــم  أمــل  بارقــة  باملســنني،  رئيــس 
فــي كليــة جــراح باشــا الطبيــة فــي اســطنبول فــي 
معركتهم ملكافحة الوباء الذي يهدد تركيا بشدة.

وقــال كبيــر األطبــاء زكاي قطبــالي: "األمــر يبعــث 
ومــع  العمــر  هــذا  فــي  املرضــى  التفــاؤل ألن  علــى 
أمراض مزمنة، هم في معظم األحيان غير قادرين 
علــى التعافــي ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بكوفيد 

."19 -
وأضــاف "أن تغــادر امــرأة عمرهــا 93 عامــا وحــدة 
علــى  يبعــث  أمــر  ســليمة  بحالــة  املشــددة  العنايــة 
فيــروس  ولجميــع مرضــى  لنــا  بالنســبة  التفــاؤل 

كورونا الذين هم بعمرها".
وكانــت قنــدوز املزارعــة مــن مدينة بطمــان بجنوب 
شــرق تركيــا، والتــي تعانــي من ارتفــاع ضغط الدم 
قــد نقلــت إلــى املستشــفى فــي 31 آذار بعــد ارتفاع 
حرارتهــا ومعاناتهــا مــن ألــم فــي املعــدة. وخرجــت 

من املستشفى الجمعة.
وقالــت هــذه املســنة التــي كان يســاعدها حفيدهــا 

"أتمنى للجميع الشفاء العاجل".
وســجلت أكثر من 47 ألف إصابة بكوفيد19- في 
تركيــا مــا يجعلهــا بــني الــدول العشــرة األوائــل مــن 
حيث عدد اإلصابات في العالم. وسجلت أكثر من 

ألف وفاة بالوباء الذي يتفشى بسرعة.

ساحة معركة
فــي مواجهــة تزايــد أعــداد حــاالت االصابــة يوميــا، 
يعمــل موظفــو قطــاع الصحــة علــى مــدار الســاعة 

لعالج املرضى.
وتوفــي طبيــب وأصيــب أكثــر مــن 600 مــن أفــراد 

الطواقم الصحية حتى اآلن.
وقــال نــوري ايديــن عميد كلية جراح باشــا الطبية 
"الجميــع  املستشــفى  فــي  اســطنبول  بجامعــة 
يبذلون جهودا شاقة وكأنهم في حرب". وأضاف 
"الجــو هنــا ال يبــدو مثــل مــكان عمــل بــل كســاحة 

معركة".
وسجلت اسطنبول، أكبر املدن التركية والبالغ عدد 
ســكانها نحو 15 مليون نســمة، معظم اإلصابات 
بالفيروس في تركيا بلغت أكثر من 60 باملئة من 

الحاالت املسجلة على مستوى البالد.
بســرعة  الطبيــة  باشــا  جــراح  كليــة  واســتجابت 
فحولــت  آذار،  منتصــف  فــي  الوبــاء  تفشــي  منــذ 
غــرف الجراحــة إلــى وحــدات للعنايــة املركــزة. كمــا 
أقامــت أجنحــة خاصــة لعــالج مرضــى كوفيد19- 

لفصلهم عن املرضى العاديني.
ويعالج األطباء حاليا 210 مريضا وثالثني آخرين 
في وحدات العناية املشددة. وتم تخصيص مبنى 

لعالج أفراد الطواقم الطبية.
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عندما رحــــــــل املعماري رفعــــــــة الجادرجي في لنــــــــدن قبل أيام 
اســــــــتذكر الجميع أعماله وبحث الكثيرون ممن ال يعرفونه في 
عالم املعلومات املجاني (غوغل) للتعرف عليه عن كثب، وأثار 
 حول كتابة اســــــــمه بالتاء الطويلــــــــة أم القصيرة، 

ً
البعــــــــض جدال

وهو اختالف غير محســــــــوم، ومثلها اليوم شكرًا أم "شكرن" 
حسب نظرية الجيل الكارثي الجديد، غير أنَّ موت الجادرجي 
ال جــــــــدال فيه وال جدال في الحقيقة التامة وقد مات الرجل ولم 

نختلف على كتابة املوت بالتاء الطويلة.
عند اســــــــتعراض أعمــــــــال الجادرجي نفاجأ بالكــــــــم الكبير من 
األعمــــــــال والنتــــــــاج الفكري الذي ال يعرفــــــــه إال املتابع مع بعض 
حقائق تثير الجدل في كونه قد أخذ اســــــــتحقاقه من الشــــــــهرة 
كأقرانه مثل جواد ســــــــليم أم ال؟، ويتبني لنا أنَّ الشهرة حظوظ 
وإبداع، فليس كل مبدع مشــــــــهورًا وليس كل مشــــــــهور مبدعًا 
ة تتحكم بهذه  ة واســــــــتثنائيَّ وإنَّ ظروفــــــــًا وأســــــــبابًا موضوعيَّ
التفصيلــــــــة من حياتنا وحياة املشــــــــاهير واملجاهيل، وقد كان 
موضوع الشهرة حديثًا تجاذبناه مع صديقنا الكاتب املعروف 
وأستاذ الفلسفة الدكتور طه جزاع 
في گــــــــروب خــــــــاص يجمعنــــــــا مع 
أصدقاء بعدد أصابع اليد الواحدة 

وگروبات هذا الزمان (سواجي).
وعودة الى الجادرجي فهو مصمم 
لجــــــــواد  الحريــــــــة  نصــــــــب  قاعــــــــدة 
ســــــــليم، هــــــــذا النصب الــــــــذي يوحد 
العراقيــــــــني أكثر مــــــــن أي رمٍز آخر، 
فنحــــــــن مختلفون حتى حول العلم 
الرســــــــمي وما زال علمنا محكومًا 
عليه دســــــــتوريًا مع وقف التنفيذ، 
وقــــــــد شــــــــارك الراحــــــــل الجادرجي 
بجــــــــدل العلم العراقــــــــي بعمق حني 
صمم بعــــــــد ٢٠٠٣ علمــــــــًا باألبيض 
مزاجنا  وصــــــــدم  والهالل  واألزرق 
املعتــــــــاد بصريًا على ألــــــــوان حادة 
غير متداخلة، وقيــــــــل عنه ما قيل، 
وربمــــــــا كان الجادرجي ســــــــببًا فــــــــي بقاء ألوان العلــــــــم العراقي 
الحالي كما هي دون قصد منه، وقلة قليلة يذكرون الجادرجي 
أو محمــــــــد غني حكمت عنــــــــد ذكرهم لنصب الحريــــــــة، كما أنَّ 
األكثريــــــــة يذكرون "أراك عصــــــــي الدمع" ألم كلثــــــــوم ويتركون 
أبــــــــو فراس الحمداني الذي لم يتقاض فلســــــــًا وال درهما من أم 
كلثــــــــوم غفر الله ذنبها وال يصفق له أحد على املســــــــرح ونالت 
 وشــــــــهرة وعبارات (عظمة على عظمة يســــــــت) 

ً
الراحلــــــــة أمواال

بفضــــــــل الحمداني وإبراهيم ناجي وهــــــــادي آدم وبليغ حمدي 
والسنباطي وعبدالوهاب كما نال غيرها هذا النصيب بفضل 
زامل ســــــــعيد فتاح وجــــــــواد أموري والقره غولــــــــي، ومن خلف 
الكواليس أكثر فأســــــــطة البناء ال يذكر وينســــــــب البناء للقائد 

والزعيم، وهكذا هي الدنيا وسنة الحياة واالستحقاقات.
وكما صدمنا الجادرجي بألوان علمه الذي لم ير الشمس، فقد 
صدمنــــــــا بوصيته بأْن تحرق جثته عنــــــــد موته، بالتاء الطويلة 

طبعًا.. والبقاء لله.

2003

كان املــــــــكان يغص باملتزلجــــــــني املتعّرجني بني 
القضبــــــــان املنصوبة، وزالجاتهــــــــم تبعث أزيزا 
على الثلج، وباملتنزهني الجالسني في الشمس، 
حتــــــــى إغالقه فــــــــي آذار مــــــــن ضمــــــــن التدابير 
املتخذة ملنع تفشــــــــي فيروس كورونا املستجد 

الذي تسبب بنحو ستني وفاة في البلد.
وقال متحدث باســــــــم املنتجع سيد عدنان "لم 
تســــــــجل أي إصابة هنا. نأمل أن ينتهي األمر 
بعد شــــــــهرين" مضيفا "ليســــــــت هذه أول مرة 
نواجــــــــه أزمة"، غير أن األزمــــــــة الصحية الحالية 
ضربــــــــت قطاعــــــــي الســــــــياحة والنقــــــــل الجوي 
بصورة خاصة وأجبرت نصف سكان العالم 

على لزوم منازلهم.
وقبل إغالقــــــــه، كان املنتجع الواقــــــــع في جبال 
الهماليا يأمل بعد تحســــــــن الوضع األمني في 
البلــــــــد، في اجتذاب متزلجــــــــني من جميع أنحاء 
العالم ليصبح "مركزا دوليا" للتزلج، كما يقول 

رئيس فريقه التقني جالل باشا.
ويصور منتجع ماالم جابــــــــا الذي تم تطويره 
فــــــــي الثمانينات في وادي ســــــــوات القريب من 
الحدود األفغانية إلى الشــــــــمال الغربي، تاريخ 

البالد بتقلباته.
فبــــــــني 2007 و2009، احتلــــــــت حركــــــــة طالبان 
باكســــــــتان الــــــــوادي وفرضت فيــــــــه أحكامها ، 
فحظرت أي وســــــــيلة ترفيه وأحرقت املدارس، 
وأعدمت كل مــــــــن قاومها. ودمر الفندق الفخم 
ومصعــــــــد التزلج. وروى ســــــــيد لياقــــــــات علي 
الســــــــائق البالــــــــغ مــــــــن العمر 28 عامــــــــا "قطعوا 

األعمدة وأعادوا بيع فوالذها".
وفي 2010 اجتاحت فيضانات وادي ســــــــوات. 
لكــــــــن بعد أقــــــــل من عــــــــام، جرت مبــــــــاراة تزلج 
فــــــــي ماالم جابا، في مؤشــــــــر إلى عودة األمور 
لطبيعتها. وأعادت مجموعة باكستانية شراء 
املوقــــــــع، فأعيد بنــــــــاء مصعد التزلج، ثم شــــــــّيد 
فندق فخم على أنقاض السابق. وعاد السياح 
الباكســــــــتانيون تدريجيا، ما اســــــــتحدث مئات 

الوظائف في الوادي الفقير.
وإزاء وضع اقتصادي صعب، قررت إســــــــالم 
آبــــــــاد إنعــــــــاش هــــــــذا القطــــــــاع. وقامت فــــــــي هذا 
الســــــــياق بتليني نظام منح تأشــــــــيرات الدخول 
فشــــــــهدت إقبال حوالى 18 ألف سائح أجنبي 

بحسب األرقام الرسمية عام 2018.
ولباكســــــــتان مزايا تجعل منها قبلة سياحية، 
بدءا بمنطقتها الجبلية في الشمال، وأنهارها 

الجليدية التي يزيد عددها عن سبعة آالف. 
فــــــــي مــــــــاالم جابــــــــا، أحــــــــدث املحطــــــــات، فــــــــإن 
الكيلومتــــــــرات األخيــــــــرة مــــــــن امليــــــــدان تعمهــــــــا 
الفوضــــــــى والزحمــــــــة، كمــــــــا أن معظــــــــم فنادق 

املنتجع متقادمة.
ومصعــــــــد التزلــــــــج الوجيد فــــــــي املنتجع بطيء 
وخدمتــــــــه محصــــــــورة بميــــــــدان تزلــــــــج واحد. 
وقال ناصر فرهادوف القــــــــادم من أذربيجان 
"ســــــــيكون األمر ممــــــــال بالنســــــــبة للمتزلجني 
البارعــــــــني. لكــــــــن إن أرادوا ممارســــــــة التزلــــــــج 
الجبلي، فســــــــيكون بإمكانهــــــــم الذهاب إلى أي 

مكان" آخر.

قالــــــــت دار جوليان للمزادات إن نســــــــخة من كلمات 
أغنية فريق البيتلز التي حققت نجاحا كبيرا "هي 
جود" مكتوبــــــــة بخط الفنان بــــــــول مكارتني بيعت 
بمبلــــــــغ 910 آالف دوالر يوم الجمعة أو أكثر تســــــــع 

مرات من القيمة األصلية التي كانت مقدرة لها.
وبيعت طبلة كبيــــــــرة قديمة عليها شــــــــعار البيتلز 
واســــــــتخدمتها الفرقة اإلنجليزية خالل أول جولة 
لها في أمريكا الشمالية عام 1964 بمبلغ 200 ألف 

دوالر.
وكانــــــــت هــــــــذه املتعلقات ضمن أكثــــــــر من 250 من 

تذكارات فريق البيتلز التي تم عرضها في مزاد 
أقامتــــــــه دار جوليــــــــان عبر اإلنترنــــــــت في ذكرى 

مرور 50 عاما على انفصال الفرقة.
وبيع رســــــــم لجون لينون وزوجتــــــــه يوكو أونو 
أطلق عليه اسم باجيزم، وهو مصطلح ابتكراه 
للســــــــخرية من األفكار النمطية، بمبلغ 93750 
ألف دوالر في حني بيعت مطفأة سجائر كان 
يســــــــتخدمها عازف اإليقاع رينجو ستار في 
اســــــــتديوهات التســــــــجيل في آبي رود بلندن 

بمبلغ 32500 دوالر.

سجل الفنانون حيدر العلي ولؤي عامر واسعد 
جميل، أنشــــــــودة "حي على العراق" شــــــــعر جواد 
الحطــــــــاب وألحــــــــان علــــــــي ســــــــرحان، توزيع لؤي 
عامر وهندسة الصوت ســــــــامر سالم، أخرجها 

تلفزيونيًا صفاء الياسري.
جاء في مطلع االنشودة: "حي على العراق.. حي 
على األجداد.. حي على االحفاد.. غدا ســــــــتكتب 

االوراق.. واجبنا التحرير والتكتك البراق".

العراقي  التشــــــــكيلي  يشــــــــارك 
فــــــــي فعاليات  صالح رضــــــــا 

الثالث  الدولــــــــي  املهرجــــــــان 
ليوم األرض والذي تقيمة 

رابطة مبدعني العرب.
فعاليــــــــات  تنطلــــــــق 
املهرجــــــــان الكترونيــــــــًا 
شــــــــعار  تحــــــــت 
"مبدعــــــــون بال حدود 
فــــــــي  حصــــــــار"،  وال 
العشرين من نيسان 
ملدة  ويستمر  الحالي 

خمسة أيام.

{ }

"

العراقي 
عاليات 

ثالث 
يمة 

ت 
 

وقال د. جودي: "إنَّ اإلنســــــــان لفي خســــــــر، 
مهمــــــــا طال أمده، تخلده منجزاته في خدمة 
ة"، مؤكدًا: "والفنان كامل إبراهيم،  البشــــــــريَّ
أنموذج للمثقف املخلــــــــص من أجل الوطن، 

ة". من حيث واجهته الجماليَّ
الفنــــــــان الدكتــــــــور أحمــــــــد شــــــــرجي، خص 
"الصباح" بالقول: "كامل إبراهيم اإلنســــــــان 
النقــــــــي النبيل وصاحب املواقف النبيلة منذ 
أْن بدأت صداقتنا بداية تســــــــعينيات القرن 
املاضي كطلبة في كلية الفنون الجميلة، ولم 

تنقطــــــــع 
عند  حتى 

تــــــــي  ر د مغا
كامــــــــل  العــــــــراق، 

إبراهيــــــــم الفنــــــــان املبدع 
الذي أعلــــــــن موهبتــــــــه العالية في 

مسلســــــــل "حكايات املدن الثــــــــالث" عندما 
اختاره املخرج الكبير محمد شكري جميل 
أحد أبطال املسلســــــــل، وبعدها أخذ وضعه 
ة،  الطبيعي كنجٍم شــــــــاب في الدراما العراقيَّ

 
ٌ

ممثــــــــل
حــــــــب  صا
رفيــــــــع  خلــــــــق 
ومبــــــــدع  وملتــــــــزم 
محــــــــب للحيــــــــاة ويحمل 
وصاحــــــــب  كبيــــــــرة  طموحــــــــات 
مواقف مشــــــــرفة لفنــــــــه ولبلــــــــده، املوت حق 
وهذا طريقنا جميعًا وكلنا ينتظر محطته 
فيــــــــه، لكنَّ رحيله املفاجــــــــئ وبهذه الصورة 
 
ً
صدمة كبيرة، لم يمهله املرض وقتًا طويال

للتفكير، ونســــــــى حتى التلويح لنا، لألسف 
رحل بوقٍت مبكر".

بينما كتب الشاعر واملخرج كاظم النصار، 
علــــــــى صفحته في "الفيــــــــس بوك": "نحن ال 
نزرع الحــــــــزن، إنه يزرعنــــــــا، غالبًا ما كنت 
أتجنب إثــــــــارة الوجع والحزن مع أصدقائي 
هنا وحتى فــــــــي اللقــــــــاءات العامة وخاصة 
ونحن في هذه البالد التي أضحت مجلس 
عــــــــزاء مركزيًا مســــــــتمرًا، رحل قبــــــــل أيام 
فنــــــــان عصامــــــــي أعــــــــرف مواقفــــــــه ووجعه 
الدفني وبعض أســــــــراره هو حســــــــن عبد.. 
ثــــــــم يصعقنا قبــــــــل قليل رحيــــــــل مفاجئ 
وســــــــريع لفنــــــــان مرهف ووســــــــيم، يحظى 
بظل محبوب تشع ابتسامته أينما حل هو 
كامل إبراهيم... وكامل ال تملك إال أْن تحبه 
وتصدقــــــــه وتعجــــــــب بكفاحــــــــه وبحثه عن 

موطئ قدم ثابت في ذاكرة الناس".
وكتب الفنان الدكتور وليد شامل: "الرحمة 
والغفــــــــران لــــــــروح كامــــــــل إبراهيــــــــم، ونحن 
نشــــــــهد هذا الكــــــــم من األحبــــــــة واألصدقاء 
وهــــــــم يودعون عاملنا.. يعجز اللســــــــان عن 
التعبير عن الحزن واأللم، وال حول وال قوة 

إال بالله".
أضــــــــاف املخــــــــرج عــــــــزام صالــــــــح: "يختفي 
املبدعــــــــون مــــــــن بيننا متجهــــــــني الى رحمة 
الله، مخلفني حزنــــــــًا ال يمحى" متابعًا: "ما 
زال العمــــــــل الفني الذي يمثل كامل إبراهيم 

.. فمتى ينجزه اآلخرون؟".
ً
مؤجال
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