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ــالـــح، الــحــكــومــات  ــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـ دعــ
املحلية إلى تحمل مسؤولية مضاعفة في تقديم الدعم 
التي تمر بها  للمواطنني ملواجهة األوضــاع  واإلســنــاد 
البالد وذلك من خالل االلتزام باإلرشادات الصحية في 
مكافحة جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وسالمة 
العراقيني، كما دعا الرئيس صالح إلى تضافر جميع 
تمر  التي  الحالية  األزمـــة  لتجاوز  وتوحيدها  الجهود 
تلقته  الجمهورية  بيان ملكتب رئيس  البالد.وأفاد  بها 
"الـــصـــبـــاح"، بــــأن صــالــح اســتــقــبــل فـــي قــصــر الــســالم 

ــددًا مـــن املــحــافــظــني، وأكـــد  ــ ــنــــني، عـ بـــبـــغـــداد، أمــــس االثــ
بــذل أقصى الجهود مــن أجــل تقديم أفضل  ضـــرورة 
الخدمات ألبناء شعبنا واالرتقاء باملستوى املعيشي 
لهم". وأشار صالح، إلى أن "الحكومات املحلية تتحمل 
واإلسناد  الدعم  تقديم  في  مسؤولية مضاعفة  اليوم 
للمواطنني ملواجهة األوضاع التي تمر بها البالد وذلك 
بــاإلرشــادات الصحية في مكافحة  االلتزام  من خالل 
جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وسالمة العراقيني". 
وأضاف رئيس الجمهورية، أن "التحديات الصعبة التي 
تواجه العراق على أكثر من صعيد تتطلب املزيد من 
الــتــعــاون بــني األجــهــزة األمــنــيــة والــصــحــيــة واملــواطــنــني 

الحالية"، مشددًا  األزمــة  تجاوز  أجــل  معا من  والعمل 
على "دور الحكومات املحلية في نشر الوعي وترسيخ 
بما  األهــالــي،  بــني  والتضامن  ــتــآزر  وال التكاتف  سبل 

يحقق األمن واالستقرار في املدن كافة".
ــازات  ــجــ ــرورة املــحــافــظــة عــلــى اإلنــ ــ ــ ــح، "ضـ ــالـ ــد صـ ــ وأكـ
ــيـــة وإدامــــــة زخــم  ــابـ ــعــصــابــات اإلرهـ املــتــحــقــقــة ضـــد ال
االنــتــصــارات بــمــطــاردة مــا تبقى مــن فــلــول عصابات 
داعش االرهابية".من جانب آخر، قال الناطق الرسمي 
لخلية األزمــة النيابية فالح الــزيــادي: إنــه "جــرى خالل 
واللجنة  النيابية  االزمــة  خلية  بني  املشترك  االجتماع 
العليا للسالمة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء والوزراء 

املعنيني؛ التأكيد على اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة 
الصحة والجهات املعنية". 

ودعا الزيادي في حديث لـ "الصباح"، "جميع املواطنني 
للصحة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  بتعلميات  ــتــام  ال االلـــتـــزام  الـــى 
والسالمة الوطنية على اعتبار أن املواطن هو الشريك 
والوقاية  السالمة  إجـــراءات  جميع  بتطبيق  األساسي 
من فيروس كورونا، ومن دون تعاون املواطن ال يمكن 
عــبــور خــطــر الـــوبـــاء". وتــابــع: ان "مـــن ضــمــن املــقــررات 
النهائية فرض حظر التجوال ملدة سبعة أيام، ومراجعة 
املوقف الوبائي بعد انقضاء السبعة أيام األولى واتخاذ 
القرار املناسب حسب املوقف الوبائي وعدد االصابات 

في البلد". وأشار الى أن "وزارة الصحة قامت بجهود 
اضافية بزيادة املسح امليداني وحجر املالمسني" الفتًا 
الى أن "ازديــاد عدد االصابات جاء نتيجة عدم التزام 
املواطنني باالجراءات الوقائية وانتشار العدوى، إضافة 
ــادة عـــدد املسحات  ــادة املــســح املــيــدانــي وزيــ الـــى أن زيــ
املأخوذة من املواطنني أدت الى ظهور زيادة في أعداد 
ــات املــعــلــنــة". وبـــني الـــزيـــادي، إن "الــعــمــل جــاٍر  ــابـ االصـ
امليداني،  واملسح  التشخيص  بزيادة  األول  باتجاهني؛ 
ــراء الــعــالجــي لتحسني وتــطــويــر  ــ ــادة اإلجـ والــثــانــي زيــ
الخدمات املقدمة للمواطنني الراقدين داخل املؤسسات 

الصحية".  
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النواب  األربــعــاء، مجلس  يــوم غــد  يستأنف، 
ثالثة  دام  انــقــطــاع  بعد  االعــتــيــاديــة  جلساته 
ــر نــتــيــجــة الـــحـــظـــر الـــصـــحـــي وتــفــشــي  ــهـ أشـ
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فــــي حــــني كـــشـــف نــائــب 
الكتل  لــقــادة  متوقع  اجتماع  عــن  لـ"الصباح" 

اليوم تمهيدا لجلسة غد االربعاء.
وكانت الدائرة االعالمية للبرملان، أعلنت يوم 
ان  "الــصــبــاح"،  بــيــان تلقته  فــي  أمـــس األول، 
"مجلس النواب قرر عقد جلسته االعتيادية 
يوم غد االربعاء املوافق ٣ / ٦ /٢٠٢٠ الساعة 
"املجلس سيعقد  ان  مبينة  ظــهــرا"،  الــواحــدة 

القوانني  من  عــدد  ومناقشة  لــقــراءة  جلسته 
املدرجة على جداول اعماله". 

وقال النائب املستقل، عامر الفايز، لـ"الصباح": 
إن الــبــرملــان ســيــنــاقــش فــي جــلــســة يـــوم غد 
األربعاء االعتيادية عددًا من املواضيع املهمة، 
مشيرًا إلى أن الجلسة قد تشهد التصويت 
االتفاق  تم  إذا  الــوزاريــة،  الكابينة  اتمام  على 

على مرشحي الوزارات الشاغرة.
بينما لفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي 
النيابية، بشار الكيكي، في حديث لـ"الصباح" 
إلى ان جدول اعمال الجلسة لم يحدد حتى 
االن، مرجحا انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل 
السياسية اليوم، تمهيدا لجلسة غد االربعاء، 

على حد قول النائب. 

ــلــجــنــة املـــالـــيـــة فــي  طـــالـــبـــت ال
ــلـــس الــــــنــــــواب الــســلــطــة  مـــجـ
ــــب  ــتــنــفــيــذيــة بـــتـــأمـــني رواتـ ال
املــــوظــــفــــني الـــحـــكـــومـــيـــني ملــا 
ــالـــي،  تـــبـــقـــى مــــن الــــعــــام الـــحـ
مشيرة إلى أن أمام الحكومة 
ــا يــخــص  ــ ــي مــ ــ ــن فــ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ خـ
أولهما  للبلد،  العامة  املوازنة 
أشهر،  لستة  مــوازنــة  انجاز 

أو وفق آلية 1/12. 

ــنـــة،  ــلـــجـ ــو الـ وأوضــــــــــح عــــضــ
جـــمـــال كـــوجـــر، فـــي حــديــث 
مـــشـــروع  أن  ــاح"،  ــ ــبـ ــ ــــصـ ـــ"الـ ــ لـ
قــانــون املــوازنــة ال يــزال لدى 
الحكومة ولم ترسله للبرملان 
مناقشته،  او  بــه  الــبــت  ليتم 
مبينا ان املوشرات تؤكد ان 
االنــفــاق هـــذا الــعــام سيكون 

وفق آلية 1 / 12.
ان جميع  كـــوجـــر  واضـــــاف 
الـــــرواتـــــب شـــرعـــت بــقــانــون 
إذ  بقانون،  تعدل  ان  ويجب 

تخفيض  او  ايـــقـــاف  أي  أن 
للقانون  تعديل  الــى  يحتاج 
يصوت عليه البرملان، مبينًا 
عــلــى  الــــبــــرملــــان صــــــوت  ان 
الــغــاء رواتــــب رفــحــاء بــقــرار 
والقرار ال يعد بقوة القانون 
لــذلــك لـــم يــتــم االخــــذ بـــه واذ 
مــا ارتــــأت الــحــكــومــة تعديل 
ان  الـــرواتـــب عليها  الــغــاء  او 
البرملان  الــى  مقترحا  تــقــدم 

للتصويت عليه.  
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واالثار  والسياحة  الثقافة  لجنة  تعتزم 
النيابية، تطوير قطاع السياحة الدينية 
ــيـــرة الـــى  واالثــــــاريــــــة فــــي الـــــبـــــالد، مـــشـ
في  العمل  فــرص  آالف  توفير  امكانية 

هذا املجال خالل السنوات املقبلة. 
ــال عــضــو اللجنة عــلــى الــحــمــيــداوي  وقـ
"الــلــجــنــة ذاهــبــة باتجاه  ان  ـــ"الــصــبــاح"  ل
تطوير واقع السياحة في العراق السيما 
وان احد اهم اسباب االزمة االقتصادي 
البلد حاليا، هو اعتماده  التي يمر بها 
ــالـــي عـــدم  ــتـ ــالـ ــع الــنــفــطــي وبـ ــريــ ــ عـــلـــى ال
الصناعية  االخـــرى،  القطاعات  تفعيل 
والــزراعــيــة والــســيــاحــيــة، الــتــي تــعــد من 
العامة".  للموازنة  الــدخــل  مــصــادر  اهــم 
يمتلك  ــراق  ــعــ ــ "ال ان  الـــنـــائـــب،  ـــاف  ــ واضـ
في  متوفرة  غير  السياحة  مــن  انــواعــا 
كثير من الدول، منها السياحة الدينية 
وهي  والصحراوية،  والبيئية  واالثارية 
وتفردها  اهميتها  الى  اضافة  متنوعة 

بصفات نوعية جالبة للسياح ".
واكد الحميداوي، ان "اللجنة تسعى من 
االجتماعات  فــي  استمراريتها  خــالل 
مـــع املــســتــشــاريــن والـــخـــبـــراء بــالــقــطــاع 
الــســيــاحــي لــتــوفــيــر 500 الــــف فــرصــة 
ــع ســــنــــوات املــقــبــلــة،  ــ ــ ــــالل االربـ عـــمـــل خـ
ووضــــع رؤيــــة تــكــون الــحــكــومــة ملزمة 
بها ". ولفت، الى ان "البرنامج الحكومي 
تضمن فقرات تفعيل القطاع السياحي، 
الى  الــى االســتــمــاع  اللجنة  لــذلــك سعت 

املختصني". عامل نظافة في احد شوارع بغداد اثناء الحظر ... تصويرعلي الغرباوي
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رفــعــت لــجــنــة الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
والهجرة واملهجرين في مجلس النواب أربعة 
ــادة  ــل إعــ ــى رئـــيـــس الـــــــوزراء مـــن أجــ ــ حـــلـــول ال
ــازحـــني الــــى مــنــاطــقــهــم األصـــلـــيـــة وإنـــهـــاء  ــنـ الـ

مشكلتهم املتواصلة منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة أسعد عبد السادة العبادي 

لـ "الصباح": إنه "قدم كتابًا رسميًا الى رئيس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــضــمــن أربــعــة 
الــى مناطق سكناهم  النازحني  حلول إلعــادة 

االصلية".
ــادة السلم  ــار الــى أن "الــحــل األول هــو إعـ وأشـ
واللحمة االجتماعية وإنهاء جميع املشكالت 
الــتــي حصلت بــني مــواطــنــي املــحــافــظــات التي 
احتلت من قبل مجرمي (داعش) واملتورطني 
ــاء مــمــن غـــرر بــهــم وانــتــمــى الــى  ــريـ بــدمــاء األبـ

ذلك  مسؤولية  وتقع  االرهابية،  املجاميع  تلك 
ــبــدايــة عــلــى شــيــوخ الــعــشــائــر املــؤثــريــن  فـــي ال
مسؤولية  وتــولــي  املشكالت  تلك  جميع  لحل 
ــى املــنــاطــق  ــ ــال إعـــادتـــهـــم ال ــي حــ ســالمــتــهــم فـ
األمنية  واألجــهــزة  القضاء  ثم  ومــن  األصلية، 
األبــريــاء  بــدمــاء  أيــديــهــم  امللطخة  بــعــد تسليم 
وإعــادة  بحقهم  القانونية  ــراءات  اإلجــ التــخــاذ 
األبرياء منهم -وخصوصًا األطفال- الذين ال 

ذنب لهم إال ألنهم ولدوا ضمن تلك األسر".

وأضاف، إن "الحل الثاني هو إنشاء مخيمات 
لكل نازح في محافظته والعمل على ذلك خالل 
ــع الــحــكــومــات  املــرحــلــة الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، ووضــ
الـــواقـــع لــحــل مشكلتهم  املــحــلــيــة أمــــام األمــــر 

القائمة منذ أربع سنوات وأكثر".
ــادي، بـــأن  ــبــ ــعــ ــ ــأن الـــحـــل الـــثـــالـــث، بــــني ال وبــــشــ
ــلــنــازحــني مــنــحــة الـــعـــودة  "الــحــكــومــة وفـــــرت ل
ــرت هــذا  الــبــالــغــة 1.5 مــلــيــون ديــنــار والــتــي وفـ
ــيــم، فــضــًال عن  الــعــام مــن مــبــالــغ تنمية األقــال

توفير السلة الغذائية والكهرباء، ولم يتبق إال 
تعديل أراضيهم السكنية التي كانت مشيدة 
عليها منازلهم وإجبار املحافظة على إطالق 
الــتــعــويــضــات الــتــي تــســمــح لــهــم بـــإعـــادة بــنــاء 

وترميم منازلهم لالستقرار فيها".
ــاد وزارة  ــنـ الـــرابـــع هـــو إسـ "الـــحـــل  وتـــابـــع: إن 
الــهــجــرة واملــهــجــريــن الـــى املــكــون الــســنــي بــدًال 
من األقليات، كونه األكثر تضررا في مسألة 

التهجير".
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ــــذي فرضته  ــّم حــظــر الــتــجــوال ال عـ
الــســلــطــات املــحــلــيــة أكـــثـــر مـــن 40 
مـــديـــنـــة فــــي 15 واليــــــة أمـــيـــركـــيـــة، 
وكــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة لشبكة 
"سي أن أن" اإلخبارية عن اعتقال 
ــراء  ــ جــ ــخــــص  شــ آالف   4 ــة  ــ ــ ــراب ــ قــ
االحتجاجات املتواصلة بعد مقتل 
األميركي من أصل أفريقي جورج 
فــلــويــد عــلــى يـــد الــشــرطــة، وبينما 
أفــادت مصادر مطلعة أن موظفي 
األبيض  البيت  في  السرية  الخدمة 
نــقــلــوا الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
إلــى مخبأ "تحت األرض"،  تــرامــب، 
تطالب  شــعــارات  املتظاهرون  رفــع 

برحيله عن السلطة.

وأخلت قوات الشرطة بالقوة محيط 
الــبــيــت األبـــيـــض مـــن املــتــظــاهــريــن، 
حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت تـــلـــك الــــقــــوات 
الطلقات املطاطية والهروات والغاز 
الفلفل ضد  ورذاذ  للدموع  املسيل 
املــحــتــجــني الــذيــن انــســحــبــوا مئات 
األمتار خارج أسوار البيت األبيض 

في ميدان الفاييت.
وخـــرج مــئــات املــحــتــجــني املــردديــن 
شعارات مثل "على دونالد ترامب 
فــي مسيرة  للمشاركة  يــرحــل"  أن 
ــيـــض،  جـــديـــدة بـــاتـــجـــاه الــبــيــت األبـ
موظفيه  مــن  ــه  ــ إدارتـ طلبت  بينما 
عـــدم الـــذهـــاب للعمل أمـــس االثــنــني 
هتف  كما  للخطر،  تعرضهم  ملنع 
ــام الــبــيــت األبــيــض  املــتــظــاهــرون أمــ

باسم جورج فلويد. 
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الخارجيــة، عامــر  العالقــات  لجنــة  وقــال عضــو 
الفايــز، لـ"الصبــاح": إن الكــرد مــا زالــوا مصريــن 
علــى وزيــر املاليــة الســابق فؤاد حســني مرشــحًا 
لوزارة الخارجية، بينما ترفضه الكتل واالحزاب 
االخــرى، بنــاء علــى اتفاق بعدم ترشــيح اي وزير 
ســابق فــي حكومــة الكاظمــي وهــو امــر قاطــع ال 

رجعة فيه.
أما بشأن املفاوضات العراقية األميركية املرتقبة 
في العاشر من حزيران الحالي، أكد الفايز أهمية 
املفاوضــات والــى اآلن رئيــس الــوزراء هــو القائــم 
بأعمــال وزيــر الخارجيــة وكالــة، مبينــًا ان ملــف 
إلــى وزيــر خارجيــة كفــوء  املفاوضــات بحاجــة 
وقد ال يشــارك الكاظمي شــخصيًا فيها ويوكل 

املهمة لشخص اخر.
وفــي الســياق نفســه، أشــار النائــب عــن تحالــف 
تصريــح  فــي  املســعودي،  ريــاض  ســائرون 
صحفــي إلــى أن "حســم ملــف اســتكمال حكومة 
العديــد مــن  مــا زال يواجــه  الكاظمــي  مصطفــى 
بحقيبتــي  يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة  التحديــات، 
الخارجيــة والنفــط"، مبينــًا أن "القــوى السياســية 
حتى اللحظة لم تتمكن من الوصول إلى قناعات 
النفــط،  وزارة  بمرشــح  يتعلــق  مــا  فــي  حقيقيــة 
حيــث أن هــذا امللــف شــكل تحديــًا كبيــرًا لنــواب 

البصرة ورئيس مجلس الوزراء".
وأضــاف املســعودي "أمــا فــي مــا يتعلــق بحقيبــة 
الخارجيــة فــان هنــاك اصــرارًا مــن قبــل الحــزب 
فــؤاد  تقديــم  علــى  الكردســتاني  الديمقراطــي 
حســني كمرشــح لهــا، تقابلــه معارضــة واضحــة 
وشــديدة مــن قبــل الكثيــر مــن أعضــاء البرملــان 
إلعــادة اســتيزار أي وزيــر مــن الحكومة الســابقة 
املســتقيلة"، الفتــًا إلــى أن "الكاظمــي ليســت لديــه 
وزارتــي  بشــأن  كاملــة  قناعــة  اللحظــة  حتــى 

املكونني املسيحي والتركماني".
واكد املسعودي ان "جميع تلك التحديات تجعلنا 
نشــعر بــان هنالــك مزيدًا من الوقت سيســتنزف 

في الحوارات، بغية اســتكمال التشــكيلة الوزارية 
بشــكل متكامل، مع قناعتنا باهمية حســم ملف 
الحكومة بشكل سريع ألن استمرار عمل بعض 

الوزارات بالوكالة أمر غير ناجح".
بــدوره، لفــت رئيــس كتلــة بيــادر الخيــر النيابيــة 
محمد الخالدي إلى ان استكمال الكابينة الوزارية 

مــا زال فــي طــور املناقشــات السياســية ونأمــل 
االنتهاء من تســمية مرشــحي الوزارات الشاغرة 
خــالل االيــام املقبلــة، مبينــا ان املحاصصة كانت 
جــزءا من تشــكيل الكابينــة الوزارية ولم تحصل 

تغييرات مهمة في اسلوب تشكيل الحكومة.
ان  لـ"الصبــاح"،  حديــث  فــي  الخالــدي،  واضــاف 
الحكومــة مــا زالــت فــي بداية مشــوارها وما زالت 
ولــن  بداياتهــا  فــي  الحكومــي  البرنامــج  فقــرات 
نلمــس نتائــج تطبيقــه اال بعــد اكتمــال الكابينــة 

الوزارية.
باختيــار  الــوزراء  رئيــس  الخالــدي  وطالــب 
الشــاغرة  للــوزارات  متحزبــة  غيــر  شــخصيات 
وان يبعــد الــوزارات مــن هيمنــة االحــزاب وينفــذ 
وزارة  لــكل  عمــل  بخطــط  الحكومــي  البرنامــج 
بشــكل مســتقل كمؤسســات دولــة ال تتبــع الي 
حــزب او مكــون، وخاصــة الوزارتــني الســياديتني 

الخارجية والنفط.
علــي  الحكمــة  تيــار  عــن  النائــب  اشــار  بينمــا 
الحميــداوي إلــى أن الخالفات السياســية وطموح 
علــى  الحصــول  فــي  السياســية  الكتــل  بعــض 
حقائب وزارية اديا الى تاخير استكمال الكابينة 

الحكومية.
رئيــس  ان  لـ"الصبــاح"،  الحميــداوي،  وأضــاف 
الــوزراء الــزم نفســه بــأن يكــون وزيــر النفــط مــن 
محافظــة البصــرة فــي ظــل حركــة نــواب البصــرة 
املطالبة بتوزير شــخصية بصرية، مبينًا أن هذا 
املطلــب جابــه عقبــات ومشــكالت أدت إلــى عــدم 

التوصل الى شخصية متفق عليها.
االكــراد حســموا  ان   عــن  الحميــداوي  وكشــف 
أمرهم بترشــيح شــخصيتني للخارجية والعدل، 
الــوزارات  حســم  فــي  االشــكالية  أن  الــى  الفتــًا 

املتبقية تتعلق بحقيبة النفط.
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يســتأنف، يــوم غــد األربعــاء، مجلــس النــواب جلســاته 
االعتياديــة بعــد انقطــاع دام ثالثــة أشــهر نتيجــة الحظر 
الصحي وتفشي جائحة كورونا، في حني كشف نائب 
لـ"الصباح" عن اجتماع متوقع لقادة الكتل اليوم تمهيدا 

لجلسة غد االربعاء.
أمــس  يــوم  أعلنــت  للبرملــان،  الدائــرة االعالميــة  وكانــت 
النــواب  "الصبــاح"، ان "مجلــس  بيــان تلقتــه  فــي  األول، 
قــرر عقــد جلســته االعتياديــة يــوم غــد االربعــاء املوافق 
٣ / ٦ /٢٠٢٠ الســاعة الواحــدة ظهــرا"، مبينــة ان "املجلــس 
ســيعقد جلســته لقــراءة ومناقشــة عــدد مــن القوانــني 

املدرجة على جداول اعماله". 
إن  لـ"الصبــاح":  الفايــز،  عامــر  املســتقل،  النائــب  وقــال 

البرملان سيناقش في جلسة يوم غد األربعاء االعتيادية 
عــددًا مــن املواضيــع املهمــة، مشــيرًا إلــى أن الجلســة قــد 
تشــهد التصويــت علــى اتمــام الكابينــة الوزاريــة إذا تــم 

االتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة.
واضــاف الفايــز ان مجلــس النــواب سيســتمر فــي عقــد 
جلســاته، مشــيرا الــى ان جلســة يــوم غــد االربعــاء تعــد 
بــادرة الســتمرار عقــد الجلســات، فهنــاك الكثيــر مــن 
ان تبقــى  املعطلــة والدولــة ال يمكــن  القوانــني  مشــاريع 

معطلة فترة اطول. 
في حني أكد النائب ملحان املكوطر ان الجلسة رسمية 
وعادية ملناقشة بعض القوانني املهمة وليس في جدول 

اعمالها التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
مــن  انــه  لـ"الصبــاح"،  حديــث  فــي  املكوطــر،  وأضــاف 
املفتــرض ان تكــون الجلســة عاديــة وبــادرة الســتمرار 

عقــد الجلســات، مشــددًا علــى ضــرورة اســتمرار عمــل 
الســلطة التشريعية ملناقشــة مشاريع القوانني ومراقبة 
مــع  الصحــي  الجانــب  فــي  وخاصــة  الحكومــي  االداء 
تفشــي فيــروس كورونــا. بينمــا لفــت النائــب عــن كتلــة 
الحــزب الديمقراطــي النيابية، بشــار الكيكي، في حديث 
لـ"الصباح" إلى ان جدول اعمال الجلســة لم يحدد حتى 
االن، مرجحا انعقاد اجتماع لرؤســاء الكتل السياســية 
اليوم، تمهيدا لجلسة غد االربعاء، على حد قول النائب.
وأضاف الكيكي، ان كل االحتماالت واردة خالل جلسة 
الغــد، إذ يمكــن التصويــت علــى منــح الثقــة الســتكمال 
الكابينــة الوزاريــة فــي حــال اتفــق قــادة الكتــل، مؤكــدًا 
أن البرملــان جاهــز الســتئناف جلســاته وتمريــر عــدد 
مــن مشــاريع القوانــني املهمــة، علــى الرغــم مــن الظــروف 

الصحية الصعبة. 

طالبــت اللجنــة املاليــة في مجلــس النواب 
رواتــب  بتأمــني  التنفيذيــة  الســلطة 
املوظفــني الحكوميــني ملــا تبقــى من العام 
الحالــي، مشــيرة إلــى أن أمــام الحكومــة 
خياريــن فــي مــا يخــص املوازنــة العامــة 
للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، 

أو وفق آلية 1/ 12. 
وأوضــح عضــو اللجنــة، جمــال كوجــر، 
في حديث لـ"الصباح"، أن مشروع قانون 
املوزانة ال يزال لدى الحكومة ولم ترسله 
للبرملان ليتم البت به او مناقشته، مبينا 
ان املوشــرات تؤكــد ان االنفــاق هذا العام 

سيكون وفق آلية 1 / 12.
ســتغطي  املوازنــة  ان  كوجــر  وأضــاف 
ستة أشهر إن لم تكن اربعة على اعتبار 
حســاب الوقــت الــذي يســتغرقه ارســال 
البرملــان  إلــى  الحكومــة  مــن  قانونهــا 
وإرســاله  عليــه  والتصويــت  ومناقشــته 
للمصادقــة،  الجمهوريــة  رئيــس  إلــى 
لذلــك  الرســمية،  الجريــدة  فــي  ونشــره 
 1 وفــق  ســيمضي  الوضــع  ان  نعتقــد 
علــى 12 لكــن فــي هــذه الحالــة ال يمكــن 
للحكومــة عمــل شــيء اال دفــع الرواتــب 
وبعض األمور التشغلية البسيطة فقط.
الرواتــب  جميــع  ان  كوجــر  واضــاف 

شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، 
إذ أن أي ايقــاف او تخفيــض يحتــاج الــى 
تعديــل للقانــون يصــوت عليــه البرملــان، 
الغــاء  علــى  صــوت  البرملــان  ان  مبينــًا 
رواتب رفحاء بقرار والقرار ال يعد بقوة 
القانــون لذلــك لــم يتــم االخــذ بــه واذ مــا 
ارتــأت الحكومــة تعديــل او الغــاء الرواتب 
البرملــان  الــى  مقترحــا  تقــدم  ان  عليهــا 

للتصويت عليه.
اوضــح  النفــط،  اســعار  ارتفــاع  وبشــان 
يســاعد  االســعار  ارتفــاع  ان  كوجــر 
والقضيــة  ثابتــة  غيــر  لكنهــا  املوازنــة 
وفتــح  والطلــب  العــرض  علــى  تعتمــد 

الحــدود واالعتمــاد عليــه امــر غيــر جيــد 
 6 الــى  تحتــاج  الحكومــة  وان  الســيما 
مليــارات شــهريا والنفــط حاليــا ال يوفر 

اطالقا مثل هذا املبلغ.
بــدوره، يــرى النائب ســعران االعاجيبي، 
لـ"الصبــاح"، ان موازنــة هــذا  فــي حديــث 
العــام تتجــه نحــو رأيــني، االول ان يكــون 
االنفــاق كل شــهر بشــهره علــى اعتبــار 
عــن  فضــال  العــام،  منتصــف  فــي  اننــا 
تذبــذب اســعار النفــط، واملقتــرح الثانــي 
اســعار  بحســب  عــام  لنصــف  موازنــة 
االعاجيبــي  واضــاف  الحاليــة.  النفــط 
ان موازنــة البلــد تقــر علــى وفــق اســعار 

النفــط وااليــرادات الحاليــة ال تكفي لســد 
الرواتب.

مجلــس  رئيــس  رئيــس  أن  إلــى  يشــار 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي قــد أصــدر، 
ترؤســه  خــالل  املاضــي،  الســبت  يــوم 
االجتمــاع الدوري للجنة اإلصالح املالي، 
رواتــب  خفــض  علــى  تنــص  توجيهــات 
الدولــة  فــي  العليــا  الدرجــات  اصحــاب 
العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء. 
الــوزراء  رئيــس  ملكتــب  بيــان  واضــاف 
اإلعالمــي، ان اإلجتمــاع ناقــش تداعيــات 
األزمة املالية التي يمر بها البلد، مشــيرا 
وجــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ان  الــى 
باتخــاذ جملــة من اإلجــراءات ملعالجتها، 
ابرزهــا تخفيــض رواتب الدرجات العليا 

في مؤسسات الدولة.
ايضــا  الكاظمــي وجــه  ان  البيــان  وتابــع 
بإجــراء اإلصالحــات الالزمــة وفــق مبــدأ 
تحقيــق العدالــة اإلجتماعيــة، مــن خــالل 
والرواتــب  الرواتــب،  ازدواج  معالجــة 
التقاعديــة ُملحتجــزي رفحــاء، وفئــة مــن 
املقيمــني خــارج العراق الذيــن يتقاضون 
صــوت  البرملــان  وكان  اخــرى.  رواتــب 
يلــزم  قــرار  علــى   2019 عــام  نهايــة 
الحكومــة التنفيــذ الفــوري بإلغــاء الجمــع 
بــني الراتبــني املأخــوذ مــن قوانــني العدالــة 
امتيــازات  ضمنهــا  ومــن  االجتماعيــة 

رفحاء.

مــن  الشــعبي،  الحشــد  قــوات  تمكنــت 
احبــاط محاولــة تســلل عناصــر داعش 
االرهابيــة فــي قاطــع نفــط خانــه شــمال 
اخــرى  قــوة  تمكنــت  حــني  فــي  ديالــى، 
اعتقــال  مــن  الشــعبي  الحشــد  مــن 
قياديني اثنني بداعش ٔاحدهما مسٔوول 
داعــش  لعصابــات  الســابق  املفخخــات 

االرهابية في نينوى. 
 " تلقتــه  الحشــد،  إلعــالم  بيــان  وذكــر 
الصبــاح"، أن "قــوة مــن اللــواء أالول فــي 
تحــركات  رصــدت  الشــعبي  الحشــد 
التســلل  تــروم  لعناصــر داعــش كانــت 
خانــه،  النفــط  مســٔوولية  لقاطــع 
التــي  الحيويــة  الطريــق  واســتهداف 
يســلكه املوظفون العاملون في املنشــٔاة 
حيــث  االمنيــة،  القــوات  وتســتخدمها 
بقذائــف  الدواعــش  اســتهداف  جــرى 
املنطقــة  وتمشــيط  بعــد  عــن  الهــاون 

بشكل كامل".
قيــادة  كشــفت  ذلــك،  غضــون  فــي 
شــرطة ديالــى، عــن اعتمــاد ما اســمتها 
مفــارز البســاتني لتعقــب خاليــا داعش 

االجرامية في االحزمة الخضراء.
وقــال مديــر اعالم شــرطة ديالى العميد 
نهاد املهداوي في تصريح صحفي، ان 
"شــرطة ديالــى اعتمــدت اســلوب مفارز 
مفــارز  عــن  عبــارة  وهــي  البســاتني 
قتالية ذات كفاءة عالية ومدربة بشــكل 
ممتــاز مــن اجــل تنفيــذ عمليــات نوعية 
التــي  البســاتني  عمــق  فــي  واســتباقية 
تشــهد نشــاط لخاليا داعــش االرهابية 
خاصــة فــي االحزمة الخضــراء القريبة 

من املدن ومنها بعقوبة".
واضاف املهداوي، ان "مفارز البســاتني 
تاتــي فــي اطــار تغيــر مضامــني الحــرب 
العمليــات  الــى  واللجــوء  داعــش  علــى 
النوعيــة فــي ضــرب اوكاره واصطيــاد 

قادته وانهاء اي وجود لهم".
ديالــى،  شــرطة  اعــالم  مديــر  وأشــار 
إلــى أن "املفــارز نفــذت بالفعــل سلســلة 
عمليــات في العبــارة واملقدادية وجنوب 
بهــرز مؤخــرا فــي اطــار تعقــب اهــداف 

مهمة لداعش". 
الى ذلك، تمكنت قوات الحشد الشعبي، 
بداعــش  اثنــني  قياديــني  اعتقــال  مــن 
الســابق  املفخخــات  مســٔوول  ٔاحدهمــا 

للعصابة باملحافظة.
خاصــة  "قــوة  أن  اخــر،  بيــان  واوضــح 
مــن اســتخبارات قيــادة عمليات نينوى 
املهــام  ســرية  مــن  وبٕاســناد  للحشــد 
الخاصــة للــواء 33 نفــذت عمليــة نوعيــة 
"العمليــة  أن  مبينــا  بــادوش"،  قــرب 
مــن  قياديــني  اعتقــال  عــن  اســفرت 
داعش احدهما كان مســٔووًال عسكريا 
عــن املفخخــات فــي مــا يســمى بواليــة 
نينــوى". بينمــا، اعتقلــت قــوة مــن اللواء 
33 بالحشــد الشــعبي، عــددا مــن زمــر 

داعش االجرامية في أيمن املوصل.
واشــار البيــان، الــى أن "قــوة مــن اللــواء 
عمليــة  نفــذت،  الشــعبي  بالحشــد   33
معلومــات  علــى  بنــاًء  اســتباقية 
اســتخباراتية دقيقــة ومذكــرات قبــض 

في الجانب األيمن من املوصل".
وتابــع، أن "العمليــة اســفرت عن اعتقال 
وتــم  الدواعــش  اإلرهابيــني  مــن  عــدد 

تسليمهم للجهات األمنية املختصة".
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دائــرة  العامة في  وقــال مسؤول الصحة 
صــحــة الـــرصـــافـــة الـــدكـــتـــور عــلــي طــاهــر 
لــــ"الـــصـــبـــاح" إن الــحــظــر الــشــامــل فــرض 
ألسبوعني بداية من عيد الفطر واالسبوع 
الحالي، باعتبار أن مدة حضانة كورونا 
اســـبـــوعـــني وهــــي كــفــيــلــة بــالــعــثــور على 

الحاالت املصابة عبر الفحص امليداني.
وتوقع طاهر ان تصل االصابات املسجلة 
بسبب حمالت  يوميا  حــالــة   1000 الــى 
املـــســـح املـــيـــدانـــي فـــي املـــنـــاطـــق املـــوبـــوءة 
الحاالت  مــن  العديد  وظــهــور  بالعاصمة 
املـــخـــفـــيـــة، فـــضـــال عــــن زيــــــــادة امــكــانــيــة 
الفحص باملختبرات التي وصلت عددها 
ــــى اكـــثـــر مـــن 20 مــخــتــبــرا فـــي بــغــداد  ال
واملــحــافــظــات، والــقــيــام بتوسعة ردهـــات 
املستشفيات  اغلب  فــي  والــعــزل  للحجر 
حتى ال تخرج عن التخصصات املعمولة 

بها. 
واكــــد جــهــوزيــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة لـــلـــوزارة 
الستقبال  الصحية  املؤسسات  وجميع 
جميع الحاالت، مبينا ان السعة السريرية 
تجاوزت  الرصافة  مستشفيات  لجميع 
ان  بــيــد  مـــن 7000 آالف ســـريـــر،  اكـــثـــر 
اكثر  قد تخطت حاليا  الكلية  اإلصابات 
من الـ 6000 حالة منذ بداية االزمة وحتى 
االن بسبب ضعف الوعي الصحي لدى 
بالتعليمات  الــتــزامــهــم  وعــــدم  املــواطــنــني 

الوقائية التي فرضتها خلية االزمة.
واضـــــــاف انـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــقــفــزة 
املــســتــمــرة مــنــذ اكــثــر مـــن أســـبـــوع بــعــدد 
انــه لم ندخل من خاللها  اإلصــابــات، إال 
الوفيات قليلة  الخطر، الن نسبة  مرحلة 
فقد وصلت الى اكثر من 200 حالة فقط، 
والبالغة  3 باملئة من مجموع االصابات، 
واغــلــب الــوفــيــات كــانــت مــصــابــة سابقا 
بمعنى  واملزمنة،  السرطانية  بــاالمــراض 
ان مــعــيــار الــخــطــورة يــعــتــمــد عــلــى عــدد 
 50 بلغت  الــشــفــاء  نسبة  وان  الــوفــيــات، 
بــاملــئــة، مــؤكــدا ان الــتــعــايــش مــع فــيــروس 
كــورونــا قــادم ال محالة وخــطــورة الوباء 
مستمرة ألجل غير معروف حتى اآلن. 

العامة  من جانبه، لفت مسؤول الصحة 
فـــي دائـــــرة صــحــة الـــكـــرخ الـــدكـــتـــور عبد 
الــســتــار حـــمـــادي، الــــى ان بـــدايـــة املــوجــة 
الــثــانــيــة بــخــطــورة الـــفـــيـــروس جــــاءت مع 
ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات يوميا بمعدل ال 
يقل عن 300 حالة، حتى اصبح انتشار 
الفيروس لجميع املحافظات وصوال الى 
الــقــرى واالريــــــاف واملــنــاطــق فــي أطـــراف 

بغداد.
وبـــــني إنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اإلصــــابــــات 

املسجلة، إال أننا ال نزال في بداية الذروة 
ولم نصل ألعلى معدل االصابات،  ومن 
املــحــتــمــل ان يــشــهــد االســــبــــوع الــحــالــي 
تزايد حــاالت االصــابــة  الــى 1000 حالة 
يوميا وال غــرابــة فــي ارتــفــاع االصــابــات 
 بسبب فقدان الوعي الصحي لدى اغلب 

املواطنني.
هــــيــــأت  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  ان  وذكــــــــــــر 
مستشفيات ومراكز للحجر ومختبرات 
وهـــي قــــادرة عــلــى مــواجــهــة هـــذه املــوجــة 
مــــن الـــجـــائـــحـــة، فـــضـــال عــــن اســـتـــعـــداد 
املالكات الطبية والصحية وتوفير جميع 

املستلزمات الطبية.
وأفاد حمادي بأن 80 باملئة من الحاالت 
اعــراضــهــم خفيفة و5 بــاملــئــة  فــقــط هي 
نسبة الحاالت الشديدة ،و 2 باملئة حاالت 
حـــرجـــة يــتــم عــالجــهــا بــالــبــروتــوكــوالت 
النقاهة  بــبــالزمــا  حقنها  او  الــعــالجــيــة، 
ملتعافني مــن كــورونــا وهــذا الــعــالج أثبت 
الى  نلجأ  وقــد  املصابني،  بانقاذ  نجاحه 
معالجة الحاالت البسيطة التي لم تظهر 
عــلــيــهــم االعــــــراض فـــي املـــنـــازل وعــزلــهــم 
وتزويدهم  باستمرار  ومتابعتهم  فيها 
بعالجات محددة، مشددا على ان تعاون 
املواطنني مع الجهات الصحية، والتزامهم 
بالتعليمات الوقائية سيقلالن من اعداد 
اإلصــــابــــات، بــســبــب عــــدم تــوفــيــر عــالج 

لفيروس كورونا حتى اآلن.

انشاء مستشفى
من جهته، قال مدير دائرة صحة ذي قار 
الدكتور عبد الحسني الجابري: إن وزير 
وافــق  التميمي  حسن  الــدكــتــور  الصحة 
على انشاء مستشفى كرفاني بسعة 50 
ملستشفى  الخلفية  الساحة  في  سريرا 
الــحــســني الــتــعــلــيــمــي الـــخـــاص بــمــعــالــجــة 
املصابني بكورونا، فضال عن استمرار 
اخر  كرفاني  مستشفى  بانشاء  العمل 

بــســعــة 50 ســــريــــرا فــــي قـــضـــاء ســـوق 
كرفاني  مستشفى  افتتاح  مع  الشيوخ، 
بسعة 30 سريرا في قضاء قلعة سكر 
مجهز بجميع االجهزة الطبية والخدمية 
تم إنشاؤه من قبل شركة نفط ذي قار.

تصاعد حمالت التوعية
 وفي امللف نفسه، قال مسؤول االعالم 
فــي دائــــرة صــحــة كــركــوك ســامــان يابه 
إن  علي،  نهضة  "الصباح"  ملراسلة  علي 
االزمة،  لتوجيهات خلية  وتنفيذا  الدائرة 
كــثــفــت اجـــراءاتـــهـــا الــوقــائــيــة املــتــضــمــنــة 
تــثــقــيــف املــواطــنــني مـــن مــخــاطــر جائحة 
كورونا وطرق انتقالها من اجل تجنبهم 
االصـــــابـــــة واســــتــــهــــدفــــت قــــطــــاعــــات فــي 
املــحــافــظــة، خــاصــة املــنــاطــق الــتــي تظهر 
فــيــهــا االصـــــابـــــات واملــــالمــــســــني، فــضــال 
والتعفير  التعقيم  حــمــالت  تكثيف  عــن 
ودعوة املواطنني االبتعاد عن التجمعات 

واالسواق وااللتزام بالبقاء في املنازل.

غلق الطرق النيسمية
وفـــي كـــربـــالء، أفــــاد مــديــر اعــــالم قــيــادة 
الــغــانــمــي ملــراســل  الــشــرطــة العميد عـــالء 
الكثير  هــنــاك  بــأن  لفته،  "الــصــبــاح" علي 
مــن املــواطــنــني مــن املــحــافــظــات يــقــومــون 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــعــض ســـــواق ســـيـــارات 
االجــــــــرة بــــخــــرق الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــخـــاصـــة 
بفرض حظر التجوال ومنع دخول الزوار 

الى املدينة بسبب جائحة كورونا.
الــــزوار أوجـــدوا  الكثير مــن  واضــــاف ان 
طـــرقـــا نــيــســمــيــة فـــي املـــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة 
يحمل  وبعضهم  دخولهم  الــى  ادى  مما 
ـــفـــيـــروس مـــمـــا وجـــــد زيـــــــادة فــــي عـــدد  ال
الــى ان قــائــد شرطة  االصـــابـــات، مشيرا 
الــلــواء احمد  كــربــالء املقدسة واملــنــشــآت 
علي زويــنــي وجــه بتوزيع مــفــارز جوالة 
ونــصــب ســيــطــرات اضــافــيــة فـــي الــطــرق 

النيسمية واالرياف على حدود محافظة 
األشخاص  تسلل  ملنع  املقدسة  كــربــالء 

من خاللها.

متابعة اإلجراءات االحترازية 
أكد محافظ ميسان علي  الشأن،  وبهذا 
دواي ملراسل "الصباح" سعد حسن، أنه 
االزمــة  اجتماع خلية  التشديد خــالل  تم 
على متابعة فرض حظر التجوال الكلي 
والـــشـــامـــل بــاالســتــثــنــاءات املــعــمــول بها 

سابقا، فضال عن
بالكامل  الرئيسة  املحافظة  منافذ  غلق 
واستثناء عجالت الحمل الخاصة باملواد 

الغذائية والطبية 
وغلق املحال التجارية في السوق الكبير 
ومــحــيــطــه، ومــنــع إقــامــة مــجــالــس الــعــزاء 
واي مــراســيــم ملــنــاســبــات أخــــرى وغــلــق 
املــقــاهــي والــكــوفــيــهــات وتــوجــيــه الجهات 
األمنية بتشديد إجراءاتها داخل املناطق 
ــتــوعــيــة  الــشــعــبــيــة وتـــكـــثـــيـــف رســــائــــل ال

اإلعالمية وحمالت التعقيم والتعفير.

 حمالت تعقيم وتعفير
 امـــــا فــــي بــــابــــل، فـــقـــال مــــســــؤول قــســم 
الــصــحــة الــعــامــة الــدكــتــور رفــعــت عباس 
االسدي:  "الصباح" جنان  عبود ملراسلة 
ان فـــريـــقـــا مــــن قـــســـم الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
بــابــل وبالتنسيق مع  دائــــرة صــحــة  فــي 
الــحــشــد الــشــعــبــي قـــام بــحــمــالت لتعقيم 
وتـــعـــفـــيـــر الـــعـــديـــد مــــن مـــنـــاطـــق الـــحـــلـــة، 
الــتــي سجلت  الســيــمــا الشعبية مــنــهــا   
فيها اصــابــات فــيــروس كــورونــا، مبينا 
الــتــعــقــيــم والــتــعــفــيــر شملت  ان حــمــالت 
املؤسسات الصحية واملناطق السكنية. 

واشار الى استمرار الحمالت التي تقوم 
بها الفرق الجوالة بالتنسيق مع حمالت 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار 

الفيروس.

الدوائر الصحية تضاعف جهودها للحد من مخاطر كورونا... تصوير نهاد العزاوي
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اعــمــار 20 مــشــروعــا داخــل  بــاشــرت محافظة نينوى 
قضاء سنجار 110كم شمال غرب املوصل.

وقال محافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري في تصريح 
خاص لـ"الصباح": إن الفرق الهندسية في بلديات نينوى 
والطرق والجسوري وبالتعاون مع الجهد الهندسي في 
شركتي الرماح والسعد الهندسيتني، شرعت بعمليات 
اعمار  لـ20 مشروعا في قضاء سنجار غرب املوصل، 
بمجال الطرق والجسور والتربية والصحة، اضافة الى 

اعمار اكبر املناطق واالحياء املتضررة ضمنه.
وأضــــاف أن حملة االعـــمـــار جـــاءت بــعــد عـــودة األســر 
النازحة الى القضاء  بالكامل، اذ تم تخصيص مبالغ 
اعــمــار الــقــضــاء مــن املــبــالــغ الــتــي تــم صــرفــهــا مــؤخــرا 
العمار املناطق املتضررة باملحافظة، الفتا الى ان مدة 
اعمار املشاريع املذكورة داخل  القضاء، لم تحدد باي 
مــدة او سقف زمــنــي لحني االنــتــهــاء منها. مــن جانب 
امس  االعــرجــي،  املــوصــل زهير  قائممقام  افتتح  اخــر 
املوصل  مدينة  فــي  القديمة  الــبــورصــة  االثــنــني، ســوق 
القديمة بعد خروجها عن الخدمة ملدة ثالثة اعوام على 

خلفية تدميرها بالكامل على ايدي عصابات "داعش" 
االجرامية.

وبـــني االعــرجــي فــي تــصــريــح لـــ"الــصــبــاح" ان املــالكــات 
وتاهيل سوق  اعــمــار  مــن  انتهت  قــد  كــانــت  الهندسية 
الـــبـــورصـــة الــقــديــمــة وعـــدهـــا مـــن اكـــبـــر واقـــــدم اســــواق 
مدينة املوصل، مبينا ان االعمال تضمنت اعمار 300 
محل تجاري و100 مخزن كبير لخزن املواد الغذائية 
املستوردة  واعــادة اعمار مرأب لوقوف السيارات في 
عموم البورصة القديمة الذي استأنف بعد افتتاحه مع 

جميع املحال داخل القديمة لخدمة سكان املدينة.

اعمال حصاد  املقدسة  زراعــة كربالء  مديرية  أنهت 
أكثر  تسويق  متوقعة  والشعير،  الحنطة  محصولي 
مــن 78 ألـــف طــن منهما بـــزيـــادة 22 ألــفــا عــن الــعــام 

السابق.
في غضون ذلــك أعلنت مديرية زراعــة صــالح الدين 
الحنطة حتى  من محصول  املستلمة  الكميات  بلوغ 

االن، 240 الف طن.
وقـــال مــديــر اعـــالم دائـــرة زراعـــة كــربــالء بــاهــر غالي 
لـ"الصباح": ان دائرته حققت نسبة  بتصريح خاص 
100 بــاملــئــة مـــن اعـــمـــال حـــصـــاد جــمــيــع االراضـــــي 

املـــزروعـــة بــمــحــصــولــي الــحــنــطــة والــشــعــيــر للموسم 
الــحــالــي والــبــالــغــة أكــثــر مــن 84 ألـــف دونــــم، منها 79 
ألفا و519 دونما للحنطة، وأربعة آالف و580 دونما 

للشعير. 
وأضــــاف ان الــكــمــيــات املــســوقــة حــتــى نــهــايــة الشهر 
املاضي، بلغت أكثر من 56 ألف طن، مبينا ان معظم 
الحنطة املسوقة هي من الدرجة االولــى، والتي بلغت 
الثانية فبلغت 1837  ألفا و447 طنا، اما الدرجة   54
في حني  طنا،  الثالثة170  الدرجة  كمية  وكانت  طنا، 
بــلــغــت كــمــيــات الــشــعــيــر املــســوقــة 72 طــنــا، متوقعا 
تسويق 78 ألــف طــن هــذا الــعــام بــزيــادة 22 ألــف طن 

عن 2019.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، اعــلــنــت حــكــومــة صــــالح الــديــن 

املحلية بلوغ الكميات املستلمة من محصول الحنطة 
النائب  اعلنه  مــا  بحسب  طــن،  الــف   240 االن،  حتى 
االول للمحافظ رئيس اللجنة الزراعية فيها اسماعيل 

خضير هلوب.
يتم  املحصول  ان  لـ"الصباح"  بحديث خاص  واردف 
الشرقاط وبيجي  تسويقه عبر ستة  سايلوات في 
وتكريت والدور وسامراء والعلم، وكانت هنالك خطة 
الفتتاح سايلوين، بيد ان األزمة املالية حالت دون ذلك، 
للمحصول  االســتــالم  عملية  بــأن  الفالحني  مطمئنا 
مستمرة، وهناك تنسيق عال مع الحكومة االتحادية 
الســتــيــفــاء املـــبـــالـــغ الـــخـــاصـــة بـــاملـــحـــصـــول، مـــع أخــذ 
تــطــمــيــنــات بــتــأمــني جــمــيــع املــبــالــغ لــلــفــالحــني ضمن 

وجبات وحسب تسلسل عملية التسويق.
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حــقــقــت مــحــافــظــة بـــغـــداد نــســبــة انــجــاز 
جيدة بمشروع مستشفى الحرية العام 
بــعــد اســتــئــنــاف الــعــمــل بـــه نــهــايــة شهر 

تشرين الثاني املاضي.
وافـــــاد مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس محمد 
ــــعــــطــــا فــــــي تــــصــــريــــح خــــاص  جـــــابـــــر ال
ـــ"الــصــبــاح" بـــأن املــحــافــظــة لــديــهــا اربــعــة  ل
مـــشـــاريـــع ســتــراتــيــجــيــة ملــســتــشــفــيــات 
ببغداد هي: الفضيلية والنعمان والشعب 
والحرية، منوها بأن مشروع مستشفى 
الــحــريــة الـــعـــام يــعــد احـــد هـــذه املــشــاريــع 
الكبيرة الذي توقف العمل به خالل املدة 
املاضية بسبب االزمة املالية وعدم اطالق 
االقـــالـــيـــم ملحافظة  تــنــمــيــة  مــخــصــصــات 

بغداد.
ونوه بأن املحافظة استحصلت املوافقات 
الالزمة الستئناف العمل به خالل شهر 
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي نــظــرا الهميته 
الذي  االنــدثــار،  الكبيرة وخوفا عليه من 
طال مشاريع ستراتيجية مهمة عدة في 
البالغ  بغداد، مشيرا الى ان  املستشفى 
كلفته 146 مليون دوالر وبتصاميم من 
شركة هندسية اسبانية عاملية مختصة، 
يضم 400 سرير ودارا لالطباء مكونا 

من 100 شقة موزعة بني خمس طبقات، 
اضافة الى بناية طوارئ مكونة من ثالث 
طبقات بمساحة ثمانية آالف و500 متر 

مربع لكل طابق.
واردف العطا: ان املستشفى يحوي ايضا 
الــردهــات مؤلفة من سبع طبقات،  بناية 
فضال عن خمس طبقات لالستشارية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـــفـــصـــحـــا عـــــن اشــــــراف 
للمحافظة  الــتــابــعــة  الــهــنــدســيــة  املـــالكـــات 
على املستشفى بشكل مستمر، مؤكدا 
تــحــقــيــق الــشــركــة املــنــفــذة نــســب انــجــاز 
بلغت 36 باملئة مــن املــشــروع، عــادا ايــاه 
بــانــه مهم جــدا ويــخــدم مناطق عــدة في 
فــي قلب  يقع  لكونه  الــكــرخ، نظرا  جانب 
الــعــاصــمــة، اضــافــة الــى مــا سيقدمه من 
خدمات مميزة، منبها على أن املحافظة 
اكــــدت انــــه ســيــدخــل لــلــخــدمــة بــالــســرعــة 
املــمــكــنــة لــيــرفــع مـــن مــســتــوى الــخــدمــات 

الطبية بالعاصمة وليكون ساندا لها.
وهــي  الصحية  املــشــاريــع  بقية  ان  وبـــني 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات: الـــفـــضـــيـــلـــيـــة والـــشـــعـــب 
والــنــعــمــان املــــوزعــــة بـــني مــنــاطــق الــكــرخ 
انجاز  نسب  ايــضــا  والــرصــافــة، حققت 
مــتــفــاوتــة، الفــتــا فــي الــســيــاق نفسه الــى 
املرحلة  تباعا خالل  انجازها  انه سيتم 

املقبلة.

لــســت مــخــتــصــا بــعــلــم االقـــتـــصـــاد، لــكــنــي ســـوف اســتــعــيــر مصطلحي 
االقــتــصــاد الــكــلــي واالقــتــصــاد الــجــزئــي لــلــحــديــث عــن االصــــالح الكلي 

واالصالح الجزئي. 
عــدد ال  تربط بني  "منظومة  بانه  الكلي  االقتصاد  الــدولــي  البنك  يعرف 
من خاللها  تحدث  التي  والتقنيات  واملـــوارد  السياسات  من  له  حصر 
الكلي،  لالقتصاد  الصحيحة  اإلدارة  دون  ومــن  االقــتــصــاديــة.  التنمية 

ر الحد من الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية". يتعذَّ
بدراسة  ويهتم  االقتصاد،  لعلم  تابع  "فــرع  فهو  الجزئي  االقتصاد  اما 
السلوكّيات االقتصادّية لكل وحدة من وحدات االقتصاد، مثل: األفراد، 
أو الــشــركــات، أو الــقــطــاعــات الــصــنــاعــّيــة، ويــهــتــم بــالــعــوامــل املــؤثــرة في 
في  القرار  في صناعة  االقتصادّية  التغّيرات  وتأثير  األفـــراد،  خيارات 
األسواق، هذا كما يدرس مكونات اقتصادّية معينة؛ كالعالقة بني السعر 

والتكلفة على الشركة اُملنتجة".
بلدنا ثالث دعــوات اصالحية، يمكن تصنيفها  منذ عام 2003 شهد 
كاآلتي: اوال، الدعوات االصالحية الكلية، التي سوف اطلق عليها اسم 
الدعوات االصالحية الحضارية، وقد انطلقت هذه الدعوات فور تشكيل 
مجلس الحكم الذي أعده اصحاب الدعوة االصالحية الحضارية انحرافا 
الدولة  بعد سقوط  الحديثة،  الحضارية  الدولة  لبناء  العلمية  الرؤية  عن 
الدعوة على ضــرورة معالجة "عيوب  املتخلفة، وركــزت هذه  التسلطية 
املجتمع  منه  يعاني  الـــذي  الــعــام"  "التخلف  على  والــقــضــاء  الــتــأســيــس" 

العراقي كمقدمات ضرورية وشرطية لبناء الدولة الحضارية الحديثة.
ثـــانـــيـــا، الـــــدعـــــوات االصـــالحـــيـــة الـــجـــزئـــيـــة الــتــي 
تظاهرات  بعد  الثانية  املالكي  حكومة  طرحتها 
عام 2011، وواصلت طرحها حكومة العبادي، 

ثم عادل عبد املهدي، 
املطلبية  الشعبية  االصــالحــيــة  الـــدعـــوات  ثــالــثــا، 
والــخــدمــيــة، الــتــي ترفعها عــلــى شــكــل شــعــارات 
التظاهرات االحتجاجية التي تشهدها البالد بني 
فترة واخــرى، واخرها تظاهرات تشرين االول 
املاضي. دلت التجربة العملية ان النوعني الثاني 
والــثــالــث مــن الـــدعـــوات االصــالحــيــة ال يحققان 
املطلوب وهو االصــالح الشامل الوضــاع البالد 
النها  واالجــتــمــاعــيــة،  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
تتعامل مع القشور، والنتائج الظاهرية، وتقترح 
حلوال ترقيعية، تسّكن "النشلة" بينما املريض 
مصاب بالسرطان! والسبب ان هذه الدعوات ال 
تنطلق من صورة شاملة للمشكلة، وبالتالي ال 
تستطيع وصف عالج شامل لها. ولهذا فشلت 
الــورقــة االصــالحــيــة الــتــي اقترحها املــالــكــي في 
العبادي  اصــالحــات  وارتــــدت  الثانية،  حكومته 
عليه سلبيا، وكانت حكومة عــادل عبد املهدي 
الكلي  ببعديها  املــشــكــلــة  تــواجــه  ان  مــن  اعــجــز 
والجزئي. اما حكومة مصطفى الكاظمي، فيبدو 
حتى االن  تسير على النهج نفسه، رغــم انني 
رجوته في رسالة خاصة اال يكرر اخطاء من سبقه، ويبدو انها تعاني 
من امرين، االول انها تفكر في اطار الدعوة الجزئية لالصالح، والثاني 
االمــريــن ال يوصالن  لــه، وكــال  املطلبية  الــدعــوة  انها تتصرف بموجب 

للمطلوب. بمعنى: ان التاريخ يعيد نفسه، والحكومات تكرر اخطاءها.
املشكلة في  ان  الحاكمة  السياسية  الطبقة  تــدرك  ان  الصعب  ليس من 
باطارات  اقتصادي  وان جوهرها  ووظيفية،  بنيوية  تأسيسية:  العراق 
الجزئية منها، يجب  املعالجات، حتى  ثقافية وتربوية واجتماعية، وان 
ان تتم في اطار وضمن الوصفة الكلية للعالج والحل. ومن امثلة ذلك 
مشكلة البطالة، التي هي أحد افرازات الخلل الحاد في املركب الحضاري. 
فقد تعودت الحكومات ان تفتح باب التعيني في الدوائر الحكومية كلما 
انفجر الشارع ضدها. وغني عن البيان ان هذه معالجة زبائنية تؤدي 
اعباء  مــن  وتــزيــد  للدولة،  الوظيفي  الجهاز  فــي  التضخم  استمرار  الــى 
موازنتها، من دون ان تحقق ايرادا انتاجيا لها. هذه معالجة جزئية. اما 
املعالجة الكلية فتتمثل بخلق فرص عمل انتاجية للشباب، في الزراعة 
والصناعات املختلفة، وهذا ما يمكن ان يتم عبر فكرة املشاريع الذكية 

التي طرحناها اكثر من مرة.
ما زلنا في اول الطريق بالنسبة لحكومة الكاظمي، فاما ان تسير في 
طريق االجراءات الترقيعية الفوقية الجزئية، او ان تختار بعلم وشجاعة 
تتبنى  ان  يعني  الثاني  الخيار  الحضارية.  الكلية  االصــالحــات  طريق 
الحكومة اطروحة الدولة الحضارية الحديثة، وتضع وصفة للعالج على 
االســاس.  هــذا  على  وتتصرف  وبعيد،  ومتوسط  قصير  ابــعــاد:  ثالثة 
واطــالــة اضافية ملعاناة  للفشل،  اخــرى  اال وصفة  ليس  ذلــك  كل ماعدا 

العراقيني املمتدة منذ خمسني عاما او يزيد.
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تحت األرض
تــايــمــز" عن  "نــيــويــورك  ـــك، نقلت صحيفة  إلـــى ذل
الــســريــة في  الــخــدمــة  مــصــادر مطلعة أن موظفي 
الــبــيــت األبــيــض نــقــلــوا الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
كـــان يستعمل  تــحــت األرض  ـــى مــخــبــأ  إل تـــرامـــب 

سابقا خالل الهجمات اإلرهابية.
مع  تعاطفه  أن  من  أيــام  "بعد  الصحيفة:  وتابعت 
جورج فلويد، الرجل الذي ُقتل، طغت على الرئيس 
تـــهـــديـــداتـــه بــتــصــعــيــد الـــعـــنـــف ضــــد (الـــلـــصـــوص 
أمس  تــرامــب  السيد  الــشــغــب)، وأمــضــى  ومثيري 
األول األحــد بعيدا عن األنظار، حتى عندما كان 
بــعــض مــســتــشــاري حــمــلــتــه يـــوصـــون بـــأن يلقي 
خــطــابــًا مــتــلــفــزًا عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي قــبــل ليلة 
أخرى من العنف املحتمل، كان املبنى فارغا، حيث 
الذين  األبــيــض  البيت  إخــبــار بعض مسؤولي  تــم 
الحضور في حــال تجدد  بعدم  للعمل  يخططون 

االضطرابات".
وأضافت، "ولكن في وقت كان بعض املساعدين 
أثناء رسمهم  يحثونه على االبتعاد عن (تويتر) 
ستراتيجية أكثر مراعاة، لم يتمكن السيد ترامب 
الرسائل حيث  التغريد بسلسلة من  من مقاومة 

قام بتوبيخ الديمقراطيني".

اليسار املتطرف
واتــهــم تــرامــب مــن وصفهم بـــ "الــيــســار املتطّرف" 
النهب وإشعال  التي شملت  العنف،  بإثارة أعمال 
الــحــرائــق، وقــــال: إن املــتــظــاهــريــن "يــلــحــقــون الــعــار 
بذكرى الرجل"، يعني القتيل جورج فلويد، واعتبر 
أال نسمح ملجموعة صغيرة من  أنه "يجب علينا 

املجرمني واملخربني بتدمير مدننا"، ونسب حالة 
الراديكالي  اليسار  مــن  "مجموعات  إلــى  الفلتان 
املتطرف" وخصوصا املعادين للفاشية، وأضاف 
املتحدة  الــواليــات  "ستقوم  مقتضبة،  تغريدة  في 
تنظيما  أنــتــيــفــا)  (مــنــظــمــة  بتصنيف  األمــيــركــيــة 

إرهابيا".
وكــانــت عــمــدة واشــنــطــن، مــوريــل بــاوســر، أعلنت 
كولومبيا،  مقاطعة  مستوى  على  التجوال  حظر 
"تــويــتــر": "وضعت  فــي  وأضــافــت عبر صفحتها 
قوات الحرس الوطني قيد االستعداد لدعم شرطة 

العاصمة".

ــــد تــــرامــــب، إلـــى  ودعــــــت بــــاوســــر، الـــرئـــيـــس دونــــال
وتذكر  االنقسام  تثير  تغريدات  نشر  عــن  الكف 

العنصريني بماضي البالد.
 NBC قناة باوسر في مقابلة مع  وقالت موريل 
األميركية أمس االثنني، ردًا على تعليقات ترامب: 
"على الرئيس مسؤولية املساعدة في تهدئة األمة"، 
وأضــافــت: "يمكنه أن يبدأ بعدم إرســال تغريدات 
مــثــيــرة لــالنــقــســام تــهــدف إلـــى الــتــذكــيــر باملاضي 

العنصري في بالدنا".
وتــابــعــت قــائــلــة: "مــا أود سماعه مــن الــرئــيــس هو 
القيادة، وأود أن أسمع عناية واهتماما حقيقيني 
في  العرقية  العالقات  مع  نحن  وأيــن  ملجتمعاتنا 

الواليات املتحدة".
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أشـــــــارت عـــمـــدة الــعــاصــمــة 
الواليات  دستور  أن  إلى  املقابلة  األميركية خالل 
عن  بالتعبير  للمتظاهرين  الحق  يعطي  املتحدة 
رأيهم لكن ال يعطيهم الحق بتدمير املدينة، وذلك 
بــعــد أن شــهــدت الــعــاصــمــة احــتــجــاجــات حــاشــدة 
التوالي  على  الثاني  لليوم  ونهب  تخريب  وأعمال 

منذ ليل السبت.
وأكـــــدت بـــاوســـر أن املــديــنــة تــعــمــل عــلــى تنظيف 
مع  وتعمل  االحــتــجــاجــات  عــن  الناجمة  األضــــرار 
التأكد من أن يسود الهدوء في  قــوى األمــن على 

املدينة.

قتلى ومعتقلون
لــشــبــكــة "CNN" األمــيــركــيــة،  وبــحــســب إحـــصـــاء 
أيــار  املعتقلني 4 آالف شخص منذ 26  بلغ عــدد 
املـــنـــصـــرم وحـــتـــى صـــبـــاح أمــــس االثــــنــــني، بسبب 

مــوجــة االحــتــجــاجــات الــتــي اجــتــاحــت عــــددا من 
املدن األميركية وأدت بحسب مصادر إلى مقتل 
بجروح  املئات  وأصابة  األقــل  على  4 متظاهرين 

وكذلك مقتل رجل شرطة وإصابة آخرين.
هـــذا وال تــــزال االحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي تــحــولــت في 
للمنشآت  أعمال نهب وحــرق  إلى  املناطق  بعض 
الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر 
للتجول في بعض املناطق ونشر مزيد من رجال 

الشرطة والحرس الوطني.
مينيابوليس،  عــن  فــضــال  االحــتــجــاجــات،  وتــعــم 
أنجلوس  البالد مثل: نيويورك ولــوس  أكبر مدن 
ومـــيـــامـــي وســـيـــاتـــل وفـــيـــالديـــلـــفـــيـــا والـــعـــاصـــمـــة 

واشنطن.
بينها  أميركية،  مدينة   40 في  مواجهات  ودارت 
لــــوس أنـــجـــلـــوس وشــيــكــاغــو وأتـــالنـــتـــا، مـــا دفــع 
السلطات في هــذه املــدن إلــى فــرض حظر تجول 
ليلي، في حني استدعت واليات عدة قوات الحرس 
الوطني للمساعدة في السيطرة على االضطرابات 
األهلية التي لم تشهد الواليات املتحدة مثيال لها 

منذ سنوات عدة.
ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات اآلالف 
الــعــمــد وتــوقــيــف  الــقــتــل  تــهــمــة  بــتــوجــيــه  للمطالبة 
آخـــريـــن فـــي قــضــيــة جــــورج فــلــويــد، الــــذي قضى 
ديريك  األبــيــض،  الــشــرطــي  جثم  بعدما  اختناقا 

شوفني، على رقبته بوحشية.
وفي لوس أنجلوس أطلق عناصر األمن األعيرة 
املطاطية واسُتخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين 

أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.
وفي مدن عدة، بينها نيويورك وشيكاغو، وقعت 

مواجهات بني املحتجني والشرطة التي استخدمت 
رذاذ الفلفل ردا على رشقها بمقذوفات، في حني 
عــدة في  الزجاجية ملحال  الــواجــهــات  تــم تكسير 

فيالدلفيا.
نحو  تعبئة  تمت  أنــه  البنتاغون  أعلن  جهته  مــن 
خمسة آالف عنصر من الحرس الوطني في 15 
والية، وكذلك في العاصمة واشنطن، مع تجهيز 

ألفني آخرين احتياطيا.

العفو الدولية
وفي ظل تقارير إعالمية متعددة حول هجمات 
"منظمة  حثت  املحتجني،  على  الشرطة  لعناصر 
العفو الدولية" السلطات األميركية على الكف عن 
اســتــخــدام "الــعــنــف املــفــرط" ضــد املتظاهرين في 
االحتجاجات التي تعم الواليات املتحدة، معتبرة 

أن شرطة البالد فشلت في تنفيذ التزاماتها.
الـــواليـــات  فـــي  للمنظمة  األبـــحـــاث  مـــديـــرة  وقـــالـــت 
املتحدة، رايتشيل وورد، في بيان أصدرته أمس: 
البالد  أنــحــاء  كــل  فــي  األميركية  الشرطة  "تفشل 
فــي تنفيذ الــتــزامــاتــهــا فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي 
التظاهر  فــي  الــحــق  بــاحــتــرام وتسهيل  الــخــاصــة 
سلميا، وتزيد من توتر األوضاع وتعرض حياة 

املتظاهرين للخطر".
وتـــابـــعـــت أن عــلــى الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، "إنهاء خطابته وسياساته املليئة بالعنف 
الحكومة  أنه "يجب على  والتمييز"، مشددة على 
تضمن  أن  املستويات،  جميع  وعلى  األميركية، 
حق التظاهر وفقا للقانون الدولي"، داعية الشرطة 
إلى نزع السالح وخوض الحوار مع املتظاهرين.  
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هــــددت الــصــني بــاتــخــاذ إجــــــراءات صـــارمـــة لــلــرد 
اإلضـــــرار بمصالحها،  أمــيــركــا  مـــحـــاوالت  عــلــى 
املعاملة  إنهاء  واشنطن  قــرار  على خلفية  وذلــك 
الخاصة لهونغ كونغ واتخاذ تدابير ضد الطالب 

والشركات الصينية.
الــخــارجــيــة، تشاو  بــاســم وزارة  املــتــحــدث  وقــــال 
البلدين  "كــال  االثنني:  أمــس  للصحفيني،  ليجيان 
يستفيدان من التعاون الثنائي، لكن بكني ستدافع 

بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية".
املـــال فــي حكومة  فــي السياق نفسه، قــال وزيـــر 
هــونــغ كــونــغ بــــول تـــشـــان، أمــــس االثـــنـــني، إن أي 
عقوبات أميركية ضد هونغ كونغ ستضر أيضا 
هونغ  في  العاملة  األميركية  الشركات  بمصالح 

كونغ.
ـــــصـــــادرات الــســنــويــة  وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى أن "ال
للسلع املــنــتــجــة فــي هــونــغ كــونــغ واملـــصـــدرة إلــى 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــقــل عــن 2 بــاملــئــة مــن اإلنــتــاج 
أو  األوروبــيــة  الـــدول  إلــى  التوجه  ويمكن  املحلي، 
اليابان عوضا عن الواليات املتحدة في استيراد 

التكنولوجيا".
وتابع تشان: "الواليات املتحدة هي أكبر اقتصاد 
في العالم، وأي عقوبات يمكن أن تؤثر في توريد 
ـــســـوق، لـــن نــتــعــامــل مـــع هــــذا األمـــر  الــســلــع فـــي ال
باستخفاف، وسنراقب تطور األحداث عن كثب".

وأضـــاف الــوزيــر: "مــن ناحية أخـــرى الــصــني هي 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتحافظ باستمرار 
عــلــى مـــعـــدالت عــالــيــة مـــن الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، 
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــات نـــمـــوهـــا وســــوقــــهــــا الــضــخــمــة 
تــجــذب مــصــالــح الــعــديــد مــن الــشــركــات املــتــعــددة 

الجنسيات".
وختم تشان: "ستعاني هونغ كونغ حتما في هذه 
على  الحفاظ  واصلنا  إذا  ولكن  الكبيرة،  اللعبة 
استقرار  إلى  إضافة  الخاصة،  ومزايانا  نظامنا 
السوق، فإن مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي 

في آسيا ستظل فريدة من نوعها".
وأعـــلـــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، أن 
الواليات املتحدة تعتزم فرض عقوبات على عدد 
من  املسؤولني في الصني وهونغ كونغ تتهمهم 

بتقويض الحكم الذاتي للكيان.
وكان البرملان الصيني قد وافق األسبوع املاضي 
عــلــى مــشــروع قــانــون األمــــن لــهــونــغ كــونــغ للحد 
والتدخل  واإلرهــــاب  واالنــفــصــال  التحريض  مــن 
الــخــارجــي، وتــصــر الــســلــطــات فــي بــكــني وهــونــغ 
كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد 
الذين يهددون أمن  صغير من "مثيري الشغب" 
الصني القومي، األمــر الــذي أثــار غضب الواليات 

املتحدة وبعض من الدول.
إذ هددت الواليات املتحدة بفرض عقوبات على 
القومي في  األمــن  قــانــون  الصني حــال تطبيقها 
املدينة،  انفصال"  "منع  إلــى  الــهــادف  كونغ  هونغ 
كــمــا طــالــب االتـــحـــاد األوروبـــــي الــصــني بــاحــتــرام 

الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
في املقابل، قال وزير الخارجية األميركي مايك 
الشيوعي  للحزب  العسكري  التقدم  إن  بومبيو، 
الصيني حقيقي ويمثل تهديدا محتمال للواليات 
املــتــحــدة. وأضـــاف فــي تــغــريــدة عبر حسابه في 
عسكري  لعرض  فيديو  بمقطع  أرفقها  "تويتر" 
للجيش الصيني في العاصمة بكني عام 2019ّ، 
أن وزارة الدفاع األميركية تفعل كل ما بوسعها 

للتأكد من فهمها لهذا التهديد.

كــمــا صــــرح بــومــبــيــو فـــي مـــداخـــلـــة عــلــى شبكة 
"فوكس نيوز" األميركية، بأن اإلجراءات األخيرة 
مسؤوليه  أن  ُتظهر  الصيني  الشيوعي  للحزب 
ــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  يـــســـعـــون بـــنـــشـــاط إليـــــــــذاء ال
ترامب  الرئيس  أن  وأضــاف  الغربيني،  وحلفائها 
مستعد للرد على أي عدوان صيني، الذي قال إنه 

تصاعد مع مرور الوقت.
وتـــابـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي أن الــصــني 
"نقضت عهودها" بما يتعلق بمنح الحكم الذاتي 
الواليات املتحدة ستلغي  لهونغ كونغ، مؤكدا أن 
اإلجراءات التفضيلية التي كانت ممنوحة لهونغ 

كونغ بسبب وضعها الخاص.
الــشــيــوعــي الصيني دخــل  وأضــــاف، أن "الــحــزب 
في اتفاق مع اململكة املتحدة يسمح لهونغ كونغ 
ملــدة 50 عــامــا، وقد  ذاتــي  بالحصول على حكم 
نكثوا وعودهم في منتصف الطريق، تلك الوعود 

التي قطعتها الصني على نفسها أمام العالم".
وشدد بومبيو قائال: "لقد نكث الحزب الشيوعي 
ـــواليـــات  الــصــيــنــي اآلن بــــوعــــده، وســـــوف تــــرد ال
املتحدة على ذلك". وأوضح أن واشنطن "ستتخذ 
لــهــونــغ كونغ  التفضيلية  املــعــامــلــة  إللــغــاء  إجــــراء 
بقية  عــن  والــســفــر  للجمارك  منفصلة  كمنطقة 
الــصــني، وســـوف تتخذ الـــواليـــات املــتــحــدة أيضا 
مــســؤولــي جمهورية  ملعاقبة  الــالزمــة  الــخــطــوات 
بشكل  املتورطني  كونغ  وهونغ  الشعبية  الصني 
الذاتي  الحكم  تآكل  فــي  مباشر  غير  أو  مباشر 
لــهــونــغ كـــونـــغ". وبــــني بــومــبــيــو أن األمــــر لـــم يعد 
كونغ  هونغ  الصينيون  عامل  إذا  "ألنــه  منطقيا، 
التي يعاملون بها الصني، فال  بالطريقة نفسها 
يوجد أساس للواليات املتحدة ملعاملتها بشكل 

مختلف أيضا".
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للمعهد  ــيـــة  االصـــالحـ ــة  ــــورقــ ال تــضــمــنــت 
الــعــراقــي لــالصــالح االقــتــصــادي تطوير 
الجانب الصناعي، وتحقيق االمن الغذائي 
الوطني، بما يعود  وتدوير عجلة االنتاج 
باملنفعة على االقتصاد الوطني، اذ يمثل 
لعملية  الــزاويــة  الصناعي حجر  املفصل 

التنمية االقتصادية املستدامة.
ــداد الـــورقـــة محمد علي  عــضــو فــريــق اعــ
ذيــاب قــال: ان «عــدد املشاريع الصناعية 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــــحــــدود 54الــــــف 
مــــشــــروع صـــنـــاعـــي (حــــرفــــي , صــغــيــر, 
بحدود  منها  واملتوقف  كبير)  متوسط, 

90 باملئة، وبحاجة الى دعم مصرفي».
واشـــــــــار الــــــى اهـــمـــيـــة تـــبـــنـــي جـــمـــلـــة مــن 
االجـــــــــــراءات لـــدعـــم الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
باالعتمادات  االستيرادات  حصر  اهمها 
للتعامل  واصــــــدار ضـــوابـــط  املــســتــنــديــة 
ــــحــــواالت املـــصـــرفـــيـــة لــلــحــيــلــولــة دون  ــال بــ
تـــزويـــر االجــــــازات واملــســتــنــدات األخـــرى 
األمـــوال،  وغسل  تهريب  دون  والحيلولة 
ــيـــة  ــالـ ــة ومـ ــيـ ــيـــالت مـــصـــرفـ ــهـ ومــــنــــح تـــسـ
مــــيــــســــرة لـــلـــمـــشـــمـــولـــني بــــقــــرض الـــبـــنـــك 
املــركــزي واعــتــبــار املــشــروع هــو الضمان 
الصناعات  اتــحــاد  مــن  وبتأييد  املطلوب 
املتوقفة  املصانع  لتشغيل  العراقي وذلك 
وتقليص  للعاطلني  ولتوفير فرص عمل 
البطالة، فضال عن تخفيض سعر الفائدة 
لــلــقــروض املــمــنــوحــة مــن الــبــنــك املــركــزي 

واملصارف لتشجيع االستثمار».

ضمان الودائع
الــــــورقــــــة ركــــــــزت عــلــى  واكــــــــد ذيــــــــاب ان 
«تــأســيــس شــركــة ضــمــان الـــودائـــع لدعم 
ــة الـــنـــقـــديـــة  ــلـ ــتـ ــكـ ــل الـ ــيـ ــغـ االئــــتــــمــــان وتـــشـ
ــتـــرجـــاع مــبــالــغ الـــقـــروض  املــكــتــنــزة، واسـ
املــســتــحــقــة لــلــمــصــارف الــحــكــومــيــة كافة 
بــمــا فــيــهــا املــبــالــغ املــســتــحــقــة فـــي فـــروع 
املصارف في اقليم كردستان وتدويرها 
الخاص  القطاع  ملستحقني جدد، وإعفاء 
ديــون  ايــة  او  املترتبة عليه  الضرائب  مــن 
للقطاع الــعــام بــذمــة الــقــطــاع الــخــاص بما 
التي منحت لهم قبل عام  فيها القروض 
باملهن  الــعــمــل  يــعــيــدوا  ان  بــشــرط   2003
ــام 2003  الــتــي كــانــوا يــزاولــونــهــا قــبــل عـ
صرف  وكــذلــك  تطويرها،  على  ويعملوا 
مــســتــحــقــات الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــخــاص 
عــام 2003  قبل  للفترة  الدولة  بذمة  التي 
والتي لم تصرف لغاية االن، ووضع آلية 
وتشغيل  تــمــويــل  عملية  تــحــقــق  ملــتــابــعــة 
والعمل  واملــتــوســطــة  الصغيرة  املــشــاريــع 
تنفيذ  تــواجــه  التي  املــعــوقــات  تذليل  على 

تلك األعمال مع رصد وتقييم النتائج». 

ة الرسوم الجمركيَّ
ولــــفــــت الـــــــى «اهــــمــــيــــة قــــيــــام املــــصــــارف 
ــقـــروض املــشــاريــع  الــحــكــومــيــة املـــانـــحـــة لـ
قــروض  مــن  الــالزمــة  التسهيالت  بتقديم 
اعــتــمــادات واستقطاع  وضــمــانــات وفــتــح 
ــوم الــجــمــركــيــة والـــضـــمـــان  ــرســ ــ جــمــيــع ال
والضريبة مباشرة دون حاجة املقترض 
املعنية،  الحكومية  املــؤســســات  ملــراجــعــة 

االبتزاز  الوقت وضمان عدم  له  ما يوفر 
وتـــقـــلـــيـــل الــــفــــســــاد املـــنـــتـــشـــر فـــــي هــــذه 
الكتروني  برنامج  واعتماد  املــؤســســات، 
الستيفاء جميع انواع الضرائب لضمان 
االستقطاع العادل من جميع فئات الشعب 
الى مراجعة  الحاجة  بدون استثناء دون 
او  املركزي  والبنك  املالية  لــوزارة  املواطن 
االهلية  واملــصــارف  الحكومية  املــصــارف 

وشركات التأمني.

األمن الغذائي
فــــي مــفــصــل االمــــــن الـــغـــذائـــي والــــدوائــــي 
اكــد ان الــورقــة االصــالحــيــة شـــددت على 
الدوائي  التصنيع  اهمية تشكيل مجلس 
وعضوية  الصحة  وزيــر  السيد  برئاسة 
وكالء الوزارة ومدراء األقسام الفنية ذات 
الــعــالقــة فــي وزارة الــصــحــة وعــضــو من 
املــســتــشــاريــن فــي رئــاســة مجلس  هيئة 
الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للجمارك 
ومدير عام التنمية الصناعية وممثل من 
أعضاء   4 و  لالستثمار  الوطنية  الهيئة 
ــخـــاص، فــضــال عـــن مــديــر  ــقــطــاع الـ مـــن ال
ــة  ــ ــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــصــنــاعــة األدويـ عــ
واملستلزمات الطبية في سامراء والشركة 
الــعــربــيــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة (أكـــــاي) 
على  الدوائية  للبحوث  ابن سينا  ومركز 
أن تكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء 
ــذا املــجــلــس بــتــوســيــع االنـــتـــاج  ويــعــنــى هــ
االستثمارات  وجـــذب  وتشجيع  الــدوائــي 
ــذا الــقــطــاع ولــه  املــحــلــيــة واألجــنــبــيــة فــي هـ
صالحيات واسعة القامة صناعة دوائية 
الحديثة  التكنولوجيا  وإدخـــال  متطورة 
واملستحضرات  االنسولني  انتاج  لغرض 
ــواد أخــرى  املــضــادة ملــرض الــســرطــان ومـ
وتـــطـــويـــر  عــــالــــيــــة». ودعـــــــم  تـــقـــنـــيـــة  ذات 

ماليا  الدوائية  للبحوث  سينا  ابــن  مركز 
بانشاء عدة  والسماح  وفنيا  ولوجستيا 
مراكز بحثية دوائية متطورة وعن طريق 

القطاع الخاص. 

تصديق الفواتير
ونــبــه الــى ضـــرورة إعــفــاء (املـــواد األولــيــة، 
الثانوية،  واملـــواد  والتغليف  التعبئة  مــواد 
املكائن واالجهزة املختبرية من إجراءات 
ــيـــر وشـــــهـــــادات املــنــشــأ  ــفـــواتـ تـــصـــديـــق الـ
ــار  ــتــــصــ ــة واالقــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــ ــي الــــســــفــــارة ال ــ فـ
الــتــجــارة في  عــلــى تصديقها فــي غــرفــة 
بــلــد املــنــشــأ، كــونــهــا تــأخــذ وقــتــًا طــويــًال 
ــة لــتــلــك  ــيـ ــعـــراقـ ــــى الـــســـفـــارة الـ ــلـــذهـــاب الـ لـ
ــدول وتــصــديــقــهــا، وفــســح املــجــال أمــام  ــ ال
لالستثمار  األجنبية  الــدوائــيــة  الشركات 
جميع  وتسهيل  الوطنية  مصانعنا  مــع 
اإلجــــــــــــــراءات مـــــن خـــــــالل إعــــــــــادة الـــنـــظـــر 
من  لالستفادة  الصحة  وزارة  بتعليمات 
دخــــول كــــوادر فــنــيــة وتــكــنــولــوجــيــة لرفع 
ــاءة وتـــطـــويـــر الـــخـــطـــوط اإلنــتــاجــيــة  ــفـ ــكـ الـ
وزيــــــادة اإلنـــتـــاج والــنــوعــيــة واالســتــعــانــة 
بقانون االستثمار رقم (13) لسنة 2006 
وتــعــديــالتــه، والــســعــي لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
مـــشـــاركـــة بـــني الـــقـــطـــاع الـــعـــام والـــخـــاص 

(املحلي واألجنبي) في هذا القطاع». 
ــزت الـــورقـــة عــلــى تــشــريــع  ــ ــاف «ركــ ــ واضــ
قـــانـــون خــــاص لــلــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة من 
خالل تشكيل لجنة من خبراء الصناعة 
الـــدوائـــيـــة فـــي الــرابــطــة الــعــراقــيــة ملنتجي 
الــصــحــة  وزارة  ــن  مــ وأعــــضــــاء  األدويــــــــة 
(دائرة األمور الفنية) وأعضاء من اللجنة 
ــواب الــعــراقــي  ــنـ الــقــانــونــيــة فـــي مــجــلــس الـ
وان  واملـــــعـــــادن،  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــن  ــ ومـ
الدوائية  بالصناعة  خــاص  قانون  وضــع 

يهدف الى تنظيم عمل وتطوير الصناعة 
ــك لــعــدم وجـــود  ــ الـــدوائـــيـــة فـــي الـــعـــراق وذل
ينظم  الــدوائــيــة  للصناعة  خـــاص  قــانــون 
العراق، إنما يعتمد  القطاع في  أمور هذا 
املرقم  فقط قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

40 لسنة 1970».

املشاريع الساندة
شــــــــددت الــــــورقــــــة بـــحـــســـب ذيــــــــاب عــلــى 
«تــــشــــجــــيــــع املــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
او  إلنشاء  واملحلية  األجنبية  والشركات 
املــســاعــدة بــإنــشــاء مــشــاريــع انــتــاج املــواد 
الدوائية  املصانع  والتي تحتاجها  االولية 
بــغــيــة تــقــلــيــل االعــتــمــاد عــلــى االســتــيــراد 
ودعم األمن الدوائي، فضال عن املشاريع 
ــعــبــوات الــزجــاجــيــة  الــســانــدة كــمــصــانــع ال
ــراق مــنــهــا (120 –  ــعــ ــ ال ــتـــي يــســتــهــلــك  الـ
150 مــلــيــون قــنــيــنــة ســنــويــا) ومــصــانــع 
الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف، وتــوفــيــر االعـــفـــاءات 
من رسوم الجمارك و الضرائب لكل من 
(املـــواد األولــيــة ، مــواد التعبئة و التغليف 
واملواد الثانوية، مكائن االنتاج واالجهزة 
املختبرية) لخفض كلف االنتاج و تمكني 
ــع املـــســـتـــورد  ــانـــع مــــن املـــنـــافـــســـة مــ املـــصـ
املــســتــثــمــريــن ملعالجة  االجــنــبــي و جـــذب 
املستثمرين  من  الكثير  تفضيل  تحدي 
االردن  فـــــي  األدويـــــــــــة  ــانــــع  مــــصــ إقـــــامـــــة 
وتصدير منتجاتها الى العراق، كما البد 
ــراء تــعــديــل عــلــى قــانــون  مــن ضــــرورة إجــ
مــزاولــة مهنة الصيدلة في الــعــراق رقــم ( 
لقدم  بالدواء  والخاص  لسنة 1970   (40
الــقــانــون وعـــدم مــالءمــتــه لــهــذا الــوقــت وال 
يتفق حتى مع قوانني الدول املجاورة ولم 
من  بالرغم  اآلن  حتى  تعديل  أي  يحدث 

املطالبات».

ــادي  ــتـــصـ ــأن االقـ ــالـــشـ ــدم مــخــتــص بـ تـــقـ
بمجموعة من املقترحات لتجاوز اضرار 
العراقي  االقــتــصــاد  على   (19 ــــ  (كوفيد 
الـــــذي يـــواجـــه مــشــكــلــتــني فـــي آن واحـــد 
وتفشي  النفط  اسعار  بتراجع  تتمثالن 
اقتصاد  فــي  الــضــرر  والحاقه  الفيروس 
كــل مــن الــحــكــومــة والــشــركــات واالهــالــي 
(اصحاب املشاريع الصغيرة ومحدودي 

الدخل والعاملني باالجر اليومي.
وأوضح االكاديمي االقتصادي الدكتور 
لـ»الصباح»  البيضاني في حديث  ماجد 
الضرائب  تخفيف  يتضمن  املقترح  ان 
ــــقــــطــــاع الــــخــــاص ذات  ــلـــى شــــركــــات ال عـ
أو  املــواطــن  مــع  بعملها  املباشر  التماس 
اعــفــاءهــا مــنــهــا مــقــابــل تنفيذ مــشــاريــع 

اعمارية تحرك عجلة االقتصاد».
وأضـــــاف «مــــن الــــضــــروري بــــذل افــضــل 
تحول  دون  الحيلولة  أجـــل  مــن  الــجــهــود 
ــى مــشــكــالت مـــالءة  مــشــكــلــة الــســيــولــة إلـ
الخاص  القطاع  ان شــركــات  رغــم  مالية، 
بقدر  السيولة  من مشكلة  تعاني  ال  قد 
ما تحرص على الدخول في سوق العمل 
وتحقيق مكاسب ومنافع متبادلة تخدم 
ــراف الــثــالثــة (الــحــكــومــة والــشــركــات  االطــ

ذاتها واملواطن)».

طريق االنتعاش
شدد البيضاني على ضرورة « تحقيق 

ــة والـــتـــبـــاعـــد  ــ ــزل ــعــ ــ ــروط الـــســـالمـــة وال ــ ــ شـ
في  فاعلة  نتائج  من  لها  ملا  االجتماعي 
الــفــيــروس وتداعياته  انــتــشــار  الــحــد مــن 
بما  لــالســر،  االقتصادية  الــجــوانــب  على 
ــي طــريــق  ــار فــ ــســ ــن شـــأنـــه تـــعـــزيـــز املــ مــ

االنتعاش».
واشار الى ان «الوضع االقتصادي الهش 
استمرار  يتحمل  ال  االســـر  مــن  للكثير 
الحجر املنزلي ما يحتم االلتزام بضوابط 
الفتح  اعــادة  لغرض  االجتماعي  التباعد 
والخدمية،  العامة  للقطاعات  التدريجي 
الـــى ان نستقر عند  بــالــتــالــي  يــــؤدي  مــا 
مــســتــوى تــكــون فــيــه املــخــاطــر الصحية 
واالقــتــصــاديــة مــتــوازنــة بأفضل صــورة 
ممكنة، وتكون مناعة املجتمع تلوح في 

األفق».

ة السوق املحليَّ
وأكد ان «من غير املمكن استمرار الوضع 
ــى مـــا ال نــهــايــة، مـــا يــدعــو الــى  الــحــالــي الـ
تبني دراسة جادة وحقيقية الحتياجات 
داخل  انتاجه  يمكن  املحلية مما  السوق 
العراق وتقليص كميات املواد التي يمكن 

استيرادها الى ادنى الحدود».
ورأى ان ذلــك من شأنه ان «يوِجد حالة 
من االعتدال في امليزان التجاري لصالح 
العراق بعد ان كانت كفته ترجح لصالح 
البلد، فضًال  منها  يستورد  التي  الــدول 
عــــن ان تــنــفــيــذ هـــــذه الـــــدراســـــة يــتــطــلــب 
ــاون فــيــمــا بــيــنــهــا  ــعـ ــتـ ــن جـــهـــة تـ  أكـــثـــر مــ

النجازها».

تأجيل الضرائب
كان صندوق النقد الدولي قد رأى في 
ــل  وقـــت ســابــق ان بــنــاء الــجــســر املــوصِّ
إلى التعافي يتمحور في أربع أولويات 
بهذا الخصوص تتمثل في االستمرار 
بتدابير االحتواء الضرورية ودعم النظم 
البلدان  مــن  لكثير  وبالنسبة  الصحية 
النامية – يعني هذا عملية إعادة توزيع 
الــعــامــة املـــحـــدودة، كما  لــلــمــوارد  دقيقة 
الــضــروريــة؛  السلع  تــدفــق  ــادة  زيـ يعني 
سالسل  اضطرابات  من  الحد  فعلينا 
ــعــــرض، واالمـــتـــنـــاع عــلــى الـــفـــور عن  ــ ال
فــرض قيود على صـــادرات اإلمـــدادات 
ــة، وحـــمـــايـــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الـــطـــبـــيـــة واملــــــــــواد الــ
املتضررين من األفراد والشركات من 
خالل إجراءات موجهة وجيدة التوقيت 
عــلــى مــســتــوى املــالــيــة الــعــامــة والــقــطــاع 
ــع اخـــتـــالف  ــذا مــ ــ املــــالــــي. و يــخــتــلــف هـ
تأجيل  يتضمن  لكنه  الــبــلــدان،  ظــروف 
والتحويالت  األجــور،  ودعــم  الضرائب، 
الــنــقــديــة لــلــقــطــاعــات األكـــثـــر هــشــاشــة؛ 
واملساعدات  البطالة  تأمينات  وتمديد 
االجتماعية؛ وتعديل ضمانات االئتمان 

وشروط القروض بصفة مؤقتة». 
وحث على «تخفيف الضغط عن النظام 
ــد عــــززت  ــ ــعــــدوى وقـ ــ ــــي وتـــجـــنـــب ال ــال املــ
البنوك رؤوس أموالها وسيولتها على 
مـــدار الــعــقــد املــاضــي، وســـوف ُتخَتبر 
صـــالبـــتـــهـــا فــــي هـــــذه الـــبـــيـــئـــة ســريــعــة 
التغيير. ويواجه النظام املالي ضغوطا 
ــم الـــتـــحـــفـــيـــز الـــنـــقـــدي  ــهـ ــيــــرة، ويـــسـ ــبــ كــ

بـــــدور ال غنى  الــســيــولــة  وتــســهــيــالت 
عنه في هذا السياق. وقد تم تخفيض 
أســعــار الــفــائــدة فــي كثير مــن الــبــلــدان. 
ــرئــيــســة  ــة ال ــزيــ ــركــ ــت الـــبـــنـــوك املــ ــامــ وقــ
الــعــمــالت، كما  تــبــادل  بتفعيل خــطــوط 
ــًا جــــديــــدة لــتــخــفــيــف  ــطـــوطـ أنــــشــــأت خـ

الضغط عن األسواق املالية».

مرحلة التعافي
وتابع في «الوقت الذي نمر فيه بمرحلة 
االحــتــواء هــذه، يجب أن نخطط ملرحلة 
التي  الغائرة  اآلثــار  من  بالحد  التعافي 
األزمــة ويتطلب هذا  أن تسببها  يمكن 
الــنــظــر بــعــنــايــة فـــي الــتــوقــيــت املــنــاســب 
الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، 
اســتــنــادا إلــى أدلـــة واضــحــة عــن تراجع 
الوباء، وريثما تترسخ إجراءات تحقيق 
األعمال  وتبدأ  االقتصادي  االستقرار 
التجارية في العودة إلى سابق عهدها، 
سيتعني علينا التحرك سريعا لتعزيز 
ــروري  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــون مـ ــكــ ــيــ ــب، وســ ــلــ ــطــ ــ ال
املالي،  للتحفيز  منسقة  عملية  إطــالق 
ــــل الـــتـــضـــخـــم مــنــخــفــضــا  ــثـــمـــا ظـ ــيـ وحـ
ينبغي  الثبات،  من  درجــة جيدة  وعلى 
الــنــقــديــة محتفظة  الــســيــاســة  تــظــل  أن 
مــن عمل  والبـــد  الــتــيــســيــري،  بطابعها 
املزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر 
ــع للتحرك من  مــن املــــوارد وحــيــز أوسـ
من  سيكون  بينما  السياسات،  خــالل 
الـــضـــروري تــوجــيــه دعـــم أكــبــر للبلدان 

ذات املوارد املحدودة».

ارتــفــع الــذهــب امـــس االثــنــني ،اذ هـــزت أعــمــال الــشــغــب فــي مـــدن أميركية 
رئيسة ثقة املستثمرين املتوجسني بالفعل من توتر العالقات الصينية 
األميركية، ما عــزز الطلب على املعدن كمالذ آمــن، في حني قــدم تراجع 
الدوالر مزيدًا من الدعم. وبحلول الساعة 0802 بتوقيت غرينتش، كان 
لألوقية  دوالر   1739.59 إلــى  باملئة   0.8 مرتفعا  للذهب  الــفــوري  السعر 
(األونصة) بعد أن صعد واحدا باملئة في وقت سابق. وزادت عقود الذهب 
الــدوالر  ونــزل مؤشر  إلــى 1752.50 دوالر.  باملئة  اآلجلة 0.1  األميركية 
في سي.إم.سي  الستراتيجيني  كبير  مكارثي،  مايكل  وقــال  باملئة،   0.5
في ضوء  إيجابية  ليست عالمة  التظاهرات  أن  الواضح  «من  ماركتس، 
هشاشة االقتصاد األميركي حاليا، والحاجة إلى الخروج من اإلغالقات». 
وفي املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 2.4 باملئة إلى 18.26 دوالر 
إلى  باملئة   1.1 البالديوم  وزاد  25 شباط.  منذ  لها  أعلى سعر  لألوقية، 
باملئة مسجال  الــبــالتــني 0.1  ارتــفــع  فــي حــني  لــألوقــيــة،  1965.39 دوالر 

838.82 دوالر.
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 صدر املنهاج الــوزاري في يوم 7/ 5/ 2020 تحت ظل 
الجائحتني الطارئتني كورونا وانخفاض اسعار النفط، 
ما قلص كميات النفط الخام املصدر الى الثلث تقريبا و 
أثر كثيرا في ميزانية العراق التي لم تقر حتى االن رغم 

وصولنا الى منتصف السنة. 
لــلــركــود االقــتــصــادي، اذ ان  ــاءت كــورونــا كمعجل  وجــ
اكتملت  العاملي  لالقتصاد  التقليدية  للدورة  االستعداد 
شروطها حسب خبرائه لكن املرض كان بمثابة القشة 

التي قصمت.... 
أو  الفيروس  بتأثيرات  االستمرار  الحالتني..  كلتا  وفي 
الخام املصدر  النفط  لم يعد  العاملية،  تداعيات االســواق 
عليه  للتعويد  اصبح  تقدم  ملا  وكنتيجة  وحــيــدا،  رهانا 
ــون ملــنــع الــتــصــنــيــع حــتــى فـــي الــنــفــط كــحــل مـــواز  ــمـ  داعـ
التي  النفط،  لــورقــة  التسيس  مــن  الخشية  تكمن  وهــنــا 
الوطنية  الــنــفــط  قــانــون شــركــة  اقــــرار  عــنــد  سنلمسها 
واســتــكــمــال مــشــروع قــانــون الــنــفــط والـــغـــاز، ومــراجــعــة 
قــوانــني جــــوالت الــتــراخــيــص بــعــد املــســتــجــدات النوعية 

وظرفها القاهر.
اقــرار الحزم  بــاب االزمــة هو  املفتاح املتاح للخروج من 
وطنية  وارادة  قـــوة  بــكــل  الــقــانــونــيــة 
لـــيـــس مـــجـــرد هــيــمــنــة  ــل  ــديـ ــبـ  الن الـ
ــل االنـــــهـــــيـــــار لـــلـــطـــرفـــني  وكــــــــــالء بــــ
النفطي  الــحــقــل  كــمــنــظــومــات تــديــر 
والــغــازي، اذ ان االقــتــراض الداخلي 
والــــخــــارجــــي بـــشـــروطـــه الــقــاســيــة 
 وارتـــــهـــــانـــــاتـــــه الـــــشـــــديـــــدة يــشــكــل 
الــقــروض  اكــبــر، الن  تــرقــيــعــا لفتق 
ــة وال  ــيـ ــمـ ــنـ تـ ــلـــق  تـــخـ ــا ال  ــهـ ــيـ ــنـــوعـ بـ

استثمارا. 
متاحة،  مستلزماته  فــاالســتــثــمــار 
االردن  ــي  ــ ــفـ ــ فـ ــة،  ــبــ ــيــ ــغــ مــ ــا  ــهــ ــنــ ــكــ ــ  ل
يستثمر بها رأس املال العراقي 22 
مليار دوالر وباقي املال يتوزع بني 
املصدرين الثالثة االساسيني للبلد 
يــقــارب 30 مليار  وهــم الصني بما 
نحو  بــمــا  وايـــــــران  وتـــركـــيـــا   دوالر 
 ذلــــــــــــــــــك، فـــــــــضـــــــــًال عـــــــــــن حـــــــــــاالت 
تــــهــــريــــب وتــــــزويــــــر فـــــي شــــهــــادات 
ــار الـــتـــحـــويـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــئ، واقـ ــاشـ ــ ــنـ ــ املـ
الــصــيــرفــات وليس   الــخــارجــي على 
الــبــنــوك املــراســلــة، اضــافــة الـــى ازمــة 
ــتــي لـــم نــحــصــل عــلــى 10  املــنــافــذ ال

باملئة من عائداتها.
املعنية اال تكون  الــجــهــات   فــي ضــوء هــذا ينبغي على 
فـــي االداء االقـــتـــصـــادي  ــكــل االنــــحــــرافــــات  ل الــحــاضــنــة 
 واملالي واالداري وان تكون مصالح تلك الجهات عراقية 
خــالــصــة مـــن خـــالل دعـــم صــاحــب الـــقـــرار فـــي تحقيق 
استخراجا  اولــويــاتــه  ترتيب  العـــادة  النفطية  السياسة 
وتــصــنــيــعــا حــســب الــدســتــور الن الــنــفــط مــلــك الشعب 

العراقي. 
عناصر كسب  ابــرز  كاحد  االلكترونية  الحكومة  تأتي 
الوقت كونها تمثل اهم االدوات والرافعات ولعل الرافعة 
الــجــديــدة الــعــابــرة لــلــعــثــرات الــدولــيــة هـــي االتــفــاقــيــة مع 
اذ انها فريدة شكال  الصني في اطــار الحزام والطريق، 
املحدد  بــاالنــجــاز  النفط  مقايضة  وتعتمد  ومــوضــوعــا 

بسقف زمني مع بنية تحتية . 
بذلك باتت حتى االطراف االقليمية والدولية ايضا تفكر 
بطريقة اكثر عقالنية واقل شراهة في رسم سياسات 
ــد والـــكـــف عـــن ســيــاســات  تــجــاريــة مــعــقــولــة طــويــلــة االمــ
الجائحتني  قبل  املمارسات  كــون  والقرصنة،  التهريب 

تبخرت وخسرت.
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فجرت كلمات االســــــــتغاثة التي نطق بها "جورج فلويــــــــد" ذو األصول األفريقية - 
وهو يلفظ أنفاسه األخيرة تحت أقدام شرطي في مينيابوليس األميركية- بالون 
ديموقراطيــــــــة رأس املال. هــــــــذه الديموقراطية القائمة على التدجني بحســــــــب أهواء 
امللكية الشخصية، تحت مظلة الليبرالية التي تمنح املزيد من الحرية لسلطة رأس 
املال على حســــــــاب خيارات األفراد وفرصهم في املنافسة، اليبدو انها قادرة على 
ترويــــــــض األفراد الى مــــــــا ال نهاية على الرغــــــــم من امتالكهــــــــا ألدوات التركيع في 
ســــــــاحة مجتمعية أشبه بحلبة السيرك، وال يمكن لقوى األمن الداخلي في دولتها 
أن تكون منزوعة الســــــــالح كما في نموذج دولة الرفاه القائمة على نظام اقتصاد 
السوق االجتماعي في بعض دول االتحاد األوروبي، فهذه األخيرة تنسحر فيها 
الفجوة الطبقية الى حد ما، بحســــــــب طبيعة النظام الضريبي الذي يحد من تغول 
سلطة املال على حساب خيارات األفراد، ومن الواضح ان رغبة التنفس في أوساط 
الزنوج األميركيني، لم تكن وليدة لحظة اختناق فلويد تحت أقدام الشــــــــرطي، بعد 
أن كشــــــــفت مســــــــارات األحداث عن كم هائل من التراكمات 
النفسية الباحثة عن هذه الرغبة، فتبلورت بشرارة أشعلت 
فتيــــــــل االحتجاجات في ثالثني مدينة مــــــــن بينها العاصمة 
واشنطن متحدية إجراءات حظر التجوال، ما دفع السلطات 
لنشر الحرس الوطني في العديد من املدن أولها منيابوليس 
للقيام باملهمة التي عجزت الســــــــلطات املحلية عن القيام بها 

على حد تعبير الرئيس األميركي دونالد ترمب. 
وبنظرة ســــــــريعة فــــــــي التشــــــــكيلة املجتمعيــــــــة القائمة على 
الهجــــــــرة فــــــــي املجتمع األميركــــــــي، نجد ان جــــــــل املهاجرين 
األوائل هم من البروتستانت البريطانيني الذي هيمنوا على 
فرص امللكيــــــــة، قبل وصول املهاجريــــــــن األفارقة الى أرض 
العالم الجديد بوصفهم مجاميع رق ليس أكثر، وبهذا كانت 
امللكيــــــــة حكرا على البيــــــــض، وكان التمييز لعقود حتى بعد 
اغتيــــــــال الزعيم الزنجي "مارتــــــــن لوثر كنك" في العام 1968 
الذي عرف بنضاله السلمي ضد العنصرية، والذي استطاع 
أن يمنــــــــح الزنوج حق املشــــــــاركة في االنتخابات ويؤســــــــس 
لشــــــــراكتهم في املجتمع األميركي، اال ان التمييز لم ينته في 
املجتمع األميركــــــــي على الرغم من كل محــــــــاوالت التدجني 
االعالمي وتصويــــــــر املجتمع األميركــــــــي بوصفه مجتمعا 

للتعددية وحقوق االنسان.
وبعد وصول باراك أوباما الى ســــــــدة الحكم في العام 2009 
عــــــــد كثيرون ان رســــــــالة لوثر كنك قد وصلــــــــت وان التفرقة 
العنصرية ذهبت الى غيــــــــر رجعة، حيث تفاخرت الواليات املتحدة بوصول رجل 
من أصول أفريقية إلى كرسي الحكم، ال سيما أن بعض الدول األوروبية لم تعرف 
زعيمــــــــا زنجيا برغم كونها من أولى الحاضنــــــــات لألفارقة، اال ان لوثة العنصرية 
بقيت متجذرة وهذا ما كشــــــــفت عنها التظاهرات املنددة بها، والتي حملت شعارا 
"أريد أن أتنفس" لتكون رغبة استنشاق الهواء تعبيرا عن الرفض لسلطة ال تنفك 

قائمة على التمييز، ألن جوهرها الحرية املطلقة في التملك.        
وهــــــــذا الشــــــــعار برز جليــــــــا في التظاهــــــــرات املؤيــــــــدة للتظاهــــــــرات األميركية ضد 
العنصرية، التــــــــي قادتها الحركات املناهضة لليبراليــــــــة الجديدة في كل من لندن 
وبرلــــــــني، اال ان التوظيف املثير للدهشــــــــة كان على لســــــــان املتحدثة باســــــــم وزارة 
الخارجية الصينية هوا تشــــــــونينغ التي ردت على انتقــــــــادات نظيرتها األميركية 
مورغان أورتاغوس بشــــــــأن حقوق اإلنســــــــان في هونغ كونغ، بثالث كلمات فقط، 

قائلة "ال أستطيع التنفس".
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

أميركا  واتــهــامــات  كــورونــا  جائحة 
لــلــصــني بــأنــهــا مـــن أســهــمــت بــهــا، 
ـــذلـــك أزمــــــة هـــونـــغ كــونــغ  مـــضـــافـــا ل
ومـــحـــاوالت الــتــدخــل األمــيــركــي قد 
تكون هذه وغيرها بوابات الدخول 
مــا  الـــــبـــــاردة وإذا  الــــحــــرب  ملـــرحـــلـــة 
نــظــرنــا لــتــصــريــح وزيـــــر خــارجــيــة 
العالم أصبح  أن   " يــي  وانــغ  الصني 
الـــــيـــــوم عـــلـــى وشــــــك حــــــرب بــــــاردة 
جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن تجد 
للتعايش  طريقة  وواشــنــطــن  بكني 
السلمي".وهذا بحد ذاته يدلل على 
إن هنالك مالمح كبيرة على إن ثمة 
املرحلة  فــي  الــعــالــم  ستقود  ثنائية 
التصريحات  وإن  خــاصــة  الــقــادمــة 
ــلــعــالــم عــلــى أنــه  الــصــيــنــيــة تــنــظــر ل
ســيــكــون مــخــتــلــفــا عــمــا كـــان عليه 
قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا وبــالــنــتــيــجــة 
وجهة  من  يختلف  بعدها  ما  عالم 
نظر الصني كما إنه سيكون كذلك 
والعالم  وأوروبـــا  ألميركا  بالنسبة 

بأسره.
قــد يــســأل الــبــعــض مــا هــي امللفات 
املـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا بـــــني واشـــنـــطـــن 
مــلــف  هـــــو  األول  املــــلــــف  وبـــــكـــــني؟ 
اإلدارة  ـــــوجـــــه  ت ــــــــــذي  ال كـــــــورونـــــــا 
األميركية االتهام بانتشاره للصني 
لدرجة أطلق عليه تسمية (فيروس 
الصني)، امللف الثاني فرض اإلدارة 
املنتجات  على  ضــرائــب  األميركية 
الصينية الواردة اليها وهو ما يمثل 
قضية  لذلك  تجارية،مضافا  حربا 

شركة هواوي واتهامها بالتجسس 
عــقــوبــات شـــديـــدة عليها،  وفــــرض 
املــلــف الــثــالــث والــحــديــث جـــدا ملف 
هونغ كونغ الذي شغل الــرأي العام 
عبر  كــورونــا  جائحة  قبيل  العاملي 
الصني  اتهمت  كبيرة  احتجاجات 
املــــخــــابــــرات األمـــيـــركـــيـــة بـــالـــوقـــوف 
وراءها ودعمها خاصة وإنها جاءت 
بعد مرحلة من الحرب االقتصادية 
بـــني واشــنــطــن وبــكــني،واســتــثــمــرت 
واشــنــطــن هــــذه االحــتــجــاجــات من 
أجــل إعــادة قضية هونغ كونغ من 
وأقدمت واشنطن على الغاء الوضع 
املالي العاملي لها مما يعني خسارة 
ـــصـــني لــلــخــصــوصــيــة املــمــنــوحــة  ال
لـــهـــونـــغ كــــونــــغ و ســتــفــقــد مـــركـــزا 

تجاريا وماليا مهما جدا لالقتصاد 
الــصــيــنــي الــــــذي ال يــتــحــســس مــن 
األجنبية مهما كانت  االستثمارات 
هـــويـــتـــهـــا، وهــــــذا املـــلـــف بـــحـــد ذاتــــه 
بـــدأت تــعــزف عــلــى وتـــره واشنطن 
خــالل تصريح  مــن  مكثف  بشكل 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك 
ــــصــــني"نــــقــــضــــت  بــــــومــــــبــــــيــــــو،إن ال
الحكم  بمنح  يتعلق  بما  عــهــودهــا" 
وأن واشنطن  كــونــغ،  لهونغ  الــذاتــي 
ستلغي اإلجراءات التفضيلية التي 
كانت ممنوحة لهونغ كونغ بسبب 
وضعها الخاص، معلال ذلك بالقول 
إن الحزب الشيوعي الصيني دخل 
في اتفاق مع اململكة املتحدة يسمح 
على حكم  بالحصول  كونغ  لهونغ 
ذاتــــــي ملـــــدة 50 عــــامــــًا،وقــــد نــكــثــوا 
وعودهم في منتصف الطريق، تلك 
الــوعــود الــتــي قطعتها الــصــني على 

نفسها أمام العالم.
ألميركا  األكــبــر  الحليف  بريطانيا 
دخـــــلـــــت عــــلــــى الـــــخـــــط حـــــني أبـــــدت 
ــتــأشــيــرات،  اســتــعــدادهــا لــتــمــديــد ال
لقرابة  الجنسية  ملنح  املجال  وفتح 
ثالثة ماليني مقيم في هونغ كونغ 
لــفــرض  الــــصــــني  عـــلـــى ســـعـــي  ردا 
تشريع لألمن القومي في املستعمرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــســــابــــقــــة، وهــــــو مــا 
التي وجدت  يشكل دعما ألميركا، 
ــيــا وكـــنـــدا واالتـــحـــاد  مــعــهــا أســتــرال

 األوروبي.
لــواقــع،  ترجمت  التصريحات  هــذه 

حيث بدأت أميركا ببيع ممتلكاتها 
فـــي األمــــاكــــن املـــرمـــوقـــة فـــي هــونــغ 
كونغ، ما يشكل رسالة كبيرة لبقية 
جــانــب،  مــن  األجـــانـــب  املستثمرين 
ومن جانب آخر للحكومة الصينية 
وهــنــالــك مــلــفــات أخـــــرى تـــبـــدو أقــل 
وأقلية  تـــايـــوان  مــثــل قضية  أهــمــيــة 
اإليــــــــغــــــــور ومــــــلــــــف بـــــحـــــر الــــصــــني 
الـــجـــنـــوبـــي وهـــــي قـــضـــايـــا ثـــانـــويـــة 
ولكنها  األولــــى  للملفات  بــالــقــيــاس 
رئيسة  عــوامــل  تمثل  مجملها  فــي 
 مــن شــأنــهــا أن تــديــم زخـــم الــحــرب

 الباردة.
الــحــرب الــبــاردة لــم تعد مخفية، بل 
وصــلــت إلـــى مجلس األمـــن الــدولــي 
واشنطن  مــن خــاللــه  الـــذي تسعى 
لــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة على 
بكني وهذا ما جعل املتحدث باسم 
يــقــول  الــصــيــنــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
في مؤتمر صحفي "مجلس األمن 
املتحدة  لــلــواليــات  يمكن  أداة  ليس 
تــــشــــاء،ولــــن  بـــــه كـــمـــا  تـــتـــالعـــب  أن 
أخـــــــرى  ودول  الــــــصــــــني  تــــســــمــــح 
تــتــمــســك بـــالـــعـــدالـــة عــلــى املــســتــوى 
املتحدة  الواليات  الدولي، بأن تأخذ 
 مــجــلــس األمــــــن رهـــيـــنـــة لــغــايــاتــهــا

 الخاصة".
ربــمــا دخلنا  انــنــا  نجد  النهاية  فــي 
من  الثانية  الــبــاردة  الــحــرب  مرحلة 
بوابة كورونا ومن شاء يدخل من 
إلى  تــؤدي  الطرق  بوابة هونغ فكل 

ذلك.
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نــشــر املــفــكــر االنــكــلــيــزي ( تــومــاس هــوبــز) في 
العام 1651 وقبيل اندالع الثورة الصناعية كتابه 
الشهير "الليفاثان" الذي استمد عنوانه من اسم 
وحـــش بــحــري اســـطـــوري قـــوي اســتــخــدمــه في 
الى (الدولة) ذات السلطة  الكتاب، ليشير به  هذا 
القوية املراد تحقيقها ان كانت محققة في القرن 
السابع عشر الذي جرت العادة على وصفه بقرن 
ثورته  اليوم عصر  يدخل  العالم  ولكن  السلطة، 
واالتــصــال) املعلوماتية  (ثـــورة  الثالثة  الــجــذريــة 

االولى  عاشهما  سابقتني  ثورتني  وراءه  مخلفًا 
(الــــزراعــــيــــة) والـــثـــانـــيـــة (الـــصـــنـــاعـــيـــة)، وتــتــمــثــل 
العالمات الفارقة للثورة الثالثة في تحوالت كبيرة 
في شتى ضروب الحياة املجتمعية (السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية).
(تحول  املــعــروف  بكتابه  توفلر)  (آلــفــني  ويــقــدم 
انعكاس  عــن  جــديــدة  فكرية  اطــروحــة  السلطة) 
تلك التحوالت على السلطة السياسية واثرها في 
املعرفة،  الى  والثروة  القوة  انتقال مصدرها من 
وتفيد هذه االطروحة بأن ثمة ثورة تجتاح عالم 
ما بعد (روجر بيكون) وليس بوسع اي عبقري 
(ميكافيللي)  السابق مثل (ســن تسو) وال  في 
هذه  تشهده  مــا  يتخيل  ان  نفسه  (بيكون)  وال 
االيــــــام مـــن مــنــحــى عــمــيــق فـــي تـــحـــول الــســلــطــة 
اصبحت  التي  املذهلة  الدرجة  هذه  في  واملتمثل 
املعرفة حاليًا.  تعتمدان على  والــثــروة  القوة  بها 
الوحيد  املــصــدر  لــم تعد هــي  املعرفة نفسها  ان 
اهــم  ايــضــًا  انــهــا اصــبــحــت  بــل  للسلطة فحسب 
مقومات القوة والثروة، وعلى هذا االساس يمكن 
ان نــفــهــم ملــــاذا اخــــذت املــعــركــة الـــدائـــرة مــن اجــل 
التحكم في املعرفة ووسائل االتصال تشتد االن 
وتحتدم في جميع ارجاء عاملنا املعاصر؟ فمنذ 
متغيرات  ثالثة  العالم  شهد  التسعينيات  عقد 
قلبت اشكال وجواهر املنظومة الفكرية التقليدية 
تمثلت بـــــ (ثورة املعلومات واالتصاالت وسقوط 
ــــتــــدويــــل املــضــطــرد   الـــشـــمـــولـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وال

للعالم).
الـــقـــول إن  يــمــكــن  املــتــغــيــر االول  وبـــخـــصـــوص 
االيديولوجيا كانت في املاضي عنوانًا لكل ماهو 
سياسي والدولة القومية معادال للشكل االكمل 
هو  السيادة  ومبدأ  السياسي  للتنظيم  واالمــثــل 
ولكن  الــبــارز،  وعنوانها  املستقلة  الــدولــة  جوهر 
ثــــورة املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت جــعــلــت كـــل ذلــك 
جزءًا من ماض توارى وتاريخا مضى الن هذه 
الثورة تخطت القوميات ودولها وجعلت الحدود 

الفاكس  بفعل  وتــخــط  مــوضــع عجز  والــســيــادة 
الــبــث وااللــتــقــاط الفضائية،  واالنــتــرنــت واطــبــاق 
التي  العاملية،  واملؤسسات  الشركات  ناهيك عن 
الوطن لها وال مركز مكانيا معلوما يحصرها، 
الشمولية  (سقوط  الثاني  للمتغير  بالنسبة  اما 
السياسية) فاذا كانت الحرب العاملية االولى قد 
فــإن املاركسية  الــقــومــيــات  انــتــصــار مــبــدأ  مثلت 
الــلــيــنــيــنــيــة كـــانـــت الــفــاعــلــة الــفــكــريــة الــســيــاســيــة 
املبدأ وفق نظرية  التي قفزت على هذا  الوحيدة 
القومية في  مــا بعد  ليبدأ عصر  املــراحــل  حــرق 
أوروبا في مواجهة اقصى واقسى ما وصل اليه 
مبدأ القوميات هناك متمثًال بالفاشية والنازية، 
اشباعا  تحقق  قــد  القوميات  مبدأ  يكن  لــم  واذا 
لحاجات شعوب اخرى في مستعمرات واشباه 
مستعمرات ما يسمى ببلدان العالم الثالث، فان 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة شكلت 
بصيغتها  السياسية  الشمولية  ســقــوط  بــدايــة 
وانحدار  بانهيار  بدأ  الذي  السقوط  القومية،هذا 
تجربة  بانهيار  تــواصــل  ثــم  والــنــازيــة،  الفاشية 
االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي كــصــيــغــة مـــن نــــوع آخــر 
للشمولية السياسية، وعند الحديث عن املتغير 
ــثــالــث (الـــتـــدويـــل املــضــطــرد لــلــعــالــم) نــقــول إن  ال
التأثيرات السلبية التي عانى منها مبدأ السيادة 
وغلبة مصطلح الدولية اليوم بمفهومه املتعارض 
عصر  وبـــزوغ  واالقليمية  القومية  مفهومي  مــع 
في  جميعها  تسبب  بــقــوة،  الــدولــيــة  التنظيمات 
حالة  الــى  تشير جميعا  جــديــدة  مفاهيم  ظهور 

التدويل املضطرد واملتسع لعاملنا املعاصر وهو 
ما ادى الى ظهور مفهوم الجماعة الدولية، بديًال 
العاملية،  السيادة  ومفهوم  القومية  الجماعة  عن 
بــديــال عــن الــســيــادة الــوطــنــيــة ومــفــهــوم املــواطــن 
العاملي بديال عن املواطن االقليمي ومفهوم الحرب 
بالتكنولوجيا بديال عن الحرب بالبندقية... الخ. 
وقد دفع مجموع هذه املتغيرات الى بروز ظواهر 
اثر  ذات  محتملة  رئيسة  واجتماعية  سياسية 
كــبــيــر فـــي تــشــكــيــل مــنــظــومــة الــفــكــر الــســيــاســي 
nos- النوستولوجيا ظــواهــر  ابــرزهــا   ململعاصر، 
عاملية  ثقافة  الثقافات وتشكيل  talagiaوحـــوار 
ـــتـــحـــوالت االقـــتـــصـــاديـــة،  وحـــــرب املـــعـــلـــومـــات وال
وتـــعـــرف ظـــاهـــرة الــنــوســتــولــوجــيــا بــأنــهــا تعني 
التوق غير السوي للماضي أو محاولة استعادة 
لعدم قدرة  حال سابق يتعذر استرداده نتيجة 
الــــذات الــفــرديــة وال الــجــمــاعــيــة عــلــى الــتــكــيــف مع 
املستجدات واملتغيرات، ما يجعل النوستولوجيا 
نــوعــًا مـــن االغـــتـــراب عـــن الــعــصــر ومــســتــجــداتــه 
وشــكــال مــن اشــكــال الــحــنــني الـــى املــاضــي وهــي 
ظاهرة ليست فردية (تخص شاعرًا رومانسيا 
مــثــال)، بــل ظــاهــرة جماعية تخص جــمــاعــاٍت او 
الــى مــفــردة مثل  انها كــل مفهوم يستند   ، أمما 
(الرجوع – العودة – االنبعاث- االحياء- االلتفات 
الى ماكان – النهوض بعد املــوت .... الــخ)، وهي 
ــتــكــيــف مع  ســيــاســا اشــــــارة الــــى الــعــجــز عـــن ال
مستجدات العصر وعدم استيعابها من ناحية 
ورفـــض هــذه املــســتــجــدات مــن ناحية اخـــرى مع 
االقــتــنــاع بــأن هــذا الــرفــض لــن يـــؤدي الــى نتيجة 
ايــجــابــيــة مــن حــيــث تحقق الــتــوقــعــات. وهــنــا قد 
يــدخــل العنف فــي املــوضــوع، ففي بــدايــة الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة فــي انــكــلــتــرا وأوروبــــــا الــغــربــيــة عبر 
اآللة عن غضبهم عليها  الذين شردتهم  العمال 
منه  نتلمس  عنيف  عــدوانــي  بسلوك  بتدميرها 
ـــى ســلــوك  وفــيــه حــالــة نــوســتــولــوجــيــة تــحــولــت ال
متطرف بحكم الحنني الى املاضي والخوف من 
الحاضر واملستقبل، كما نتلمس في ذلك ايضًا 
الجديدة  املتغيرات  مع  التكيف  القدرة على  عدم 
املترتبة  للمشكالت  عقالني  حل  امتالك  وعــدم 
على هيمنة اآللة، فلم يبق هناك اال سلوك يائس 
اخير وهو تحطيم اآللة ذاتها، ونشهد اليوم ذات 
السلوك في كل زوايا واطراف املسرح العاملي من 
دون استثناء مثل ( معاداة االجانب واملهاجرين 
فــــي أوروبــــــــــا وامــــيــــركــــا – الــــحــــركــــات الــديــنــيــة 
 الــســيــاســيــة املــتــطــرفــة فــي الــشــرق والـــغـــرب على 

السواء).
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في بداية تفشي فيروس (كوفيد – 19) املستجد على نحو يثير القلق، انشغل 
تفوق  انتشاره بسرعة  واســبــاب  الــوبــاء  ماهية  عقيم عن  بيزنطي  بجدل  العالم 
سرعة الضوء وشهد املجتمع املتجادل انقسامات متعددة، اذ اشار البعض الى 
التي تتنامى تجارتها  تبني اميركا عقوبات اقتصادية فيروسية بحق الصني، 
الخارجية باضطراد مذهل، بحيث اصبحت تسيطر على السوق العاملية بإنتاج 
وفير وبأسعار رخيصة، فدخلت في منافسة مع دول صناعية أخرى، ما دفع 
التشظي  قــادر على  الى تصنيع فيروس معّدل مختبريا  اميركا  العاملي  القطب 
واالنــتــشــار اليــقــاف تــقــّدم التنني الــصــنــاعــي، وهـــذا االفــتــراض لــم يصمد طويال 
بعد ان تلقت الواليات املتحدة نفسها ضربات فيروسية قاسية في عقر دارها 
حصدت الجائحة اعــدادا كبيرة من الضحايا، فضال عن دول صناعية اخرى، 
الشرس  الفيروس  الــغــرب تنبؤوا بظهور  الكثير مــن علماء  ان  آخــر زعــم  طــرف 
مــن قــبــل وانـــه سيقضي عــلــى مــاليــني مــن ســكــان الــكــرة االرضــيــة وهـــذا الــزعــم 
الــحــروب  تشجع  الــتــي  ماثيوس  نظرية  تسنده  االفــتــراضــي 
واالوبئة، ألن الغّلة الزراعية لن تحقق االكتفاء الذاتي للسكان 
الذين يتزايدون بمتوالية هندسية في حني الحاصل الزراعي 
يتعّكز على متوالية عددية بسيطة، آخرون راهنوا على موت 
الفيروس في االجواء الحارة، اّال انهم خسروا الرهان المتالك 
الــفــيــروس الــقــدرة على التكّيف مــع كــل االجــــواء، امــا الطرف 
املحايد املؤمن بقضاء الله وقدره فقد منح نفسه الطمأنينة، 
القدري  االيمان  الــى هــذا  املؤمنني ركنوا  ان غير  وكما يبدو 
الــفــيــروس مــن كوكبنا،  الــى ان يتالشى  ولــو بشكل مــؤقــت 
هـــذه االفـــتـــراضـــات واملـــزاعـــم لــم تــحــّد مــن اصــــرار الجائحة 
على اختراق الحدود بعناد لتصبح الخريطة البشرية تحت 
تــصــرفــهــا، وحــصــل الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي بــني الــبــشــر ولــزم 
الناسبيوتهم من هجمات عنيفة للفيروس واصبح الكل في 
ريب من االخر، حتى امست كورونا الكابوس املهيمن على 
املقدرات والى ذلك شهد العالم خسارات اقتصادية جسيمة 
وانـــهـــيـــارات فـــي املــنــظــومــات الــصــحــيــة املــرمــوقــة فـــي الــعــالــم 
وسجلت عجزا واضحا على استيعاب االعداد املتزايدة من 
الجهود  مــن  الــرغــم  الــشــافــي، على  الــعــالج  املصابني وتقديم 
الحثيثة التي يبذلها االطباء في العالم على تقليل الخسائر 
 االنسانية على اقل تقدير، اال ان االرقام في تزايد متصاعد 

مستمر.
ولعلَّ االشنع في جدل الفرضيات حني تبنى البعض فكرة 
عــدم وجــود شــيء اسمه كــورونــا والــكــالم عنه يدخل فــي لعبة سياسية اللهاء 

الشعوب البائسة لتمرير مشاريع مريبة تقوها الدول الكبرى.
ومع التطورات املتسارعة للوباء شهد العالم الغني والفقير تراخيا واضحا في 
تطبيق اجراءات الحظر والتباعد االجتماعي وخصوصا الدول الشرق االوسطية 
هناك  ليس  وانــه  السيما  وصحية  اقتصادية  مشكالت  جملة  مــن  تعاني  التي 
رزقهم  انقطاع مصدر  يعني  وهــذا  الفيروس  لـــزوال شبح  محدد  زمني  سقف 
التواصل املجتمعي ولو بدرجات  اليومي، كما ان الطبيعة البشرية يغلب عليها 
متفاوتة ويعد البعض كابوس الحظر تقييدا للحرية الشخصية واختراقه يعني 

االنتصار لنفسه حتى وان دفع حياته ثمنا ملغامرة الحرية!.
لم يشر ماثيوس في نظريته املشؤومة الى فرضية التباعد االجتماعي ومن ثم الى 
 التباعد الجسدي الذي سوف يخّفض من نسب الوالدات، قياسًا الى اعداد وفيات كورونا 

مستقبًال. 
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بالطريقة نفسها  عــــادة   يــتــصــرفــون  الــنــاس ال  إن 
وكذلك الشعر الذي ينتظر على الدوام لحظة التجلي 
واشـــراقـــاتـــهـــا املـــغـــايـــرة فـــي طــبــيــعــتــهــا،  فـــال يمكن 
الـــركـــون الـــى الــضــوابــط فــي الــشــعــر بــوصــفــه كائنا 
يعمل على كسر حواجز القوانني وموجودات املكان 
وينفلت من أحكام الحياة ومألوفاتها في العادة إن 
املاثلة  الضئيلة  الومضة  باستمرار  يرقب  الشاعر 
في الظالم التي يطلقها فنار ما في الفضاء الواسع  
وذلك متعلق بأنظمة االنتاج الشعري وتغير أنماط 
التلقي عالوة على إن اي شكل من اشكال االتصال 
هو كتابة تحتمل قراءة ما يحدث بالنظر من ملحات 
من شأنها أن تستأنف دور الشعر على أكثر من 
إن  اعتقد  غيرها  بمضاهاة  تقف  ال  لكي  صعيد 
من الصواب أن تشتد الحاجة لكثير من التنوع في 
الشعر ثم ان حاجات البشر مجهولة  لكونها فانية 
واملــجــهــول  هــو فــي حقيقة األمـــر يضمر شيئا ال 
الزمن يمضي ونــرى ماالذي يحمله  فلندع  يبديه،  
متنوعة  ببيانات شعرية  يدلي  أن  من شأنه  وذلــك 
ما  امــام  ولنقف  املتبصرة  البليغة  الــرؤيــة  تلتقطها 

يقوله الشاعر عبدالكريم كاصد :
عصفور

يقف على النافذة
يحملها ويطير

ــتــزود  ــادة ال ــ  ويــطــلــعــنــا  نـــص آخـــر عــلــى فــرصــة اعـ
باملعنى والــداللــة  بطريقة مختلفة في االبصار، اذ 
يضعنا مقطع شعري قصير  أمام أمرين يظهران 
املقابل النفسي للشيء في عالقة متناوبة بني أنني 

النافذة والطريق :
كثيرا ما اسمع أنني النوافذ
وهي تدير ظهرها للطريق 

وتنتحب
 مــن جهته فــان الــشــاعــر علي ابــوعــراق يــذهــب في 
ملحته الشعرية  الى حالة من االغتراب  فهو ال يجعل 
فالغياب  ينتهي،  حينما  الختام  موضع  في  النص 
لــوجــوده فتبقى ظالله  النص ورديـــف  متأصل فــي 
تطوف في أزمنة أخرى وقابلة ملبادلة زمنها بزمن 
سوف يجيء ليفضي ذلك الى انخراط األزمنة في 
زمن النص الذي تتطلبه توجهات النص وإيجازاته، 
اذ  ال يتم عزلها وراء قناع حتى بعد انقضاء النص 
على بياض الورقة وهو تحليق شعري يحمل قدرا 
للوجود  ثــريــة  بــفــضــاءات  املــتــضــارب  التفكير  مــن 

الشعري :
 حني تهت في

الزحام
وجدت نفسي

ــر فـــكـــرة االتـــصـــال بــمــعــطــيــات  ــ ــطـــرح نــصــه اآلخـ ويـ
الطبيعة الــتــي لــهــا وجـــود شــعــري ومــصــائــري بني 
الحيوانات التي ال تسعى الى مالقاة اصلها لتصبح 
قـــاصـــرة عـــن مــثــيــالتــهــا مــتــأبــيــة مـــن رعــــب املـــوت 
املحتمل ومـــا تــحــدثــه مــن تــأثــيــر صـــادم وقــلــق في 

محاولة من الشاعر الستنطاق مخاوفها :
ستموت افراخ مالك

الحزين
خوفا وجوعا

مادام افراخ النسر
في ذات الغابة

 كــذلــك تــلــتــقــط الــلــمــحــة الــشــعــريــة مــعــانــي يصعب 
حــضــورهــا فــي اوقــــات قــصــيــرة ومــتــعــددة املــراتــب 
فلها  بــهــا،  الــخــاصــة  مــزايــاهــا  تنسج  ان  وتستطيع 
جرسها الخاص ووقعها السحري ومسالك ليست 
ــا يــجــعــل الــكــثــيــريــن يـــالحـــظـــون بيسر  مــعــلــومــة مـ
املبتسرة  في صياغاتها  السيما  تشبهها،  ملحات 
ورشاقتها غير الفضفاضة في التقاط صور نادرة 
من الحياة وهذا من شأنه دفع الضجر الذي تولده 
بيت  على  باالساس  تعول  التي  الشعرية  املطوالت 
القصيد وهذه ملحة شعرية تمثل اخص خصائص 

هذا النمط من الشعر للشاعر عباس الصفار :

كثيرا ماتردد
انك في دمي

في جرحك النازف
إني ال اراني

ونكتشف في هذه اللمحة الشعرية نوعا من بداهة 
قوة  إن  والفطرة  الفنتازية  بني  يجمع  الــذي  الشعر 
اللمحة الشعرية ال نجدها في سياقها املتداول، بل 
الالمعقول  يسوقه  غرائبي  من  منها  ما خفي  في 

والال متصور للشاعر رافع بندر :
علمني ابي

أن أشتري حقائب 
كبيرة

كي أحمل الدروب فيها
خوف ان تضيع

الشعرية  اللمحة  لقصائد  املتفرقة  االضمامة  هــذه 
لشعراء متفرقني تتجلى لديهم  بأكثر من منظور 
ويــجــلــب انــتــبــاهــنــا الــشــاعــر داود الــفــريــح فــي شــدة 
حماس الشعر لاليجاز لدرجة ان اللمحة غير بادية 
للعيان ولعلها تتقن االختفاء السريع فور ظهورها 
وكأنها اكذوبة ال تنضب لكنها تقع في موضعها 

وتصيب غرضها :
الشجرة التي كتبت 

عليها اسمك
ذات جنون

هي اآلن
حطبا للموقد.

ــعـــرف بـــاســـمـــه بــحــيــث ال تــذكــر  ــارت تـ ــ ــ وصـ
مفردة "جدل" إال ويحضر اسم "هيغل" فورًا 
وبــال مــقــّدمــات بوصفه املــنــّظــر األبـــرز لهذه 

النظرية الفلسفّية الشهيرة.
جــدلــيــة "الــحــمــايــة وفـــقـــدان الــحــريــة" انبعثت 
ــه الــهــجــمــة  ــ ــرزت فـــي رؤيـــتـــنـــا هــنــا إثــــر مـــا أفــ
البشرّية  التي حّلت على  املدّمرة  الفيروسّية 
مطلع عام 2020 في ما سّمي "كوفيد 19"، 
وفي مقّدمة هذه اإلفــرازات ما اصطلح عليه 
"الــَحــْجــر الصحّي املــنــزلــّي" الــذي أرغــم ثالثة 
ــتــزام  ــاع ســـّكـــان الـــكـــرة األرضـــّيـــة عــلــى ال ــ أربـ
ومشاريعهم  أعمالهم  تــركــوا  فقد  بيوتهم، 
ــّرة والــعــمــلــّيــة خـــــارج الــبــيــت  ــحــ ــ وحــيــاتــهــم ال
وقبعوا في بيوتهم هاربني من هذا الفيروس 
الــذي يتجّول بحرّية في كّل مكان، فنشأت 
ثقافة جديدة يمكن تسميتها "ثقافة الحجر 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ الــصــحــّي املـــنـــزلـــّي" أنــتــجــت عـ
وأفـــكـــارًا وقــيــمــًا مــغــايــرة، لـــم يــكــن اإلنــســان 
املعاصر يفكر فيها قبل ذلك قّط على نحو 
وقضاياهم  الــنــاس  شــواغــل  تــتــقــّدم  جعلها 
ــعــنــوان  ــو ال وتــطــلــعــاتــهــم، فـــصـــار الــحــجــر هـ
الــبــشــر في  بــه معظم  يــشــتــرك  الـــذي  الكبير 
عاملنا املعاصر، من أكثر الدول قّوًة وتحضرًا 

وثراًء إلى أفقرها وأكثرها تخلفًا وبداوًة.
جدلّية  ثنائية  عــلــى  الــحــجــر  قضية  تنهض 
هــي "الــحــمــايــة وفــقــدان الــحــريــة"، فمن يضع 
يضمن  املنزلّي  الصحّي  الحجر  فــي  نفسه 
جسمه  إلــى  الفيروس  انتقال  من  "الحماية" 
ويحّقق بذلك الهدف املرجّو من هذه الفعالّية 
ــوقـــت نــفــســه يفقد  ــّيـــة، لــكــّنــه فـــي الـ اإلنـــســـانـ
والتنّزه  والتنقل  عيشه  كسب  في  "حرّيته" 
والــلــقــاء بــاآلخــريــن الــتــي كــان ينُعم بها قبل 
ذلك، في معادلة قاسية يدفع فيها كّل طرف 
اآلخــر،  الــطــرف  فضاء  لحساب  باهظًا  ثمنًا 
فلو تمّرد املرء على الحجر في دفاع طبيعّي 
عن حريته املستَلبة سيدفع الثمن غاليًا، إذا 
الــفــيــروس فيندم على ذلــك ندمًا  مــا أصــابــه 
قد يكّلفه حياته، وفي الوقت نفسه عليه أن 
حماية  على  للحصول  باهظًا  ثمنًا  يتحّمل 
حني  وصحته  بحياته  فيها  يظفر  صحّية 
بّد  ال  املعادلة  طــرَفــي  وبــني  للحجر،  يخضع 
يجد  اإلنــســان صراعًا مستمّرًا  يعيش  وأن 
نفسه مرغمًا عليه، ينقم فيه مّرة على ما آلت 
مــّرة أخرى  الله  إليه ظــروف حجره، ويحمد 

على أّنه لم يصب بهذه الجائحة القاتلة.
نشأْت في ظّل هذه األوضاع املأساوّية -طّبيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا- ثورة إعادة 
تــعــريــف األشــيــاء وإعــــادة إنــتــاجــهــا معرفيًا 
التي  املتعالية  املفاهيم  والسّيما  وسلوكيًا، 
ــا بعد  ــكـــون مـ يــمــكــنــهــا اســتــيــعــاب حـــركـــة الـ
كورونا وتسيير نظريات مختلفة على سّكة 
الحياة الجديدة، يكون اإلنسان فيها محور 
العناية وليس رأس املال فقط، وسيختفي في 
بأدواتها  الباذخة  الحياة  مفهوم  الحال  هذه 
الكمالّية غير الضرورّية جدًا، وضمان طرائق 
الـــرســـم املـــــادّي الــهــنــدســّي املــقــّنــن لــلــســعــادة 
ــعــــدة كـــّلـــهـــا، حــتــى عــلــى صعيد  عــلــى األصــ
الصناعة التي ستتّجه نحو إنتاج الحاجات 
األســاســّيــة الــضــرورّيــة وبــأقــّل مــا يمكن من 
واالكتفاء  الــضــرورّي،  غير  الصناعّي  البذخ 
متطّلبات  لتحقيق  السبل  مــن  مــتــاح  هــو  بــا 
الــحــيــاة في  البسيط مــن  الــضــرورّي  الشكل 
الــنــاس جميعًا  قناعة اضــطــرارّيــة على  ظــّل 
للحياة،  العمل بها، واتخاذها سبيًال جديدًا 

للتهاون  مــجــال  قــاهــرة ال  فرضتها ظـــروف 
 بــشــأنــهــا أو الــلــعــب مــعــهــا بـــــأّي شــكــل من 

األشكال.
تــتــّجــه الــفــعــالــّيــة الــثــقــافــيــة اآلن نــحــو إعــــادة 
ومقتضياتها  االجتماعّية  الــعــالقــات  إنــتــاج 
وفعالياتها وتفاصيلها وتمثيالتها، وتفعيل 
صورة جديدة للتفاعل والتواصل الجسدّي 
بدل  التباعد  فكرة  على  تنهض  البشر  بــني 
ذلك  سيتغّير  فهل  املستطاع،  قــدر  التقارب 
مـــع شــبــكــة مــفــاهــمــيــة أســاســيــة فـــي الــحــيــاة 
كالحّب والجنس وغيرها أيضًا على سبيل 
ــثــــال؟ هـــل ســتــنــتــج الــطــريــقــة الــتــواصــلــّيــة  املــ
السوشيال  تطبيقات  بــاســتــخــدام  الــجــديــدة 
كثيرًا  تقّلص  جــديــدة  ثقافة  بعد  عــن  ميديا 
من النفقات، وتصبح العالقة القديمة وجهًا 
شيئًا  امللموس  الــجــســدّي  بالحضور  لــوجــه 
من املاضي؟ وهل سنشهد مفهومًا جديدًا 
لــلــجــســد فـــي عـــالقـــاتـــه بــاملــحــيــط واألشـــيـــاء 

والقيم واملمارسات؟
أحدَث انتشاُر فيروس كورونا -من ضمن ما 
أحدث من عواصف اجتماعّية وثقافّية كبيرة 
تغّيرًا  والوجدانّية-  الثقافّية  املمارسات  في 
التقليدّية  الدينية  واملــمــارســات  الــعــادات  فــي 
مثل هجر املساجد والكنائس، ثم االستغناء 
عن املدارس والجامعات والدوائر واملنتجعات 
ــكــافــيــهــات واملــطــاعــم،  والـــحـــدائـــق الــعــامــة وال
وصارت البيوت هي املالجئ واملــالذات التي 
تّم اكتشافها إرغامًا وإكراهًا وليس اختيارًا، 
التعامل  على  تقوم  جديدة  ستراتيجّية  في 
عن بعد في كّل شيء، بحيث صار البعد هو 
واملقّدس،  والحياة  للعيش  الصالح  األســاس 
والــــقــــرب هــــو املـــخـــيـــف واملــــرعــــب واملــــدّنــــس، 
 وقــــد ســبــق لــلــمــتــصــّوفــة أن قـــالـــوا "الـــقـــرُب 

حجاب"!
ال شّك في أّن فعالّية التعليم عن ُبعد تسهم 
في تقليل نفقات بناء املدارس وحركة الطلبة 
واملعّلمني وما يرافقها من تفاصيل إجرائّية، 
ُقــرب  عــن  التعليم  فــي عملّية  كــانــت ســابــقــًا 
كــثــيــرة ومــعــّقــدة تــســتــنــزف كــثــيــرًا مــن املــال 
ــي الـــيـــوم بـــأدنـــى مـــا يــمــكــن من  والــجــهــد، وهـ
املقبلة  التعليم  نظريات  يجعل  بما  النفقات 
فــي هـــذا املــضــمــار أقـــّل كلفة وأيــســر حركة 
وجهدًا، إذا ما تحّولت مستقبًال إلى دعوات 
وبناء  ُبعد  عن  التعّلم  فكرة  بتعزيز  تطالب 
أكــثــر شيوعًا  ســتــراتــيــجــّيــات تعليم جــديــدة 

وتبّنيًا وتطبيقًا.
لعّل استعراض الوضع االجتماعّي والثقافّي 
الـــكـــونـــّي الـــجـــديـــد بـــهـــذه الــــصــــورة الــشــائــكــة 
الطبيعة  إلى  العودة  فكرة  وطــرح  الرجراجة، 
عملّية  نظريات  وفــق  على  إنتاجها  وإعـــادة 
ــبــيــئــة حــّصــة  ــنــظــافــة ال ــة تــعــطــي ل ــّيـ ــانـ وإنـــسـ
إلــى مــســارات حضارّية  تــؤول  أساسّية، قد 
ــنــِجــب لــغــة أخــــرى بــمــعــجــم لــغــوّي  مــغــايــرة ُت
للدوال، وتصنع  آخر يستولد دالالت أخرى 
مــعــايــيــر جــديــدة ملــقــاربــة حــركــيــات التعبير 
والتشكيل والتصوير بما يجعل صورًا مثل 
الوصل  وزمــان  والعاطفّي،  الوجدانّي  الحذر 
وزمان التباعد، واملبالغة في النظافة إلى حّد 
الهوس، وأشياء أخــرى ال حصر لها، داخل 
قوس املساءلة واملحاسبة والتقويم، للوصول 
إلــــى عــتــبــِة كـــــوٍن نــظــيــٍف عــلــى املــســتــويــات 
كــاّفــة بــوســعــه االســتــعــداد مــبــكــرًا للتعاطي 
ــوارث قــــادمــــة هــــي فــــي طــريــقــهــا إلــيــه  ــ ــ  مــــع كـ

ال محالة.
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عــــــلــــــى الــــســــلــــك 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي 
يــــــــــتــــــــــقــــــــــافــــــــــز 

العصفور
رأس  وفـــــــــــوق   

العصفور
تــــــــــــســــــــــــقــــــــــــط 

القذيفة!
ــَق مــن  ــبــ لــــم يــ
املــــــــــشــــــــــهــــــــــد 
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّوع 

هـــــــــــــذا ســـــــوى 
 الـــــــــــظـــــــــــالم وزقـــــــــــزقـــــــــــات

مذبوحة !! 
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صــــــــور الـــــــخـــــــراب والــــجــــنــــود 
الــقــتــلــى، ســـتـــروَنـــهـــا فــقــط لو 

تفحصُتم برفق
 عــيــون الــجــنــود الــعــائــديــن من 

الحرب
  - 3 -

الــبــنــادق فــي أيــديــهــم، و صور 
الحبيبات 

واألبناء في جيوبهم
جنود املعركة

- 4 -
األزهار املتفتحة للتو

أول  ، هما  األخــضــر  والعشب 
ما تسحقُه 

الدبابات املتوجهة إلى الحرب 
- 5 -

على جدران املدن الحزينة
تــــــــــدّون الــــــحــــــرُب فــــصــــًال مــن 

سيرتها الذاتية
عبر الفتات الحداد !

- 6 -
الجداُر حزين

 الجداُر من فرط حزنه  يكاُد 
أْن َيْنَقّض

آه!
الـــجـــدار ال يـــقـــوى عــلــى حمل 

الفتات الحداد !
- 7 -

ال تــقــرعــوا طــبــولــهــا..، الــحــرب  
عاهرة

ــــص عــلــى  ــرقـ ــ ــن الـ ــ ــّل مـ ــمــ ــ  ال ت
الدماء!

- 8 -
تحرص الحرب 

ــا  ــورهــ ــاخ صــ ــنــــســ ــتــ ــلــــى اســ عــ
املرعبة

ــزارع  املــ عــلــى  عـــنـــوًة   لتعلقها 
والبيوت والشوارع

ــلــــى أجـــســـاد   وعــ
الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات 

والبشر !
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الــــــــــــــحــــــــــــــرب ، 
تـــــــســـــــرق  ال 
أرواحنا فقط

بــل تــفــتــُح  لنا  
ذراعــــــــيــــــــهــــــــا، 
تضّمنا بلهفة

تــــــــربــــــــُت عـــلـــى 
أجسادنا

فـــــــنـــــــمـــــــوت فــــي 
حضنها خانعني !

-10-
ــَك ألبـــــقـــــى، أســـتـــعـــبـــُدك  ــ ــُلـ ــ ــتـ ــ أقـ

ألعيش
أخدُعَك ، لتستمر اللعبة  !

-11-
ــًا ،  ــخــ ــامــ ــورًا شــ ــ ــخــ ــ يـــمـــشـــي فــ

بمصرع  ولده
والد الشهيد 

 -12-
سينسون أسماء  شهداء 

ــيــــة ،   قـــتـــلـــى الـــــحـــــروب املــــاضــ
وسينسون  – تباعًا- أسماء 

 قتلى الحروب الالحقة ! 
 -13-

الـــــشـــــهـــــيـــــد، صــــــــــٌك تــــــحــــــررُه 
رصاصة

الـــقـــاتـــُل مــســتــثــمــر فــــي حــقــل 
"الشهداء "

-14-
لكّنُه  كثيرة،  حـــروٍب  مــن  نجا 

سقَط أسيرًا 
في حرب اللقمة 

 - 15 -
، كــل  املـــــــعـــــــارك  فــــــي ســــــــوح   

األسلحة طليقة  
تصدح بالقتل ! 

  - 16 -
ــتـــوارى  ــراب ، تـ ــخــ ــ فـــي مــــدن ال

خلَف كّل باب  
 امرأٌة ال عزيَز لها 

وفي األفق املمتد هناك هنا 
 يتراءى وجُه "نبي كافر"!!

 - 17 -
في مدن الحرب

حــــــجــــــر  بـــــــــــــــــني  فــــــــــــــــــــــرق   ال 
وبشر !!

 - 18 - 
ليس الشهداء وحدهم 
أول من يغادر املعركة

 الجبناء كذلك ! 
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واحــد  على  يحتوي  العلي  جــاســم  للشاعر  كــتــاب 
وتسعني نصًا شعريًا، تتفاوت في الطول ، يكشف 
العنوان " ومض األجنحة " على رغبة الشاعر بأن 
هــو مزيج  مــن عالم  دفــقــات  للقارئ مطالعة  يمهد 
الطموح  بعطر  مخضب   ، والــخــيــال  الحقيقة  مــن 
واآلمــال ، يصارع الخيبات بدفء املشاعر النبيلة  
. الومض هو السرعة الخاطفة ، تأتي على اجنحة 
األفكار  التي تهب  ، تلك  التي تخفق  ، تلك  الخيال 
، فهي تخلق اجــواء  واألحــاســيــس مــن دون عنف 
الدّعة واالرتياح من جهة ، ومن جهة اخرى تكشف 
للقارئ مسارب الحياة ، بكل ما فيها من وضوح 

أو تعقيد .
ليس من الضروري ان تكون النصوص تعبيرًا عن 
الذات بصورة مطلقة أو نقًال للمشاعر والتجارب 
الشخصية ،  فقد تكون قناعًا أو صورة من الحياة 
التي يريد األديــب أن يهرب من اجوائها ، كل هذا 
هو ما يريد العنوان ان يوحي به الينا فهو يحملنا 
على ان نستعني بأجنحة هي ذاتها التي استعارها 
التحليق  مهمته  مــن  ليس  اذن شاعرنا   . الشاعر 
في اجواء الالمعنى واالكتفاء بوقع الكلمات ، فهو 
للكاتب   

ً
متعة تحقق  رسالة  حمل  قناعًا،  استعار 

   
ٌ
ومثلها للقارئ ، تكمن في مضمونها اهداٌف نبيلة

.
قراءة نصني   

النص األول :
ــــى  يطالعنا أول نــص عــنــوانــه : "  منذ الــوهــلــة األول
نهايات " ، صيغت في الفقرة األولى منه  بأسلوب 
شــعــري ، حــكــايــة تــتــســم بــهــا الــعــالقــات الــبــشــريــة 
ــل مــكــان  ــي الــــعــــادة فــــي كــ املــجــتــمــعــيــة ، تــظــهــر فــ
وزمان  ، عند التأويل نرى الشاعر يصوغ كلماته 
، فهو  يوم  يواجهه كل  واقعًا ملموسًا  مستوحيًا 
هنا شاهد وراٍو ،وكذلك متفاعل يتحسس نتائج 
التأثير . يسمع ما  يــدور حوله ، يرمز الى ذلك بـ 
" الشارع املمتد  "  الذي يسمع " همس الروح .. ال 
صوت الكلمات "، يتم ذلك بوسيلة أنسنة الجماد 
الــذي يمثل هنا مكان األحــداث  الشارع  به  ونعني 
التي تضيق بها األنفاس ، معبرًا عن ذلك الضيق بـ 
"الجدران " ، يعاكس ذلك " رواق " الجنرال بكل ما 

يوحي به من  أناقة ونظام . 
تتشكل صورة املكان  الذهنية القاتمة تلك برديفها 
زمان يرتسم عبر الكلمات  ، تنعدم فيه األنساق ، 

فهو زمن " فوضى األنفاس" حيث ال حرية لرأي 
نبيل ،و ال حرية لعمل مثمر بناء  ، تسوده :  لك أن 

تسمع وترى ، لكن عليك أن ال  تنطق بما تراه   .
لـ  املتخيلة  بالشخصية  الــفــوقــيــة  السلطة  تتمثل 
الــذي اعتاد ان تكون أقواله أوامــر ، كما  "الجنرال" 
والغطرسة   الــزهــو  لــبــاس  يتلبس  ان  أيــضــًا  اعــتــاد 
تــنــهــال عليه  ــدائــــح  املــ يـــطـــرب عــنــدمــا يــســمــع  وأن 
لهم  بها متزلفون يشير  ، يصدح  دونما تبصر  
الشاعر بـ " الباعة " وصوتهم  الذي يتسلل بجوار 
،دور سلبي مؤثر في  ،دائــمــًا  وللمتزلفني   . رواقـــه 
حركة املجتمع بما يجيدونه من طقوس الخضوع 

والتملق  .

النص الثاني : 
يطالعنا النص بعنوان : " بغداديات " ، كلمة واحدة 
باهتمام  اوًال  توحي   ، عــديــدة  دالالت  فيها  تكمن 
ــذي يــســهــم فـــي تــكــويــن مــزيــج  ــ الــشــاعــر بــاملــكــان ال
املشاعر التي تعتلج في صدر الشاعر ،واملكان هنا 
ال يشير الى مدينة محصورة في مساحة صغيرة 
حسب بقدر ما يتمثل بمساحة اوسع ، هي الوطن 
الذي يمكن ان يتسع ليشمل العالم ، من هنا  يغلف 

العنوان مشاعر تلتصق باملحلية والعاملية .
من  يعبر  قــنــاعــًا  املتكلم  الــشــاعــر صيغة  اعــتــمــد   
خالله عن خــاص وعــام ،الــخــاص منه يظهر مدى 
املــنت ،  الــتــي يتخللها  الــفــرديــة  املــشــاعــر  مصداقية 
والعام هو االشارة الى ان املتكلم هو ذلك الجمع من 
الناس الذين يحملون اتجاها فكريا رافضا لواقع 
تحريضي  خــطــاب  هنا  هــو  اذن   ، ملموس  رديء 
الــنــاس تتعلق حبًا   . ــع مــعــاش   يكشف زيـــف واقـ
بالوطن ، ترنو اليه " كنجمة في األقاصي البعيدة 

" ، والجمال والشروق وتفتح األمل عوامل جذب 
" أنت تسبحني / بندى الفجر / والغبش يشدني /

لصدرك املسك / عطر أماسي .
غير ان الــوطــن يعيش فــي زمــن مــتــهــاٍو ،مــا يربك 
الــحــركــة الــرشــيــقــة املــنــتــجــة ، تــحــل محلها قــفــزات 

مرتبكة ، غير واعية :
 " أرقص رقصة، قلب تملكه زمان الوهن ."

الــقــلــوَب فيستجير  الــهــمــوُم  الـــرزايـــا وتــثــقــل  تكثر 
الناس  

" ما الذي أحكيه ، والهموم كثار"
بذلك  معبرًا   ، الــجــواب  ينتظر  ســؤال حائر  ويظل 
الجوهر دعــوة  الظاهر وفــي  فــي  القنوط  عــن حالة 

للتغيير 
" أيوجد في قفارك ، واحة للتمني ؟ "
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ذكـــــرت شــبــكــة "بــــي بـــي ســــي" أن الــحــكــومــة 
البريطانية ستعفي الرياضيني ذوي املستوى 
العالي من الحجر الصحي اإللــزامــي ملــدة 14 
يــومــا واملـــفـــروض عــلــى املــســافــريــن الــقــادمــني 
إلــــى بــريــطــانــيــا، مـــا يــســمــح بــإقــامــة ســبــاقــني 
على حلبة سيلفرستون ضمن بطولة العالم 

لسباقات الفورموال واحد.
وأوضــــحــــت الــشــبــكــة الــبــريــطــانــيــة أن ســبــاق 
هذا  مرتني  سيقام  الكبرى  بريطانيا  جائزة 

املوسم، يومي 2 و9 آب.
لـ"بي  الــفــورمــوال واحـــد  وقـــال متحدث بــاســم 
أجل  مــن  الحكومة  بــي ســي": نرحب بجهود 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــمـــرار األنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 

االحترافية ودعمها الستئناف بطولتنا".
ـــوثـــيـــق مــع  واضــــــــاف "ســــنــــواصــــل الـــــحـــــوار ال
السلطات في االسابيع املقبلة في وقت نستعد 
فيه الستئناف بطولتنا خالل االسبوع االول 

من تموز ".
بطولة  مــن  البريطانية  املرحلة  إقــامــة  وكــانــت 
الــعــالــم لــســبــاقــات الـــفـــورمـــوال واحـــــد مــهــددة 
بسبب إجراء الحجر الصحي الذي يهدف إلى 

الحد من انتشار فيروس كورونا املستجد.
وسيتم تنفيذ هذا اإلجراء اعتبارا من الثامن 

من حزيران الحالي.
ويأمل منظمو بطولة العالم في إطالق املوسم 
من على حلبة ريد بول رينغ النمساوية، من 
إقامة سباقني متتاليني يومي 5 و12  خــالل 

تموز.

أعــلــنــت رابــطــة الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم أن 
منافسات الدوري املعلقة منذ آذار املاضي بسبب 
فــيــروس كــورونــا املــســتــجــد، ستستأنف فــي 11 
حزيران الحالي بدربي إشبيلية وستنتهي في 19 

تموز املقبل.
في  حــزيــران   11 الخميس  الــــ28  املرحلة  وتنطلق 
األندلس بني  بدربي  العاشرة مساء  الساعة  تمام 

إشبيلية وريال بيتيس. ويحل برشلونة املتصدر 
ضيفا على ريال مايوركا في 13 حزيران ، على 
ريــال مدريد في  املباشر  مــطــارده  أن يستضيف 
 15 في  الـــ29  املرحلة  وتنطلق  إيــبــار.  التالي  اليوم 
حزيران وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خاللها 
بــرشــلــونــة ليغانيس فــي 16 مــنــه، وريــــال مــدريــد 

فالنسيا بعد يومني.
و29   28 املرحلتني  برنامج  عن  الرابطة  وكشفت 
فقط، علما بأنها قررت إقامة مرحلتني كل أسبوع 

حتى نهاية املوسم التي حددتها في 19 تموز.

وقــــــال رســـئـــيـــس الـــرابـــطـــة خــافــيــيــر تـــيـــبـــاس فــي 
تــصــريــح لــقــنــاة "مــوفــيــســتــار بـــلـــوس": "نـــريـــد أن 
ينطلق املوسم املقبل في 12 أيلول ". وأضاف "لقد 
وضعنا البرنامج ملنح كل فريق ما ال يقل عن 72 
بتحديث  مباراتني سنقوم  بني  الــراحــة  من  ساعة 
األخــذ بعني  أجــل  بعد كل مرحلتني من  البرنامج 
االعتبار األجــواء املناخية التي يكشف عنها مرة 

كل أسبوعني".
نقطتني عن  بــفــارق  الــــدوري  برشلونة  ويــتــصــدر 

ريال مدريد.
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العالم من حولنا يتجه إلى التعايش مع (كورونا) . وهذا ليس خبرًا 
مبتكرًا أّدعيه لنفسي أو اكتشافًا أعيد طرحه هنا، وإنما أصبحت 
بهذا  تدفع  الصحّية  وكذلك  واالقتصادية  االجتماعية  املعطيات 
االتجاه، بعدما أيقن الناس في كثيٍر من بقاع العالم أنَّ املواجهة 
مع الوباء ستطول، وأنَّ االفتقاد إلى مصٍل حاسم أو عالج شاٍف 
الحياة  (تقنني)  إلى  والتأثير، سيدفع حتمًا  املالمح  واٍف مكتمل 
ة التي كانت معتادة قبل  والسماح بالكثير من املمارسات اليوميَّ
إلى  الوباء وتفشيه، مع وضــع ضوابط صارمة ال سبيل  ظهور 
التغاضي عنها أو القفز فوقها حفاظًا على ما يتبقى من الصحة 

ة! البشريَّ
أعيد فتح العديد من املطارات، وبوشر بالفعل بترتيب الرحالت، 
 على البحار قد فتحت شواطئها أمام 

ُّ
وقد رأيت أنَّ دوًال عدة تطل

(التباعد  آلية  األيــام املاضية، مع االشتراط بتطبيق  الناس خالل 
االجــتــمــاعــي)، ويــضــاف إلــى ذلــك شـــرٌط ال حياد 
عنه لــدى دخــول األماكن املغلقة أو االقــتــراب من 
هذه  وتطبيق  الــكــمــامــات  ارتــــداء  وهــو  التجمعات 

الشرط على نحو صارم إْن لم نقل قاسيًا!
وكما رأينا من معطيات، خالل األسبوع املاضي، 
فـــإنَّ عجلة الــريــاضــة ســتــدور ولـــو بــالــقــدر الــذي 
يــحــجــب الـــجـــانـــب الـــجـــمـــاهـــيـــري.. الــبــونــدســلــيــغــا 
األملاني استؤنف وهو مستمر من دون مشكالت 
أو حــوادث طارئة حتى اآلن. وخــالل هــذا الشهر 
املعمورة  امــتــداد  األهــم على  الــدوريــات  ستنطلق 
وهــــي الــلــيــغــا والــبــريــمــيــرلــيــغ والــكــالــتــشــيــو وفــقــًا 

ملواعيد تّم اإلعالن عنها..
تنفيذ استحقاقات  املباشرة في  أنَّ  يقيني  وفي 
وإيطاليا  وإنكلترا  وإسبانيا  أملانيا  فــي  املــوســم 
وهــــي الـــــدول الـــتـــي تـــضـــّررت كــثــيــرًا مـــن تــبــعــات 
كورونا، تبعث برسالة واضحة العنوان واملفردات 
واملعنى إلى املجتمع الكروي في العالم، مفادها أنَّ الحياة ال بّد أْن 
تعوَد ولو على نحٍو تدريجي، وأنه ال يمكن تجميد مفاصل الكرة 
في أهم أربعة دوريات على امتداد العالم، مع التشديد على صرامة 
األهمية  كبيٍر من  ة على جانٍب  وهــي جزئيَّ ة،  الصحيَّ اإلجـــراءات 
ة  سنرى مدى تطبيقها على أرض الواقع مع عودة املباريات الدوريَّ

التي ينتظرها العالم بشغف ال نظير له!
مع  املواجهة  وألنَّ  العالم،  في  ة  الكرويَّ املنظومة  من  جــزٌء  وألننا 
(كورونا) ستطول وسط هذه التضحيات الجـسيمة التي تقدمها 
فإنَّ  شعبنا،  أبناء  من  الكثير  وكذلك  الشجاعة  ة  الطبيَّ طواقمنا 
ة التحاد كرة القدم – باالستناد  املطروح اآلن أمام الهيئة التطبيعيَّ
الكروي  املــوســم  أْن تقرر مصير  ة واضــحــة –  الــى رؤيــة حكوميَّ
الحالي، وأْن تضع في الحسبان كل املخاطر الناجمة عن استئناف 
العالم من حولنا يستعيد نبضه  نــرى  الــذي  الوقت  الـــدوري، في 
الهيئة  تواجه  التي  والعسيرة  الشاقـّة  املعادلة  الكروي، وهــذه هي 
اليوم، ولكْن في ختام األمر ال بّد من توجٍه واضح، وال بدَّ من قراٍر 
يأخذ بكل املعطيات من أجل أال نترك الحبل على الغارب، ونترك 

مجتمعنا الكروي نهبًا لالفتراضات والتوقعات والتقّوالت!ـ
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اعــــتــــرف املـــــــدرب األملــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
لـــيـــفـــربـــول اإلنـــكـــلـــيـــزي  أن العـــبـــي فـــريـــقـــه 
الجماعي  لــلــتــدريــب  بــالــعــودة  يستمتعون 
الــذي يستعدون فيه الستئناف  الوقت  في 
مــنــافــســات الـــــدوري املــمــتــاز، ألن الــشــعــور 
الكومبيوتر  خلف  من  العمل  عن  مختلف 

أو الشاشة.
وحـــددت رابــطــة الــــدوري املــمــتــاز تــاريــخ 17 
الستكمال  مبدئيا  موعدا  الحالي  حزيران 
بعد   ،2019-2020 مــوســم  مـــن  تــبــقــى  مـــا 
األزمــة  بسبب  آذار  منذ  املنافسات  تعليق 
الــصــحــيــة الـــتـــي نـــشـــأت عـــن تــفــشــي وبـــاء 

فيروس كورونا املستجد.
وكــــانــــت الــــفــــتــــرة املـــاضـــيـــة 

خاص  بشكل  محبطة 
بالنسبة لكلوب الذي 
كــــــان فـــريـــقـــه عــلــى 
بـــعـــد فـــــوزيـــــن مــن 
ـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب  ال
لــلــمــرة األولــــى منذ 
وقال  عاما،  ثالثني 

فـــي تــصــريــح ملــوقــع 
ــــنــــادي عـــلـــى شــبــكــة  ال
االنـــــتـــــرنـــــت "لـــــــم يــكــن 
ــــنــــا أبــــــــــدا طــيــلــة  ــــدي ل

حياتنا تسعة 
أســـابـــيـــع 

مـــــــــــن 

كرة  بلعب  بدأنا  منذ  تدريبات  اجــراء  دون 
القدم، هــذا شــيء كثير. كل شــيء مختلف 

لكنه مثير لالهتمام أيضا".
بــالــوضــع، وهــذا  "نــحــن نستمتع  وأضــــاف 
جــيــد حـــقـــا. وألكـــــون صـــادقـــا هــــذا يشكل 
ـــفـــارق، أن نــجــتــمــع هنا  بــالــنــســبــة لــنــا كـــل ال
الحصول  يمكنك  ساعتني.  أو  لساعة  معا 
على هذا التواصل وردود الفعل على أرض 
املــلــعــب مــبــاشــرة، ولــيــس عــن طــريــق جهاز 

الكمبيوتر أو شاشة...".
ويــبــدو ليفربول أقــرب مــن أي وقــت مضى 
لرفع كأس الــدوري للمرة األولــى منذ العام 
1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة 
(ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي بطل 
املوسمني املاضيني، مع تبقي تسع مراحل 

على النهاية.
ومـــن املـــقـــرر أن تــكــون املـــبـــاراة األولـــى 
للـ"ريدز" في دربي "ميرسيسايد" 
ضــد الــجــار إيــفــرتــون، ويسعى 
كـــلـــوب لــتــجــهــيــز العــبــيــه بــدنــيــا 
قــــبــــل مـــــوعـــــدهـــــا. وقــــــــال "لـــيـــس 
لياقتنا  قمة  في  نكون  أن  علينا 
نــحــاول ذلــك برفع قوة  اآلن. نحن 
يوما  تدريجيا  التدريبات  وكثافة 
بــعــد يـــــوم، ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نصل 
أو 20  البدنية في 19  الجاهزية  الــى 
حزيران، أيا كان اليوم 
الـــــــذي ســيــجــعــلــون 
فيه املــبــاراة ضد 
إيفرتون، على 

ما أعتقد".
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أكــد أمــني ســر إدارة نـــادي الــقــوة الــجــويــة جــاســم كــاطــع أنَّ 
التطبيعية التحاد  الهيئة  الصقور مع أي قرار يصدر من 
املمتاز من عدمه، متوقعًا  الــدوري  استئناف  الكرة بشأن 
تمديد فترة توقف املسابقة، بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة 

بفيروس كورونا واستمرار حظر التجوال.
وقال كاطع في تصريح خص به (الصباح الرياضي) : إنَّ 
البلد يمر حاليًا بأزمة كبيرة جراء ارتفاع حاالت اإلصابة 
بــوبــاء كــورونــا، وبالتالي مــن الصعب إقــامــة املــبــاريــات في 
الحياة  وعــودة  الفيروس  انحسار  أمل  الظروف، على  هذه 

ة.  الطبيعيَّ
الهيئة  قـــرار يــصــدر مــن  الجوية مــع أي  انَّ إدارة  وأضـــاف 
التطبيعية التحاد الكرة بشأن استئناف الدوري من عدمه، 
األزمــة  تــوصــيــات خلية  األخــيــرة عملت وفــق  أنَّ  ال سيما 
ومددت فترة إيقاف مسابقة الدوري حرصًا على سالمة 
بانتظار  الــوبــاء،  مــن خطر  والــالعــبــني  التدريبية  املــالكــات 
الــذي سيكون حتمًا في مصلحة جميع  الرسمي  قرارها 
ــــدوري املــمــتــاز، بعد  األنــديــة.وتــوقــع تــمــديــد فــتــرة إيــقــاف ال
ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، واستمرار فرض 

حظر التجوال في محافظات البالد. 
وبخصوص حــادث السير املــروري الــذي تعرض له العب 
منتخبنا الوطني ونادي الجوية محمد قاسم أوضح كاطع 
الــذي أكد  تــواصــل مــع نجم األزرق  "إدارة الصقور فــي  أنَّ 
تــذكــر"، مشيرا  أضــرار  لكدمات خفيفة من دون  تعرضه 
الــى مقر إقامة  الــيــوم  الــفــريــق سيتوجه  إلــى أنَّ "وفـــدًا مــن 
الالعب في محافظة النجف، من أجل االطمئنان على حالته 

الصحية وتقديم الدعم املعنوي له".
ونـــفـــى األخــــبــــار الـــتـــي تــتــحــدث عـــن رفــــض مــحــمــد قــاســم 
التجديد، مبينًا أنَّ املحادثات مستمرة وسيتم التطرق اليوم 

أيضا الى موضوع تجديد العقد عند زيارة الالعب.
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أكد رئيس لجنة الحكام الكروية، الدكتور عالء عبد 
تفعيل  على  عملها  جــلَّ  تكرس  اللجنة  أنَّ  الــقــادر 
الحكام  تــدريــبــات  ــة ومتابعة  االلــكــتــرونــيَّ املــنــصــات 

ة. الفرديَّ
على  كــذلــك  ينصبُّ  التركيز  أنَّ  الــقــادر  عبد  وبــني 
ة ترتقي بمستوى التحكيم وتطويره  وضع منهجيَّ
الكرة بجميع فئاته،  قبل انطالق منافسات دوري 
الحكام  مستبعدًا وجود أي تغيير بشأن ترشيح 
ــة ألســبــاب كــثــيــرة، أبـــرزهـــا توقف  لــلــقــائــمــة الــدولــيَّ
الــوقــت مبكٌر للحديث عن  أنَّ  الـــدوري، فضًال عــن 

التغيير. 
ـــن يــكــون هــنــالــك أي تــغــيــيــر في  واخــتــتــم قـــائـــًال: "ل
أمــٌر مستبعد جــدًا نظرًا  القائمة لهذه السنة، وهــو 
بــســبــب جائحة  نعيشها  الــتــي  الــحــالــيــة  لــلــظــروف 
كورونا، وكذلك كون لجنة الحكام لم تأخذ وقتها 

الكافي على أرض الواقع".
ة  ة والتطويريَّ الفنيَّ اللجنة  أقامت  على صعيد آخر 
الــقــدم،  لــكــرة  املــركــزي  لــالتــحــاد  التطبيعية  للهيئة 
ة التي شهدت مشاركة العديد من  الورشة التدريبيَّ

املدربني.
ة،  الفنيَّ اللجنة  الدكتور وســام نجيب، عضو  وقــال 
ثالث  استمرت  "الورشة  إنَّ  الورشة:  املسؤول عن 
االلكترونية  الــدائــرة  عبر  الساعة  ساعات ونصف 
(zoom)، وشــهــدت مــشــاركــة مــئــة مـــدرب عــراقــي 

وعربي".
بعنوان  التدريبية كانت  "الــورشــة  وأضــاف نجيب: 
(متطلبات التدريب والتمرين) للمحاضر اآلسيوي 

الدكتور قاسم لزام".
ة مستمرة خالل االيام  وأشار الى أنَّ "اللجنة الفنيَّ
ـــك مــن أجــل  املقبلة بــإقــامــة الــــورش الــتــدريــبــيــة، وذل
بالكرة  لــالرتــقــاء  يسعون  الــذيــن  مدربينا  تطوير 

العراقية نحو االفضل".
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وكــــانــــت الــــفــــتــــرة املـــاضـــيـــة 
خاص بشكل  محبطة 

بالنسبة لكلوب الذي
كــــــان فـــريـــقـــه عــلــى 

بـــعـــد فـــــوزيـــــن مــن
ـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب ال
لــلــمــرة األولــــى منذ

وقال  عاما،  ثالثني 
فـــي تــصــريــح ملــوقــع 

ــــنــــادي عـــلـــى شــبــكــة  ال
االنـــــتـــــرنـــــت "لـــــــم يــكــن 

ــــنــــا أبــــــــــدا طــيــلــة ــــدي ل
حياتنا تسعة 

أســـابـــيـــع 
مـــــــــــن 

ومـــن املـــقـــرر أن تــكــون املـــبـــاراة األولـ
ــللـ"ريدز" في دربي "ميرسيساي
ضــد الــجــار إيــفــرتــون، ويسع
كـــلـــوب لــتــجــهــيــز العــبــيــه بــدنــ

قــــبــــل مـــــوعـــــدهـــــا. وقــــــــال "لـــيـــس
لياقت قمة  في  نكون  أن  علينا 

نــحــاول ذلــك برفع قو اآلن. نحن 
يي

يو تدريجيا  التدريبات  وكثافة 
بــعــد يـــــوم، ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نص
أو 0 البدنية في 19  الجاهزية  الــى 
حزيران، أيا كان اليو

يي

الـــــــذي ســيــجــعــلــو
فيه املــبــاراة ض
إيفرتون، عل
ما أعتقد"
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”الشرطة في مرمي الغضب“
تصــــــــدرت االحتجاجات عناوين عــــــــدة صحف، 
بينهــــــــا ”األهرام“ املصرية التــــــــي تقول: ”بعد ليلة 
شــــــــغب.. أميركا تنشــــــــر 500 جندي من الحرس 
و“الدســــــــتور“  مينيابوليــــــــس“،  فــــــــي  الوطنــــــــي 
األردنيــــــــة التي اســــــــتخدمت عنــــــــوان: ”مظاهرات 
ة احتجاجا على حادثة  تجتاح عدة مــــــــدن أميركيَّ

مينيابوليس“.
مــــــــن جهتها، أبــــــــرزت ”النهــــــــار“ اللبنانيــــــــة تعدد 
حوادث العنصرية املوثقة فــــــــي الواليات املتحدة، 
وتقول: ”من وفاة رجل أســــــــود في مينيابوليس 
إلى حادث عنصري في سنترال بارك، ُتستخدم 
كاميرات الهواتف بشــــــــكل متزايد كســــــــالح ضد 
العنصرية، حتى لو لم تواكبها األنظمة القضائية 

دومًا“.
وفي موقــــــــع ”بوابة العني اإلخباريــــــــة“ اإلماراتية، 
كتب أحمد هاشم عن املوضوع تحت عنوان: ”ال 
أستطيع التنفس.. صرخة سمراء تضع الشرطة 

األميركية بمرمى الغضب“.
ونقل عن أحد املتظاهرين قوله: ”إنه قبح حقيقي. 
على الشــــــــرطة أن تفهم أن هــــــــذه هي األجواء التي 

خلقتها“.
ويــــــــرى عبد البــــــــاري عطــــــــوان فــــــــي ”رأي اليوم“ 
اللندنيــــــــة أن ”أميــــــــركا علــــــــى أبــــــــواب ثــــــــورة ضد 

العنصرية املتصاعدة“.
ويقــــــــول: ”هذه الجريمة البشــــــــعة التي وّثقها أحد 
املــــــــارة بكاميرا هاتفه املحمــــــــول أعادت فتح ملف 
االضطهاد الــــــــذي يتعرض له املواطنون الســــــــود 
على أيدي الشــــــــرطة، وبعض مؤسســــــــات الدولة، 
رغم مرور عام أو أكثر على إلغاء قوانني التمييز 

العنصري، فالفواِرق ما زالت موجودة“.
ويوجــــــــه االتهــــــــام إلدارة الرئيس دونالــــــــد ترامب، 
مشــــــــيرًا إلى أنَّ وصوله ”إلى البيت األبيض عبر 
أصــــــــوات العنصريــــــــني الِبيــــــــض، وبســــــــبب تبنيه 
ألجنداتهم، وتهجمه علــــــــى الرئيس باراك أوباما 
ومطالبته بالعودة إلى كينيا، مسقط رأس والده، 
والتشــــــــكيك في شــــــــهادة ميالده، وحمالته ضد 
املهاجرين واملسلمني منهم خاصة، كلها أسباب 
أدت إلــــــــى تفاقم ممارســــــــات التمييــــــــز العنصري 
في دولة تدعي أنها زعيمة املســــــــاواة والحرية في 

العالم“.

”متى املصالحة؟“
وفــــــــي موقع ”العمــــــــق املغربي“، يتســــــــاءل صالح 
الدين ناصر: ”أميركا والسود.. متى املصالحة؟“.

ويقول: ”لم يكن للســــــــود من ثمــــــــرات ثورة القرن 
العشــــــــرين أي نصيــــــــب، فرغــــــــم التقــــــــدم الفكري 
الســــــــود خاصــــــــة  اســــــــتمرت معانــــــــاة  والتقنــــــــي 
في الواليــــــــات الجنوبيــــــــة، وشــــــــاركوا في حروب 
العشرين خادمني األراضي األميركية بكل تفان 
و إخــــــــالص، و حتــــــــى في زمن الهجــــــــرة العظمى 
إلــــــــى بالد العم الســــــــام لم يســــــــلم ’امللونون� من 

التفرقة“.
ويتابــــــــع: ”كانــــــــت ردة فعــــــــل املجتمــــــــع األميركي 
قاســــــــية وعنيفة فكســــــــروا ســــــــيارات الشــــــــرطة، 
هاجمــــــــوا بعــــــــض عناصرهــــــــا، وعمــــــــت فوضى 
عارمــــــــة في العاملني الواقعــــــــي واالفتراضي، حيث 
تزعم املشــــــــاهير، على رأســــــــهم العب كرة السلة 
ليبرون جايمس، حمالت وهاشــــــــتاغات إعالمية 
ملنع تغلغل العنــــــــف في صفوف ’حماة األمة� و 
الدفاع عن املجتمع االفرو-أمريكي تحت شــــــــعار 
’ال استطيع التنفس� و هي آخر كلمات املرحوم 

جورج فلويد قبل موته مخنوقا بركبة الحرس“.
ويشــــــــير مصطفــــــــى قطبــــــــي فــــــــي ”املســــــــتقبل“ 
املصريــــــــة إلى أن ”أميركا بلد الحريات غارقة في 

العنصرية“.
ويقــــــــول: ”هــــــــذه االحتجاجــــــــات تؤكد الســــــــلوك 
العدائي لألميركيني أصحاب البشــــــــرة البيضاء، 
تجاه مواطنيهم من السود، وتجدد مرات ومرات 
علــــــــى أن الكالم املنمق الذي تســــــــتخدمه اإلدارات 
ــــــــة املتعاقبة للحديث عــــــــن بعض وجوه  األميركيَّ
املساواة والعدالة املتحققة في املجتمع األميركي، 
ليس حقيقة في املجمل، وإنما في جزء منه فقط، 
وهو يخفي خلفه صــــــــورة قبيحة لهذه الدولة، ال 
يمكــــــــن قبولها في القــــــــرن الحادي والعشــــــــرين، 
ويدلــــــــل فــــــــي الوقــــــــت ذاتــــــــه علــــــــى أن االضطهاد 
والعنصرية متأصالن في الواليات املتحدة، رغم 
ة منذ زمن طويل تحاول أن  أن الدعايــــــــة األميركيَّ
تصور هذه البالد وشــــــــعبها بأنهم يعيشون في 

مدينة فاضلة أشبه بمدينة أفالطون“. 
وفــــــــي موقع ”امليــــــــزان“ املصري، تقــــــــول نيرفانا 

ســــــــامي: ”أعتقد أنه إذا قرر أحد كتابة 
تاريخ املجتمــــــــع األميركي وكيف 

وســــــــلوكه  صفاته  تطــــــــورت 
االجتماعي، ســــــــوف يقر 

بأنَّ ’الرجل األبيض� 
العنصريــــــــة  عــــــــرف 

أصحــــــــاب  ضــــــــد 
السوداء  البشرة 
مــــــــن أصحــــــــاب 
ل  صــــــــو أل ا
يقيــــــــة  فر أل ا
معرفته  قبــــــــل 
 ، نية إلنســــــــا با
أنه من  ورغــــــــم 
يــــــــا  ميد لكو ا

أن  الســــــــوداء 
يكون قــــــــد مر ما 

يقرب من 200 عام 
منذ أن حرر أبراهام 

فــــــــي  العبيــــــــد  لنكولــــــــن 
أميــــــــركا، مــــــــازال أصحاب 

البشرة الســــــــوداء يعانون من 
كل أشــــــــكال العنصرية في العديد 

مــــــــن الواليــــــــات األميركية، ومــــــــوت جورج 
فلويــــــــد هو صرخــــــــة جديدة في وجــــــــه عنصرية 

الرجل األبيض األميركي“.
وتضيــــــــف الكاتبة: ”مقتل جــــــــورج فلويد لم يكن 
حادثا غريبا على املجتمع األميركي الذي يتفنن 
فــــــــي إظهــــــــار العنصريــــــــة والكراهيــــــــة للمواطنني 
األميركيني أصحاب األصول اإلفريقية، فكل عام 
يسقط عشــــــــرات األشــــــــخاص ضحايا الحوادث 
العنصريــــــــة التي تطــــــــول كل الفئــــــــات املجتمعية 
والثقافيــــــــة، ولكن الشــــــــيء الذي يمثــــــــل كوميديا 
سوداء حقيقية في ما يخص عنصرية املواطنني 
األميركيني، أن أميركا في األساس بلد مهاجرين 
فحتى رئيس الواليات املتحدة األميركية نفســــــــة 

ة!“. أصوله ليست أميركيَّ

األمر بدأ قبل سنوات
لم تبدأ التوترات بني مجتمع الســــــــود والشــــــــرطة 
في مينيابوليس بمصرع جورج فلويد، فلقد بدأ 

األمر قبل ذلك بسنوات.
ففــــــــي صباح يوم خميس حار في حي لونغفيلو 

في مينيابوليــــــــس، وقف نيومان، وهــــــــو أب يبلغ 
من العمر 28 عاما، خارج قســــــــم شرطة بمدينة 
مينيابوليس وهو يشرب كوبا كبيرا من القهوة 
بينما كان الدخان يرتفع فوق األنقاض املشتعلة 

من املباني املجاورة.
كان اليــــــــوم الثالــــــــث من االحتجاجــــــــات على وفاة 
جــــــــورج فلويد، البالــــــــغ من العمــــــــر 46 عاما، بعد 
أن وضــــــــع ضابط شــــــــرطة أبيــــــــض، يدعى ديريك 
شــــــــوفني، ركبته علــــــــى رقبته ملــــــــدة 8 دقائق و46 
ثانية، وقد توســــــــل فلويد من أجل حياته قبل أن 
يســــــــقط فاقــــــــدا للوعي ويموت في الشــــــــارع على 
مرأى من شــــــــهود وكاميرا هاتف محمول كانت 
تســــــــجل اللحظة. وقد أقيل 4 ضباط شرطة، من 

بينهم شوفني، لتورطهم في الحادث.
وكانــــــــت التوتــــــــرات اندلعت فــــــــي الليلة الســــــــابقة، 
وللمرة األولى شــــــــهدت املدينة أعمال عنف ونهب 
وحــــــــرق، وقتل رجل واحد علــــــــى األقل في تبادل 

إلطالق النار في مكتب رهونات.

وقال نومان، محاوال رفع صوته وســــــــط ضجيج 
املتظاهريــــــــن وصفــــــــارات اإلنــــــــذار: ” يحدث ذلك 
يوميا، فكل يوم طبق فيه ضباط الشرطة هؤالء 
قواعد نظامهم بطريقتهم قــــــــاد إلى هذا الوضع، 
هذه ليست لحظة قائمة بذاتها، إنها كارثة تمثل 

تراكما لكل ما حدث من قبل“.
في تلك الليلة، اقتحم املتظاهرون دائرة الشــــــــرطة 
بينمــــــــا كانت عربــــــــات األمن تغــــــــادر من موقف 
السيارات الخلفي، ليتركوها للمتظاهرين الذين 

انتقلوا بسرعة من غرفة إلى أخرى.
وبعد ظهر اليوم التالي، يوم الجمعة، ألقى مكتب 
االعتقــــــــال الجنائي في مينيســــــــوتا القبض على 

شوفني ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد.
وهــــــــذه ليســــــــت املرة األولــــــــى التي يمــــــــارس فيها 
عناصر من الشــــــــرطة فــــــــي املنطقــــــــة عملية قتل 
مثيــــــــرة للجــــــــدل. في عــــــــام 2016، ُقتــــــــل فيالندو 
كاســــــــتيل برصاص ضابط شرطة في حي على 
بعد 15 دقيقة فقط من مركز االحتجاج الحالي.
وفــــــــي العــــــــام 2017، اتهــــــــم ضابــــــــط شــــــــرطة في 
مينيابوليس بقتل جوستني داموند بإطالق النار 
عليها بعد أن اتصلت لإلبالغ عن اعتداء جنسي 
محتمل. وفي عــــــــام 2015، اندلعت االحتجاجات 
بســــــــبب مقتل جامار كالرك، البالغ من العمر 24 
عاما، والذي كان يالحق من قبل ضباط شــــــــرطة 

في مينيابوليس.

حركات احتجاجية
وقــــــــد أثــــــــارت عمليــــــــات القتــــــــل الثــــــــالث حركات 
احتجاجيــــــــة، وأســــــــفرت عــــــــن نتائــــــــج مختلفة 
قضائيــــــــا. فقد حوكــــــــم يانيز وتمــــــــت تبرئته. 
وصــــــــدر الحكم ضــــــــد محمد نور الــــــــذي أطلق 
النار على داموند بالســــــــجن ملدة 12.5 ســــــــنة، 

ولم توجه اتهامات في قضية كالرك.
فقــــــــد نشــــــــر أحــــــــد األشــــــــخاص على وســــــــائل 

التواصل االجتماعي يقول: ”كان علينا أن نحرق 
املدينة من أجل فيالندو كاستيل“.

ولكــــــــن من بعض النواحي تروي الصور التي يتم 
بثهــــــــا حول العالم هذا األســــــــبوع قصة فريدة من 

نوعها.
فالتظاهــــــــرات تجــــــــري في خضم وبــــــــاء تاريخي 
عاملــــــــي، كما أن القــــــــدر الهائل مــــــــن األضرار التي 
لحقت باملمتلكات وعمليات الحرق العمدي كانت 
مذهلة. وقد كانت السرعة التي أقيل بها الضباط، 
والســــــــرعة التي تم بها اعتقال شــــــــوفني واتهامه 

مفاجأة للكثيرين.
وعلــــــــى الرغــــــــم مــــــــن أن مينيابوليس تعــــــــد مدينة 
الليبراليــــــــة  بالسياســــــــات  تحتفــــــــي  مزدهــــــــرة 
والسياســــــــيني الليبراليــــــــني إال أنها ظلــــــــت تكافح 
لسنوات ضد عدم املساواة والتمييز االجتماعي 
واالقتصــــــــادي في ظاهرة أطلــــــــق عليها ”مفارقة 

مينيسوتا“.
وما زالت املدينتان التوأم، وهو اللقب الذي تعرف 
بــــــــه مدينتا مينيابوليس وســــــــانت بول، تتصفان 
بوجــــــــود أغلبية ســــــــاحقة مــــــــن الســــــــكان البيض 
فيهما، أما الســــــــكان من غير البيض فيشــــــــكلون 
ربع عدد الســــــــكان، وهــــــــؤالء أحياؤهــــــــم معزولة 
للغايــــــــة. ويعيش امللونون في األطراف الشــــــــمالية 

للمدينتني.
وكانت املدينتان قد تشكلتا من خالل سياسات 
الخطوط الحمراء العنصرية التي يرجع تاريخها 
إلــــــــى أوائــــــــل القرن العشــــــــرين، عندما لم يســــــــمح 
للعائالت السوداء بشراء منازل في أحياء معينة. 
وفي ســــــــتينيات القرن املاضي قامت الدولة ببناء 
طريق سريع رئيسي قطع ودمر مجتمعا أسود 

مزدهرا عرف باسم روندو في سانت بول.
ووفقا لدراســــــــة صدرت عــــــــام 2018، فإن معدل 
ملكية السود للمنازل في املدينتني التوأم هو من 

بني أدنى املعدالت في البالد.
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حـــبـــي  "بـــــــــــــــــدٔا   
وشـــــــــــغـــــــــــفـــــــــــي 
بــــــــــــالــــــــــــرســــــــــــم 
بــــــــــــــــصــــــــــــــــورة 
عــامــة مــذ كــان 
 ١٤ عـــــــــمـــــــــري 
وعملت  عــامــًا 
عـــلـــى تــطــويــر 
مــــــوهــــــبــــــتــــــي 
واشــــتــــغــــلــــت 
عـــلـــى نــفــســي 
لعمل  املألوف  وأفكر دائمًا خــارج 
أفكار مبتكرة ومتفردة وبأدواتي 
الــبــســاطــة مثل  الــتــي ال تخلو مــن 
ــلــــني، الـــشـــريـــط  ــفــ ــ "الــــدبــــابــــيــــس، ال
ــتــيــب) أو  الــالصــق الــكــهــربــائــي (ال
الــرصــاص الــفــارغ، فضًال عــن أنَّ 
هـــنـــاك مــكــانــيــة وقــابــلــيــة وخــيــال 

وأدوات كثيرة وبسيطة".
واضــاف "أســتوحي أفــكاري مــن 
الجمــال الــذي أراه فــي كل األشــياء 
األشــياء  وفــي  والعاديــة  القبيحــة 

ذات االستخدام الواحد".
مــن  األفــكار  "تأتــي  وتابــع جمــال 
خــالل فلســفات معينــة مثل لوحة 
وصفــاء  مهنــة  أحمــد  الشــهيدين 
الســراي كان عنــوان ومغــزى هــذا 

اللوحــة (هو رغم 
التوجهــات املختلفــة لــكل شــخص 
مشــترك  عامــل  هنــاك  كان  لكــن 
أجــل  مــن  استشــهدوا  بينهــم 
الوطــن) فهمــا كانــا وجهــني لعملــة 
واحــدة وفــي كل زاويــة مــن اللوحة 

ترى شخصًا".
مبينــًا "خطــرت الفكــرة مــن خــالل 
فلسفة جمع النقيضني، باإلضافة 
الــى املبــدٔا الــذي أتبعــه فــي أعمالــي 
كل  فــي  موجــود  (الجمــال  وهــو 
شــيء فقــط تعلــم كيــف تالحظــه) 
الجمــال موجــود فــي كل األشــياء 
النظــر،  فقــط علينــا تغييــر زاويــة 
قتــل  وظيفتهــا  التــي  الرصاصــة 
الجانــب  نــرى  أْن  يمكــن  اإلنســان 
الثاني الجميل وايضًا نخلق منها 
بــدل  واألمــل  الحيــاة  تبــث  لوحــة 

املوت والحزن".
نســبية  "اللوحــات  أنَّ  الــى  وأشــار 
فــي الوقــت لكــن األغلــب تســتغرق 
أكثــر،  العمــل واحيانــًا  شــهرًا مــن 
وهــذا تابــٌع لعمليــة التنفيذ، فضًال 

عن التطبيق".
وختــم "ســأفتح معرضــًا خاصــًا 
الحاليــة  أعمالــي  كل  يضــم  بــي 

ة". واملستقبليَّ
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علــى عادتــه غاضــٌب علــى الــدوام حــاد متطــّرف، هكــذا واجهنــي أحــد 
األصدقــاء الحميميــني علــى الهاتــف، وهــو يتحــّدث بحنــق وامتعــاض 
عّمــا وصفهــا بالكارثــة املحدقــة بنا، إذا تــّم فعًال تخفيض قيمة صرف 

الدينار العراقي إزاء الدوالر!
هــذا هــو أســلوبه علــى الــدوام منــذ جمعتنــا عالقــة وطيــدة علــى مقاعــد 
الدراســة اإلعداديــة قبــل أكثــر مــن أربعــة عقــود، وكحــال كثيــر مــن لــم 
يتغّيــر مزاجــه املنفعــل، ولــم ُتدّجــن طبعــه تجربــة حيــاٍة حافلــة بالعمــل 
الثقافــي واالجتماعــي علــى مــدار عقود. طمأنته أن دراســة صدرت عن 
البنــك املركــزي العراقــي قبــل أيــام، بعنــوان: «تخفيــض صــرف الدينــار 
العراقــي: املحــّددات والبدائــل» اســتبعدت أن تلجــأ الحكومــة إلــى مثــل 
هــذا اإلجــراء، علــى األقــّل فــي الوقــت الحاضر. لقد أشــارت الدراســة إلى 
ثمانيــة عوامــل ذات صلــة باملوضــوع، منهــا تأثيــر التخفيــض املفترض 
فــي املســتهلك، وفــي الزيــادة فــي النمّو االقتصــادي، ثّم التأثيــر املرتقب 
فــي الفئــات االجتماعيــة التــي تعتمــد الدعــم الحكومــي، ثــّم تســاءلت عن 
قــدرة السياســيني املاليــة والنقديــة فــي مواجهــة اآلثــار التضخمية، قبل 
أْن تخلــص إلــى نتيجــة حاســمة مفادهــا أنَّ الحكومــة إذ تلجــأ إلــى هــذا 
اإلجراء لتغطية عجز املوازنة، فهي لن تكسب شيئًا على حّد الدراسة، 

ألنَّ ما تكسبه بالتخفيض تعود لتخسره بتعويض التضّخم.
بدًال من ذلك أوصت دراسة البنك املركزي بإيجاد خطوات عملية بديلة 
عــن التخفيــض، وحّثــت الحكومة ملواجهــة أوجه الهدر في موارد الدولة، 
ألنَّ عمليــة مثــل هــذه لــو حصلــت، يكــون بمقدورهــا أن توّفــر للحكومة 
أضعــاف أضعــاف األمــوال التــي يمكــن أْن تتوفــر مــن تخفيــض قيمــة 
الدينــار. ضربــت الدراســة لذلــك مثــًال مــن نفقــات الكهربــاء التــي ُيبــذل 
لها سنويًا (20) مليار دوالر، بينما 
ال ُيســتحصل من هذه النفقة ســوى 
تبلــغ  وبينمــا  فقــط.   ٪  10 مــن  أقــّل 
قيمــة اســتيراداتنا نحــو (50) مليار 
دوالر ســنويًا، فــال تجنــي الحكومــة 
مــن  الخمســني  املليــارات  هــذه  مــن 
الرسوم الكمركية وغيرها، إال (10) 

فقط!
دراســة  اقترحــت  الغــرار  هــذا  علــى 
البنــك املركــزي أْن تلجأ الحكومة الى 
اختــزال  عــن طريــق  األمــوال  توفيــر 
النفقات في هذه املوارد وترشــيدها، 
ألنــه برأيهــا أجــدى فــي تغطيــة عجز 
األزمــة  تبعــات  وجبــران  املوازنــة 
انخفــاض  عــن  الناشــئة  الحاضــرة، 

أسعار النفط وكورونا معًا.
طلبــُت  الــذي  لصديقــي  اآلن  أعــود 
منــه أْن يطمئــن إلــى أنَّ االتجــاه العــام 
هــو  اآلن،  حتــى  الحكومــة  لسياســة 
عدم املساس بقيمة الدينار العراقي، 
محافــظ  مــن  ســمعُت  أننــي  حتــى 
البنــك  أنَّ  مباشــرة،  املركــزي  البنــك 
على استعداد لضمان بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية ملّدة 
خمس سنوات قادمة. واعترفُت له بصراحة أنَّ مصلحتي الشخصية 
لــي  يســّهل  ذلــك  ألنَّ  الحاضــرة،  بقيمتــه  الدينــار  يبقــى  أْن  كمواطــن، 
وألمثالــي شــراء الــدوالر بســهولة للســفر أو للعــالج خــارج العــراق، كما 
اعترفــُت لــه أيضــًا أنَّ هــذا الســعر يســاعد علــى اّدخار مبلغ مــن الدوالر 
لــي ولغيــري، كــي يكــون ضمانــًا لتقلبــات الدهر ومتطلبات آخــر الحياة 

في آخر العمر!
لكــن تســاءلُت معــه بصراحــة، هــل يعــّد إبقــاء ســعر الصــرف بقيمتــه 
الحاليــة مــن مصلحــة البلد، خاصة إذا أخذنا بنظر االعتبار، أن الدوالر 
النفطي يؤلف أكثر من 90 ٪ من مصادر دخلنا؟ تسّجل التقديرات أنَّ 
أدنى ما ُيهّرب سنويًا من عمالت صعبة لخارج العراق إلى دول الجوار 

ودوٍل أخرى، يصل إلى ملياري دوالر؟
ال أطيُل عليكم القصة اتفقنا وصديقي الغاضب آخر املطاف، على أنَّ 
أحــد الحلــول املمكنــة للمســتقبل، هو الخفض التدريجــي املمنهج لقيمة 
الدينــار أمــام الــدوالر، لكــْن قطعــًا ليــس بأســلوب الصدمــة أو التعويــم، 
كمــا حصــل لبلــداٍن كثيــرة مــن حولنــا، اندفعــت للتعويــم بقــرار مبرمج 
كمــا حصــل فــي مصــر وتركيــا، أو التعويم اإلجبــاري تحت ضغوطات 

االقتصاد والحرب والحصار، كما حصل في إيران وسوريا.
ال أحد يفكر اليوم بإخراج ولو دوالر واحد من إيران ومصر وسوريا 
وتركيــا، ألنهــا عمليــة غيــر اقتصادية؛ ما يحصل هو العكس، فإنَّ هذه 

البلدان وأمثالها تحّولت إلى أسواق جاذبة للدوالر.
طبيعــي ليســت هــذه دعــوة إلــى التعويــم، بــل هــي أفــكاٌر عامــة للتــداول، 
وتبقى القرارات الصائبة في مثل هذه القضايا الخطيرة، هي تلك التي 
تعتمــد علــى الدراســات املختّصــة، والتجارب الناجحة، ومــا أكثرها من 

حولنا!
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لــورا  البريطانيــان،  الزوجــان  أمضــى 
تســعة  ســميث،  ومايــكل  جاميســون 
بســبب  اإلغــالق  فتــرة  خــالل  أســابيع، 
تفشــي فيــروس كورونــا، بمفردهمــا فــي 
التاريخيــة  كاســل  آشــفورد  قلعــة  فنــدق 
والتي يبلغ عمرها 800 عام وتعود للعصور 

الوسطى.
عامــا)   23) جاميســون  مــن  كل  كان  فقــد 
الفنــدق،  وســميث (28 عامــا) همــا شــاغلي 
مــن فئــة الخمس نجــوم الوحيدين والذي يقع 
بمقاطعة مايو في آيرلندا، ويضم الى جانب 
الـ 83 غرفة للضيوف، صالة سينما خاصة.
فــي قريــة  اللــذان يســكنان  الزوجــان،  انتقــل 
قريبة وينتقالن للعمل في الفندق حيث كان 
لقاؤهمــا األول قبــل ثــالث ســنوات مــن أجــل 
العمــل، للعيــش في القلعة بعد إعالن اإلغالق 
انطالقــًا مــن فكــرة الحفــاظ علــى ممتلكاتــه 
لنحــو350  التــي تصــل مســاحتها  ومبانيــه 
فدانــًا، حتــى يحــني موعــد عــودة الســياح إليه 

الحقًا.
تصــف جاميســون، وهــي مــن بلــدة ســوري 
بانكلتــرا، األمــر بقولهــا: "لقــد كان ســرياليًا, 
بالتأكيد نحن محظوظان للغاية لكي نحظى 

بفرصة عيش هذه التجربة، إنه املكان األروع 
على اإلطالق".

إدارة  عــن  مســؤول  وهــو  ســميث،  يشــير 
العقــار، فــي حديثــه قائــًال: "قمنــا باكتشــاف 
أشياء ليست عن العمل فقط، بل عن بعضنا 
البعــض والتــي ســنحتفظ بذكريــات جميلــة 

عنها".
عديــدة  مســؤوليات  الزوجــني  علــى  يترتــب 
املمتلــكات  علــى  للمحافظــة  بهــا  للقيــام 
الضخمة للفندق كأعمال التنظيف باملكنسة 

الكهربائيــة وتنظيــف املرافــق الصحيــة وإزالة 
الغبار عن الثريات.

يتطلــع الزوجــان لعــودة اســتقبال الضيــوف 
مــرة أخــرى، إذ لــم يعتــادا العيــش بمفردهمــا 
في القلعة، ومن املقرر معاودة افتتاح الفندق 
والــذي  املقبــل،  تمــوز  شــهر  مــن  الـــ20  فــي 
يصفه الزوجان بموعد "عودتهما الى الواقع" 

ومنزلهما املتواضع.

 * صحيفة ذا ميرور البريطانية

مســرح  علــى  نتفليكــس  اســتحوذت 
إجيبشن ثياتر التاريخي في هوليوود، 
مــا يســاعد عمــالق البــث التدفقــي فــي 

تأكيد مكانته في صناعة السينما.
املســرح  هــذا  نتفليكــس  وستســتخدم 
الــذي بنــي عــام 1922 للعــروض األولــى 
لألفــالم، وكذلــك للعــروض والفعاليــات 

الخاصة.
وقال رئيس قسم األفالم في نتفليكس 
سكوت ستوبر "هذا املسرح جزء مهم 
مــن تاريــخ هوليوود وقد حظي بتقدير 
لــوس  فــي  األفــالم  مجتمــع  قبــل  مــن 

أنجليس لنحو قرن".

وســتدير نتفليكــس التــي لم تكشــف 
بالتعــاون  املــكان  الصفقــة  قيمــة 
ســينيماتك"  "أميريكــن  جمعيــة  مــع 
غيــر الربحيــة التــي اشــترت املســرح 
املتداعــي مــن مســؤولي املدينــة عــام 

1996 ورممته بعد عامني.
وأنفقــت نتفليكس مليارات الدوالرت 
فــي الســنوات األخيــرة لجــذب أفضــل 
املواهــب فــي صناعــة األفــالم وأنتجت 
مــن  عامليــة  جوائــز  حــازت  أفالمــًا 

ضمنها "روما وذي أيرشمان".
وخــالل العــام املاضــي، أعلــن عمــالق 
سيســتخدم  أنــه  التدفقــي  البــث 
التاريخــي  ثياتــر"  "باريــس  مســرح 
فــي نيويــورك الــذي أغلــق قبل أشــهر 

للمناسبات الخاصة والعروض.

شــهد قســم التربيــة للعلــوم االنســانية/ قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة 
التربية بجامعة ذي قار مناقشــة أو رســالة ماجســتير في الجامعة في 
زمن كورونا للطالبة عهود جبار عبد الله والتي حملت عنوان (الفضاء 
الروائــي فــي روايــات علــي لفتــه ســعيد) والتــي تناولت فيهــا تجربته في 

الرواية العراقية.
وقــد شــهدت الرســالة مناقشــة مســتفيضة مــن قبل اللجنــة التي تألفت 
مــن األســتاذ الدكتــور علــي حســني جلــود رئيســًا واألســتاذ املســاعد 
الدكتــور فــارس نايــف فايــز عضوًا واألســتاذ املســاعد الدكتور مســلم 

هونــي حســني عضــوًا واألســتاذ الدكتــور مصطفــى مصفــى لطيــف 
عارف عضوًا ومشــرفًا.. وتعد هذه املناقشــة أول مناقشــة علنية 

في زمن كورونا بجامعة ذي قار التي قال عنها الدكتور لطيف 
إنَّ "الطالبــة كانــت متميــزة فــي تحليلهــا للفضــاء الروائــي 

للروايات املنتخبة من تجربة الروائي العراقي سعيد".
بينما قال الدكتور فارس نايف إنَّ "علي لفتة سعيد 

اذا لــم نقــل مــن الجيل األول فهو من الجيل الثاني 
مــن  تمكنــت  والطالبــة  اإلنتــاج  غزيــر  للروايــة 
مالحقــة الفضــاء الروائــي العراقــي مــن خــالل 

تجربته".

فاز سيناريو الفيلم القصير"اكسسوار 
ضمــن  الثالــث  بشــري"باملركز 
لقصــور  العامــة  الهيئــة  مســابقة 
فــي  الســينما  قصــر  الثقافــة 
نهــار  العراقــي  للكاتــب  مصــر 

حسب الله.
وعــن فيلمــه تحــدث حســب الله 
للصبــاح قائــًال: "تــدور األحــداث 
الســن  فــي  كبيــر  رجــل  حــول 
إحــدى  فــي  أطرافــه  مــن  اثنــني  فقــد 
ليصــاب  الحــروب 
بفيــروس  اآلن 
نــا  لكورو ا
بعــد  و

أْن    
ه  قصــا أ

ض  ملمــر ا
املشــفى  مــن 

الســن  كبيــر  ًال كونــه  متثــا ا
ملــا أوعــزت بــه املشــافي العامليــة بــأنَّ األولويــة 
اإلنعــاش  أجهــزة  اســتخدام  فــي  للشــباب 
يأخــذه  أْن  حينهــا  الرجــل  طلــب  الرئــوي 

املمرض الى أجزائه املدفونة".
عربيــًا  فيلمــًا  عشــر  وخمســة  مئــة  تنافــس 
فــي مســابقة ٔافضــل ســيناريو فيلــم روائــي 
قصيــر يتنــاول ٔازمة فيروس كورونا حصد 
خاللهــا املركــز االول أحمــد محمــد صــادق 
عــن سيناريو"ســربرايز"، ليكــون الثانــي مــن 
نصيب سيناريو "ليل ٢٠٢٠" ملصطفى عادل 

مصطفى.
اللــه أنَّ "املســابقات ليســت  وأوضــح حســب 
هــي  بــل  التفــوق  تعنــي  وال  للنجــاح  معيــارًا 
مجرد منافســة تخضع ملزاج لجان التحكيم 

وتعكس تعاطفهم الشخصي مع الحكاية".
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الزوجــان أمضــى 
ومايــك جاميســون 
فتــر خــالل  أســابيع، 
تفشــي فيــروس كور
آشــفورد قلعــة  فنــدق 

ي

ع 0والتي يبلغ عمرها 800
الوسطى.

جام مــن  كل  كان  فقــد 
عامــا) هم وســميث (28
مــن فئــة الخمس نجــوم ا

بمقاطعة مايو في آيرلند
الـ 83 غرفة للضيوف، ص

اللــذان الزوجــان،  انتقــل 
الالقريبة وينتقالن للعمل ف

لقاؤهمــا األول قبــل ثــالث
العمــل، للعيــش في القلعة
قــًا مــن فكــرة الحف

ي
الالانطال

التــي تصــل مس ومبانيــه 
فدانــًا، حتــى يحــني موعــ

ي

ًاًاالحقًا.
تصــف جاميســون، وهــ
بانكلتــرا، األمــر بقولهــا:

بالتأكيد نحن محظوظان

تدير نتفليكــس التــي لم تكشــف 
بالتعــاون  املــكان  الصفقــة  ة 
ســينيماتك"  "أميريكــن  جمعيــة 
 الربحيــة التــي اشــترت املســرح 
عــي مــن مســؤولي املدينــة عــام 

نينيورممته بعد عامني. 1
قــت نتفليكس مليارات الدوالرت 
لســنوات األخيــرة لجــذب أفضــل 
هــب فــي صناعــة األفــالم وأنتجت 
مــن  عامليــة  جوائــز  حــازت  مــًا 

م ي

نها "روما وذي أيرشمان".
الل العــام املاضــي، أعلــن عمــالق 

ي

سيســتخدم  أنــه  التدفقــي   
ي

التاريخــي  ثياتــر"  "باريــس  رح 
نيويــورك الــذي أغلــق قبل أشــهر 
ي

سبات الخاصة والعروض.

اللغــة العربيــة فــي كليــة 
جســتير في الجامعة في 

ي

ي حملت عنوان (الفضاء 
ي ي

ناولت فيهــا تجربته في 
ي

ن قبل اللجنــة التي تألفت 
ســًا واألســتاذ املســاعد 

يي

ملســاعد الدكتور مســلم 
طفــى مصفــى لطيــف 

ول مناقشــة علنية 
 الدكتور لطيف 

ضــاء الروائــي 
سعيد".
سعيد 

ي 
 

اكسسوار  فاز سيناريو الفيلم القصير
ضمــن  الثالــث  بشــري"باملركز 
لقصــور  العامــة  الهيئــة  مســابقة 
فــي  الســينما  قصــر  الثقافــة 
نهــار  العراقــي  للكاتــب  مصــر 

حسب الله.
وعــن فيلمــه تحــدث حســب الله 
للصبــاح قائــًال: "تــدور األحــداث 
الســن  فــي  كبيــر  رجــل  حــول 
إحــدى  فــي  أطرافــه  مــن  اثنــني  فقــد 

ي

ليصــاب  الحــروب 
بفيــروس  اآلن 
نــا  لكورو ا
بعــد  و
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