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تعتزُم خلية األزمة الحكومية فرض قرارات جديدة 
قريبًا، إذ تســــــــعى للعمل بنظــــــــام الفردي والزوجي 
(للمركبــــــــات) لتقليل الزحامــــــــات الحاصلة نتيجة 
الحظــــــــر الجزئي، كما كشــــــــفت الخلية عــــــــن نيتها 
تطبيق الحجر املناطقي بعد إكمال الفرق امليدانية 
مهامهــــــــا في األحيــــــــاء واملناطق الســــــــكنية، مؤكدة 
تزايــــــــد أعداد العراقيــــــــني في الخــــــــارج الراغبني في 

العودة الى أرض الوطن.
رئيس خلية األزمــــــــة ووزير الصحة جعفر صادق 
عالوي أكد أّن "الوضع الصحي العام ال يزال تحت 
التقييم من خــــــــالل االجتماعات املســــــــتمرة لخلية 
األزمة، إذ ستكون هناك قرارات منها العمل بنظام 

الزوجي والفردي".
وقــــــــال عالوي في تصريح خاص لـــــــــ "الصباح": إن 
"العراق اليــــــــوم يعد من أقل البلــــــــدان إصابات وفق 
منظمة الصحــــــــة العاملية، وهو أفضــــــــل من أميركا 
وبريطانيــــــــا وغيرهما من الــــــــدول - حتى العربية- 

بأعداد املرضى والذين تماثلوا للشــــــــفاء واملتوفني 
أيضــــــــا"، مبينًا وجود مشــــــــكلة تواجههــــــــا الوزارة 
وتتمثــــــــل بـ "تزايد أعداد العراقيني الراغبني بالعودة 

الى الوطن".
وفي تصريح اخر ادلى بــــــــه لوكالة االنباء العراقية 
"واع" افاد وزير الصحة بأن "الوزارة لديها شــــــــعبة 
مــــــــن الخبراء تقيم الوضع العــــــــام في جميع مناطق 
العراق"، مؤكدًا "عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل 
في الوقت الحالي، لكن عند الحاجة ســــــــيتم اتخاذ 

خطوات تراجعية".

الــــــــى ذلك، تعتــــــــزم محافظة بغداد اصــــــــدار قرارات 
جديــــــــدة لتشــــــــديد اجــــــــراءات الوقاية مــــــــن االصابة 
بفايروس كورونا، في اعقاب تزايد اعداد املصابني 

خالل االيام املاضية.
وأرجع محافظ بغداد محمد جابر العطا اســــــــباب 
ارتفاع االصابــــــــات خالل االيــــــــام املاضية الى عدم 
االلتزام باجراءات الوقايــــــــة الصحية من قبل اغلب 

املواطنني.
وكشف في مؤتمر صحفي عقده امس، وحضرته 
"الصباح" عن ان املحافظة ستتخذ اجراءات جديدة 

خالل الساعات املقبلة استنادا الى مخرجات وزارة 
الصحة والبيئة، للحد من تزايد اعداد االصابات.

واضــــــــاف املحافــــــــظ ان خليــــــــة االزمــــــــة فــــــــي بغداد 
الخاصة بفايروس كورونا عقدت اجتماعها امس، 
لبحــــــــث ما يمكن اتخاذه من اجراءات لكبح خطورة 

تصاعد معدالت االصابة باملرض.
وقال ان عدم التــــــــزام املواطنني بالحظر وباجراءات 

الوقاية والسالمة ادى الى تفاقم الوضع الوبائي. 

{ }

أرســــــــَل رئيس الــــــــوزراء املكلــــــــف مصطفى 
أمــــــــس األربعاء منهــــــــاج حكومته  الكاظمي 
املرتقبــــــــة للبرملــــــــان، تمهيــــــــدا ملنحهــــــــا الثقة، 
متعهــــــــدًا في تغريــــــــدة على منصــــــــة تويتر 
للكابينــــــــة  املرشــــــــحني  أســــــــماء  بـ"إرســــــــال 
الوزاريــــــــة، ضمن املدة الدســــــــتورية، لتحديد 
جلســــــــة التصويت". وذكر بيــــــــان مقتضب 
ملكتب رئيس الوزراء املكلف تلقته "الصباح" 
ان "الكاظمــــــــي وقــــــــع كتاب املنهــــــــاج الوزاري 

لحكومته وبعثه لرئاسة مجلس النواب".

بدوره ذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
النواب ان رئيس املجلس محمد الحلبوسي 
م أمس األربعاء املنهاج الوزاري املقدم  تســــــــلَّ
من قبل رئيس الوزراء املكلف". ولفت البيان 
الى انه "استنادا إلى أحكام املادة (43/ثانيا) 
من قانون مجلس النواب، قرر الحلبوســــــــي 
األول  النائــــــــب  برئاســــــــة  لجنــــــــة  تشــــــــكيل 
حســــــــن الكعبي وعضوية عــــــــدد من النواب 
واملستشــــــــارين؛ لدراســــــــة املنهــــــــاج الوزاري 

وتقديم تقرير إلى املجلس بشأنه".
وســــــــط ذلك، توقعت مصادر سياســــــــية أن 
يكــــــــون يوم األحد املقبــــــــل موعدا للتصويت 

على حكومة الكاظمي.  

الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  كـــشـــفـــْت 
عــن فــقــدان 1500 مــيــغــاواط 
بــســبــب ســـقـــوط بـــرجـــني اثــر 
حـــــادث ارهــــابــــي قــــرب قــريــة 
جـــواد البشو فــي ديــالــى، في 
حني أكدت أنها بانتظار إقرار 
املــــوازنــــة االتـــحـــاديـــة لــتــأمــني 
رواتــــب الــعــقــود واألجــــور في 
لــلــوزارة  بيان  الــــوزارة.  وذكر 

تلقته "الصباح" أنه "في وقت 
متأخر من مساء أمس االول 
ـــثـــالثـــاء انــفــصــلــت خــطــوط  ال
األمـــني/ شــرق بــغــداد 400 ك 
ڤ بــســبــب حــــــادث إرهـــابـــي 
بـــرجـــني  ســـــقـــــوط  ـــــــى  إل أدى 
قـــرب قــريــة جــــواد الــبــشــو اذ 
مــيــغــاواط  فـــقـــدان 1500  تـــم 
من الطاقة التوليدية واملنقولة 
ــــــخــــــطــــــوط أعــــــــــــاله". عـــــبـــــر ال
"االمـــــر سيؤثر  أن  وأضـــــاف 
فـــي تــجــهــيــز الــطــاقــة ملــنــاطــق 

الكرخ وشمالي وشرق بغداد 
وصالح  األنــبــار  ومحافظات 
الـــديـــن وكــــركــــوك ونـــيـــنـــوى"، 
مــشــيــرا الـــى أنـــه "عــلــى الــفــور 
الى  الصيانة  مفارز  توجهت 
املــنــطــقــة املــــذكــــورة تــرافــقــهــا 
ــــــقــــــوات االمــــنــــيــــة إلصـــــالح  ال
األضـــــــرار وإعـــــــادة الــخــطــوط 
وتــفــادي  الطبيعي  لوضعها 
تــحــديــد األحــــمــــال لــلــمــنــاطــق 

واملحافظات املذكورة". 

توّقَع وزير الزراعة صالح الحسني تسويق أكثر 
من ستة ماليني طن من الحنطة املحلية ومليون 
و500 ألـــــف طــــن مــــن الــشــعــيــر خـــــالل املـــوســـم 
الحالي، بينما اكد تحقيق االكتفاء الذاتي بأغلب 
الخارج  الى  تصديرها  على  والعمل  املحاصيل 

قريبا.
وقال الحسني في تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة 

حــقــقــت االكــتــفــاء الـــذاتـــي فــي اغــلــب املحاصيل 
متوقعًا  والشعير،  الحنطة  بينها  ومن  الزراعية 
الحنطة  أكثر من ستة ماليني طن من  تسويق 
املحلية ومليون و500 ألف طن من الشعير خالل 
هذا املوسم.وأضاف الحسني أن الــوزارة وفرت 
املبالغ املخصصة لصرف مستحقات الفالحني 
فور  والشعير  الحنطة  واملــزارعــني من مسوقي 
انــتــهــاء املـــوســـم الــتــســويــقــي الــحــالــي، مــبــيــنــًا ان 
الـــعـــراق حــقــق االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي فـــي مــحــصــول 
الحنطة منذ عــام 2019 ولــم يستورد من كندا 

واستراليا، وفي املوسم الحالي تم انتاج الحنطة 
غــيــر الــســيــالــة أيـــضـــًا. وتـــابـــع وزيــــر الـــزراعـــة ان 
العراق بات يعتمد بشكل أساسي على انتاجه 
املحلي من الخضراوات وبنسبة تصل إلى نحو 
90 باملئة، مؤكدًا أن العراق حقق االكتفاء الذاتي 
في 25 مادة زراعية من بينها محصوال الحنطة 

والشعير األمر الذي لم يتحقق منذ 50 عاما.
وأوضــــــح الــحــســنــي ان الــــزراعــــة تــطــبــق طــريــقــة 
الروزنامة النباتية وهي استيراد املادة في وقت 
حصول شح باإلنتاج املحلي وإيقاف االستيراد 

مــتــى مـــا كـــانـــت هـــنـــاك وفـــــرة بـــاإلنـــتـــاج بــهــدف 
الرديئة  البضائع  الــفــالحــني وعـــدم دخـــول  دعــم 
املــســتــوردة، الفــتــا إلــى أنــنــا صــدرنــا محصولي 

الباذنجان والرمان إلى املانيا.
ونوه الحسني بأن الوزارة ماضية بإعداد قائمة 
بإيقاف استيراد مجموعة اخرى من محاصيل 
الفواكه والخضر، فضًال عن محاصيل مرشحة 
والبطاطا  والــخــيــار  الــبــاذنــجــان  مــثــل  للتصدير 
لوجود اكتفاء ذاتي على مدار السنة اضافة إلى 
محصول الطماطم الذي سيصدر خارج البالد 

في اوقــات ذروة انتاجه، مبينًا ان 90 باملئة من 
انتاج الدجاج وبيض املائدة محلي. 

وختم الحسني بالقول: ان أزمة جائحة كورونا 
وغـــلـــق الــــحــــدود وإيــــقــــاف عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد 
الــوزارة في اختبار نجحت  والتصدير وضعت 
فيه بتوفير سلة غذائية من الخضراوات املحلية 
وتــحــقــيــق االكــتــفــاء الـــذاتـــي بـــ 25 مــــادة زراعــيــة 
وســد حــاجــة الــســوق املحلية مــن الــخــضــراوات، 
باالضافة إلى تشغيل ايد عاملة ودعم اقتصاد 

البالد.
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أكد مستشار رئيس الوزراء عبد 
الحسني الهنني أّن االعتماد على 

النفط (وهو سلعة سياسية خادعة)، 
من دون استخدامه في صناعات 
تحويلية مختلفة قد أفقده دوره 
األساس، مؤكدا ان اتفاق العراق 

والصني صمم بعناية لحماية البالد 
من هزات اسواق النفط.

وقال الهنني خالل مقالة واسعة 
خص بها "الصباح": إن "عوامل 
كثيرة تسهم في تغيير اسعار 

النفط عامليًا، اهّمها معدالت النمو 
االقتصادي في الصني والهند، 
باإلضافة الى النمور اآلسيوية، 

وتأتي قدرة هذه الدول على العودة 
مجددًا الى استئناف نموها 

املضطرد بعد حاالت الركود 
(الرأسمالية تجدد نفسها)، لتكون 

عامًال إضافيًا في تغيير مسار 
األسعار".ولفت مستشار رئيس 
الوزراء الى ان "اتفاق العراق مع 

الصني ُصمم بعناية ليشكل حماية 
حقيقية للبالد من هذه الهّزات في 

السوق، او على االقل كان سيضمن 
مشتريًا ثابتًا للثروة النفطية مقابل 

 تنظيم الحركة في االسواق/ تصوير: علي الغرباوياملشاريع". 
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برهم  الــدكــتــور  الجمهورية  رئــيــس  بــحــَث 
صـــالـــح مـــع رئـــيـــس لــجــنــة االمـــــن والـــدفـــاع 
ـــحـــدود  الــنــيــابــيــة مــحــمــد رضـــــا تـــأمـــني ال
ــبــالد وتــطــويــر  وتــعــزيــز االســتــقــرار فــي ال

املنظومة العسكرية. 
وذكر بيان رئاسي، تلقته ”الصباح“، ان 
”رئــيــس الــجــمــهــوريــة اســتــقــبــل أمـــس في 
قصر السالم ببغداد، رئيس لجنة األمن 
والــدفــاع النيابية محمد رضــا وعــددًا من 
أعضائها، وجرى خالل اللقاء استعراض 
ـــبـــالد،  ابــــــرز املـــســـتـــجـــدات األمـــنـــيـــة فــــي ال

والتأكيد على إدامة النصر، وتأمني الحدود 
العراق من خالل  في  االستقرار  وتعزيز 
االستمرار بمطاردة فلول عصابات داعش 
 اإلرهابية وعدم السماح لها بالرجوع مرة 

أخرى». 
واضــــــاف الـــبـــيـــان ان ”االجـــتـــمـــاع نــاقــش 
ايـــضـــًا دعــــم الــــقــــوات األمـــنـــيـــة بــصــنــوفــهــا 
التدريبية  قدراتها  وتطوير  وتشكيالتها، 
 عن تكثيف إجراءات 

ً
والتسليحية، فضال

ـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وتــطــبــيــق  ال
قـــــرارات خــلــيــة األزمــــة لــلــحــد مــن انــتــشــار 
أبناء  وصحة  يضمن سالمة  بما   الــوبــاء 

شعبنا».

الـــــــوزراء املستقيل  قــــرر رئــيــس مــجــلــس 
عبد  عـــادل  املسلحة  للقوات  الــعــام  القائد 
املـــهـــدي، إطــــالع رئــيــس الــحــكــومــة املكلف 
التي  امللفات  بجميع  الكاظمي  مصطفى 
ستبحثها الحكومة مع الجانب األميركي.
وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات 
املــســلــحــة عــبــد الــكــريــم خــلــف، فــي حديث 
لـ"الصباح" أن القرار هدفه أن يكون رئيس 
تامة بجميع  درايــة  املكلف على  الحكومة 
ـــواليـــات  املـــواضـــيـــع الـــتـــي ســتــبــحــث مـــع ال
املتحدة ملتابعتها واتخاذ الخطوات الالزمة 

بشأنها بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
الــعــراق يعكف حاليا  ان  واضــــاف خــلــف 
على دراســة جميع امللفات التي ستبحث 
مع الواليات املتحدة االميركية ومناقشتها 
امللفات  املعنية بهذه  املختلفة  الجهات  مع 
النضاجها وعرضها على رئيس الوزراء 
قبل انطالق املفاوضات، مبينًا ان امللفات 
بل  االمني  الجانب  ليست مقتصرة على 
بني  الستراتيجية  بالعالقة  أيضًا  تتعلق 
البلدين، كما تشمل املجاالت االقتصادية 
والسياسية وكذلك الثقافية املثبتة ضمن 

اتفاقية االطار الستراتيجي.

مجموعة  عــن  النيابية  املــالــيــة  اللجنة  ت 
َ
كشف

املالية  االزمــة  من  للخروج  ومقترحات  حلول 
الـــراهـــنـــة فــــي ظــــل انـــخـــفـــاض اســــعــــار الــنــفــط  

وانتشار فايروس كورونا . 
وقدمت عضو اللجنة ماجدة التميمي عرضا 
امام رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، 
خالل لقائه رئيس اللجنة املالية والوفد املرافق 
التي يمر  للمشكالت  الثالثاء،  االول  امــس  لــه، 
ان  مــن شأنها  الــتــي  املقترحات  مــع  البلد  بها 

ترفد الخزينة بالسيولة بشكل سريع لتجاوز 
بيان  التميمي، بحسب  وأكـــدت   . االزمـــة  هــذه 
لــلــجــنــة ” ضـــــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة انـــقـــاذ من 
وتطبق  مختلفة  بـــرؤى  تعمل  املتخصصني 
افــكــارا جــديــدة وتــتــخــذ قــــرارات جــريــئــة، على 
ان تــدعــمــهــا الــحــكــومــة، ويـــكـــون الــعــمــل وفــق 
مسارين، يتضمن املسار االول حلوال عاجلة 
الــثــروة بشكل عــادل على كل شرائح  لتوزيع 
املــجــتــمــع وتــقــلــيــل اجــمــالــي الــنــفــقــات، وتــوفــيــر 
والرعاية  واملتقاعدين  املوظفني  لرواتب  غطاء 
 عـــن تــمــويــل الــخــدمــات 

ً
االجــتــمــاعــيــة، فـــضـــال

الصحية واملؤسسات االمنية». 

الثاني  املــســار  ان“  اللجنة  عضو  واوضــحــت 
للسياستني  تصحيحية  مقترحات  يتضمن 
ــزمــنــيــة  ـــنـــقـــديـــة ضـــمـــن املـــــديـــــات ال املـــالـــيـــة وال

املتوسطة وطويلة االمد «. 
التميمي ”جــمــيــع االطـــــراف والــجــهــات  ودعـــت 
ـــى فــرصــة  ـــى تــحــويــل هـــذه االزمـــــة ال املــعــنــيــة ال
ملــراجــعــة جــمــيــع الــقــوانــني الــتــي تــم تشريعها 
ــتــي الــقــت بــأعــبــاء ثقيلة  بــعــد الــعــام 2003 وال
على املــوازنــة“، مــشــددة على ”ضـــرورة تبني 
املــســاريــن فــي وقـــت واحــــد، اي الــعــمــل بشكل 
متواز وصوال الى توجيه املوارد بالشكل الذي 

يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة».
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وقال عالوي في تصريح خاص لـ ”الصباح“: 
إن ”العراق اليوم يعد من أقل البلدان إصابات 
وفــــق مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، وهــــو أفــضــل 
مـــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــا مـــن الــــدول 
-حـــتـــى الـــعـــربـــيـــة- بـــــأعـــــداد املــــرضــــى والـــذيـــن 
أيــــضــــا“، مبينًا  لــلــشــفــاء واملـــتـــوفـــني  تــمــاثــلــوا 
الــــــوزارة وتــتــمــثــل بـ  وجــــود مشكلة تــواجــهــهــا 
الى  بالعودة  الراغبني  العراقيني  أعـــداد   ”تــزايــد 

الوطن».
ــيــوم الجميع يــريــد الـــعـــودة، وهــذا  وأضــــاف، ”ال
األمــر يعد مفخرة للعراق بــأن يتم تــرك بلدان 
مثل أميركا ويرغب العراقي بالعودة“، وطالب 
عــــالوي بــالــتــريــث فــي إعــــادة عــراقــيــي الــخــارج 
طاقة  تــفــوق  الــتــي  األعــــداد  استيعاب  لصعوبة 
”العراقيني  داعــيــًا  الصحة،  وزارة  وإمــكــانــيــات 
الــصــحــة في  الــــى مــســاعــدة وزارة  املــجــنــســني 
الــعــودة“،  فــي  للطلبة  األفضلية  ومــنــح  الــتــريــث 
بــأن ”وضــع مؤسسات وكـــوادر وزارة  منوهًا 
أسعار  انخفاض  ظــل  وفــي  متوسط،  الصحة 
الــنــفــط  مــمــا جــعــل هــنــاك ضــعــف فـــي الــوضــع 
وزيــارات  التظاهرات  تزامن   عن 

ً
املــالــي، فضال

االئمة وجميعهًا ظروف صعبة ألي وزارة في 
هذا الوضع».

أمـــا عــن املــعــلــومــات الــتــي وردت بــشــأن وجــود 
حـــظـــر مـــنـــاطـــقـــي، فـــبـــني الــــوزيــــر أن ”الــحــجــر 
املناطقي سيتم تحديده بعد أن تدخل الكوادر 
الطبية الى املناطق ذات التجمع السكاني الكبير 
واالصـــابـــات الــكــثــيــرة وســيــكــون فــيــهــا تعفير 
وتــوعــيــة وبــعــدهــا يــتــم تــطــويــقــهــا“، نــافــيــًا ما 
نشر على صفحات التواصل االجتماعي عن 
”مناطق  أّن  مؤكدا  بالحظر،  املشمولة  املناطق 

العراق جميعا تحتوي إصابة حتى يتم اثبات 
العكس».

وقـــال الــوزيــر فــي تصريح آخــر لوكالة األنــبــاء 
من  لديها شعبة  ”الــــوزارة  إن  ”واع“:  العراقية 
مناطق  جميع  في  العام  الوضع  تقيم  الخبراء 
الــعــراق“، مــؤكــدًا ”عــدم الــذهــاب باتجاه الحظر 

الحاجة  لكن عند  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي  الشامل 
سيتم اتخاذ خطوات تراجعية».

وكانت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
قــررت في وقت سابق تقليص حظر التجوال 
ـــتـــجـــوال مـــن الــســاعــة  الـــجـــزئـــي لــيــبــدأ حــظــر ال
الــســادســة مـــســـاًء بـــدال مـــن الــســاعــة الــســابــعــة 

مــســاًء، وفــرض عقوبات وغــرامــات مالية ضد 
املخالفني. 

استنفار البصرة
إلى ذلك وجهت قيادة عمليات البصرة، أمس 
املحافظة،  فــي  عــام  أمني  باستنفار  األربــعــاء، 

ــقــيــادة فــي بــيــان تــلــقــت ”الــصــبــاح“  وذكــــرت ال
نسخة منه، أن ”قائد عمليات البصرة الفريق 
الركن قاسم جاسم نّزال، وجه باستنفار أمني 
عــام فــي محافظة الــبــصــرة وذلـــك بعد ارتــفــاع 

أعداد اإلصابات في مناطق شمال البصرة».
املجتمع  البيان، ”مكونات  نــّزال بحسب  ودعا 
التجوال  حظر  بقواعد  االلــتــزام  إلــى  البصري 
وتــحــمــل املــســؤولــيــة اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
واألخـــالقـــيـــة بــهــذا الـــجـــانـــب“، مــشــيــدًا ”بــــدور 
خالل  الحسيني  املنبر  وخطباء  الدين  علماء 
الفترة املاضية في حث الناس على البقاء في 

بيوتهم».
وتــــابــــع أن ”اإلصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــم 
تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم 
أمني  وانتشار  أمنية مشددة  إجـــراءات  اتخاذ 

واسع». 
وكانت دائرة صحة محافظة البصرة، سجلت 
أمــس األربــعــاء، 50 إصــابــة جــديــدة بفايروس 
للدائرة تلقته ”الصباح“،  كورونا. وذكر بيان 
أنــهــا ”ســجــلــت 50 إصــابــة جــديــدة بــفــايــروس 
كـــــورونـــــا وشــــفــــاء حــــالــــة واحــــــــدة فــــي عــمــوم 
تسجل  لم  ”املحافظة  أن  وأضــاف  املحافظة“، 
ــوبــائــي األربـــعـــاء حــالــة وفــــاة“،  فـــي مــوقــفــهــا ال
مــشــيــرًا إلــــى أن ”الــــعــــدد اإلجـــمـــالـــي لــلــحــاالت 
وفاة  حالة   17 بينها   406 باملحافظة  املوجبة 

وشفاء 184 و205 قيد العالج».
فــــحــــوصــــات  ”عــــــــــــدد  أن  ــــــبــــــيــــــان  ال وتــــــــابــــــــع 
لـــلـــحـــاالت املـــشـــتـــبـــه بـــهـــا فــــي مــخــتــبــر   PCR
 ،113 ــــــبــــــصــــــرة  ال فــــــــي  ــــــعــــــامــــــة  ال الـــــصـــــحـــــة 
ـــــى مــخــتــبــر مـــديـــنـــة الـــطـــب 157   واملــــرســــلــــة إل

فحصا».

  

أعلنْت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
األربعاء، ظهور (36) جامعة عراقية  امس 
في تصنيف RUR الروسي للعام 2020 .

وقـــــال رئـــيـــس جـــهـــاز اإلشـــــــراف والــتــقــويــم 
الــدكــتــور نبيل األعــرجــي، فــي بيان   العلمي 
 (36)” إن  مــنــه:  نسخة   ” الصباح   ” تلقت 
جــامــعــة عــراقــيــة ظــهــرت ضــمــن التصنيف 

”الــجــامــعــات  أن  مــبــيــنــًا   ،«RUR الـــروســـي 
بــني 829 جامعة  مــن  تقييمها  تــم  العراقية 

حول العالم».
وأضاف أن ”املؤسسات التعليمية العراقية 
عبر  التصنيف  هــذا  فــي  حضورها  أثبتت 
زيــــادة (4) جــامــعــات عــن الــعــام املــاضــي“، 
منوهًا بـ“حصول جامعة بغداد على املرتبة 
املستنصرية على  األولــى محليًا والجامعة 
املرتبة  على  األنبار  وجامعة  الثانية  املرتبة 

الثالثة».

RUR
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أرسل رئيس الوزراء املكلف، أمس األربعاء، 
منهاج حكومتــــــــه املرتقبة للبرملان، تمهيدا 
ملنحها الثقــــــــة، متعهدًا، فــــــــي تغريدة على 
منصة تويتر، بـ"إرسال أسماء املرشحني 
للكابينة الوزارية، ضمن املدة الدستورية، 
لتحديد جلسة التصويت"، في حني تنبئ 
تصريحــــــــات عدد مــــــــن السياســــــــيني بأن 
األزمة، التي نشــــــــأت فور إعــــــــالن الكابينة 
الحكوميــــــــة، في ســــــــبيلها لالنفــــــــراج إن لم 
تكــــــــن قد انفرجــــــــت تمامًا، بمــــــــا يرفع من 
منسوب التفاؤل بتمكن "املكلف" من نيل 
ثقة البرملان قبل التاســــــــع مــــــــن أيار املقبل، 
موعد نفاد املهلة الدستورية املمنوحة له. 

وســــــــط ذلك، توقعت مصادر سياسية أن 
يكون يــــــــوم األحد املقبل موعدا للتصويت 

على حكومة الكاظمي.
وأفاد نائب رئيس مجلس النواب، بشــــــــير 
حــــــــداد، بأن البرملــــــــان لم يقرر اســــــــتئناف 
جلساته بسبب تداعيات جائحة كورونا، 
واالجراءات الوقائيــــــــة ملواجهة الفايروس ، 
الفتًا إلى صعوبة وصول اعضاء البرملان 
من ســــــــكنة املحافظات إلى بغداد بســــــــبب 

اجراءات حظر التجوال.
وقال حــــــــداد، في حديــــــــث لـ"الصبــــــــاح": ان 
البرملان شكل، عوضًا عن عقد الجلسات، 
خلية االزمة النيابية برئاســــــــة النائب االول 
لرئيس البرملان حســــــــن الكعبي وعضوية 
عدد من رؤســــــــاء اللجان املختصة ملتابعة 

إجراءات الوقاية من كورونا.
وبشــــــــأن جلســــــــة منــــــــح الثقــــــــة لحكومــــــــة 
الكاظمي، أوضح حداد ان البرملان لم يحدد 
حتى االن موعدا لعقد جلســــــــة استثنائية 
ملنــــــــح الثقــــــــة للحكومــــــــة الجديدة، مشــــــــيرًا 
إلى ان أســــــــماء الكابينــــــــة الوزارية الجديدة 

لرئيس الوزراء املكلف لم تصل للبرملان.
وأضاف حــــــــداد أنه حال وصول اســــــــماء 
الذاتيــــــــة للمرشــــــــحني  الكابينــــــــة والســــــــير 
واملنهــــــــاج الحكومي للبرملان فأن رئاســــــــة 
املجلس ســــــــتكون ملزمــــــــة بتحديد موعد 
لعقــــــــد الجلســــــــة االســــــــتثنائية للتصويت 
علــــــــى الحكومــــــــة الجديــــــــدة، متوقعا عقد 
جلســــــــة التصويت على الحكومة في قاعة 
املؤتمــــــــرات الكبيرة داخــــــــل مبنى املجلس 
لكونها تســــــــع لتطبيــــــــق اجــــــــراءات الوقاية 

والسالمة من فايروس كورونا.
وعن الخالفات التي نشــــــــأت فور اإلعالن 
عــــــــن الكابينــــــــة الوزاريــــــــة، أكــــــــد النائب عن 
تحالف ســــــــائرون قصي الياســــــــري انها 

"الخالفــــــــات" فــــــــي طريقهــــــــا الــــــــى االنفراج 
وان املكلف ســــــــيطلب في االســــــــبوع املقبل 
عقد جلســــــــة ملنح الثقــــــــة للكابينة الوزارية 

واملنهاج الحكومي. 
لـ"الصبــــــــاح"، ان اي  وأضــــــــاف الياســــــــري، 
قائمة باسماء املرشحني للكابينة الوزارية 
لم تصــــــــل  للبرملان، الفتًا الى أن الخالفات 
وصلت الى نهايتها ويلوح في االفق انفراج  
ألزمة تشكيل الكابينة الوزارية بعد اتفاق 
القوى الشــــــــيعية علــــــــى تمريرها وضمان 
عدم تكرار سيناريوهات حكومتي محمد 

عالوي وعدنان الزرفي. 
وفــــــــي الســــــــياق، رجح النائب عبــــــــد الخالق 
جلســــــــته  البرملــــــــان  يعقــــــــد  ان  العــــــــزاوي 
املقبــــــــل  االســــــــبوع  خــــــــالل  االســــــــتثنائية 

للتصويت على حكومة الكاظمي.
وقــــــــال العزاوي، في حديــــــــث لـ"الصباح": ان 
البرملان يتهيأ منذ ثالثة ايام لعقد جلسته 
االســــــــتثنائية من خالل عمليــــــــات تعفير 
قاعات املبنى، مشيرا إلى ان نسبة انعقاد 
الجلســــــــة وتمرير حكومة الكاظمي تصل 

الى 75 باملئة.
علــــــــى صعيد ذي صلة، أكــــــــدت النائب عن 
تحالف القــــــــوى العراقية زيتــــــــون الدليمي، 
في تصريح صحفــــــــي، ان "رئيس الوزراء 
املكلف مصطفــــــــى الكاظمي تجاوز جميع 
العقبات بشأن تشــــــــكيلة كابينته الوزارية 
بعد مواجهة تحديــــــــات كبيرة خاصة بني 

القوى الشيعية السبع".
وأضافــــــــت الدليمــــــــي أن "الكاظمــــــــي اصبح 
قاب قوســــــــني او ادنى من تمرير حكومته 

بعد ان تمت تصفية الخالفات بنسبة 80 
باملئة بني تلك القوى، فضال عن ان القوى 
الســــــــني والكردي"،  للمكونيني  السياسية 
الفتــــــــة إلى أن "معلومــــــــات مؤكدة حصلت 
عليها تشــــــــير إلــــــــى أن الكاظمي ســــــــيرفع 
طلــــــــب عقد جلســــــــة التصويت مشــــــــفوعا 
بقائمة أسماء الحكومة اليوم الخميس الى 
البرملان وتحديــــــــد يوم االحد املقبل موعدا 

نهائيا لعقد الجلسة".
فيهــــــــا  تســــــــير  التــــــــي  األجــــــــواء  وبشــــــــأن 
املباحثــــــــات، أفاد النائب عــــــــن كتلة الحكمة 
حســــــــن فدعــــــــم، لوكالــــــــة األنبــــــــاء العراقية 
(واع)، بأن "الحوارات بني الكاظمي والكتل 
السياســــــــية بشــــــــأن تشــــــــكيل الحكومــــــــة 

مستمرة وتسير بمرونة".
وأوضح فدعم أن "مواقــــــــف الكتل الكردية 
والســــــــنية والشــــــــيعية إيجابية "، مبينًا أن 
"الكاظمــــــــي سيرســــــــل طلبًا إلــــــــى مجلس 
النواب لعقد جلســــــــة منح الثقــــــــة للكابينة 

الوزارية".
مــــــــن جانبها قالت رئيســــــــة كتلــــــــة الحزب 
البرملان،  فــــــــي  الكردســــــــتاني  الديمقراطي 
فيان صبري: إن "أغلب القوى السياســــــــية 
بما فيها االحزاب الكردية ســــــــتمنح الثقة 
لحكومة الكاظمي، على الرغم من املشهد 
السياســــــــي الضبابــــــــي"، مشــــــــيرة الى ان " 
البيت الشــــــــيعي ال يزال غير متوافق على 

االستحقاقات في الكابينة املقبلة".
وأضافــــــــت أن "من اهــــــــم اولوياتنا كمكون 
كردســــــــتاني هو البرنامج الحكومي ونهج 
التعامل للمكلف واســــــــتمرارية التفاهمات 

لحــــــــل املواضيــــــــع واملشــــــــكالت العالقة بني 
الحكومتني االتحادية واإلقليم".    

فــــــــي غضــــــــون ذلــــــــك، أشــــــــار رئيــــــــس كتلة 
التجمع الوطني التركماني النيابية مختار 
املوسوي، إلى أن "مجلس النواب لم يتسلم 
الســــــــير الذاتية لــــــــوزراء حكومة الكاظمي"، 
مؤكــــــــدا أنــــــــه "ينبغي تقديم االســــــــماء قبل 

فترة بغية دراستها بتفصيل ودقة".
إلــــــــى ذلك، نبهــــــــت املتحدثة باســــــــم ائتالف 
النصر ايات املظفر، في تصريح صحفي 
على ان "ما تبقى للمكلف لتقديم كابينته 
الحكومية ال يتجاوز العشرة ايام، ونعتقد 
انه وضمن املعطيات املوجودة على ارض 
الواقع، فان عــــــــدم تمرير حكومة الكاظمي 
ســــــــتجعل البلد يدخل في فــــــــراغ حكومي 
فــــــــال توجد مــــــــادة دســــــــتورية ملعالجة هذا 

الوضع".
القــــــــوى  "اغلــــــــب  ان  املظفــــــــر  واضافــــــــت 
واضــــــــح  بشــــــــكل  ادركــــــــت  السياســــــــية 
اهمية تمريــــــــر حكومة الكاظمي بســــــــبب 
الضغوطات التي نعيشــــــــها اليوم صحيا 
واقتصاديا وسياسيا وامنيا اضافة الى 
والخشــــــــية  واالقليمية  الدولية  املعطيــــــــات 
مــــــــن ان يكون العراق ســــــــاحة للصراعات 
االقليمية والدولية"، الفتة الى ان "املعطيات 
االيجابيــــــــة لتمريــــــــر حكومــــــــة الكاظمــــــــي 
هــــــــي اكثر من املعطيات الســــــــلبية، وهناك 
احاديــــــــث تتمحور حــــــــول تقديم الكاظمي 
لطلــــــــب بغية عقد جلســــــــة للتصويت على 
كابينته الحكومية من املفترض ان تكون 

مطلع االسبوع املقبل".

كشــــــــفت وزارة الكهرباء، عــــــــن فقــــــــدان 1500 ميغاواط 
بســــــــبب ســــــــقوط برجني اثر حادث ارهابــــــــي قرب قرية 
جواد البشــــــــو فــــــــي ديالى، في حني أكــــــــدت، أنها بانتظار 
إقرار املوازنة االتحادية لتأمــــــــني رواتب العقود واألجور 

في الوزارة. 
 وذكر بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، أنه "في وقت متاخر 
من مســــــــاء أمس االول الثالثاء، انفصلت خطوط األمني/ 

شــــــــرق بغداد 400 ك ڤ بســــــــبب حادث إرهابي أدى إلى 
ســــــــقوط برجــــــــني قرب قرية جــــــــواد البشــــــــو اذ تم فقدان 
1500 ميــــــــگا واط من الطاقــــــــة التوليديــــــــة واملنقولة عبر 
الخطوط أعاله". وأضاف أن "االمر ســــــــيؤثر في تجهيز 
الطاقة ملناطق الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات 
األنبار وصالح الدين وكركوك ونينوى"، مشيرا الى أنه 
"على الفور توجهت مفارز الصيانة الى املنطقة املذكورة 
ترافقهــــــــا القــــــــوات االمنيــــــــة إلصــــــــالح األضــــــــرار وإعادة 
الخطوط لوضعهــــــــا الطبيعي وتفــــــــادي تحديد األحمال 
للمناطــــــــق واملحافظات املذكورة". في غضون ذلك، أكدت 

وزارة الكهربــــــــاء أنها بانتظار إقــــــــرار املوازنة االتحادية 
لتأمني رواتب العقود واألجور.

وذكر وزيــــــــر الكهرباء لؤي الخطيب، لـــــــــ"واع": أنه "في ما 
يتعلــــــــق بملف األجور والعقود فان الــــــــوزارة عملت على 
تأمني مســــــــتحقاتهم الى يوم 15/3"، مبينــــــــًا أن "الوزارة 
دفعــــــــت الكثير من الرواتب وهي اآلن بصدد دفع املتبقي 

من هذه املستحقات خالل األسبوع املقبل". 
وتابع، أن "توزيع مســــــــتحقات العقود واألجور للفترة ما 
بعــــــــد 15/3 تبقى متعلقة على إقــــــــرار املوازنة االتحادية 

لعام 2020".

لــــــــت دائــــــــرة الوقاية فــــــــي هيئــــــــة النزاهة  حمَّ
االتحاديــــــــة امــــــــس االربعــــــــاء، وزارة اإلعمار 
العامة  ــــــــات واألشــــــــغال  واإلســــــــكان والبلديَّ
ة تأخير تنفيذ مشــــــــروع محطة  مســــــــؤوليَّ

تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.
وذكــــــــر بيان صــــــــادر عــــــــن الهيئــــــــة تلقت " 
الصباح " نســــــــخة منــــــــه  ان دائــــــــرة الوقاية  
صت، في تقريرها املرســــــــلة نسخٌة  شــــــــخَّ
منــــــــه إلى مكتــــــــب رئيس الــــــــوزراء ومجلس 
اب ومكتــــــــب وزير اإلعمار واإلســــــــكان  وَّ

ُّ
الن

ات واألشــــــــغال العامة، وجود تأخيٍر  والبلديَّ
الــــــــوزارة بخصــــــــوص  واضــــــــٍح مــــــــن قبــــــــل 
االســــــــتفادة من مبلــــــــغ القــــــــرض البريطانيِّ 
البالغ (10,000,000,000) مليارات جنيٍه 
ص إلنشــــــــاء مشــــــــروع  اســــــــترلينيٍّ اُملخصَّ

محطة تحلية مياه البصرة.
ن  ولفــــــــت التقرير إلــــــــى أنَّ الوزارة لــــــــم تتمكَّ
ٍة  صيَّ ة شــــــــركٍة تخصُّ من إبــــــــرام عقٍد مع أيَّ
رصينٍة لها باٌع وأعمــــــــاٌل ُمماثلٌة في مجال 
تحليــــــــة ميــــــــاه البحــــــــر؛ بذريعــــــــة التزامهــــــــا 
ة حصرًا  بالتعاقد مع الشــــــــركات البريطانيَّ
مــــــــع إنَّ توجيهــــــــات رئاســــــــة الــــــــوزراء (في 
وقتها) أشــــــــارت إلى عدم اشــــــــتراط اإلحالة 
إلى شركٍة بعينها؛ إذ إن اتفاقية القرض لم 
تنّص على ذلك، داعيًة (أي رئاســــــــة الوزراء) 

م العــــــــروض األخرى 
ُّ
إلــــــــى املضي في تســــــــل

وحسمها بسرعٍة.
التقرير حثَّ على ضرورة استثمار الوقت 
وتالفي املهدور منه؛ إلنجاز هذا املشــــــــروع 
اُملهمِّ (الســــــــتراتيجي) الذي يخدم محافظة 
البصرة على وجه الخصوص ومحافظات 
الجنوب والفرات األوسط بشكٍل عامٍّ وكذلك 
العاصمة بغداد، فضــــــــًال عن كونه يضمن 

ـلت دول  األمن املائــــــــيَّ للبلد، فيما لــــــــو تنصَّ
الجوار اُملسيطرة على منابع دجلة والفرات 
ــــــــق باإلطالقات  عــــــــن التزاماتها في ما يتعلَّ

ـة. املائيَّ
وأشار أيضًا إلى أن املشروع اُملزمع إنشاؤه 
ًة تصل إلــــــــى مليون متٍر  يؤمن طاقــــــــًة مائيَّ
مكعٍب في الســــــــاعة، وبالتالي فإنه ُيَعدُّ من 
ة التي كان من  أهمِّ املشــــــــاريع الســــــــتراتيجيَّ

ــــــــَل جميــــــــع العقبــــــــات التي  املفتــــــــرض أن ُتذلَّ
تحول دون اإلسراع في إنجازها، ُمتسائًال 
عن أســــــــباب إبرام الوزارة عقدًا مع شــــــــركٍة 
ٍة بمبلــــــــغ (30) مليــــــــون دوالر،  استشــــــــاريَّ
رًا في الوقت نفســــــــه مــــــــن كون التعاقد  ُمحذِّ
املباشــــــــر مع أيَّ شــــــــركٍة بطريقــــــــة العرض 
الوحيد ُيَعدُّ مخالفًة لتعليمات تنفيذ العقود 

ة رقم (22) لسنة 2014. الحكوميَّ

أعلــــــــن وزير التخطيط نــــــــوري صباح الدليمــــــــي، امس األربعاء، 
انطالق أعمال املشــــــــروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة 
االنبــــــــار، داعيًا الشــــــــباب إلى اســــــــتثمار هــــــــذه الفرصة وتقديم 
مشاريعهم من خالل موقع وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت " الصباح " نسخة 
منه   ان الوزير نوري الدليمي، اكد خالل مراســــــــم توقيع عقد 
العمل مع شــــــــركة الخيرات العراقية، أن العقد سيتضمن إقامة 
منطقــــــــة تنموية فــــــــي محافظة األنبار على مســــــــاحة 10 آالف 
دونم، الحتضان املشــــــــاريع الشــــــــبابية املتوسطة في املجاالت 

الزراعية والصناعية والتجارية. 
واوضح الدليمي  أن املشــــــــروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة 
عمــــــــل ألبناء محافظة األنبار خالل العــــــــام الجاري، والذي يعد 
الثالــــــــث من نوعه بعد توقيع عقــــــــود مماثلة في محافظتي ذي 

قار والديوانية.
ولفت الدليمي  إلى أن املصارف الخاصة ستتولى منح القروض 
امليسرة للشباب في إطار مبادرة البنك املركزي العراقي، مبينًا 
ان أعمال املشــــــــروع ستنطلق في جميع املحافظات بعد إنجاز 

جميع اإلجراءات الالزمة من قبل الحكومات املحلية.
 واشــــــــار وزيــــــــر التخطيط إلــــــــى أن هــــــــذه املشــــــــاريع (الزراعية 
والصناعية) سيتم ربطها تكامليًا مع بعضها لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

العالقُة بَني الغرب والعرب، بشــــــــكل خــــــــاص، كانت على الدوام، قائمة 
على اإلرادات، لصالح الغرب ال ســــــــيما في مجال النفط، الذي دفع الى 
حقبة اســــــــتعمارية كّرست عالقة الحساســــــــية املفرطة بني الطرفني، 
لكن أزمة كورونا مدعاة الى عالقات أكثر عدالة بني الشــــــــعوب بعيدا 
عن تعبئة املاضي وعقده املستحكمة بني الشعوب بشكل عام، لكن 

هيهات في خضم الكراهية التاريخية التي تقود العالم.
التــــــــأّزم في التطبيــــــــق يكمن في إرث وازن مــــــــن ماضي األواصر بني 
الشــــــــعوب، ومن ذلك ما يذكره الفيلســــــــوف الهولنــــــــدي هان فان دير 
هورســــــــت، باّن من املنطقي أْن تحتقر الشعوب الغرب، فلوال أسباب 
الصراع التي وّلدتها الدول االســــــــتعمارية فــــــــي املنطقة، لكان العرب، 
على سبيل املثال، على سعة في البناء باستخدام مليارات ومليارات 
الدوالرات املهدورة في حروب ورثوا أسبابها، لكنهم لن يفعلوا، ليس 
ألنهم ال يؤمنون بذلك، بل الن الخرائط املرســــــــومة، وبواعث الصراع 

تحُول دون التنفيذ.
وكل أمة في العالم، لها أسبابها في التناحر والبغضاء.

اليــــــــزال االتــــــــراك ينظرون الى العــــــــرب على انهم خونــــــــة، ألنهم وقفوا 
بجانب الحلفاء الذين وعدوهم باالســــــــتقالل، خــــــــالل الحرب العاملية 
األولى، ليتمردوا على حكامهــــــــم العثمانيني (األتراك) الذين انحازوا 

إلى أملانيا. والحقا أدرك العرب ان الدول الغربية خانتهم أيضا.
يــــــــروي هورســــــــت أيضا عن ان الغــــــــرب الذي 
لنهجهــــــــا  العربيــــــــة  الدكتاتوريــــــــات  يثلــــــــب 
الصارم ضد املعارضني العزل، فانه نفســــــــه 
البريطانيون استخدموا في  السيما الحكام 
عشرينيات القرن املاضي، غاز الخردل القذر 
للغاية ضد الثوار العراقيني بموافقة صريحة 

من ونستون تشرشل. 
وفي جانب أسباب التباغض، فان الحكومات 
الغربية والشركات املتعددة الجنسيات آزرت 
األنظمــــــــة العربية من اجــــــــل النفط، ال من اجل 
حقوق االنسان. وفي السبعينيات من القرن 
املاضي، دفع الغرب أسعارا منخفضة للغاية 
للذهب األســــــــود محذرا قادة الشرق األوسط 

من االحتجاج. 
وفي أوائل الخمسينيات، أندمج البريطانيون 
واألميركيــــــــون في مشــــــــروع ِإْقصــــــــاء رئيس 
الــــــــوزراء اإليرانــــــــي الراحل، مصــــــــدق ألنه أراد 
تأميــــــــم املصالح النفطية، ويســــــــروا للشــــــــاه، 

تأسيس ديكتاتورية وحشية.
ازدادت عالقــــــــات الفنت بني الشــــــــعوب، بالتدخل العســــــــكري ألميركا 

وحلفائها في أفغانستان. 
وإذا كانــــــــت العرب تمتهن الغرب وال تثق به، ألســــــــباب تاريخية تبّرر 
ذلك، فان بواعث الكراهية تسّوغ الصراعات بني الكثير من الشعوب.
اليزال الصينيون، يضعون صورة الياباني كرمز للعداء والكراهية، 
فــــــــي شــــــــعور انتقامي تولد جراء غــــــــزو القوات العســــــــكرية اليابانية، 
شــــــــرق آســــــــيا، واصبحت فوبيا اليابان، ثقافة اجتماعية في الصني 
والكوريتني. وال يزال اليابانيون يلقبون الصني بـ رجل آسيا املريض، 

على الرغم من انها لم تعد كذلك.
 وشــــــــّن الجيش األميركي، العام 1942 الحــــــــرب على اليابانيني الذين 
قتلوا بصورة وحشــــــــية، وصّورتهم األفالم االميركية الكالسيكية، 

بأسنان كبيرة وعيون مشدودة، في قصد التحقير. 
االنكليز ينافرون الفرنســــــــيني، ويصف شكســــــــبير في مسرحيته 

امللك الفرنسي هنري الخامس بـ "الفاسق".
الفرنســــــــيون يصفون االنكليز بالغطرســــــــة والُســــــــْكر، فيما يصف 
االنكليز الفرنسيني باملهذارين والغريرين وتفوح منهم رائحة الثوم.
وبواعــــــــث الكراهيــــــــة بينهما تاريخيــــــــة، تعود الى حــــــــروب املائة عام، 
والثالثني سنة بني كر وفر، فاز فيها االنكليز في 23 حربا وخسروا 

في 11 منها.
 وعقب خســــــــارتها للحرب العاملية األولى، خضعت أملانيا لشــــــــروط 
الحلفــــــــاء املنتصرين، وانتهت الى كراهة مبطنة، تظهر عبر الدعابات 

الساخرة التي يتبادلها الشعبان.
علــــــــى ذات املنوال، الزال الــــــــروس يتطارحون الحكايــــــــات التي تحقر 

اليابانيني، إثر الحرب ما بني عامي 1904و 1905.
 يزيد من هذا الســــــــجال العنيف، في االعالم وفي ساحات الحروب، 
أولئــــــــك الخطبــــــــاء املفوهــــــــون، الذين يتحصنــــــــون على الــــــــدوام خلف 
األيديولوجيات، لتعليل أســــــــباب الكراهية بني الشــــــــعوب، اســــــــتجابة 
للسياســــــــات الرسمية، وهو أمر فتح السبل لغزو األوطان، والحروب 

املحلية والعاملية. 
فــــــــي حقبة كورونا، لم يصرف هؤالء من الكالم، ولم تنفق الدول من 

املال، ملكافحة الوباء، قدر بذلها على التسليح والحروب والكراهية.

مبنى مجلس النواب / ارشيف

مشروع مائي / ارشيف
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أتلفْت الجهات الرقابية في محافظة الديوانية كميات 
مـــن املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مــنــتــهــيــة الــصــالحــيــة ضبطت 
اللحوم  مــن  بينها كميات  مــن  املحلية  األســـواق  فــي 

والطحني خالل حملة مشتركة مازالت مستمرة.
وقال قائممقام الديوانية سالم هلول لـ“الصباح“ :ان 
الغذائية في  ”لجان متابعة صالحية وأسعار املواد 
كبيرة  كميات  ضبط  مــن  تمكنت  املحلية  األســــواق 
الــصــالحــيــة مــن بينها  الــغــذائــيــة منتهية  املــــواد  مــن 

لدى  واملعجنات  الطحني  ومـــادة  اللحوم  مــن  كميات 
تجار جشعني حاولوا استغالل اقبال املواطنني على 

الشراء في شهر رمضان».
واوضح ان املواد املضبوطة أتلفت واتخذت اإلجراءات 
القانونية بحق أصحابها محذرا التجار من اجراءات 
بهذا  اي مخالفات  فــي حــال ثبوت  قانونية مــشــددة 
تشارك  التي  الحملة  استمرار  هلول  واكــد  الــصــدد. 
واألمن  والشرطة  الصحية  الرقابة  من  عناصر  بها 
على  حفاظا  الديوانية  قضاء  وقائممقامية  الوطني 

صحة املواطنني وسالمتهم .

وكـــشـــف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــده امــــس، 
وحضرته ”الصباح“ عن ان املحافظة ستتخذ 
اجراءات جديدة خالل الساعات املقبلة استنادا 
الى مخرجات وزارة الصحة والبيئة، للحد من 

تزايد اعداد االصابات.
واضــــاف املــحــافــظ ان خلية االزمــــة فــي بــغــداد 
اجتماعها  عقدت  كورونا  بفايروس  الخاصة 
امس، لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات لكبح 

خطورة تصاعد معدالت االصابات باملرض.
ـــــتـــــزام املــــواطــــنــــني بــالــحــظــر  وقـــــــال ان عــــــدم ال
وبــاجــراءات الــوقــايــة والــســالمــة ادى الــى تفاقم 

الوضع الوبائي.
واشــار العطا الــى ان دوائــر الصحة في بغداد 
بـــاشـــرت عــمــلــيــة جـــرد املــنــاطــق كــافــة لتحديد 
االماكن التي تزداد بها اعداد االصابة، واتخاذ 
االجراء املناسبة، الفتا الى ان هناك عدة مناطق 
حجرها،  يتم  ان  مرشحة  والــرصــافــة  بالكرخ 
على ضــوء نتائج الــفــحــوصــات الــتــي تــرد من 

وزارة الصحة.

اجهزة فحص جديدة
في السياق نفسه، اكد املحافظ ان هناك تطورا 
في الية الفحوصات بسبب وصول اجهزة طبية 
حديثة، الى جانب تطور امكانات املستشفيات 
فــي التعامل مــع حــاالت االصــابــة او االشتباه، 
مبينا ان دائرتي الصحة في الكرخ والرصافة 

تجريان يوميا (10-8) االف فحص.
واشار الى ان هناك 3 االف وافد عادوا الى البالد 
خالل االيام الثالثة املاضية، اغلبهم قدموا من 
مناطق موبوءة، الفتا الى انه جرت استضافة 
للحجر،  املخصصة  املستشفيات  فــي  هـــؤالء 
اضافة الى عدد من الفنادق تم استئجارها من 

قبل دائرتي صحة الكرخ والرصافة.
لتهيئة  اعــدت خطة  املحافظة  بــان  العطا  ونــوه 
بــمــا يكفي الستيعاب  امــاكــن حــجــر جـــديـــدة، 

االعداد املتزايدة من االصابات.
وفي تصريح لـ“الصباح“ على هامش املؤتمر، 
اكد العطا ان املحافظة وجهت مديرية التخطيط 
الــعــمــرانــي بــجــرد االراضــــــي مـــن اجــــل فــرزهــا 
وتــوزيــعــهــا بـــني املــــالكــــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
لــالزمــة، منبها  الــتــصــدي  لــدورهــم فــي  تثمينا 
على ان فــرز وتــوزيــع االراضـــي يشمل جميع 
املوظفني واملستحقني بيد ان االولوية ستكون 
لــلــمــالكــات الــطــبــيــة، مــنــوهــا بــــان لــجــان املــســح 
عملية  وستتم  الجرد  عملية  تجري  والكشف 

الفرز باملرحلة املقبلة.

االطفال عرضة لالصابة
مـــن جــانــبــه، اوضــــح مــديــر عـــام صــحــة بــغــداد 
الكرخ الدكتور جاسب الحجامي خالل املؤتمر 
الــكــرخ مسيطر عليه،  الــوضــع فــي مــنــاطــق  ان 
رغم االصابات االخيرة التي تركز اغلبها في 

حي الفرات.
الفرات  وبــني الحجامي أن االصــابــات في حي 
اشخاص  على  ظهرت   893 محلة  وبالتحديد 
لتعليمات  اتباعهم  عدم  اقــارب بسبب  اغلبهم 
الــوقــايــة، مرجحا ان يتم اصـــدار اجـــراء بعزل 
املــنــطــقــة خـــالل الــيــومــني املــقــبــلــني، بــعــد اكــمــال 

عملية املسح للمالمسني.
املصابني  اعـــداد  بــان ”نصف  الحجامي  ونــوه 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــــفــــــرات هـــــم مـــــن االطــــفــــال 
 وهـــو مــؤشــر عــلــى ان املــــرض يــصــيــب جميع

 االعمار.

وحـــــذر مـــن خـــطـــورة تــفــشــي الـــفـــايـــروس في 
مناطق اطراف بغداد كونها تعد السلة الغذائية 

للعاصمة، وموردا للزراعة.

الرصافة.. حملة رصد
في الرصافة، اجرت الفرق الطبية والصحية في 
دائــرة الصحة هناك، اكثر من 5 االف فحص 
سريع للتحري عن االصابات في اكبر حملة 
فايروس  عن  للتحري  استباقي  وبائي  رصد 

كورونا .
وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد 
الغني الساعدي لـ“الصباح“: ان صحة الرصافة 
اطلقت اكبر حملة للرصد الوبائي للتحري عن 
اصابات فايروس كورونا في الرصافة عموما 
اعلى معدالت  التي سجلت  املوبوءة  واملحالت 

اصابة خصوصا.
واضاف : شاركت في الحملة مالكات قطاعات 
الــرعــايــة الصحية االولــيــة فــي قــاطــع الرصافة، 
ــــدة لـــهـــا فـــــي املـــؤســـســـات  ــــســــان واملــــــالكــــــات ال
الــصــحــيــة، مــشــيــرا الـــى انـــه ”تـــم اجــــراء 5 االف 
النهروان  قــطــاع  فــي  فحص مختبري ســريــع  
منطقة معامل الطابوق، وفي منطقة البلديات، 
وقطاع املدائن، واالعظمية، بهدف التحري عن 
االصابة في موطنها قبل انتشارها، موضحا 
ان الحملة شملت عينات ملواطنني في االسواق 
والشوارع واملنازل والباعة املتجولني وغيرهم.

وطالب الساعدي املواطنني بااللتزام بإجراءات 

مــوجــودا،  اليـــزال  الخطر  الن  الصحي،  الحظر 
وعـــــــدم اهــــمــــال الـــنـــصـــائـــح الــــتــــي تــــصــــدر عــن 
ــتــمــســك بــــإجــــراءات  املـــؤســـســـات الــصــحــيــة وال

الوقاية.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تستعد فيه دائـــرة صحة 
لفحص  الرصافة الفتتاح مختبر متخصص 
بعد  بفايروس كورونا، وذلك  حاالت االصابة 
ارتــفــاع حـــاالت االصــابــة فــي هـــذا الــجــانــب من 

بغداد.
واوضح مدير عام دائرة مدينة الطب الدكتور 
يضم  املختبر  ان  لـ“الصباح“  التميمي  حسن 
 «BCR » جزيئية  وتــقــنــيــات  طبية  تــجــهــيــزات 
للكشف عن حــاالت االصــابــة، وسيتم تدريب 
فريق طبي في مختبر مدينة الطب على ادارة 

هذا املركز.
واوضح التميمي ان افتتاح املركز الجديد يأتي 
والبيئة، وبما  الصحة  ضمن توجيهات وزارة 
يتناسب واعداد سكان الرصافة، وعدد حاالت 

االصابة.

جهاز فحص في ميسان
املحافظة  دائـــرة صحة   وفــي ميسان تستعد 
الكـــمـــال نــصــب جـــهـــاز pcr الـــخـــاص بـــاجـــراء 
الــبــايــولــوجــيــة والــجــيــنــيــة ومنها  الــفــحــوصــات 
فــــــايــــــروس كـــــــورونـــــــا.  واوضـــــــــح مــــديــــر عـــام 
دائــــرة الــصــحــة الــدكــتــور عــلــي مــحــمــود الــعــالق 
اكمال  االن على  قائال: ”نشرف  لـ“الصباح“،  

املختبرية  االجهزة  بجميع  البايلوجية  الوحدة 
التي تحتاجها من اجل مباشرة العمل خالل 
االيام املقبلة اذ ستقدم خدمات مختبرية نوعية 
ومنها فحص  وجينية  بايلوجية  وفحوصات 
فايروس كورونا». ونوه العالق بان دائرته هي 
في  الفحوصات  بــإجــراء  ستقوم  الــتــي  الثالثة 
مختبراتها بفضل جهود مالكات دائرة صحة 
املحافظة املختبرية والهندسية التي استكملت 
املتطلبات في ظروف وأوقات قياسية بدال من 

ارسالها الى بغداد.

كربالء.. إجراءات مستمرة
وفــي كــربــالء كشفت دائـــرة الصحة عــن عدد 
االصــــابــــات واملـــالمـــســـني وعـــــدد الــفــحــوصــات 
أواخــر  الفايروس في  اجريت منذ ظهور  التي 
شــبــاط املــاضــي لغاية االن. وقـــال مــديــر اعــالم 
الــدائــرة  ـــ“الــصــبــاح“: ان  ل الـــدائـــرة سليم كــاظــم 
نــفــذت الــعــديــد مــن االعــمــال ضــمــن إجــراءاتــهــا 
اليومية للتصدي للفايروس من قبل منتسبي 
املرسلة  العينات  عــدد  إجمالي  بلغ  اذ  الــدائــرة 
ألفني  وكربالء  بغداد  في  املركزية  للمختبرات 
و547 عــيــنــة بــيــنــهــا 57 عــيــنــة ســحــبــت خــالل 
االربع والعشرين ساعة املاضية، فيما وصلت 
عـــدد الــعــيــنــات املــفــحــوصــة بــالــفــحــص السريع 
الـــى 130عــيــنــة مــنــهــا 50 عــيــنــة خـــالل االربـــع 
والعشرين ساعة املاضية. واضاف ان مجموع 
بلغ  أماكن االستضافة  املستضافني في  عدد 

ألفا و٨٦٤  شخصا واملتبقني منهم لغاية االن 
313 شخصا.

كركوك.. اصابات جديدة
مـــن جــانــبــهــا ســجــلــت دائــــــرة صــحــة كــركــوك 
تماثل  فيما  املحافظة،  في  جديدتني  اصابتني 

للشفاء حالتان من االصابات السابقة .
وبـــني مــســؤول اعـــالم صــحــة كــركــوك ســامــان 
الــــدائــــرة سجلت  ــــ“الـــصـــبـــاح“، ان  ل يـــابـــة عــلــي 
اصــابــتــني جــديــدتــني بــالــفــايــروس الشــخــاص 
اثنني  تماثل  على  منبها  ملصابني،  مالمسني 
من املصابني للشفاء التام، موضحا ان العدد 
التراكمي لالصابات 33 منها 26 حالة شفاء 
وعدد االصابات املتبقية 5 ، فضال عن حالتي 

وفاة.

أربيل تسجل إصابات
 كــمــا ســجــلــت مــحــافــظــة اربـــيـــل 10 اصــابــات 
وفاة  حالة  الــى  باالضافة  بالفايروس،  جديدة 

واحدة.
ان  االقـــــلـــــيـــــم  فــــــي  ــــصــــحــــة  ال وزارة  ــــــت  وقــــــال
فــي  كـــــانـــــوا  ـــــذيـــــن  ال املـــــواطـــــنـــــني  عـــــــدد   9196
بــقــي 1602  الــصــحــي ســابــقــا، واالن  الــحــجــر 
شـــخـــصـــا مــــوزعــــني فــــي 33 مــــوقــــعــــا، مــنــهــم 
الــســلــيــمــانــيــة  فـــــي  و259  اربـــــيـــــل  فـــــي   572
ادارة  فـــي  عـــن 41  عـــــالوة  دهـــــوك،  فـــي   و730 

راپرين.

باشرت وزارة النقل تطبيق املرحلة الثالثة من 
عملية إعادة العراقيني العالقني في بعض الدول 

األوروبية واالسيوية.
ــــــــوزارة فــطــومــة  ـــت مـــديـــرة االعــــــالم فـــي ال وقـــال
بــعــد  ـــــــــــوزارة  ال ان   :( (الــــصــــبــــاح  لـــــ املـــــوســـــوي 
اســتــحــصــالــهــا املـــوافـــقـــات الــرســمــيــة مـــن قبل 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والـــســـالمـــة الــوطــنــيــة 
باشرت إطالق املرحلة الثالثة الجالء العراقيني  
إذ تم  تسيير رحالت جوية استثنائية الى كل 
من الهند بواقع رحلتني تتوجهان الى  مدينة 
الــى مدينة  ثالثة  بنكلور ورحــلــة  دلهي وواليـــة 

االستثنائية  الرحلة  لتكون  االسبانية  مــدريــد 
الوطني  الناقل  التي ينفذها  االولــى من نوعها 
لهذا القطاع اما الرحلة الرابعة والتي تنفذ ايضا 
الول مرة فستكون الى مدينة يرفان االرمينية.
ــــوزارة اجـــرت خالل   واضــافــت املــوســوي ان ال
االيـــــــام االخــــيــــرة املـــاضـــيـــة تـــحـــركـــات حــثــيــثــة 
الصحة  ووزارة  االزمــــة  خــلــيــة  مــع  بالتنسيق 
والجهات الحكومية ووزارة الخارجية العراقية 
والسلطات املعنية في تلك  البلدان الستحصال 
املــوافــقــات الــرســمــيــة عــلــى خــلــفــيــة  املــنــاشــدات 
اإلنــســانــيــة الــعــديــدة واملــســتــمــرة الــتــي اطلقتها 
الــذيــن يعانون  الــعــراقــيــة وخــاصــة مــن  الجالية 
أوضاعا  حرجة بعد تفشي جائحة كورونا، 

الفـــتـــة الــــى اســـتـــعـــداد الـــــــوزارة لــتــســيــيــر رحــلــة 
بعد  قريبًا  ايطاليا  الــى  االولــى  تعد  استثنائية 
وزارة  قبل  من  الرسمية  املوافقات  استكمال  
الخارجية العراقية والسلطات االيطالية املعنية 

بتنفيذ الرحالت. 
ـــــوزارة مــلــتــزمــة بتوصيات  ال إلـــى أن  وأشـــــارت 
العليا  والجهات  االزمـــة  وخلية  الصحة  وزارة 
ـــة عــــن املــــوافــــقــــات الـــرســـمـــيـــة العـــــادة  املـــســـؤول
العراقيني العالقني خارج البالد لضمان سالمة 
الــجــمــيــع ومــنــع تــفــشــي فـــايـــروس كـــورونـــا مع 
استمرار تهيئة اسطولها وطواقمها استعدادا 
إلعــــادة االســــر  الــعــراقــيــة مــن بــاقــي الــــدول الــى  

بلدهم.
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"بسبب  انه  الى  لـ"الصباح"  ولفت في تصريح 
رافقت فرض  التي  والظروف  جائحة كورونا 
ـــتـــجـــوال، تـــواجـــه الــهــيــئــة مــشــكــلــة في  حــظــر ال
املــــواد االنــشــائــيــة للمشاريع وهـــو ما  ايــصــال 
الــى توقف عــدد منها، فضال عن توقف  أدى 
اســتــيــراد املـــــواد الــتــي تـــم الــتــعــاقــد عــلــيــهــا من 

بعض الدول وعدم شحنها الى العراق".
وكــشــف الــزامــلــي عــن ان قـــرار تــركــيــا سحب 
االخــر  هــو  ادى  الــعــراق  فــي  العاملة  شركاتها 
الى توقف اربعة مشاريع سكنية، بعد مغادرة 
ـــشـــركـــات، مــنــهــا مجمع  ــعــامــلــني فـــي تــلــك ال ال
الــيــمــامــة الــســكــنــي ومــجــمــع اخـــر عــلــى طــريــق 
مطار بغداد الدولي، وشركة كار وغيرها من 

الشركات العاملة في القطاع الخاص.
وناشد رئيس هيئة استثمار بغداد، الحكومة 
االزمـــة اليــجــاد حلول لتسهيل دخــول  وخلية 
املـــــــواد االنـــشـــائـــيـــة، اســــــوة بــــاملــــواد الــغــذائــيــة 
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، مـــع مـــراعـــاة الــشــروط 
فــايــروس  انــتــشــار  مــن  للحد  املتبعة  الصحية 

كورونا.

وقــــــــال: " فـــاتـــحـــنـــا الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــصــحــة 
نقل  لبحث  الـــوزراء  رئيس  برئاسة  والسالمة 
املــواد االنشائية بني املحافظات وهــذا االجــراء 
في  تواجهنا  التي  املشكلة  مــن  جــزءا  سيحل 
اشار  انه  اال  املشاريع"،  استكمال بعض  عدم 
الى ان "االجراءات الروتينية املعقدة حالت دون 
ـــك". وقـــال: "هـــذه االجـــــراءات تحتاج  تحقيق ذل
الــى وقــت طــويــل النــجــازهــا ونتمنى ان يكون 
االنشائية  لــلــمــواد  للسماح  هــنــاك حــل ســريــع 

بالدخول".
االستثمار  ان ديمومة مشاريع  الزاملي  وأكــد 
ستخلق فـــرص عــمــل جــديــدة وتــحــرك عجلة 
العراق  بها  يمر  التي  الظروف  في  االستثمار 
بــســبــب ازمـــــة كــــورونــــا، ومــــا يـــرافـــق ذلــــك من 
تراجع النشاط االقتصادي في ظل انخفاض 
اسعار النفط، مشيرا الى ان الهيئة قدمت عدة 
الحركة  حرية  منها  للمستثمرين  تسهيالت 

والتنقل بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.
بـــــدورهـــــا حـــــــذرت عـــضـــو لـــجـــنـــة االســـتـــثـــمـــار 
واالقتصاد النيابية الدكتور ندى شاكر جودة 

اثار توقف املشاريع االستثمارية. وقالت  من 
لـــ"الــصــبــاح": ان تــوقــف املــشــاريــع ســيــؤدي الى 

ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمل.
واشــارت الى ان "ازمــة جائحة كورونا عطلت 
الــتــي ستؤدي  املــتــرابــطــة  املــصــالــح  الكثير مــن 
الحقا الى الركود فيما لو لم تتدارك الحكومة 
الــواقــع  وتــعــد خططا ستراتيجية النــقــاذ  ذلــك 

االقتصادي".
واكــدت جــودة ان "ازمــة كورونا ادت الــى شلل 
كــامــل فــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة وكــبــدت الــدول 
بمليارات  خسائر   واالستثمارية  الصناعية 
يعتمد  الــذي  بالعراق  الحال  ـــدوالرات فكيف  ال

بشكل شبه كلي على االقتصاد االحادي ".
ونـــوهـــت بـــان الـــعـــراق مــقــبــل عــلــى ازمــــة مالية 
ستظهر بشكل واضح في الشهرين املقبلني، 
بــســبــب الـــظـــروف الــتــي رافــقــت ازمــــة كــورونــا، 
وهـــبـــوط اســـعـــار الـــنـــفـــط، مـــع صــعــوبــة تــأمــني 
الرواتب بسبب ضعف االيرادات وشح السيولة 

النقدية في البنوك واملصارف.
كما أكد املستشار في رئاسة الوزراء الدكتور 

مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح ان تـــوقـــف املـــشـــاريـــع 
عجلة  في  كبير  بشكل  سيؤثر  االستثمارية 

االقتصاد.
ـــ"الــصــبــاح" قــائــال: "ان هــنــاك تــرابــطــا  واشــــار ل
بــني مــصــروفــات املـــوازنـــة الــعــامــة والــنــشــاطــات 
املباشرة  فالنفقات  الــعــراق..  فــي  االقتصادية 
باملئة   45 تشكل  االجمالي  املحلي  الناتج  في 

من املوازنة وغير املباشرة 80 باملئة".
واوضــــح أن "الـــصـــورة الــتــي تــمــر بــهــا ايــــرادات 
الدولة والوضع االقتصادي وانعزال االقتصاد 
العاملي والكساد التجاري جميعها ستؤثر في 
نمو الناتج املحلي االجمالي بنسبة قد تصل 
الناتج  الــى -7 باملئة اي اقــل من 25 باملئة من 
املــحــلــي االجــمــالــي بــســبــب تــوقــف الــنــشــاطــات 
اثار  احد  وهــذه  االستثمارية  املشاريع  وتعثر 

االقتصاد االحادي الذي يعاني منها العراق".
وشدد صالح ان "على الدولة ان تجد استقالال 

اقتصاديا يبدأ بالقطاع الزراعي".
اقتصاديات االعمال في  وتوضح عميد كلية 
جامعة النهرين الدكتورة نغم حسني نعمة ان 

"استمرار الركود ألكثر من ستة أشهر يقود 
الخسائر  أن  يعني  مــا  الكساد  إلــى  محالة  ال 
االقتصادية ستتسع ملفاصل االقتصاد على 

نطاق واسع وهذا ما يجب تجنبه".
واكـــــدت فـــي تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح" ان "الــســنــة 
املــالــيــة صعبة جـــدا فــي الــعــراق وفـــي كــل دول 
العالم على الرغم من أننا ال نزال في بدايتها"، 
الــعــالــم  مــضــيــفــة "بــيــنــمــا تــتــخــذ أغـــلـــب دول 
إجــراءات مالية وقانونية للتكيف مع تحديات 
انتشار فايروس كورونا، واالنخفاض الكبير 
في أسعار النفط، ما زال العراق بدون موازنة 

مالية".
وشــــددت عــلــى ان "الـــدولـــة تــركــز عــلــى خزين 
إلـــى حـــدود 65 مليار  يــصــل  دوالري ضــخــم 
دوالر، وهـــو الــعــكــاز الــوحــيــد املــنــقــذ لــهــا من 
خالل استنزافه في مزاد العملة"، مشيرة الى 
ان ذلك سيؤدي الى تحقيق استقرار سعري 
في الدينار العراقي. وبينت نعمة ان احتياطي 
زمنية  ملــدة  األساسية  املتطلبات  يسد  العراق 

قد تصل لعامني أو أكثر.

الروسية  االقتصادية  املصالح  تتركُز 
مــع الــعــراق فــي قــطــاع الــطــاقــة تــحــديــدًا، 
وهي تتمفصل مع حركة اسواق النفط 
والــغــاز عــاملــيــًا، حــيــث تــواصــل عمالقة 
االرض  على  نشاطها  الروسية  النفط 
رغم جائحة فايروس كورونا وتقلبات 

اسعار النفط العاملية السريعة.
قـــــال الــســفــيــر الــــروســــي لـــــدى الـــعـــراق 
فـــي مقابلة  "مــاكــســيــم مــاكــســيــمــوف" 
مــع وكــالــة انــبــاء "انــتــرفــاكــس": "مكاتب 
العراق  في  الروسية  الشركات  وفــروع 
كلها  اعــتــيــادي.  بشكل  تعمل  جميعًا 
ــديــهــا اجــــراءاتــــهــــا االحـــتـــرازيـــة  طــبــعــًا ل
ســــاءت  مــــا  وإذا   ،19 كـــوفـــيـــد-  ضــــد 
بــدرجــة جدية  عــلــى االرض  االوضـــــاع 
حتى اصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا 
لــحــيــاة الــعــامــلــني الـــــروس وســالمــتــهــم 
نجاحها  أثــبــتــت  مــعــّدة  خــطــط  فهنالك 
فــي مــيــدان االخــتــبــار وســــوف توضع 
موضع التطبيق، ومن ضمن ذلك حتى 
احتماالت الــعــودة الــى الــوطــن. بيد أننا 
اللجوء  الــضــرورة  تستدعي  أال  نــأمــل 

الى سيناريوهات االزمة هذه."
أما عن صفقة أوبك يقول ماكسيموف: 
"ال شك في أن العراق سيرحب باالتفاق 
على خفض مستويات االنتاج النفطي 
للسلطات  هــذا سيسمح  ألن  الــعــاملــيــة، 
ومــواصــلــة  املــيــزانــيــة  بتثبيت ســيــاســة 

مساعيها إلسعاف االقتصاد."
املجازفات  الــى  السفير  هــذا يشير  مع 
الــراهــنــة ويــذكــر أن عــائــدات الــنــفــط في 
ـــعـــراق قـــد تــدنــت بــنــســبــة قـــاربـــت 41  ال
بــلــغــت  آذار حـــيـــث  فــــي شـــهـــر  بـــاملـــئـــة 
مــقــارنــة  دوالر،  مـــلـــيـــارات   3 مــســتــوى 
بأكثر من 5 مليارات دوالر في شهر 
شباط. وملا كانت الدول املنتجة للنفط 
مباشر  بشكل  ميزانياتها  في  تعتمد 
ـــنـــفـــط فــــــإن الـــوضـــع  عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات ال
سيكون مشحونًا بـأعباء جدية خالل 
املــســتــقــبــل املـــنـــظـــور، عــلــى حـــد تعبير 

السفير.
عالوة على ذلك تملي الجوانب املتعلقة 
بــالــتــنــفــيــذ ان يــفــي الـــعـــراق بــالــتــزامــاتــه 
بخفض االنتاج، وهذه ستكون مرحلة 

ــنــفــط  صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــات ال
العراقية من جانبها  الحكومة  العاملية. 
ســــوف تــتــبــاحــث مـــع هــــذه الــشــركــات 
الــتــخــفــيــض، ومــن  حـــول حصتها مــن 
الروسية  الشركات  تمنى  ان  املحتمل 
ــــخــــســــائــــر، شــــأنــــهــــا شــــأن  بـــبـــعـــض ال
الــــشــــركــــات األخـــــــــرى. حـــكـــومـــة اقــلــيــم 
كردستان العراق أخذت تطالب شركة 
"غــــازبــــروم نــفــط" الـــروســـيـــة مــنــذ االن 
بخفض استثماراتها في مشروع نفط 
ســرقــالــة، ولــكــن الشركة رفــضــت ذلــك. 
اثــــاره ايضًا  الــوضــع قــد تنعكس  هـــذا 
الروسية  والــغــاز  النفط  شــركــات  على 
األخــرى في العراق، وهــذا يشمل "لوك 

أويل" و"روزنفط" و"باشنفط".
تــركــت االزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق 
الثنائية  الــعــالقــات  ايــضــًا على  آثــارهــا 
بــني البلدين. نــشــأت هــذه األزمـــة عقب 
ـــــــوزراء عـــــادل عبد  اســتــقــالــة رئـــيـــس ال
الجماهيرية  االحتجاجات  ابان  املهدي 
املاضي  العام  في  وقعت  التي  الكبيرة 
ومــــــا تــــالهــــا مــــن تـــلـــكـــؤ فــــي تــشــكــيــل 

حكومة جديدة.
فـــي شــهــر شـــبـــاط قــــال مــاكــســيــمــوف 
خالل مقابلة اجرتها معه وكالة أخبار 
السنة  "فــي  الروسية:  نوفوستي"  "ريــا 
عــديــدة مهمة  زيـــارات  تأجلت  املاضية 
كــانــت ســتــقــوم بــهــا وفـــود وزاريـــــة بني 
مــوســكــو وبـــغـــداد، كــمــا أجــلــت رحــالت 
 من 

ً
عــمــل ملــســؤولــني تــنــفــيــذيــني. بـــــدال

ذلــــك يــتــوقــع حــضــور رئــيــس الــبــرملــان 
ورؤســـاء  الحلبوسي  محمد  الــعــراقــي 
الى  البرملانية  والهيئات  اللجان  بعض 
موسكو خالل السنة الحالية، وهذا كله 
يوضح مدى رغبتنا في رؤية الحكومة 
وقت  بــأقــرب  مهامها  تتولى  الــعــراقــيــة 

ممكن".
العراق  في شهر شباط تحدث سفير 
املعني حديثًا لدى موسكو عبد الرحمن 
حامد محمد الحسيني هو أيضًا عن 
ـــلـــقـــاءات املـــزمـــع اجــــراؤهــــا. قــال  تــلــك ال
لزيارة  يعدان  الجانبني  إن  الحسيني: 
يقوم بها الرئيس العراقي برهم صالح 
ــــى مــوســكــو حــــال اكـــتـــمـــال تشكيل  ال

اشار سفيرا  كذلك  الجديدة.  الحكومة 
البلدين الى وجود خطط لدى الجانبني 
الحكومية  للجنة  لعقد جلسة اصولية 
الــعــراقــيــة الــروســيــة لــلــتــعــاون الــتــجــاري 
والتكنولوجي  والعلمي  واالقــتــصــادي 
في موسكو خالل الشهر الحالي، ومن 
ـــوزراء  املــقــرر ان يـــرأس نــائــب رئــيــس ال
الـــروســـي "يــــوري بــوريــســوف" ووزيـــر 
الخارجية العراقي محمد علي الحكيم 
اعمال هذه اللجنة. برغم هذا قد تؤثر 
في  الحكومة  على  تــطــرأ  تغييرات  اي 

مسار هذه الخطط.
تفيد احدث التقارير الواردة من العراق 
مدير  وهـــو  الــكــاظــمــي،  بـــأن مصطفى 
السابق  الوطني  االســتــخــبــارات  جهاز 
ـــــــوزراء املــكــلــف  فـــي الـــعـــراق ورئـــيـــس ال
حــالــيــًا، تتوفر لــه فــرص نــجــاح افضل 
من املرشحني السابقني. ثمة اعتباران 
جــــديــــران بــاملــالحــظــة هـــنـــا، االشــــــارات 
البرملان  الـــواردة من موسكو، وموقف 

العراقي.
فـــــي شـــهـــر نـــيـــســـان الــــحــــالــــي ذكـــــرت 

"ماريا زاخاروفا" الناطقة باسم وزارة 
أن ترى  انها تأمل  الروسية  الخارجية 
مؤشرات داخلية تنبئ بقرب استتباب 
العراق. أضافت  الوضع السياسي في 
يتحقق  أن  يــمــكــن  ـــك  ذل ان  زاخــــاروفــــا 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة فـــي أقـــرب 
وقـــت مــمــكــن. تــقــول زاخـــاروفـــا: "نحن 
ان  افتراض  على  في مسارنا  نمضي 
هذه املهمة سوف تنجز بنجاح على يد 
املتوفرة  املعلومات  تفيد  إذ  الكاظمي، 
العراق  حاليًا بــان معظم األطـــراف فــي 

قد ابدت استعدادها لدعمه". 
ضـــمـــن املـــقـــابـــلـــة الــصــحــفــيــة نــفــســهــا 
اشارت زاخاروفا الى أن روسيا تعتبر 
الــعــراق حلبة  اي مــحــاوالت الستغالل 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات مـــرفـــوضـــة، ألن 
ذلـــك يــشــكــل انــتــهــاكــًا لــلــقــانــون الــدولــي 
ولسيادة العراق من وجهة نظر روسيا 
الوطنية  باملصالح  اضـــراره  الــى جانب 
انها  ويــبــدو  تعبيرها،  حــد  على  للبلد، 
محاوالت  الــى  القول  بذلك  تلمح  كانت 
العراق وجعله  جهات معينة استغالل 

ساحة معركة بالوكالة.
العراقي بوضع  البرملان  اعضاء  طالب 
املــصــالــح الــقــومــيــة لــبــلــدهــم فـــي املــقــام 
األول حني اصدروا تصريحات عديدة 
اقتناء منظومة  انصبت على ضــرورة 
الدفاع الصاروخي الروسي "أس400-". 
ففي يوم 3 كانون الثاني املاضي تجلت 
العراق على  للعيان محدودية سيطرة 
الواليات املتحدة  اجوائه عندما اقدمت 
عــلــى اغــتــيــال قــاســم ســلــيــمــانــي، قــائــد 
فيلق القدس اإليراني، ومعه ابو مهدي 
املــهــنــدس نــائــب رئــيــس هــيــئــة الحشد 
الشعبي في العراق، وبعدها حني ردت 
العسكرية  القواعد  باستهداف  إيـــران 
ــــعــــراق. حــيــنــهــا دعــا  األمـــيـــركـــيـــة فـــي ال
البرملان العراقي جميع القوات االجنبية 
الى الرحيل، وهي خطوة ال تزال تتطلب 
لــذلــك عــادت  البحث. نتيجة  مــزيــدًا مــن 
بغداد الى تأمل فكرة شراء انظمة دفاع 
"أس400-"،  منظومة  بينها  مــن  جــوي 
فالعراق ال يمكن ان يغض الطرف عن 
الــواليــات املــتــحــدة نشر منظومة  قـــرار 
باتريوت في البلد بهدف تعزيز املوقف 
االمني للقواعد العسكرية التي تتواجد 
فيها عــنــاصــر عــســكــريــة أمــيــركــيــة. ال 
يزال مدى فعالية هذا االجراء خاضعًا 

لــلــجــدال حــتــى فـــي واشــنــطــن، بــيــد انــه 
يـــأتـــي مــنــســجــمــًا مــــع خـــطـــة الــــواليــــات 
املــتــحــدة بــاالنــســحــاب مـــن الـــعـــراق مع 
ابــقــاء بعض الــحــضــور فــيــه. على هذه 
العراق  الخلفية يمكن ان نتفهم سعي 
الى تنويع مصادر امداداته في الجانب 

العسكري.
بــانــتــظــار حــكــومــة الــكــاظــمــي املــرتــقــبــة 
قدمت لجنة األمن والدفاع في البرملان 
تصريف  حكومة  رئيس  الــى  العراقي 
االعـــمـــال دراســـــة مــفــصــلــة طــالــبــت من 
خاللها بحصول العراق على منظومة 
"أس400-" املتطورة. أكد هذه املعلومة 
عضو اللجنة بــدر الــزيــادي، الــذي قال 
في مقابلة صحفية: "هذه املسألة جرى 
التباحث فيها مع الشخصيات املعنية 
في القيادة العامة للقوات املسلحة وهي 
ـــــوزراء".  ال رئــيــس  مــوافــقــة  تنتظر  االن 
هي  الجديدة  الــوزاريــة  الكابينة  أن  بيد 
للتعامل  املطلوبة  السلطات  تملك  التي 
مـــع هــــذا الــــشــــأن. يـــقـــول الـــــزيـــــادي: ان 
الحكومة  قـــرارات  تدعم  اللجنة ســوف 
وستقدم  الشأن  بهذا  املقبلة  العراقية 
لــهــا جــمــيــع املــقــتــرحــات والــتــوصــيــات، 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. بـــيـــد ان الــســفــيــر 
ماكسيموف يقول ان الجانب الروسي 
لم يتلق طلبًا رسميًا بهذا املعنى بعد. 
الروسي:  السفير  قال  في مقابلة معه 
"ال ريــب فــي ان الــتــطــورات األخــيــرة قد 
الــدفــاع  بمنظومات  االهــتــمــام  صــعــدت 
الصاروخية الجوية، ال سيما منظومة 
أس400- املضادة للطائرات. ولكن من 
لذلك  بالتفاصيل،  الخوض  بعد  املبكر 
الطلب  تلبية  على  سنعمل  إنــنــا  اقـــول 

العراقي بمجرد وروده الينا".
بقي علينا ان ننتظر لنرى ما اذا كان 
ابرام صفقة  الجانبان سينجحان في 
متنوعة  اقليمية  مــحــاذيــر  تتبعها  قــد 
عقوبات  عليها  تترتب  أن  يمكن  كما 
أمــيــركــيــة. مـــن نــاحــيــة اخـــــرى يتطلب 
تنفيذ االتفاق وجود حكومة مستقرة 
في بغداد، وبما ان االنتخابات البرملانية 
 واردًا في العراق 

ً
املفاجئة تبقى احتماال

فـــــإن املـــبـــاحـــثـــات الـــجـــديـــة بــخــصــوص 
تتأجل  قد  والفني  العسكري  التعاون 
الى حني تشكيل الحكومة الجديدة.      

عن موقع "املونيتور" االخباري
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(وهــو سلعة سياسية  النفط  على  االعتماد  إن 
خـــادعـــة) مـــن دون اســتــخــدامــه فـــي صــنــاعــات 
تحويلية مختلفة، قد أفقده دوره األساس، كون 
الطاقة هي القاطرة التي تقود التنمية املستدامة. 
كــذلــك مــا صـــار إلــيــه الــنــفــط بــتــحــّولــه الـــى سلعة 
مــعــاديــة لــلــديــمــقــراطــيــة، ألنـــه يــقــضــي(أو قضى 
بالفعل)، على وجود الطبقة الوسطى التي تشكل 
للديمقراطية.  االجتماعي  الحاضن  الــعــادة  فــي 
لهذا نقول: إن (النفط) و(الديمقراطية)يشكالن 

ثنائية مستحيلة.
ولكي نفهم بشكل معقول ما يجري من انحدار 
كبير ألسعار النفط، ومدى قدرة أي حكومة على 
نستعرض  ان  علينا  التحدي،  هــذا  مــع  التعامل 
بعضًا من تاريخ اسعار النفط، أو على األقل ما 

يتعلق بنا كعراقيني ومجموعة أوبك.
تأسست أوبك عام 1960م، كأهم افرازات األلفية 
الثانية بالنسبة للدول املصدرة للنفط. وقد مّرت 
اكتوبر  االول عقب حرب  بمنعطفني خطيرين؛ 
الــعــرب واســرائــيــل، إذ قفزت أسعار  1973 بــني 
أسعار  الــى  نسبة  فلكية  مستويات  الــى  النفط 
مــا قــبــل الـــحـــرب، ونــســبــة الـــى الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
للدوالر آنذاك. األمر الذي زاد من مداخيل الدول 
املصّدرة، وخاصة الخليج والعراق. وقتها احتار 
العراق في صرف املبالغ التي جناها، فذهب الى 
الثروة  فيها كل  ليهدر  ثماني سنني  حــرب من 
املــتــراكــمــة، ويــخــرج بـــديـــوٍن كــبــيــرة، فــي مقابل 
انهيار الحق ألسعار النفط. فوجد رأس النظام 
(كما رآه) في أن يغزو الكويت، ألجل تمويل 

ً
حال

آلته العسكرية ونظامه، وهو ما حصل بالفعل.
بحدود  اكتوبر  حــرب  قبل  النفط  أسعار  كانت 
(3.4 $\برميل). ثم تصاعدت الى( 12 $\برميل) 
عام 1974. ثم تضاعفت االسعار لتصل الى ( 
عــام 1979.  االيــرانــيــة  الــثــورة  25 $\برميل)بعد 
لتسجل رقمًا قياسيًا في حقبة ما بعد الحرب 

العاملية الثانية.

 املــنــعــطــف الـــثـــانـــي كــــان عــلــى مـــشـــارف نــهــايــة 
األلــفــيــة الــثــانــيــة، إذ وصــلــت اســـعـــار الـــخـــام الــى 
هــذه  أهــمــيــة  مــســتــويــات متدنية جـــدًا ال تعكس 
الستراتيجية، باستثناء فترات بسيطة  السلعة 
من التغير اإليجابي في األسعار. ولقد شهدت 
االزمة  بعد  واضحًا، خصوصا  تدنيًا  االسعار 
ليصل سعر   1997 عام  اآلسيوية  االقتصادية 

البرميل الى ( 10 $\برميل)عام 1998 .
ليشكل  الثاني 2000م  كــاراكــاس  وأتــى مؤتمر 
أّول إنجاز تضامني لدول أوبك مع الدول املنتجة 
مـــن خــــارج اوبـــــك، لــوقــف االنـــهـــيـــارات املــتــكــررة 
لتكون  اســتــقــرارهــا  فــي االســعــار، والعمل على 
بـــحـــدود( 22 - 28 $\بـــرمـــيـــل). مــع االســتــعــداد 
التام لزيادة املعروض من النفط للمحافظة على 
استقرار السوق. وحينها عّدت الواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة أن ســعــر  (38 $\بــرمــيــل)، سيكون 
بــمــثــابــة خــطــر مـــحـــدق بــاالقــتــصــاد االمــيــركــي 
والـــغـــربـــي. وهــــذا الـــــرأي كـــان قــبــل انـــتـــاج النفط 
الــصــخــري(Shale Oil)، مما أعــاد الــى االذهــان 
صورة كارتل أوبك في سبعينيات القرن املاضي، 
حيث كانت االسعار تحددها مجموعة(االخوات 
السبع)، وهي؛(شيفرون/(Chevron، و(إكسون 
و موبيل/ (Mobil & Exxon قبل اندماجهما 
عام 1999، و(بريتش بتروليوم /BP)، و( ِشل / 
(Royal Dutch Shell، الى جانب(تكساسكو/

.(Gulf Oil/غولف أويل)و ،(Texaco
إن الــســوق الــنــفــطــيــة تــمــتــاز بــمــواصــفــات قــد ال 
نجدها في االســواق االخــرى. ففيها عدد قليل 
من املنتجني ويسمى هذا في االدب االقتصادي 
ـــة)، بــيــنــمــا يــســتــهــلــك معظم 

ّ
ـــقـــل بــــ ( احـــتـــكـــار ال

االنـــتـــاج عـــدد قــلــيــل مـــن الـــــدول. كــمــا ان مــرونــة 

وصف 
ُ
ت الستراتيجية  السلعة  هذه  على  الطلب 

بــأنــهــا  مــحــدودة (غــيــر مــرنــة) فــي الـــعـــادة. لكن 
هـــنـــاك مــالحــظــة مــهــمــة يــمــكــن تــثــبــيــتــهــا كــأمــر 
واقــع، وهــي أن الطلب يــزداد(فــي حــال انخفاض 
األســــعــــار)، لــيــس بــســبــب حــاجــة الـــســـوق، إنــمــا 
املنخفض.  السعر  يسببه  الــذي  اإلغـــراء  بسبب 
هــذا األمــر سيكون مــؤثــرًا لــو كــان هناك تــوازن 
بــني الــعــرض والــطــلــب. لــكــن، لــو حـــدث وأن ظهر 
اآلن)، فإن  الحال  املعروض(كما هو  فائض في 
تراجع األسعار(لن) يفتح الشهية نحو مزيد من 
 بسبب 

ً
الطلب أصــال تــراجــع   عــن 

ً
الطلب. فضال

إغــــالق جــانــب كــبــيــر مــن الــنــشــاط االقــتــصــادي 
تأثرًا بجائحة كورونا. لكن هذا السبب سيكون 
الوباء، رغم انه سيغّير  مؤقتًا، ومرتبطًا بــزوال 
والــســوق  العمل  عــالقــات  الــعــالــم، وطبيعة  شكل 
بشكل غير مسبوق، أو هكذا يتفق السياسيون 

واالقتصاديون بشكل كامل بشأن هذا األمر.
ر لدى  العراق 

ّ
قبل أكثر من عشر سنوات، توف

النفط  أسعار  ارتفاع  نتيجة  كبير  مالي  فائض 
$\برميل) ألول  أكثر من (100  الــى  إذ وصلت 
مرة في التاريخ، بل واصلت االسعار في صيف 
إلــى ( 147  الــحــاد لتصل  ارتفاعها  عــام 2008 
التراجع  فــي مسيرة  النفط  بــدأ  ثــم  $\بــرمــيــل). 
الــحــاد مــع وصـــول األزمــــة االقــتــصــاديــة العاملية 
وبدأت   .2009 عام  الدولية  املصارف  قطاع  إلى 
تلوح في األفق بوادر الركود في الغرب، ليتمدد 

ض 
ّ
الحقًا الى دول آسيا النامية. األمر الذي خف

بشكل واضح االعتماد على النفط في قطاعات 
الــصــنــاعــة.  وحــيــنــهــا وصــلــت االســـعـــار الـــى ما 
الطبقة  تــتــعــظ  لـــم  وقــتــهــا  $\بـــرمـــيـــل).  دون(35 
السياسية في العراق. واستمّرت في هدر الثروة 
ضــمــن ســيــاســة مــالــيــة غــيــر راشـــــدة. ولــألســف 
عــادت االسعار للصعود بشكل كبير لتساعد  
في استمرار الهدر املمنهج للثروة، حيث وصلت 
االسعار الى أكثر من(100 $\برميل)عام2013.
وقـــتـــهـــا، وفـــــي ذروة ارتــــفــــاع األســـــعـــــار، كــانــت 
السعودية ترى أن(السعر العادل) للنفط، يجب 
بينما  $\بـــرمـــيـــل).   85-90) بـــحـــدود  يــكــون  ان 
أصبحنا في العراق صدى ملا تقوله السعودية، 
ظــنــًا أن لــهــا أذرعـــهـــا وأدواتـــهـــا فــي هـــذا القطاع 
الـــحـــيـــوي. لــكــن املـــالحـــظ ان الــســعــوديــة أعــــادت 
أّي  مــــرارًا، ومــع  بــســعــر(عــادل)جــديــد  التصريح 
ظهور ألزمة جديدة. هذا األمر يكشف أن ال أحد 
وأن قضية(الخبرة)  يجري.  بما  التكهن  يمكنه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع أســـعـــار الــنــفــط، هـــي أمـــر غير 
تتعامل  النفطية  الــدول  جميع  وأن  منه.  متيقن 
كـــــقـــــرارات  ــــيــــس  ول الــــفــــعــــل،  أســــــــاس رّد  عـــلـــى 
موقف  يثبت  هذا  إن  النفطية.  للدول  (سيادية) 
اإلنتاج بنسبة(23  األخير من تخفيض  العراق 
وجعلهم  الكثيرين،  حماسة  مــن  زاد  الــذي   (%
في  بالتهاون  النفط  ووزيــر  الحكومة،  همون 

ّ
يت

قبول التخفيض. بينما الواقع يشير الى أن قرار 
الوزير أملته الظروف فعليًا، إذ أن(أخــاك مجبٌر 

ال بطل).
 إن عوامل كثيرة تسهم في تغيير اسعار النفط 
عــاملــيــًا اهــّمــهــا مــعــدالت الــنــمــو االقــتــصــادي في 
اآلسيوية.  النمور  الى  باإلضافة  والهند،  الصني 
وتأتي قــدرة هذه الــدول على العودة مجددًا الى 
الركود  بعد حــاالت  استئناف نموها املضطرد 
 
ً
(الــرأســمــالــيــة تـــجـــدد نــفــســهــا)، لــتــكــون عــامــال

إضافيًا في تغيير مسار األسعار. يضاف الى 
ذلك تأثير االقتصاد االميركي، بوصفه محورًا 
لالقتصاد العاملي أو قد تحدث ازمة في املنطقة 
أو  التوتر،  تأثير  االسعار مجددًا تحت  وترتفع 
ع الحرب. ومع ذلك، فما زال الحديث مبكرًا 

ّ
توق

العوامل اآلنية ال  النفط. وإن  عن تعافي أسعار 
تشكل مصدر ثقة لربط اقتصاد بلد ومصير 
نــرشــد سلوكنا في  ان  لـــذا علينا  بــهــا،   شــعــب 
طبيعة اإلنــفــاق، والــتــحــول الــجــّدي الــى مصادر 
التنمية املستدامة حتى وإن عادت اسعار النفط 
الى االرتفاع مرة أخرى. إن هذا الحديث يعيدنا 
حتمًا الــى اتــفــاق اإلطـــار املــالــي مــع الــصــني. فهل 
للثروة  الحامية  األدوات  احــد  االتــفــاق  هــذا  كــان 
وجعلها ذات قيمة مستدامة، وليس كما حدث 

دفع املبالغ 
ُ
اآلن حينما تحول النفط الى (قمامة)ت
من أجل رفعها من املخازن املمتلئة؟.

ولنا قبل ذلك ان نسأل، هل إن تجربة املكسيك 
التي (رهنت) نفطها لسنني طويلة، وبسعر أقل 
كــان سعرًا  لكنه  التعاقد،  فترة  اثناء  قيمته  من 
مــضــمــونــًا مــمــا جــعــلــهــا فـــي مـــنـــأى مـــن كــارثــة 
قــرارا دفاعيا ملا حدث؟.  األخيرة كان  األسعار 
أو ليس هذا القرار هو ما أجبر الواليات املتحدة 
على تحّمل نسبة التخفيض في اإلنتاج املطلوبة 
يــومــيــًا)، ألجل  الــف برميل  املكسيك (400  مــن 

تمرير اتفاق خفض اإلنتاج؟. 
ان اتفاق العراق مع الصني ُصمم بعناية ليشكل 
حــمــايــة حــقــيــقــيــة لــلــبــالد مـــن هــــذه الــــهــــّزات في 
الــســوق، او على االقــل كــان سيضمن مشتريًا 
ان  بعد  املــشــاريــع  مقابل  النفطية  لــلــثــروة  ثابتًا 
أصــبــح واضــحــًا أن الـــعـــراق فــي األيــــام األخــيــرة 
يبحث عن مشترين ولم يجد. بينما كان يضع 
معايير وشروطًا صارمة للبيع (أنظر الشروط 
النفط  لـــوزارة  املــوقــع االلــكــتــرونــي  واملعايير فــي 
- شــركــة ســـومـــو). واســتــطــيــع الــقــول بثقة بعد 
أن هــدأت عاصفة التشويه والــتــزّيــف  ضد هذا 
االتــفــاق بــعــد ان ظـــّن الــبــعــض أنــهــم نــجــحــوا في 
املشاريع  وتأجيل  تأجيله  األقــل  على  أو  ايقافه 
 اقتصادية 

ً
املرتبطة به، اقول إن االتفاق كان قراءة

متقدمة لسوق النفط. ومحاولة لتجنب املراهنة 
عــلــى ســـوق ُمتقلبة بــشــكــِل حـــاد. ولــألســف لم 
نــنــجــح فـــي مـــواجـــهـــة الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الـــكـــذب، 
والتشويه، والتزييف الذي تعّرض له االتفاق. إذ 
وصل الحال ببعض الفضائيات أن تنقل أخبارًا 
عــن ســقــوط الــوفــد الــعــراقــي فــي الــبــحــر!. نتيجة 
عاصفة فوق جسر يصل بميناء (يانغ شان) 
ميناء  أكبر  وهــو  في شانغهاي  العميقة  للمياه 

آلي (  Automated ١٠٠٪ ) في العالم.
مـــع ذلـــــك، فــإنــنــا نـــأمـــل بـــإعـــادة الــنــظــر بــطــريــقــة 

التفكير بعدما وقع(الفأس بالرأس).
الــتــي تشكل  الــبــنــاء)  مقابل  (الــنــفــط  فلسفة  إن 
في  لتذهب  النفط  واردات  مــن  جـــزٍء  استقطاع 
مسارات صحيحة بعيدًا عن املوازنة التشغيلية 
الــتــي هــــدرت املـــلـــيـــارات مـــن عـــوائـــد الــنــفــط، انــمــا 
هـــي عـــبـــارة عـــن مــشــاريــع لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
ـــقـــطـــاعـــات. مـــشـــاريـــع تــنــتــج (قــيــمــة  مــخــتــلــف ال
مضافة)، وتنمية مستدامة تمنح زخمها لعجلة 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  مــن  وتــزيــد  االقــتــصــاد. 
بــشــكــل مــتــصــاعــد. مــع مــالحــظــة أن االتـــفـــاق ال 
ب أي قروض على العراق، طاملا التزم بتأدية 

ّ
يرت

ــتــزامــاتــه الــنــفــطــيــة مـــع الـــصـــني. إنــمــا الحقيقة  ال
ــــفــــاق هـــو(ائـــتـــمـــان  تــكــشــف عــــن أن ُصـــلـــب االت
صــيــنــي)، بــضــمــان حــّصــة مــحــددة مــن الــنــفــط، 
الصينية دون خوف،  الشركات  ان تعمل  ألجل 
وتــحــت غــطــاء مــن(مــؤســســة دعـــم الـــصـــادرات /

الــشــركــات  وان  الــحــكــومــيــة.   (SINOSHORE
بشأن  تنافسية  في جــوالت  الصينية ستدخل 
املشاريع العراقية ضمن معايير السوق، ليختار 
ـــعـــراق افــضــل املـــواصـــفـــات وأنـــســـب األســعــار  ال
واعــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا. وســيــكــون األمــــر متاحًا 
للشركات الغربية ايضًا فيما لو استلزم إضافة 
تكنولوجيا عالية ومتقدمة. فاتفاق اإلطار املالي 
مع الصني يشكل مصدرًا للتمويل السلس، في 
مــقــابــل 100 الـــف بــرمــيــل يــومــيــًا. حــيــث يشكل 
الــنــفــط فــيــه بــمــا يــشــبــه(ســبــيــكــة الــــذهــــب)، الــتــي 
الصينية وشركاءها اصحاب  الشركات  تجعل 
التكنولوجيا العالية تواقني الى مباشرة أعمالهم 
في العراق دون خشية من اي تقلبات سياسية 
او اقتصادية. وكان قد تم تجهيز العشرات من 
املشاريع الكبرى التي كانت تنتظر البدء بالتنفيذ 
وقد سبق بدء اإلعداد عمليًا لعقد ورشة كبرى 
في بغداد كان من املفترض أن تشهد عاصمتنا 
انعقادها في 17 - 20 تشرين الثاني من العام 
الــســفــارة الصينية  املــــاضــــي(2019). وبــرعــايــة 
وغرفة التجارة الصينية في بغداد. وبمشاركة 
أكثر من 50 شركة صينية كبرى كانت تستعد 
أكثر  العراقي  الجانب  مــن  يناظرها  للحضور، 
مـــن 50 شـــركـــة عـــراقـــيـــة، واالتـــــحـــــادات املــهــنــيــة 
الــعــراقــيــة وطــلــبــة املــرحــلــة األخـــيـــرة والـــدراســـات 
 
ً
فضال واساتذتهم  الهندسة  كليات  فــي  العليا 
عـــن الــحــضــور الــحــكــومــي الــــذي يــمــثــلــه الـــــوزراء 
واملحافظون ونوابهم  وكان يفترض ان يحضر 

رئيس الوزراء جميع الجلسات وتوقيع العقود.
بــاخــتــصــار لــقــد اســتــطــعــنــا أن نــضــمــن وجـــود 
لــلــنــفــط. وان تجربة  مــشــتــٍر جــاهــز ومــضــمــون 
انهيار اسعار النفط الحالية التي لم يسلم منها 
أحــــد ســــوى املــكــســيــك(الــتــي ســبــق أن ســخــرت 
منها بعض الدول قبل االنهيار الحالي السعار 
النفط). املكسيك باعت نفطها بسعر ثابت كان 
اقل من سعر السوق ايام االسعار العالية بينما 
هو اليوم يعتبر سعرا خياليا لصالح املكسيك 
قياسا باألسعار الحالية، هذه التجربة يجب ان 

تعلمنا درسا مفيدا ومهما، ولذلك ادعو الى :-
- توسعة االتــفــاق مــع الــصــني ليصل الــرقــم الى 
معدل مــا بــني  (300 - 500) الــف برميل نفط 

يوميًا ومعه ستتوسع املشاريع.
- البدء بعقد اتفاقات مشابهة مع دول متقدمة 
وكوريا  وفرنسا  املتحدة  مثل(الواليات  أخــرى، 

الجنوبية والهند ومصر).
ـــبـــدء بـــمـــفـــاوضـــات واســـعـــة لــبــيــع جــــزء من  - ال
صادرات العراق (وفق تجربة املكسيك) بسعر 
ثابت وملــدة ال تقل عن 20 عامًا لنضمن ايــرادا 
ــلــعــراق، ونــتــرك الــجــزء املــتــبــقــي لــعــوامــل  ثــابــتــًا ل
العرض والطلب في السوق وهذا قد يدفع العراق 
الى الخروج من منظمة أوبــك، وقد يكون الوقت 
املناسب بعد عودة اسعار النفط للصعود مرة 

أخرى.
- تــعــديــل قــانــون االســتــثــمــار النفطي الـــذي ولــد 
مــّيــتــًا فـــي عــــام 2007، النــــه خـــــاٍل مـــن عــوامــل 
من  وغيرها  املصافي  لبناء  املستثمرين  جــذب 
املشاريع النفطية، وان السبب في موت القانون 
على  وعــي  بال  سيطرة 

ُ
امل الشمولية  العقلية  هو 

عــقــول الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــل أغــلــب الجمهور 
ان سعر  قلت  اذا  اكتشافًا  ادعـــي  وال  الــعــراقــي، 
الى  اذا تحول  البرميل سيتضاعف عــّدة مــرات 

منتجات نفطية او سلع بتروكيماوية.
االنتظار  وان  العراقي،  الغاز  استثمار  اطــالق   -
بل يجب  والندم  الخسائر  املزيد من  سيحملنا 
ابعاد هذا امللف عن الجدل السياسي والحزبي 

.**
*مستشار رئيس الوزراء

** سيكون لنا مقال خاص عن استثمار الغاز

عبد الحسني الهنني
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وقــال دو 
بــــــــني رئــــيــــس 

الصيني  االتحاد 
ألخـــصـــائـــيـــي طــب 
الـــحـــاالت الــحــرجــة 

وزمــــــــــــالؤه مــــــن وفــــد 
بــكــني الــطــبــي ملــســاعــدة 

مــــــقــــــاطــــــعــــــة هـــــوبـــــي 
وحــــــــاضــــــــرتــــــــهــــــــا 
مـــديـــنـــة ووهـــــــان، 
فـــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
عقده  صحفي 
مــكــتــب االعـــــالم 

التابع ملجلس 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة 
مـــــــــــــؤخـــــــــــــرا 
لــــــــــتــــــــــبــــــــــادل 
تـــــجـــــاربـــــهـــــم 
املـــــكـــــتـــــســـــبـــــة 

فــــي املـــقـــاطـــعـــة مــنــذ خــــالل أعــمــالــهــم 
ــــوا بــالــلــغــة  أوائــــــــل الـــشـــهـــر املـــــاضـــــي، قــــال
االنــــجــــلــــيــــزيــــة لـــألخـــصـــائـــيـــني الـــطـــبـــيـــني 
األجــــانــــب فـــي الــــــدول املــنــكــوبــة بــجــائــحــة 
ــــرئــــوي الـــنـــاجـــم مــن  ـــتـــهـــاب ال مـــــرض االل
 ،(19 (كوفيد-  الجديد  كــورونــا  فيروس 
الفيروس  الــوقــايــة مــن  إنــه يتعني وضــع 

واحتوائه بشكل فعال في املقام األول.
    كما أكد اطباء يشتغلون في مستشفى 
جينيينتان، أحد املستشفيات الرئيسية 
لعــــــــالج مرضى كوفيــــــــد19- في ووهان، 
أكدوا ملراســــــــل وكالة أنباء شينخوا على 

أنه من األهمية بمــــــــكان إيالء اهتمام بالغ 
ملشــــــــكلة حاالت اإلصابة بالفيروس التي 
ال تظهر عليهــــــــا أي أعراض ملحوظة في 
املجتمــــــــع، إضافة إلى مشــــــــكلة «الحاالت 

األربع».
   فمــــــــا هــــــــو الفرق بني الحــــــــاالت املصابة 
بــــــــدون أعراض وبــــــــني «الحــــــــاالت األربع» 
التي حددتها الحكومــــــــة كمحور أعمالها 
للوقايــــــــة مــــــــن الفيروس حســــــــب تجارب 

الصني في هذه املعركة ضد الوباء؟
    لنعد إلى أواخر شــــــــهر يناير املاضي، 
حــــــــني بدأ تفشــــــــى وبــــــــاء كوفيــــــــد19- في 
مدينة ووهان بشــــــــكل خاص وفي عموم 
البالد بشــــــــكل عام، حيث اكتشف فريق 
لتحقيقــــــــات الطــــــــوارئ الطبيــــــــة أرســــــــلته 
الحكومــــــــة املركزيــــــــة إلى ووهــــــــان، أن أحد 
أهــــــــم خصائــــــــص كوفيد- 19 هــــــــو أن من 
80 باملائة إلــــــــى 85 في املائة من املرضى 
كانوا يعانون من أعراض مرضية خفيفة 
نسبيا، بينما تمكن بعضهم من الشفاء 
بشــــــــكل تلقائي، إال أن املشكلة أنهم كانوا 

قادرين على نقل العدوى لآلخرين.
    ونظرا لذلك، فإنه منذ 2 فبراير املاضي 
بدأت ووهان تنفيذ سياسة فريدة صارمة 
للغاية لكبح مشكلة انتقال الفيروس بني 
الجماهير. وحســــــــب متطلبــــــــات الحكومة 
املركزيــــــــة، تتمحور السياســــــــة حول منع 
وســــــــائل انتشــــــــار الفيروس مــــــــن خالل 
الســــــــيطرة على مصادر العدوى املتمثلة 

املصابــــــــون  األربــــــــع»:  «الحــــــــاالت  فــــــــي 
واملشــــــــتبه  بالفيــــــــروس،  املؤكــــــــدون 
بإصابتهــــــــم بالفيــــــــروس، واملصابــــــــون 
املخالطــــــــون  واألشــــــــخاص  بالحمــــــــى، 

لألنواع الثالثة املذكورة.
    وتنقسم االجراءات والتدابير 
املختلفة ملعالجة الحاالت األربع 

على النحو التالي:
بالفيــــــــروس:  املصابــــــــون      
بالنسبة للذين تظهر عليه أعراض 
خطيرة حرجة يتــــــــم نقلهم فورا إلى 
املستشــــــــفيات املتخصصة التقليدية 
أو مستشفيني مخصصني حديثي 
البناء وهما مستشفي هوهشنشان 
ومستشــــــــفى  النــــــــار)  الــــــــه  (جبــــــــل 
ليهشنشــــــــان (جبل اله الرعد)؛ أما الذين 
يعانــــــــون مــــــــن أعــــــــراض خفيفة نســــــــبيا، 
فيتــــــــم نقلهــــــــم فــــــــورا إلى مستشــــــــفيات 
املؤقتــــــــة  املتخصصــــــــة  «فانغتســــــــانغ» 
الحديثــــــــة اإلنشــــــــاء (وهي مستشــــــــفيات 
مؤقتة تم بناؤها داخل صاالت رياضية 
ومراكــــــــز للمعارض وغيرهــــــــا من األبنية 
العامــــــــة وأطلــــــــق عليها الصينيون اســــــــم 

مستشفيات «فانغتسانغ»).
    املشــــــــتبه بإصابتهــــــــم بالفيروس: يتم 
نقلهــــــــم إلــــــــى املستشــــــــفيات املتخصصة 

للعالج واملالحظة الطبية.
    املرضــــــــى املصابــــــــون بالحمــــــــى: يتــــــــم 
نقلهــــــــم فورا إلى عيــــــــادات الحمى التابعة 

للقيــــــــام  املتخصصــــــــة  للمستشــــــــفيات 
بالتشخيص والعالج.

    املخالطــــــــون للمصابــــــــني بالفيــــــــروس 
والحمــــــــى: يتــــــــم نقلهــــــــم فورا إلــــــــى أماكن 
معزولة معينة داخــــــــل املدارس أو الفنادق 
فــــــــي عمــــــــوم املدينــــــــة للخضــــــــوع للحجر 

الصحي.
    ويعتبر الخبــــــــراء الطبيون واملواطنون 
فــــــــي ووهان أن هــــــــذه التدابيــــــــر الهامة قد 
لعبــــــــت «دورا جوهريا « فــــــــي معركة كبح 

كورونا الجديد.
    ولتنفيــــــــذ هذه االجــــــــراءات، قام موظفو 
املجتمعات السكنية واملسؤولون املدنيون 
ورجال الشــــــــرطة ومتطوعون في املدينة 
بعمل مســــــــح شــــــــامل لجميع األســــــــر في 
املدينــــــــة واكتشــــــــفوا مئــــــــات األشــــــــخاص 
املندرجــــــــني ضمــــــــن هذه الحــــــــاالت األربع، 
وأبلغوا عــــــــن أوضاعهم فورا إلى الهيئات 
املعنية للتســــــــجيل، ثم نقلوهم إلى أماكن 

مختلفة حسب التدابير.
    ومــــــــن ناحية أخرى، وبمســــــــاعدات من 
الحكومة املركزية، وفرت املدينة ما يكفي 
من األســــــــرة الطيبة في املستشفيات وما 
يكفي من الغرف املعزولة بشكل جيد من 
أجل قبــــــــول جميع املرضى، وضمان عدم 
ترك أي مريض في املجتمع بدون رعاية.

    وعالوة على ذلك، انشأت املدينة أيضا 
عــــــــددا من «محطات الشــــــــفاء» املؤقتة في 
فنــــــــادق ومــــــــدارس اســــــــتوعبت أكثر من 

35000 سرير إلبقاء املتعافني في حجر 
صحي ملدة 14 يوما إضافيا، نظرا لظهور 
حاالت قليلة تعافت ثم أصيبت مرة ثانية 

بالفيروس ألسباب غير معلومة.
    وبفضــــــــل هذه االجراءات والسياســــــــة 
الصارمة، حققت املدينــــــــة زيادة صفرية 
في  حاالت االصابــــــــة املؤكدة بالفيروس 
لخمسة أيام متتالية منذ 18 مارس، غير 
أن األطباء في املستشفيات املتخصصة 
مثل مستشــــــــفى جينيينتان اكتشــــــــفوا 
أن هنــــــــاك عــــــــددا مــــــــن حــــــــاالت اإلصابة 
بالفيــــــــروس ال تظهر عليهــــــــا أي أعراض 
ملحوظــــــــة، ولديها أيضــــــــا مخاطر عدوى 

لآلخرين.
    ونظــــــــرا ألن هذه الحــــــــاالت تكون دائما 
خارج إطــــــــار «الحــــــــاالت األربــــــــع»، فإنهم 
بــــــــدون  «الحــــــــاالت  مشــــــــكلة  يســــــــمونها 
أعــــــــراض»، ويدعــــــــون إلى اهتمــــــــام كبير 
بهذه املشــــــــكلة وتنفيذ اجراءات صارمة 
القانونية  القواعــــــــد  ملواجهتهــــــــا حســــــــب 
والعلمية املتبعة بعــــــــد أن أثبتت التجارب 

الواقعية فعالية هذه القواعد.
    فمــــــــا هي القواعــــــــد القانونية والعلمية 

لهذه السياسات أو التدابير الصارمة؟
    تأتــــــــي القواعــــــــد القانونية ملواجهة تلك 
الحاالت مــــــــن «قانــــــــون جمهورية الصني 
الشــــــــعبية للوقاية من األمــــــــراض املعدية 
وعالجهــــــــا» و»لوائــــــــح معالجــــــــة طــــــــوارئ 
الصحــــــــة العامة»، وتتبلــــــــور فيها خبرات 
الصني القيمة ملكافحة األمراض املعدية 

الشديدة مثل سارس.
    أما القواعد العلمية فتأتي من تجارب 
العاملني الطبيني واملوظفني اليومية التي 
تتركز في أحدث اإلصدارات (السادس) 
للبرنامــــــــج الوطنــــــــي الصينــــــــي للوقايــــــــة 
والسيطرة على مرض االلتهاب الرئوي 
الناجــــــــم عن فيــــــــروس كورونــــــــا الجديد 
(كوفيــــــــد - 19)، وتم نشــــــــره على املوقع 

االلكتروني للجنة الصحة الوطنية.
    وعلــــــــى ســــــــبيل املثال، حــــــــدد البرنامج 
أنه يجب اكتشــــــــاف املصابني بالفيروس 
بدون أعراض بشــــــــكل رئيسي من خالل 
التحقيق في حدوث حاالت تفش وســــــــط 
أعــــــــداد كبيــــــــرة، والتحقيقــــــــات الرقابيــــــــة 

ملصادر العدوى وغيرها.
    وأضــــــــاف أنه من الضــــــــروري تجميع 
األشــــــــخاص املصابــــــــني بالفيروس بدون 
أعراض في اماكن معينة لوضعهم تحت 
الحجــــــــر الصحي ملدة 14 يوما، وال يمكن 
الســــــــماح بخروجهم من الحجر الصحي 
إال بعد الحصول على نتيجتني سلبيتني 
الختبــــــــاري فصــــــــح متتاليــــــــني للحمض 
النووي، على أن تكون الفترة بينهما أكثر 

من 24 ساعة.
    وبالنســــــــبة إلى الحاالت املشــــــــتبه بها، 
حــــــــدد البرنامــــــــج أنه يجــــــــب عالجها في 
املستشــــــــفيات املتخصصة مثل الحاالت 
املؤكــــــــدة، ولكــــــــن يجــــــــب وضــــــــع كل حالة 
مشــــــــتبه بها فــــــــي غرفة واحــــــــدة معزولة 
عــــــــن اآلخرين، وال يمكــــــــن اعتبارها غير 
مشــــــــتبه بإصابتها بالفيــــــــروس إال بعد 
الحصــــــــول علــــــــى نتيجتــــــــني متتاليتــــــــني 
النووي  للحمض  متتاليتــــــــني  الختبارين 
على أن تكون الفترة بينهما أكثر من 24 
ساعة، باالضافة إلى نتيجتني سلبيتني 
 IgM) الختبار فحص االجسام املضادة

وIgG) الخاص بالفيروس. 

أظهــــــــرت مالحظــــــــات ســــــــريرية أن الطب 
الصينــــــــي التقليــــــــدي أثبــــــــت فعاليته في 
عــــــــالج أكثر مــــــــن 90 باملائة مــــــــن حاالت 
االصابــــــــة املؤكــــــــدة باملــــــــرض الناجم عن 
فيــــــــروس كورونا الجديــــــــد (كوفيد- 19) 
فــــــــي البر الرئيســــــــي الصيني، حســــــــبما 
ذكرت مسؤولة في مجال الطب الصيني 

التقليدي.
    وقالــــــــت يــــــــوي يان هونــــــــغ، أمينة لجنة 
الحزب الشــــــــيوعي الصيني في مصلحة 
الدولــــــــة للطب الصينــــــــي التقليدي، خالل 
مؤتمر صحفي عقد فــــــــي مدينة ووهان 
حاضرة مقاطعة هوبــــــــي األكثر تضررا 
يوم االثنني ان ما اجماليه 74187 مريضا 
مصابــــــــا بكوفيد- 19، أو 91.5 باملائة من 
اجمالــــــــي حاالت االصابــــــــة املؤكدة، تلقوا 

العالج بالطب الصيني التقليدي.
    وفــــــــي مقاطعة هوبي، تم توفير العالج 
بالطب الصيني التقليدي الى 90.6 باملائة 

من املرضى املصابني بكوفيد- 19.
    وقالــــــــت يــــــــوي ان جميــــــــع الوصفــــــــات 
الطبيــــــــة بالطب الصيني التقليدي خففت 
األعراض بشكل فعال وبطأت من تطور 
املرض وحسنت معدل الشفاء وخفضت 

معدل الوفيات وعززت تعافي املرضى.
    وأرســــــــل ما يزيــــــــد 4900 عامل طبي 
من املستشــــــــفيات واملعاهد املتخصصة 
بالطــــــــب الصينــــــــي التقليدي فــــــــي أنحاء 
الصني الى املساعدة على مكافحة الوباء 
فــــــــي مقاطعة هوبي، ممثلــــــــني حوالي 13 
باملائة مــــــــن جميع العاملني الطبيني الذين 

تم ارسالهم الى هناك.
    وقالت يوي ان «حجم فريق املســــــــاعدة 
بالطب الصيني التقليدي وقوته لم يسبق 

لهما مثيالن.»
    وبدوره، قال تشانغ بوه لي األكاديمي 
من األكاديمية الصينية للهندســــــــة خالل 
املؤتمــــــــر الصحفــــــــي ان العــــــــالج بالطــــــــب 
بشــــــــكل  خفــــــــض  التقليــــــــدي  الصينــــــــي 
ملحوظ نســــــــبة املرضى الذيــــــــن تطورت 

حالتهــــــــم الصحية من حالــــــــة طفيفة الى 
حالة خطيرة.

    وقال تشــــــــانغ انه « لــــــــم تتطور الحالة 
الصحيــــــــة ألي من املرضى الـــــــــ564  الى 
حالة خطيرة في املستشفى املؤقت الذي 
ينفذ العالج بالطــــــــب الصيني التقليدي 
رئيســــــــيا في مدينة ووهــــــــان»،  مضيفا 
«لــــــــذا طبقنــــــــا العــــــــالج بالطــــــــب الصيني 
التقليــــــــدي ألكثر مــــــــن 10 آالف مريض 
في مستشــــــــفيات مؤقتــــــــة أخرى، حيث 
انخفض معدل املرضــــــــى الذين تطورت 
حالتهــــــــم الصحية الى حــــــــاالت خطيرة 

بشكل جوهري.»
    وذكــــــــر هوانغ لو تشــــــــي األكاديمي من 
األكاديمية الصينية للهندســــــــة أن حبيبة 
«شــــــــيوان في باي دو» تتمكن من زيادة 
معدل استعادة خاليا اللمفاويات بنسبة 
17 باملائــــــــة ومعدل الشــــــــفاء الســــــــريري 
بنســــــــبة 22 باملائــــــــة علــــــــى التوالــــــــي فــــــــى 

املالحظة الخاضعة للرقابة.
    وقــــــــال ليــــــــو تشــــــــينغ تشــــــــيوان رئيس 
مستشفى بكني للطب الصينى التقليدى 
ان نوعني من األدوية الصينية التقليدية، 
وهمــــــــا حبيبــــــــة «جينهــــــــوا تشــــــــينغقان» 
وكبسولة أو حبيبة «ليانهوا تشينغون»، 
اثبتــــــــا فعاليتهمــــــــا فــــــــى عــــــــالج املرضى 
املصابــــــــني بكوفيد- 19 من ذوي الحاالت 
الطفيفــــــــة، بينما يمكن أن يســــــــاعد حقن 
شــــــــيوبيجينغ فى عــــــــالج االلتهاب وخلل 

التخثر.
    وبهذا الصدد، أضافت يوي أن الصني 
وضعــــــــت «خطة صينية» فريــــــــدة للجمع 
بــــــــني الطــــــــب الصينــــــــى التقليــــــــدى والطب 
الغربى، حيــــــــث تم اكتشــــــــاف العديد من 
األدوية والوصفــــــــات الطبية الفعالة لعالج 

املرض بالطب الصيني التقليدي.
    وقالــــــــت ان «الوبــــــــاء ال يعــــــــرف حدودا 
والفيروس هو العدو املشــــــــترك للبشرية. 
وترغــــــــب الصني فــــــــي تشــــــــارك تجاربها 

وطرق العالج الفعالة مع العالم.» 

وتتنوع املساعدات الصينية ما 
بني إرسال بعثات الفرق الطبية 
والتبــــــــرع باملســــــــتلزمات الطبية 
واألموال واملساعدة على انشاء 

املختبرات واملستشفيات ...
    وافتتــــــــح فــــــــي األمس املختبر 
الــــــــذي  الجزيئــــــــي  البيولوجــــــــي 
أنشاته الصني بإشراف الخبراء 
حاليا  املوجوديــــــــن  الصينيــــــــني 
في بغداد. وبحســــــــب السلطات 
العراقية فإن املختبرات العراقية 
تستطيع حاليا إجراء أكثر من 
200 فحص في اليوم ، لكن هذا 
املختبــــــــر الجديد الذي انشــــــــأته 
الصني بإمكانــــــــه أن يجري ألف 
اختبار فــــــــي اليوم الواحد، األمر 
الذي سيعزز من قدرات العراق 
في الكشف عن حاالت اإلصابة 

باملــــــــرض الناجم عــــــــن فيروس 
كورونا الجديد(كوفيد - 19).

   وفي يوم األربعاء أيضا، غادر 
فريــــــــق مكــــــــون مــــــــن 14 خبيرا 
طبيــــــــا مــــــــن مقاطعــــــــة فوجيان 
بشرقي الصني على منت طائرة 
مستأجرة الى إيطاليا من أجل 
مســــــــاعدة الدولة األوروبية على 

مكافحة تفشي كوفيد - 19.
    ويضم الفريق خبراء من عدة 
السيطرة  ومركز  مستشفيات 
علــــــــى األمــــــــراض والوقاية منها 
في مقاطعة فوجيان، باإلضافة 
إلــــــــى عالم فــــــــي مجــــــــال األوبئة 
من املركز الوطنــــــــي للوقاية من 
األمــــــــراض والســــــــيطرة عليهــــــــا 
ومتخصص فــــــــي أمراض الرئة 

من مقاطعة آنهوي.
    

وكانــــــــت الصــــــــني قــــــــد أرســــــــلت 
ســــــــابق مجموعتني  وقــــــــت  في 
طبيتني تضمان 22 شــــــــخصا 
إلى جانب أكثر من 20 طنا من 
اإلمدادات الطبيــــــــة لدعم إيطاليا 

في مكافحة الوباء.
    وبنــــــــاء على اقتراح مجموعة 
بــــــــدأت  الصينيــــــــني،  الخبــــــــراء 
صربيــــــــا فــــــــي تحويــــــــل مركــــــــز 
مؤتمرات ومعارض في بلغراد 
إلى مستشــــــــفى مؤقــــــــت لعالج 
مرضى مصابني بكوفيد - 19.   
    وباإلضافة إلى ذلك، يواصل 
خبــــــــراء طبيون من الصني عقد 
بالفيديــــــــو مع خبراء  مؤتمرات 
طبيني في دول متعددة لتقديم 
عــــــــالج مرضى  في  املســــــــاعدة 

مصابني بكوفيد - 19.
     وأظهــــــــرت نتائج مالحظات 
ســــــــريرية أن الطــــــــب الصينــــــــي 
التقليــــــــدي أثبــــــــت فعاليتــــــــه في 
عــــــــالج أكثــــــــر مــــــــن 90 باملئــــــــة 
املؤكدة  االصابــــــــة  حــــــــاالت  من 
بكوفيد - 19 في البر الرئيسي 
الصينــــــــي. وقالت يو يان هونغ، 
املســــــــؤولة في مصلحــــــــة الدولة 
للطــــــــب الصينــــــــي التقليدي إن» 
قطاع الطــــــــب التقليدي الصيني 
على اســــــــتعداد ملواصلة تعزيز 
املجتمع  مع  والتبــــــــادل  التعاون 
الخبــــــــرات  وتبــــــــادل  الدولــــــــي، 
في مجــــــــال الوقاية مــــــــن الوباء 
ومعالجتــــــــه، وتوفيــــــــر األدويــــــــة 
الفعالــــــــة  الصينيــــــــة  التقليديــــــــة 
واستشــــــــارة خبراء واملساعدة 
فــــــــي حــــــــدود قدراتهــــــــا للبلدان 

واملناطق املحتاجة».
وقال لــــــــوه  إن «الصني تشــــــــعر 
بقلــــــــق عميــــــــق ازاء صعوبــــــــات 
بالجائحــــــــة،  املنكوبــــــــة  البلــــــــدان 
وتطوعــــــــت بتقديــــــــم أفضــــــــل ما 

يمكنها لتوفير املساعدة.» 
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وقــال دو
ــــــني رئــــيــــس  ــبــــ

الصيني  االتحاد 
ألخـــصـــائـــيـــي طــب
ي

الـــحـــاالت الــحــرجــة
ــــــــالؤه مــــــن وفــــد ــوزمــــــ

ــبــكـنينيـني الــطــبــي ملــســاعــدة
مــــــقــــــاطــــــعــــــة هـــــوبـــــي 

وحــــــــاضــــــــرتــــــــهــــــــا
مـــديـــنـــة ووهـــــــان،
فـــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
عقده  صحفي 
ـــــالم  ــمــكــتــب االعــ

التابع ملجلس 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة 
مـــــــــــــؤخـــــــــــــرا 
لــــــــــتــــــــــبــــــــــادل 
تـــــجـــــاربـــــهـــــم

املـــــكـــــتـــــســـــبـــــة 
ــــالل أعــمــالــهــم  فــــي املـــقـــاطـــعـــة مــنــذ ــخــ

ــــوا بــالــلــغــة أوائــــــــل الـــشـــهـــر املـــــاضـــــي، قــــال
ي

ـــــــــني الـــطـــبـــيــني ـــ ـــألخـــصـــائـــيـ ـــ ــاالنــــجــــلــــيــــزيــــة لـ

فــــــــي 
املؤكــــــ
بإصا
بالحم

با
خط

املست
أو م
البن
(جبــــــ
ليهشن

يعانــــــــون
فيتــــــــم ن

«فانغتس
الحديثــــــــ
مؤقتة ت

ومراكــــــــز
العامــــــــة

مستشف
   املشــــ
نقلهــــــــم
ججالج الالللع

    املرض



08
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Thu. 30 . Apr. 2020 Issue No. 4809 2020 30

q

كان الرســــــــول االكــــــــرم (ص) يــــــــرى فــــــــي 
املنام أنه ســــــــيدخل بيت الله حاجا ومعه 
الناس.  املهاجــــــــرون واألنصــــــــار وبقيــــــــة 
حتى جاءت حادثة الغــــــــارة البكرية على 
بني كلب حلفاء الرســــــــول (ص) لينطلق 
بعدهــــــــا الزحــــــــف املقدس بانــــــــذار قريش 
بأنه سيأتي بجيشــــــــه الضخم من أعلى 
مكة حتى أســــــــفلها ليــــــــرى الكفار حجم 
جيشــــــــه ويتجنبــــــــوا قتالــــــــه. وقــــــــد نزلت 
ســــــــورة براءة التي كانت موجهة لتطهير 
املدينة املقدسة من الكفار بالله وتنذرهم 
بحرمانهــــــــم منهــــــــا، فدفعهــــــــا الرســــــــول 
(ص) إلــــــــى الكفــــــــار وطلب مــــــــن علي بن 
 أبــــــــي طالــــــــب (ع) أن يبلغ بهــــــــا نيابة عنه 

(ص).
كانــــــــت راية األنصار مع ســــــــيد األنصار 
ســــــــعد بن عبادة. ودعا الرســــــــول (ص) 
األنصار فجــــــــاؤوا يهرولــــــــون، فقال: «يا 
معشــــــــر األنصــــــــار، هــــــــل تــــــــرون أوباش 
قريش؟»، قالوا: "نعــــــــم"، قال: «انظروا إذا 
لقيتموهم غــــــــدا أن تحصدوهم حصدا»، 
وأخفى بيده ووضع يمينه على شــــــــماله 

وقال: «موعدكم الصفا».
 من جهاتها 

َ
دخلت قواُت املســــــــلمني مكة

األربع فــــــــي آٍن واحٍد، ولم تلق تلك القوات 
مقاومة تقريبًا، وكان في دخول الجيش 
 
ٌ
 قاضية

ٌ
مــــــــن الجهــــــــات األربــــــــع ضربــــــــة

لقريــــــــش، حيــــــــث عجــــــــزت عــــــــن التجمع، 
 املقاومة، وهذا من 

ُ
وضاعت منها فرصة

التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها 
الرسول (ص)، فلم يســــــــتطع املشركون 
املقاومة، فاحتــــــــل كل فيلق منطقته التي 

ُوّجه إليها، في سلم واستسالم.
 وعليه عمامة 

َ
 (ص) مكة

ُ
ودخل الرسول

ســــــــوداء بغير إحرام، وهو واضع رأســــــــه 
تواضعــــــــا لله، حني رأى مــــــــا أكرمه الله به 
من الفتح، ودخل وهو يقرأ ســــــــورة الفتح 
مستشعرا بنعمة الفتح، وإفاضة النصر 
العزيــــــــز، وكان ذلــــــــك صبح يــــــــوم الجمعة 
العشرين من رمضان، في السنة الثامنة 

من الهجرة. 
وأصبحت مكة وقد قّيد الرعب حركاتها، 
الجديــــــــد،  قدرهــــــــا  تجــــــــاه  واســــــــترخت 
فاختفــــــــى اهلها وراء األبــــــــواب املوصدة، 
والذ بعضهم باملســــــــجد الحرام يرقبون 
مصيرهم وهم واجمــــــــون. فكان الجيش 
الزاحف يتقّدم ورســــــــول الله (ص). وملا 
دخل الحــــــــرم خرج النــــــــاس ينظرون اليه 
حتى جــــــــاء الكعبة وفي يده قوس فطاف 
بها، وكان حولهــــــــا وفوقها 360 صنما، 
فجعــــــــل يطعنها بالقــــــــوس، ويقول: «َجاَء 
اَن 

َ
 ك

َ
َباِطــــــــل

ْ
 ِإنَّ ال

ُ
َباِطــــــــل

ْ
َحــــــــقُّ َوَزَهــــــــَق ال

ْ
ال

 َوَما 
ُ

َباِطل
ْ
َحقُّ َوَما ُيْبِدُئ ال

ْ
ا» «َجاَء ال

ً
َزُهوق

ُيِعيُد» واألصنام تتساقط على وجوهها، 
وأمــــــــر بالتماثيل فكســــــــرت. وظل (ص) 
ر في نواحيه ثم صلى، وملا  يطــــــــوف ويكبَّ
تم فتح مكة، قال األنصــــــــار فيما بينهم: 
"أترون رسول الله إذا فتح الله عليه أرضه 

وبلــــــــده أن يقيم بهــــــــا"، وهــــــــو يدعو على 
الصفا رافعا يديه، فلما فرغ النبي (ص) 
من دعائه قال: «معاذ الله املحيا محياكم، 
واملمــــــــات مماتكــــــــم». فأقــــــــام (ص) بمكة 
تسعة عشر يوما، يجدد معالم اإلسالم، 
ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، وخالل 
هذه األيام أمر أبا أسيد الخزاعي، فجدد 
أنصــــــــاب الحرم، وبــــــــث ســــــــراياه للدعوة 
إلــــــــى اإلســــــــالم، ولتحطيم األوثــــــــان التي 
كانــــــــت حول مكة، فدمــــــــرت كلها، ونادى 
مناديــــــــه بمكــــــــة: "مــــــــن كان يؤمــــــــن بالله 
 واليوم اآلخر فال يدع في بيته صنما إال 

كسره".

املهدور دمهم
 (ص) يومئذ دماء تسعة 

ُ
أهدر الرســــــــول

أفراد من املشــــــــركني، وأمــــــــر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أســــــــتار الكعبــــــــة، وهم: عبد 
العزى بــــــــن خطــــــــل التميمي، وعبــــــــد الله 
بــــــــن أبي ســــــــرح، وعكرمة بــــــــن أبي جهل، 
والحارث بــــــــن نفيل بن وهــــــــب، ومقيس 
بــــــــن صبابة الكناني، وهبار بن األســــــــود 
القرشــــــــي، ومغنيتان كانتــــــــا البن خطل، 
كانتا تغنيان بهجو الرســــــــول، وســــــــارة  
التي وجــــــــد معها كتاب حاطــــــــب بن أبي 
بلتعــــــــة الذي أفشــــــــى للمشــــــــركني بســــــــر 

املسير إلى مكة. 
تــــــــل مثل ابــــــــن خطل 

ُ
ومــــــــن هــــــــؤالء من ق

، ومنهــــــــم من جــــــــاء مســــــــلما تائبا فعفا 

عنــــــــه الرســــــــول (ص) مثــــــــل عكرمــــــــة بن 
أبــــــــي جهل، وأما ابن أبي ســــــــرح، فجاء به 
عثمــــــــان بن عفان (أخــــــــوه في الرضاعة) 
إلى النبي (ص)، وشــــــــفع فيه فحقن دمه 
بعــــــــد تردد، وأمــــــــا الحارث فكان شــــــــديد 
األذى للرســــــــول بمكة، فقتلــــــــه علي (ع)، 
وكذلك مقيس بن صبابة، وأما هبار بن 
األســــــــود فهو الذي كان قد عرض لزينب 
الرســــــــول حني هاجرت، فأسقطها  بنت 
جنينهــــــــا، ففر يوم مكة، ثم أســــــــلم، وأما 
املغنيتــــــــان فقتلت إحداهما، واســــــــتؤمن 
 لآلخرى، فأسلمت، كما استؤمن لسارة 

وأسلمت. 
 مكة عفوا عاّما رغم أنواع األذى 

ُ
نال أهل

التي ألحقوها بالنبي (ص) ودعوته، وقد 
جاء إعــــــــالن العفو عنهم وهم مجتمعون 
قــــــــرب الكعبــــــــة ينتظرون حكم الرســــــــول 
(ص) فيهم، فقال: «ما تظنون أني فاعل 
 كريٌم وابن أٍخ 

ٌ
بكــــــــم؟»، فقالوا: "خيــــــــًرا، أخ

كريٍم"، فقال لهــــــــم: إذهبوا فأنتم الطلقاء. 
كان مــــــــن أثر عفوه عن أهل مكة أن دخل 
الجميع في اإلســــــــالم طواعيــــــــة واختياًرا، 
وبرفــــــــع راية اإلســــــــالم فوق مكــــــــة دخل 
الناس في اإلسالم أفواجًا ونزلت سورة 
 الناس جميعا، 

ُ
النصــــــــر، وبايع الرســــــــول

وبدأ بمبايعــــــــة الرجال، فقــــــــد جلس لهم 
على الصفــــــــا، فأخذ عليهــــــــم البيعة على 
"اإلسالم والســــــــمع والطاعة لله ولرسوله 

في ما استطاعوا". 

يرى عــــــــدد من العلماء ان القرآن الكريم نــــــــزل على النبي (ص) مرتني 
احداهما نزل فيها مرة واحدة على ســــــــبيل االجمــــــــال، واملرة االخرى 
نزل فيها تدريجًا على سبيل التفصيل خالل املدة التي قضاها النبي 
(ص) في امته منذ بعثته الى وفاته ومعنى نزوله على سبيل االجمال 
هو نزول املعارف االلهية التي يشــــــــتمل عليها القرآن واسراره الكبرى 
على قلــــــــب النبي (ص) لكي تمتلئ روح النبي بنــــــــور املعرفة القرآنية. 
ومعنى نزوله على ســــــــبيل التفصيل هو نزوله بألفاظه املحددة وآياته 
املتعاقبة ،وكان انزاله على ســــــــبيل االجمال مرة واحدة الن الهدف منه 
تعريــــــــف الله تعالى لنبيه الكريم (ص) بالرســــــــالة التــــــــي اعده لحملها 
وكان انزاله على سبيل التفصيل تدريجيًا النه يستهدف تربية االمة 

وتنويرها وتثقيفها على الرسالة الجديدة وهذا يحتاج الى التدرج.
وعلى ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن يمكننا ان نفهم اآليات 
الكريمة الدالة على نزول القرآن في شــــــــهر رمضــــــــان او انزاله في ليلة 
القدر بصورة خاصة نحو قوله تعالى (شــــــــهر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن هــــــــدى للناس وبينات من الهدى والفرقــــــــان) وقوله (انا انزلناه 
فــــــــي ليلة القدر) وقولــــــــه (انا انزلناه في ليلة مباركــــــــة انا كنا منذرين) 
فان االنزال الذي تتحــــــــدث عنه هذه اآليات ليس هو التنزيل التدريجي 
الــــــــذي طال اكثر من عقدين وانما هو االنزال مرة واحدة على ســــــــبيل 

االجمال.
كمــــــــا ان فكرة تعدد االنزال بهذه الصورة تفســــــــر لنا ايضًا املرحلتني 
اللتني اشــــــــار اليهما القــــــــرآن الكريم في قوله (كتــــــــاب احكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير) فان هذا القول يشــــــــير الى مرحلتني في 
وجــــــــود القرآن اوالهما احكام اآليات واملرحلــــــــة الثانية تفصيلها وهو 
ينســــــــجم مع فكرة تعدد االنزال فيكون االنزال مرة واحدة على سبيل 
االجمال هي مرحلة االحكام واالنزال على ســــــــبيل التفصيل تدريجًا 

هي املرحلة الثانية أي مرحلة التفصيل.

التدرج في التنزيل
اســــــــتمر التنزيل التدريجي للقرآن الكريم طيلة ثالث وعشــــــــرين سنة 
وكان القــــــــرآن يتعاقب ويتواتر علــــــــى النبي (ص) حتى توفي وهو في 

الثالثة والستني من عمره الشريف.
وقد امتاز القرآن عن الكتب الســــــــماوية الســــــــابقة عليه بانزاله تدريجًا 
وكان لهذا التدرج في انزاله اثر كبير في تحقيق اهدافه وانجاح دعوة 
االســــــــالم وبناء االمة، ويتضح كل ذلك فــــــــي ان القرآن بتنزيله تدريجًا 
ه تعالى (وقال 

ّ
كان امــــــــدادًا معنويًا مســــــــتمرًا للنبي (ص) كما قــــــــال الل

الذيــــــــن كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
) فــــــــان الوحي اذا كان يتجدد في كل حادثة كان اقوى 

ً
ورتلناه ترتيال

للقلب واشــــــــد عناية باملرســــــــل اليه (ص) ويستلزم ذلك نزول امللك اليه 
وتجــــــــدد العهد به مــــــــع تعاقب املحن عليه (ص) ولهــــــــذا نجد ان القرآن 
ينزل مســــــــليًا للنبي (ص) مــــــــرة بعد مرة مهونًا عليه الشــــــــدائد كلما 
واجه محنة يخاطبه تارة بالصبــــــــر صريحًا فيقول (واصبر على ما 
) ويخفــــــــف عنه حزنه (ص) كما في 

ً
يقولــــــــون واهجرهم هجرًا جميال

ه جميعًا) ويذكره بســــــــيرة االنبياء 
ّ
قوله (وال يحزنك قولهم، ان العزة لل

الذيــــــــن تقدموه من اولي العزم فيقول (فاصبــــــــر كما صبر اولو العزم 
من الرســــــــل) ويخفف عنــــــــه احيانًا ويعلمــــــــه ان الكافرين ال يجرحون 
شــــــــخصه وال يتهمونــــــــه بالكذب لذاته وانما يعانــــــــدون الحق بغيًا كما 
هو شأن الجاحدين في كل عصر كما في قوله (قد نعلم انه ليحزنك 
ه يجحدون). 

ّ
الذي يقولون فانهم ال يكذبونــــــــك ولكن الظاملني بآيات الل

فضــــــــال عن ان القرآن ليس كتابًا كســــــــائر الكتب التــــــــي تؤلف للتعليم 
 في 

ً
والبحث العلمي وانما هو عملية تغيير االنســــــــان تغييرًا شــــــــامال

عقله وروحــــــــه وارادته وهذا العمل ال يمكن ان يوجد مرة واحدة وانما 
هو عمــــــــل تدريجي بطبيعته ولهذا كان من الضروري ان ينزل القرآن 
الكريم تدريجًا ليحكم عليه البناء وينشئ اساسًا بعد أساس ويجتث 
جــــــــذور الجاهلية ورواســــــــبها بأناة وحكمة. وعلى اســــــــاس هذه االناة 
والحكمــــــــة في عملية التغيير والبناء نجد ان االســــــــالم تدرج في عالج 
القضايــــــــا العميقة بجذورها في نفس الفــــــــرد او نفس املجتمع وقاوم 
بعضها على مراحل حتى اســــــــتطاع ان يستأصلها ويجتذ جذورها 
وقصــــــــة تحريم الخمر وتدرج القرآن فــــــــي االعالن عنها من امثلة ذلك 
فلــــــــو ان القرآن نزل جملة واحدة بكل احكامه ومعطياته الجديدة لنفر 
النــــــــاس منه وملا اســــــــتطاع ان يحقق االنقالب العظيــــــــم الذي انجزه في 

التاريخ.

ال يوجد شهر آخر يماثل شهر رمضان، 
فهو خير شــــــــهر يقف فيه اإلنســــــــان مع 
، ففيه «تتضاعف 

ً
نفســــــــه متدبرًا متأمال

الحســــــــنات، وتمحى السيئات» كما روي 
عن رســــــــول الله (ص)، وفي هذا الشــــــــهر 
فرصة كبــــــــرى للحصول على مغفرة الله 
«إن الشــــــــقي من حرم غفران الله في هذا 
الشــــــــهر العظيم» كما في الحديث النبوي 
الشــــــــريف، وفي رواية أخــــــــرى: «من أدرك 
شــــــــهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله» 
وورد أيضــــــــًا عنــــــــه: "فمن لــــــــم يغفر له في 

رمضان ففي أي شهر يغفر له".
وقــــــــد يغفل البعض عــــــــن أن حصول تلك 
النتائــــــــج هــــــــو بحاجة إلى توجه وســــــــعي، 
فهــــــــذا الشــــــــهر ينبغي أن يشــــــــكل شــــــــهر 
مراجعة وتفكير وتأمل ومحاسبة للذات، 
إذ حينما يمتنع اإلنســــــــان في هذا الشهر 
الكريــــــــم عــــــــن الطعــــــــام والشــــــــراب، وبقية 
الشهوات التي يقوم بها يوميًا، فإنه يكون 
قد تخلص من تلــــــــك املواقف، مما يعطيه 
فرصة لالنتباه نحو ذاته ونفسه، وتأتي 
تلك األجــــــــواء الروحية التــــــــي تحث عليها 
التعاليم اإلســــــــالمية، لتحّسن من فرص 
االستفادة من هذا الشهر الكريم، فصالة 
 فرصة حقيقيــــــــة للخلوة مع 

ً
الليل مثــــــــال

الله. وقراءة القرآن الكريم التي ورد الحث 
عليها في هذا الشــــــــهر املبارك، فهو شهر 
ِذي 

َّ
القرآن يقول تعالى: ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن ال

ْرآن..﴾  وفي الحديث الشريف: 
ُ
ق

ْ
 ِفيِه ال

َ
ْنِزل

ُ
أ

«لكل شــــــــيء ربيــــــــع وربيع القرآن شــــــــهر 
رمضــــــــان»، كما ورد أن «مــــــــن تال فيه آية 
كان لــــــــه مثل من ختم القرآن في غيره من 

الشهور». 
هذه القــــــــراءة إنما تخدم توجه اإلنســــــــان 
لالنفتاح على ذاته، ومكاشفتها وتلمس 
ثغراتهــــــــا وأخطائها، لكن ذلك مشــــــــروط 
بالتدبر في تالوة القرآن، واالهتمام بفهم 
معانيه، والنظر فــــــــي مدى االلتزام بأوامر 
القرآن ونواهيه. فقد روي عن اإلمام علي 

(ع): «أال ال خيــــــــر فــــــــي قــــــــراءة ليس فيها 
تدبر». «تدبروا آيــــــــات القرآن واعتبروا به 

فإنه أبلغ العبر».
لقد تعــــــــود البعــــــــض من النــــــــاس على أن 
يقــــــــرأوا القرآن في شــــــــهر رمضان، وهي 
عادة جيدة، لكن ينبغي أن ال يكون الهدف 
طي الصفحات دون اســــــــتفادة أو تمعن. 
وإذا قرأ اإلنســــــــان آية من الذكر الحكيم، 
 عن موقعه مما 

ً
فينبغي أن يقف متسائال

تقوله تلك اآلية، ليفسح لها املجال للتأثير 
في قلبه، وللتغيير في ســــــــلوكه، ورد عن 
النبــــــــي األكــــــــرم (ص) أنــــــــه قــــــــال: «إن هذه 
القلــــــــوب تصدأ كما يصــــــــدأ الحديد، قيل: 
 يا رســــــــول الله فما جالؤهــــــــا؟ قال: تالوة 

القرآن».

وبذلــــــــك يعالج اإلنســــــــان أمراض نفســــــــه 
كمــــــــا  فالقــــــــرآن  شــــــــخصيته  وثغــــــــرات 
ــــــــا ِفــــــــي 

َ
اٌء ِمل

َ
وصفــــــــه اللــــــــه تعالــــــــى ﴿َِشــــــــف

 

ُدوِر﴾ . الصُّ
واألدعيــــــــة املأثــــــــورة في شــــــــهر رمضان، 
وأدعية األيام والليالي، كلها كنوز تربوية 
روحيــــــــة، تبعث في اإلنســــــــان روح الجرأة 
على مصارحة ذاته، ومكاشــــــــفة نفســــــــه، 
وتشحذ همته وإرادته، للتغيير والتطوير 
والتوبة عــــــــن الذنوب واألخطاء. كما تؤكد 
في نفسه عظمة الخالق وخطورة املصير، 
وتجعله أمام حقائق وجوده وواقعه دون 

حجاب.
وينبغي أن يراجع االنســــــــان نفســــــــه بني 
فترة واخرى والتأمــــــــل الذاتي بأن يراجع 

أفــــــــكاره وقناعاته، ويتســــــــاءل عن مقدار 
الحــــــــق والصــــــــواب فيهــــــــا، ولــــــــو أن الناس 
جميعًا راجعــــــــوا أفكارهــــــــم وتوجهاتهم، 
لربمــــــــا اســــــــتطاعوا أن يغيــــــــروا األخطاء 
واالنحرافــــــــات فيها، غير أن لســــــــان حال 
ٰى 

َ
ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعل الكثير مــــــــن الناس ﴿ِإنَّ

ــــــــُدوَن﴾ وليكن 
َ
ت

ْ
اِرِهْم ُمق

َ
ــــــــٰى آث

َ
ا َعل ٍة َوِإنَّ مَّ

ُ
أ

اإلنسان حرًا مع نفسه، قويًا في ذاته. إذا 
اكتشــــــــف أنه على خطأ ما، فال يتهيب أو 

يتردد من التغيير والتصحيح.
كما يحتاج االنســــــــان ألن يراجع اإلنسان 
مواقفه وليطرح اإلنسان على نفسه عددًا 
من األسئلة التي تكشف عن شخصيته، 
مثل: ماذا ســــــــأفعل لو قصدني فقير في 
بيتي؟ وكيف أقرر لو تعارضت مصلحتي 
املصلحــــــــة  أو  املبــــــــدأ  مــــــــع   الشــــــــخصية 

العامة؟ 
وتأتي أهمية هذه املراجعة في أن اإلنسان 
ينبغــــــــي أن يقــــــــرر بعدهــــــــا أن يصلح كل 
خلل نفسي عنده، وأن يعمل على تطوير 
نفســــــــه، وتقديمهــــــــا خطوات إلــــــــى األمام. 
وعليــــــــه ان ال يغفل مراجعة ســــــــلوكه مع 
اآلخرين، بدءًا من زوجته وأطفاله، مرورًا 
بأرحامه وأصدقائه، وسائر من يتعامل 

معهم أو يرتبط بهم.
وهــــــــذا الشــــــــهر الكريم هو خير مناســــــــبة 
لالرتقــــــــاء بــــــــاألداء االجتماعــــــــي للمؤمن، 
ولتصفيــــــــة كل الخالفــــــــات االجتماعيــــــــة، 
والعقد الشخصية، بني اإلنسان واآلخرين، 
وقــــــــد حثــــــــت الروايات الكثيــــــــرة على ذلك. 
فهنيئًا ملن يستفيد من أجواء هذا الشهر 
املبارك في االنفتــــــــاح على ذاته، وإصالح 
أخطائه وعيوبه، وسد النواقص والثغرات 
في شــــــــخصيته، فيراجع أفــــــــكاره وأراءه، 
ويدرســــــــها بموضوعية، ويتأمل صفاته 
النفســــــــية ليرى نقــــــــاط القــــــــوة والضعف 
فيها، ويتفحص سلوكه االجتماعي، من 
 أجل بنــــــــاء عالقات أفضل مــــــــع املحيطني

به.

حافظت العديد مــــــــن التقاليد املوروثة في مدينة كربالء على أصالتها 
رغم ما تعاقب عليها من سنوات، بل وتأخذ هذه التقاليد هالة أكبر في 
شــــــــهر رمضان الذي ارتقى بهذه العادات وسما بها إلى حد الطقوس 

ذات القدسية، والروحانيات التي ال يكتمل الشهر بدونها.
عــــــــادات توزيع الطعام على الجيران ال تــــــــزال موجودة حتى اليوم رغم 
كل شــــــــيء، ورغم ما قد ترتبه هذه العادات من ضغوط مادية تضاف 
إلى كاهل الكثير من األســــــــر والتي جاءت مصاريف املوســــــــم لتثقلها 
، لكــــــــن ليس ثمة من ينكــــــــر فضل صلة الرحم في هذا الشــــــــهر 

ً
أصــــــــال

الفضيل أو ما يطلق عليه األهالي بالتزاور العائلي واإلحســــــــان للجار 
وتفقــــــــده بطبق من طعامه لعلمه ما لصلة الرحم والجار من مكانة في 

هذا الشهر الفضيل.
 على كونه شــــــــعيرة دينية واجبة وموروثا اجتماعيا موجودا 

ً
وعالوة

عند أهالي كربالء تكتسي صلة األرحام في رمضان طابعًا ذا قدسية 
أكثر ويرى الحاج ابو يحيى من أهالي العباسية أن هذه الفضيلة تغدو 
في رمضان طقسًا بطعم األلفة واملودة ال يكتمل الشهر بدونه. وتتنوع 
أشــــــــكال صلة الرحم حســــــــب قول الحاج من منزل آلخر حسب الحالة 
املاديــــــــة فهنالك من يكتفي بدعوة االقــــــــارب ملأدبة إفطار مرة أو مرتني 
خالل الشــــــــهر املبارك، والوجبة بطبيعة الحال صحــــــــن الرز بالباقالء 
بقطع من لحــــــــم الدجاج أو لحم الغنم مع صحن حســــــــاء اللحم املقدم، 
فضــــــــال عن اللنب الزبادي وصحن الشــــــــوربة التــــــــي ال تفارق مختلف 

موائد االفطار.
ويضيف الحاج: إن موائد االفطار الجماعي تسمو لدرجة الواجب الذي 
ال يمكــــــــن إنكاره أو تجاوزه وهو تعبير عن ما لصلة الرحم من مكانة 
 في 

ً
في النفوس خصوصًا أنها في شــــــــهر رمضان قــــــــد تكون عامال

تخفيف وحل كثير من األزمات العائلية التي ربما تنشًا مع الوقت بني 
األخ وأخواتــــــــه أو األب وأبنائه وبناته، الفتًا إلى أن هذا الواجب قد يكون 
مكلفًا بعض الشيء وخصوصًا الكثير من األسر التي تعيش ضائقة 
ماديــــــــة ولكن ورغم ذلك الكل معني ســــــــواء أكان موســــــــرا  أم ضعيف 
الحال، ودائمًا هناك عبارة تســــــــبق الكالم وتقطع الطريق على الخجل 

بني الحضور وهي: "الجود من املوجود".
وتعد وليمة االفطار للجيران من العادات ذات البعد االجتماعي التي ال 
تزال محافظة على أصالتها كدليل على التكافل االجتماعي واالترابط 
مع الجار، ال ســــــــيما عندما تختتــــــــم بخاصية عقد مجلس لذكر االمام 
الحســــــــني (ع) . كما تتكفل النســــــــاء بمهمة االعداد ملجالس مشــــــــابهة. 
وهنا تشير السيدة ام محمد الحلو الى أن هذا املوروث الحسن مرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالشــــــــهر الفضيــــــــل حيث يتبادل الجيــــــــران بعضًا من 
أفضــــــــل ما يعدونه من أطبــــــــاق على موائدهم ويتولــــــــى الصغار مهمة 
نقــــــــل األطباق قبيل موعد اإلفطار، وعادة مــــــــا يكون للمجالس الدينية 

حضور وتتخلله اطباق الحلويات املختلفة. 
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ليــــــــَس بجديــــــــد ان توجه ســــــــهام النقد صــــــــوب اعالمنا العربــــــــي وعلى نحو 
الخصوص عندما يطرق بابنا شــــــــهر رمضــــــــان املبارك، والحال االول نحن 
امام اعالم يفتقد للبصيرة وحاله يشير الى انحراف كبير عن غاية وجوده، 
املفروض ان االعالم يســــــــهم مساهمة فاعلة في اتساع وزيادة مواطن تلقي 
الفرد العربي ملعارف واخالقيات وافكار على اختالف اشــــــــكالها مستثمرا 
(اي االعــــــــالم) تركيبيــــــــة طرق تحصيل املعرفة في ظــــــــل العصر املعلوماتي 
االنفجــــــــاري، والحــــــــال الثاني، ال شــــــــك في ارتباطية شــــــــهر رمضان باجواء 
روحانية تعبدية انســــــــانية تتطلب اســــــــتعدادا ذهنيــــــــا لتلقي كامل املعطيات 
الحســــــــية االيجابية وهذا مــــــــا يجب ان يحصل اذا ما مــــــــارس االعالم دوره 
القائم على اســــــــاس االمســــــــاك بمنصة املعرفة واملعلومة والخبر والفحوى 
واملضمون،  ولكن ما الــــــــذي حصل؟ هل غادر االعالم العربي نكهة وجوب 
مــــــــا يجب ان يحصل في هكذا اجواء؟ هل غادرت الحكمة الفضاء االعالمي 
العربــــــــي؟ فضــــــــال عن ان يكون جريئــــــــا فيها كما يقول الشــــــــاعر (الالتيني 
هــــــــوراس) مروج الهشاشــــــــة والتفاهة، بل ويقعد لهــــــــا اكثر في خصوصية 
زمانية تخصُّ شــــــــهرا فضيال يفترض ان يتم االستعداد له الجراء التغيير 
في املنظومة املجتمعية نحو االحسن واالكثر ارتكازا، 
فمــــــــا الذي حصل؟ إن الســــــــرعة والتكثيــــــــف واالختزال 
والتاكيــــــــد على القشــــــــرية بات تحديا يمارســــــــه االعالم 
بوجه هذا الشــــــــهر الفضيــــــــل، بات االعــــــــالم ال يمنحنا 
االســــــــترخاء من اجــــــــل اقتنــــــــاص فكرة منظمــــــــة وهذه 
بدورهــــــــا تمنحنــــــــا قدرة العمــــــــل واالمســــــــاك بمنهجية 
تعبيــــــــر جادة تنقلنا نحو االفضل، بــــــــل املائز االكبر له 
هو محض منتوجــــــــات لفظية وصوتية وصورية تقود 
الى فوضى التفكير والتعبير، والسؤال االهم، هل نجح 
اعالمنا العربي ومنه العراقي في شهر رمضان بخلق 
وعــــــــي نابض بالعطــــــــاء ؟هل جعل منا عمــــــــاال للمعرفة 
كما يقول االميركي (بيتــــــــر دركر) ؟ هل جعلنا واعني 
ومحركني وببصيرة الدوات النقد البناء ؟هل ســــــــاعدنا 
في تنظيم ســــــــلم اولوياتنا ؟ من زاوية اخرى ذات صلة 
لصيقة، مالذي تحققه حزمة البرامج واملسلسالت التي 
تعرض في الوقت الذهبي (بعد االفطار)على فضائياتنا العربية في شــــــــهر 
رمضــــــــان ؟ االجابة قطعــــــــا كال والف كال، واقعا، لقد نجــــــــح االعالم العربي 
في ســــــــلبنا فاعلية الزمان الرمضاني، بل انه ســــــــاهم مســــــــاهمة فاعلة في 
اختراع مفهوم ســــــــلبي عن الزمان عبر اخضاعه لبرامج ومسلســــــــالت في 
جلها تعمل على اهانة االنســــــــان وتقزيم عقلــــــــه والتقليل من قيمته وحرف 
ســــــــلوكه بل انهــــــــا تريد ان تجعل من نفســــــــها جملة مقارنــــــــة ونقطة اقتداء 
ومثاال للنموذج الذي يجب ان يتحول املجتمع على شاكلته، والسؤال االكثر 
اهمية من غيره، ما السبب في تركيز املنظومة االعالمية العربية على انتاج 
نمــــــــط كهذا مــــــــن البرامج واملواد في هذا الشــــــــهر الفضيل مــــــــع تعمد تركها 
لبرامج تعمل على ايضاح مقاصد االســــــــالم وبناء االنســــــــان ؟بل واالدهى 
انهــــــــا تخصــــــــص ميزانيات ماليــــــــة انفجارية  ملثل هذه البرامج، املســــــــتهدف 
لهــــــــذا كله وحســــــــب ما ارى هو خلــــــــق انقالب ماهوي في شــــــــخصية الفرد 
العربي املســــــــلم كي يبقى على الهامش دائما بل وتختل لديه معيارية القيم 
 وصوال الى تسطيح وعيه، وال اخفي في هذا املوضع ايماني املطلق بنظرية

 املؤامرة .

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

رّبـــمـــا يــكــون الـــســـؤال مــجــال تــدويــن 
بحث أو دراسة أو حتى تأليف كتاب.. 
فــالــحــيــاة بــرمــتــهــا هــي فــي تكوينها 
الوسطية  وسطية االعــتــدال واعــتــدال 
حــني كانت اولــى بــدايــات الخلق حني 
يعمروا  ان  البشر  بني  مــن  الــلــه  اراد 
االرض ويسعوا في مناكبها.. ولكن 
بها  التفكير  من  بد  ال  التي  الحقيقة 
جليا هو هذه الوسطية واالعتدال في 
الحياة كانت في اولى اختباراتها قد 
تحولت الى لحظة قتل وتعصب أولي 
حني قتل قابيل أخاه هابيل لتتحول 
السعي  فــي  التفكير  الــحــيــاة،  عملية 
باملناكب الى التفكير في السعي من 
خالل التعصب الذي يمنحه الفكر او 
تريده الفكرة التي تحتاج الى تطبيق 

ولهذا اسباب عديدة.
ولكن ملاذا؟

هو سؤال لم يعد جوهريا ليس لعدم 
االســتــفــادة او االفـــادة مــن الــجــواب او 
الجواب غير خاضع ملنطق عقلي او 
ان اصحاب  او  الفكرة غائبة عنه  ان 
الفكر والباحثني عن وسطية العيش 
والسالم لم تعد لهم القدرة على الولوج 
الى ماهية التعصب او االخر الذي ال 
يؤمن بالتعايش السلمي وأهميته اال 
مــن خـــالل فــكــرتــه وطــريــقــتــه بــل الن 

الفكر بدا بالصراع بني الخير والشر 
( ألغوينهم الى يوم يبعثون ). 

ورغم ان هناك ما يؤكد ان الوسطية 
اسالمية وجاء  ميزة  واالعــتــدال هي 
بها الــرســول االعــظــم محمد ( ص ) 
وما أنزلت بها اآليات القرآنية العديدة 
ــاِس  ــلــنَّ ــــِرَجــــْت ِل
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فـــان مــفــهــوم الــوســطــيــة يــكــاد يــكــون 
غــيــر مــتــفــق عــلــيــه هـــو اآلخـــــر ســـواء 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــقــهــيــة الـــديـــنـــيـــة او 

الـــســـيـــاســـيـــة االيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة.. الن 
ــــدا بــتــعــصــب قـــد ال  ـــــذي ب الــــصــــراع ال
الدقيقة  املــعــلــومــة  ابــــراز  فــي  يتحقق 
بدا دينيا في صراع  بالتأكيد  ولكنه 
والديمومة  البقاء  اجــل  ومــن  االديـــان 
الــثــوابــت  االهــــداف وتــركــيــز  وتحقيق 
إلقـــنـــاع االخـــريـــن والــتــبــشــيــر بــهــا او 
مـــن خـــالل صــــراع الــفــقــه ذات الــديــن 
الــواحــد وربــمــا هــو يمتد الــى االديــان 
التي  السماوية  الديانات  التي سبقت 
عرفناها سواء من خالل االسطورة 
ومــــا جـــــاءت بـــه االلـــهـــة او مـــن خــالل 
مــا ذكــرتــه الــقــصــص واملـــالحـــم التي 
الفكر  على  وهيمنته  للصراع  تعطي 
الـــذي يــقــود الــجــمــع وبالتالي  الــواحــد 
رفــــض املـــشـــاركـــة ســـــواء فـــي الــحــكــم 
الــتــقــديــر  الـــخـــلـــود او  الــبــحــث عـــن  او 
التي  يــكــون عليه االلــهــة  ملــا يمكن ان 
تعددت وتنوعت كما تعددت االديان 
والتي  السماوية  بعد  ما  جــاءت  التي 
بدأت بالزرادشتية لتنتهي باإلسالم 
الـــــصـــــراع مــن  ثــــم تـــتـــحـــول فــــي ذات 
الــفــقــه الـــديـــنـــي الــــى الــــصــــراع الــديــنــي 
الــســيــاســي الـــذي افــرزتــه الــصــراعــات 
داخل الكنيسة وبني الكهنة ومحاولة 
ســيــطــرتــهــم عـــلـــى الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري 
الــــذي  املــجــتــمــعــي الن  واالقــــتــــصــــاد 

يسيطر على املجتمع بغيبيات الفقه 
واالرتــــبــــاط بــمــاهــيــة الــحــقــيــقــة وعـــدم 
الــســمــاح بكشفها  عـــدم  او  كــشــفــهــا 
وهو امر خاضع لكل االديان بل في 
الدينية في كل االديــان والــذي  الفرق 
يمكن اطالق تسمية الصراع الطائفي 
والـــــذي ال تــخــلــو مـــن جــمــيــع االديــــان 

وليس الدين االسالمي فحسب.
ــــذي يــبــحــث عـــن إدامـــة  ان الـــصـــراع ال
وجود احتاج الى راي وفكرة وسبيل 
مخالف لكل مــا لــدى االخــر مــن راي 
التعصب  وفكرة وسبيل ولهذا نشأ 
على انه الذي يأخذ بيد الراي ليتحول 
الى فكرة ومن ثم قيادة الفكرة لتكون 
هـــي الــصــحــيــحــة وبـــالـــتـــالـــي الــحــاجــة 
الـــى طــريــق أو ســبــيــل والــســبــيــل هو 
املتقابلة  اآلراء واالفــكــار  الــصــراع مع 
تفنيدها  على  العمل  ليس  ومحاولة 
ــــتــــالــــي يـــحـــدث  ـــــل اســــقــــاطــــهــــا وبــــال ب
الــتــعــصــب وانــتــهــاج ســبــيــل املــواجــهــة 
عنها  والــدفــاع  الفكرة  أحقية  إلثــبــات 
الــفــكــرة االخـــرى وقتلها  او مــواجــهــة 
ولــــذا تــعــددت الــطــرق والــســبــل والــتــي 
سياسية  تــكــون  ان  يمكن  جميعها 
بامتياز وهو ما وجدناه عبر التاريخ 
ــــحــــديــــث عــــلــــى االقــــــــل مـــــن صـــــراع  ال

 الكنيسة.

ـــســـيـــاســـيـــة مــع  وخــــــــالل (مــــــفــــــاوضــــــات) الــــكــــتــــل ال
تفاصيلها   معظم  تنقل  كانت  التي  الثالثة  املكلفني 
ومــســاراتــهــا بــوســائــل االعــــالم او بــلــســان املعنيني 
بها، ظهر تركيز واهتمام الكتل في تلك املفاوضات 
على تقديم مطالب حزبية وكتلوية وفئوية وطائفية 
ومــنــاطــقــيــة بــشــكــل عـــــام، بــيــنــمــا تـــم تــجــاهــل طــرح 
وتعني  تهم  التي  العامة  الوطنية  القضايا  واقــتــراح 
بما  كبلد  والــعــراق  العراقيني  وتمس مصالح جميع 
تساعد وتؤدي الى اعادة بناء العراق واصالح نظامه 
عنها  عبرت  التي  الشعب  مطالب  وتلبي  السياسي 
حركة االحتجاجات في السنوات االخيرة وخاصة 

خالل السنوات الست املاضية .
وفي حني تركز مفاوضات ومطالب الكتل السياسية 
بتنفيذ  املكلف  الرئيس  الــتــزام  للكرد على ضــرورة 
االتـــفـــاقـــيـــات بـــني الــحــكــومــات االتـــحـــاديـــة وحــكــومــة 
االقليم في ما يتعلق باالستحقاقات املالية ورواتب 
املوظفني واملادة (140) .. وغيرها من مطالب تركزت 
على  السنية  السياسية  الكتل  ومطالب  مفاوضات 
عدد من الوزارات واملناصب وكذلك املطالبة باالعادة 
اعمارها  اعــادة  بعد  بيوتهم  الى  للنازحني  السريعة 
والسجناء  املعتقلني  اطــالق  على  وكــذلــك  وتأهيلها 
 عــن مــعــرفــة مصير 

ً
واصـــــدار الــعــفــو الــــالزم فــضــال

من  وغــيــرهــا   .. مناطقهم  فــي  واملــفــقــوديــن  املغيبني 
مــطــالــب، امـــا الــكــتــل الــســيــاســيــة الشيعية فــقــد بــدت 
الـــــوزارات الــتــي تريدها  مــتــرددة فــي تحديد اســمــاء 
مـــرة والــتــعــبــيــر عـــن عـــدم رغــبــتــهــا بــذلــك مـــرة ثانية 
الكتل  ازاء  املكلف  مــع  مفاوضاتها  فــي  والــتــصــرف 
االخرى باعتبارها الكتلة االكبر التي تشكل بيضة 
القبان في افشال او تمرير اي رئيس للوزراء او اي 
قضية اخرى دون رأي او مشاركة الكتل السياسية 

االخرى !
والحزبية  الكتلوية  املطالبات  فــان  الــحــال  وبطبيعة 
واملناطقية والفئوية بمجملها مشروعة ومقبولة ال 
سيما املطالبات الواقعية منها واملمكنة التحقيق ومن 
اختصاص رئيس الوزراء القادم وحكومته، غير ان 
تقدمها  االنتقادات هو  لها  ما يؤخذ عليها وتوجه 
كثيرًا على االهداف والبرامج واملطالب ذات الصبغة 
الوطنية العامة التي تهم جميع العراقيني، خاصة وان 
مع  السياسية  الكتل  مختلف  وسعي  الــجــاد  العمل 
وانجاز  القادم على تحقيق  الـــوزراء  رئيس مجلس 
البرامج واالهــداف الوطنية سيعني ضمنًا وأساسًا 
ـــحـــقـــوق الـــرئـــيـــســـة لــجــمــيــع  ـــح وال االهــــــــداف واملـــصـــال
املواطنني العراقيني في مختلف املناطق ومن مختلف 
والعرقية،  والدينية  والطائفية  السياسية  االنتماءات 
والــــواقــــع لـــم تــكــن (مـــفـــاوضـــات) الــكــتــل الــســيــاســيــة 
انما  جــديــدة،  الضيقة  واملناطقية  والفئوية  الحزبية 
ما  الحكومات  وتشكيل  السياسية  العملية  رافقت 
الــدورة االولــى عــام 2006 التي بدأت  بعد انتخابات 
الحكومات  تشكيل  في  وازدادات ســوءًا  تعمقت  ثم 
ـــــدورات االنــتــخــابــيــة الــتــالــيــة، لكنها بـــدت االن  بــعــد ال

مــن خـــالل املــفــاوضــات الــتــي شــهــدنــاهــا ونشهدها 
املكلف  او  اعــتــذرا  الــلــذان  الثالثة ســـواء  املكلفني  مــع 
ظروف  في  تحصل  النها  ومقززة  محبطة  الحالي، 
الــعــراق ازمـــات سياسية ومــالــيــة وصحية  مــواجــهــة 
مركبة بينما ماليني العراقيني الذين تمثلهم حركة 
يطالبون  املاضي  االول  تشرين  منذ  االحتجاجات 
وفشل  عجز  على  ويــؤكــدون  والتغيير  بــاالصــالح 
والتي  األمــور  بزمام  تمسك  التي  السياسية  الطبقة 
تتجاهل  والفئوية وهي  الحزبية  بمفاوضاتها  بدت 
كل ذلك وكأنها تعيش في عالم آخر، االمر الذي دعا 
يعبر عن ضجره وحنقه من  الكاظمي الن  املكلف 
السياسية  الكتل  مــن  عليه  تــمــارس  الــتــي  الضغوط 
خالل (املفاوضات) معها لتشكيل الوزارة الجديدة .
 االنـــطـــبـــاعـــات الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــولـــدت وتــتــولــد لــدى 
االكـــثـــريـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن املــــواطــــنــــني  ازاء الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــفـــاوضـــاتـــهـــا ومـــطـــالـــبـــهـــا الــحــزبــيــة 
والفئوية من املكلف الكاظمي ، انما ستولد املزيد من 
االحتقان للرأي العام، وستوقد جذوة االحتجاجات 
في  للمساهمة  جزئيًا  اال  تتراجع  لم  التي  الشعبية 
درء خطر كورونا الداهم ذلك ان غالبية العراقيني ، 
بما في ذلك الذين تتحدث باسمهم وعن مصالحهم 
مطالبات  وبوعي  تــدرك  اصبحت  السياسية  الكتل 
قواعد  وبعض  ملناطقها  املطالب  ببعض  الكتل  تلك 
جمهورها انــمــا تــهــدف – فــي الــواقــع – الــى تحقيق 
، والى  مصالحها ومكاسبها وامتيازاتها من جهة 
كــســب عـــواطـــف وتــأيــيــد قــســم مـــن ذلــــك الــجــمــهــور 
الــقــادمــة مــن جهة  لــالنــتــخــابــات املحلية والــبــرملــانــيــة 

ثانية .
، وبــمــن فيه انصار  الشعبي  الــعــام  الـــرأي  واذا كــان 
ومــؤيــدو هـــذه الــكــتــل قــد قــبــل فــي دعــــوات شــعــارات 
الــكــتــل الــســيــاســيــة فـــي مــفــاوضــاتــهــا ابــــان تشكيل 

ــــحــــكــــومــــات الــــســــابــــقــــة فــــقــــد بـــــــات مـــــن الـــصـــعـــب  ال
ــه مـــــرة اخــــــرى وهـــــو يـــعـــانـــي مــــن اصــعــب  اســتــغــفــال
والبطالة  والــصــحــيــة  واملــعــاشــيــة  الحياتية  الــظــروف 
وســــوء الــخــدمــات والـــتـــي ال يــمــكــن الــتــغــطــيــة عليها 
بالشعارات والوعود  والتخفيف من وطأتها عليهم 
 الـــورديـــة غــيــر الــصــادقــة الــتــي ســئــمــوا مــن تــرديــدهــا 

وتكرارها .
اخــــيــــرًا يــمــكــن الــــقــــول ان كـــثـــيـــرًا مــــن الــــنــــاس ربــمــا 
يتساءلون وهم ينتقدون ويرفضون املطالب الفئوية 
والحزبية والكتلوية الضيقة، ما هي املطالب واالهداف 
والـــبـــرامـــج الـــتـــي كــــان عــلــى هــــذه الــكــتــل والــكــيــانــات 
املكلف  مــع  تفاوضها  فــي  تطرحها  ان  السياسية 
الكاظمي ، او تتبناها وتسعى لتحقيقها في البرملان 
 ونال الثقة وتوجه ملمارسة عمله في املرحلة املعقدة 

املقبلة ؟
ان اكثر االهداف والبرامج الوطنية العامة ، التي كان 
ينبغي ان تفاوض حولها وتطلب من الرئيس املكلف 
ــبــرامــج  تــحــقــيــقــهــا يــمــكــن ان نــجــد مــعــظــمــهــا فـــي (ال
االنتخابية) لتلك الكتل ، لكنها تهمل ويبقى هدفها 
االهــداف  ابــرز  امــا   ، االنتخابية  بالدعاية  محصورًا 
والبرامج واملطالب التي كان على الكتل املطالبة بها 

فهي :
- الوعد باصالح النظامني الصحي والتعليمي وفق 

آليات عملية .
ــــوعــــد بـــالـــســـعـــي الــــــى تــهــيــئــة كــــل االمـــكـــانـــيـــات  - ال
ــلــعــاطــلــني فــــي كــــل انـــحـــاء   لــتــوفــيــر فـــــرص الـــعـــمـــل ل

العراق .
- الــــــوعــــــد بـــــــإقـــــــرار قـــــانـــــونـــــي الـــــخـــــدمـــــة املـــــدنـــــيـــــة ، 
ــــو لــفــتــرة مــحــددة   وقــــانــــون الـــخـــدمـــة االلـــزامـــيـــة ، ول

بالجيش .
-  تــقــديــم رؤى وخــطــط عــمــلــيــة لــتــوفــيــر الــخــدمــات 

الحقيقية للمواطنني .
الــحــصــول عــلــى وعـــد بــمــحــاربــة حقيقية وجـــادة   -

للفساد والفاسدين .
املنهوبة  االمـــوال  اقــتــراح خطط عملية السترجاع   -
واملــهــربــة الــى خـــارج الــعــراق ســـواء مــا قبل ومــا بعد 

.2003
والــزراعــة  الصناعة  بتطوير  الــدولــة  مـــوارد  تعظيم   -
املوانئ  مــوارد  على  والسيطرة  والسياحة  والتجارة 

البحرية والجوية واالرضية .
- وضع آلية عملية لسحب السالح املنفلت وحصره 

بيد الدولة .
-  كيفية توفير افضل الظروف والقوانني لالستثمار.
ـــبـــرامـــج الـــتـــي تــجــاهــلــت  الشــــك ان هــــذه املـــطـــالـــب وال
املكلف هي  الرئيس  الكتل طرحها على  مفاوضات 
التي تشكل السبب االساس لوضعنا الراهن والتي 
لــلــحــكــومــة املقبلة  الــعــمــل  تــتــطــلــب ان تــكــون عـــنـــوان 
كسبيل  تحقيقها  اجــل  مــن  االحتجاجات  ولحركة 
وحيد للخروج من االزمات التي يعاني منها العراق 

وشعبه .

بَني آونة  واخرى وتزامنا مع حدوث اي  ازمة اقتصادية  او ارباك في سوق 
رواتبهم  بــأن  تفيد  املوظفني  لجميع  "بــشــرى"  املالية  وزارة  "تـــزّف"   ، النفط 
"مؤّمنة"  وهي خط احمر وال صحة لألخبار التي تتداولها وكــاالت االنباء 
او فرض  معينة  بنسبة  الــرواتــب  تقليص  احتمال  بشأن  التواصل  ومــواقــع 
ادخار اجباري عليها، وهي اخبار  تثير القلق لدى الشارع العراقي والتحّسب 
من مستقبل قد يكون  مجهوال وتربك التعامالت املالية بني املواطنني، ومن 
نتائج هذا االربــاك ارتفاع معدالت التضخم، االمر الذي قد يسّبب تخلخال 
كبيرا بكمية الكتلة النقدية لديهم التي تعد االحتياطي الستراتيجي الثاني 

بعد احتياطي العملة الصعبة.
واملعروف ان اي موازنة  مالية تتكون ميزانيتها من شقني رئيسني  االول 
التغيير وحتى االن كانت جميع  التشغيلي، ومنذ  هو االستثماري والثاني 
اي  لبنود  بسيطة  ومراجعة  بامتياز،  تشغيلي  طابع  ذات  املالية  املــوازنــات 
مــوازنــة  وخــالل هــذه املــدة نجد ان اكثر بنود الــصــرف فيها  تذهب للشق 
الثاني ويبقى الشق االستثماري منها بالدرجة الثانية وحسب الفائض املالي 

ـ إن وجد ـ.
التي كانت تسمى على سبيل املجاز باالنفجارية    ورغــم تكرار املوازنات 
بسبب حصول "طفرات"  تصاعدية غير متوقعة  في اسعار النفط وخارج 
حسابات واضعي املوازنة الذين يبرمجون موازنتهم وفق 
سعر برميل نفط / يومي تخميني معّني فتأتي اسعار 
بورصة النفط اعلى من ذاك االفتراض فتحصل وفورات 
مالية كبيرة تأتي بعد تصدير كميات متفق عليها من 
 

ّ
الــنــفــط ،  ولــألســف تــلــك الــفــروقــات الــكــبــيــرة لــم تستغل
استغالال صحيحا لعدم استثمارها في صندوق سيادي 
نفطي يستوعبها ويحافظ عليها من ان تتبدد في اوجه 
صرف غير مناسبة لها او تتبخر في جيوب الفاسدين 
وكال االمرين حصل فذهبت تلك املوازنات االنفجارية مع 
وفوراتها املالية ادراج الرياح، وما يحدث اليوم هو العكس 
السوق  في  النفط  اسعار  في  املتوقع  غير  الدراماتيكي  االنهيار  بعد  تماما 
العاملية فلم تعد هناك  بناًء على معطيات السوق أي موازنات انفجارية ذات 
ـ  وفـــورات مالية كبيرة، بل مــوازنــات فقيرة وهزيلة بــل  اكثر من تقشفية  
انهيارات  معه  تزامنت  والــذي  ـ  للعراق  الداعشي  االجتياح  اثناء  حــدث  كما 
رت تأثيرا كبيرا في إعداد املوازنة واصابت 

ّ
غير متوقعة في سوق النفط اث

امــر متوقع جــدا في  اليوم وهــذا  الشديد كما تصيبهم  مهندسيها بالحرج 
الفترة  الريعي. وطيلة  النفط وهذا من عيوب االقتصاد  مضاربات بورصة 
السابقة كانت حصة االسد من املوارد تذهب الى الجانب التشغيلي للموازنة، 
والهدف االساس من هذا االجراء هو لتامني الرواتب، ونظرا الستمرار عملية 
على  التشغيلي  الجانب  كفة  ترجيح  عملية  استمرت  فقد  الــرواتــب  تــامــني 
الجانب االستثماري مع اضطراد عجز مالي ترليوني شبه سنوي، وسيبقى 
الحال على هذا املنوال اذا لم يتّم تفعيل وتنشيط بقية القطاعات االقتصادية  
داعمة  لتكون  بأنواعه  االستثمار  وتشجيع  والسياحة  والصناعة  كالزراعة 
للدخل القومي وظهيرا مرادفا للنفط ولتقليل حدة االعتماد شبه الكلي عليه  
وهذا هو الحل االمثل لتفادي هذا السيناريو االقتصادي املرعب ما يجعل 
الــى تطمني  مهندسي املــوازنــات العامة في ضيق وحــرج ولكي ال يضطّروا 

املواطنني بان رواتبهم في "امان"  مستقبال.
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وتمنع بموجب ذلك ألفاظًا بعينها حفاظًا 
عــلــى ســالمــة الـــــرأي الـــعـــام واملــــــزاج الــعــام 
والذوق العام والوعي العام والثقافة العامة، 
ظ 

ّ
وهـــذا االســتــعــداد الــفــطــرّي الــدائــم للتلف

والــحــكــي والـــكـــالم يــجــعــل هـــذه املــمــارســة 
طــبــيــعــّيــة وفـــورّيـــة وســـائـــدة ومــبــاشــرة ال 
تــحــتــاج إلــــى مـــعـــانـــاة كــبــيــرة إلنـــجـــازهـــا، 
ويستدعي  اللسان  يتحّرك  أن  فبمجّرد 
نحو  على  بها 

ّ
ويرت األلــفــاظ  مــن  ذخيرته 

ظ 
ّ
آلّي مناسب يحصل مباشرة فعل التلف

بــال جــهــد كــبــيــر وبـــال عــنــاء. أّمــــا الكتابة 
فــهــي بـــال أدنـــــى شــــّك شــــيء آخــــر تــمــامــًا 
يحتاج إلــى مــؤّهــالت ومــهــارات ومعارف 
وآلـــّيـــات ومــســتــلــزمــات وأعـــــراف وتقاليد 
أن  جميعًا  لها  بــّد  ال  كثيرة،  ومناسبات 
تحتشد فــي ســيــاق واحــــد مــشــتــرك كي 
الكتابّية  املمارسة  بإنجاز  التفكير  يبدأ 
 على وجوب 

ً
املطلوب، فضال النحو  على 

حـــضـــور االســــتــــعــــداد والـــــقـــــدرة وضــبــط 
أمثل  على  األســاســّيــة  الكتابّية  املــهــارات 
وجــه، واالعــتــمــاد على رصيد نــوعــّي من 
األلفاظ يحرسها الوعي والثقافة والخبرة 
واملوهبة والتجربة، والكتابة في جوهرها 
عــــمــــل شـــــديـــــد الــــحــــســــاســــّيــــة والــــبــــالغــــة 
في  والدربة  والــدرايــة  والوعي  واالقتصاد 
الكثير  يمارسها  لذا  والتشكيل،  التعبير 
بدافع الرغبة أو االعتقاد الخاطئ بإجادة 
القليل،  الكتابة لكن ال ينجح فيها سوى 
وهـــــذا الــقــلــيــل هـــو مـــن يــمــتــلــك األســـلـــوب 
ـــــذي يــســتــطــيــع بــوســاطــتــه أن  الــــخــــاّص ال
إلــى ما يكتبه  الــقــراءة   يلفت نظر مجتمع 
بإعجاب وانبهار بحيث يستحّق املتابعة 

الدائمة.
 مــن أبــــرز الــقــضــايــا الــتــي ينبغي أن 

ّ
لــعــل

يلتفت إليها الكاتب الحاذق عدم تساوي 
ما يرويه من موضوعات تستحق الكتابة 
مــع مــا يتحّول بــني يــديــه فــي مــا بعد إلى 
، فـــالـــروايـــة/الـــحـــكـــايـــة مهما 

ً
كــتــابــة فـــعـــال

كــــان مــوضــوعــهــا هـــي فـــي نــهــايــة األمـــر 
لــيــســت ســـوى ســـرد شــفــاهــّي يــغــيــب في 
ثــّم تغيب روايته  بها، ومــن  ظ 

ّ
التلف لحظة 

وال حــســاب عسير  نــقــد  بــال  أو حكايته 
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي فــعــالــيــة الــكــتــابــة، إذ 
د املدّون في استمرارية قابلة 

ّ
الكتابة تخل

للمراجعة والنقد والرصد واملعالجة طاملا 
أّن الكتاب موجود بني يدي قارئه، إذ تبدأ 

على  كتابّي  مصير  نحو  الذاهبة  الفكرة 
شــكــل حــكــايــة تـــتـــرّدد فـــي ذهــــن الــكــاتــب 
، وقد يرويها لنفسه وملن حوله أكثر 

ً
أوال

والتثبيت  االختبار  على سبيل  مــّرة  من 
أولى  والتبلور والنضج بوصفها مرحلة 
تقترب من  لكّنها حني  والتبنني،  للتكّون 
حدود الكتابة يجب أن تتنازل عن كامل 
إرثــهــا املــحــكــي وتــشــرع بــاتــجــاه تــكــويــٍن 
تتحّول  ُب 

َ
كت

ُ
ت فاللغة حني  آخر مختلف، 

وأعرافها  نواميسها  لها  خلٍق  بنية  إلــى 
وقوانينها الخاّصة في ما ُيصطلح عليه 
«األســـلـــوب»، واألســـلـــوب هــو الــرجــل كما 
قال الفرنسي «جورج بوفون» مع أّنه كان 
تكون  بحيث  أديــبــًا،  ولــيــس  نباتيًا  عــاملــًا 
ـــروى شفاهًا على 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  الحكاية 

الـــراوي عنصرًا واحـــدًا مــن شبكة  لسان 
ف النّص/الكتابة.

ّ
عناصر تؤل

بكتابة  ذلــك  دون  الكاتب  اكتفى  مــا  وإذا 
ـــنـــفـــســـه واآلخــــــريــــــن   مــــــا كــــــــان يــــــرويــــــه ل
بــــال زيـــــــادة أونـــقـــصـــان فـــهـــذا يــعــنــي أّنــــه 
بــقــي فـــي حــــدود الــشــفــاهــّيــة ولــــم ينتقل 
إلـــى مــرحــلــة الـــتـــدويـــن، ويــعــنــي أيــضــًا أن 
ال حــاجــة ملــن ســمــع الــحــكــايــة شــفــاهــًا أن 
يقرأها على شكل مكتوب من جديد ألّنه 
في هذه الحالة لن يحصل على اإلضافة 
ف 

ّ
املؤل ليكون  الكتابة،  طبقة  في  الواجبة 

راويًا حتى في كتابته وليس كاتبًا له لغة 
وأسلوب ونّص وخطاب.

يـــقـــع فــــي هـــــذه اإلشـــكـــالـــّيـــة كــثــيــر مــّمــن 
ــــاب حــــني يــــدّونــــون 

ّ
يـــتـــوهـــمـــون أّنــــهــــم كــــت

ون 
ّ
حكاياتهم مثلما يروونها تمامًا، ويظل

الــــحــــال حـــتـــى وإن أصــــــدروا  عـــلـــى هـــــذه 
عـــشـــرات الــكــتــب مـــن غــيــر أن يــتــحــّولــوا 
ــة» إلــى  ــلــفــظــّي مـــن املــرحــلــة الــشــفــاهــّيــة «ال

مرحلة التدوين «الكتابة» حقًا، وذلك ألّن 
وتجربتهم  وذكــاءهــم  وخبرتهم  وعيهم 
املتواضعة ال تسمح لهم التفريق الحاسم 
واألصيل والضرورّي جدًا بني ما يصلح 
لــروايــتــه شــفــاهــًا فــي ظـــرف حــكــي معّني 
ومــــحــــّدد، ومــــا يــصــلــح لــلــكــتــابــة بــوصــفــه 
نصًا خالقًا ينهض على مقومات كتابية 
وأســلــوبــيــة ومــنــهــجــيــة ورؤيــــويــــة نــوعــيــة 
خاصة، ويخلطون بني األمرين على نحو 
يفسدهما معًا بحيث يبقى الراوي راويًا 
ى وهو ينقل روايته من عتبة 

ّ
شفاهيًا حت

اللسان إلى عتبة اللغة.
بما  الــلــغــة  هـــي  ــــــى  األول الــكــتــابــة  أداة  إّن 
بّد  تنطوي عليه من مهارات أساسّية ال 
تنبني  من ضبطها على نحو كامل كي 
الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة األولــــــى فـــي رحــلــة 
الكتابة. وبال ضبط احترافّي دقيق لهذه 
ف قبل أن تبدأ 

ّ
الرحلة تتوق املهارات فإّن 

لكّنها حــني تحضر   شـــيء، 
ّ

كــل وينتهي 
بكامل قّوتها تسي ر الرحلة في مسارها 
بّد  ال  أخـــرى  مقومات  لتنبري  الصحيح 
من حضورها أيضًا كي تتكامل الصورة 
مهما  وحــدهــا  فاللغة  املــطــلــوبــة،  الكتابية 
كــانــت بــارعــة ومـــاهـــرة وعـــارفـــة ال تكفي 
تتحّول  أن  تستحّق  أصــيــلــة  تــجــربــة  بــال 
بــوســاطــة هــذه اللغة إلــى نــّص فــي حــدود 
التدوين، وإلى خطاب في حدود اإلشهار 

ي.
ّ
والتداول والعالقة مع املتلق

 ما تشاء حني ترغب بأن تروي ما تريد 
ْ

قل
في لحظة حاجتك للقول والسرد والحكي 
ألّي ســبــب كــــان، لــكــّن لــيــس بــوســعــك أن 
فمجتمع  الكتابة،  تــنــوي  حــني  ذلــك  تفعل 
اإلصــغــاء ملــا تــرويــه شفاهًا غير مجتمع 
ــى كــتــابــتــك بوصفها 

ّ
ـــقـــراءة الــــذي يــتــلــق ال

نصًا، معادلة تحتاج إلى قــدٍر من الوعي 
والحساسية  واإلدراك  والــفــهــم  واملــوهــبــة 
وإجادة أصول اللعب في الحالني، فاعتماد 
والتفاعل  االرتجال  على خاصّية  ظ 

ّ
التلف

مع جمهور املستمعني ال يتيح لك الوقت 
الكافي لإليجاز والتركيز والصوغ، بينما 
الوقت  الكتابة تحتاج مساحة كبيرة من 
ـــتـــأّمـــل واملـــراجـــعـــة والــتــفــكــيــر وإعـــــادة  وال
الكتابية  اإلمــكــانــات  وتسخير  الصياغة 
كلها، ألجل الوصول إلى أمثل حالة يقتنع 
الكاتب فيها ببلوغ ما كان يأمله من وراء 
املــركــزّي  الحامل  هــي  إذ  الكتابة،  تجربة 
حـــيـــطـــْت بــمــجــمــوعــة من 

ُ
لــلــتــجــربــة وقــــد أ

والبالغية  واألسلوبية  الكتابية  األعـــراف 
لــلــتــداول، فما  قــابــلــة  نــحــو يجعلها  عــلــى 
يجتهد  حتى  بالكتابة  الكاتب  يشرع  أن 
إمكانات  في استحضار ما يختزنه من 
وطـــاقـــات وقــــــدرات ومــــــزاج ومــوهــبــة كي 
ــكــفــاءة  ــــى أعـــلـــى درجــــــات ال يــصــل بــهــا إل
ظ 

ّ
التلف يستلزمه  ال  مــا  وهـــو  والــصــنــعــة، 

مهما انطوى على أهمية حكائّية وجدوى 
سردّية عالية ومثيرة.

11
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Thu. 30 . Apr. 2020 Issue No. 4809 2020 30

q

W SS P A P E R

alsabahculture@gmail.com

الغواية  تلك  بالسحر،  املحفوف  أثرها  الشعر  لغواية 
التي كثيرًا ما وطأت صحارى القول بأقدام منذورة 
للجنان مرة، ومحاطة بوهم املجد والخلود في ذاكرة 
أثرت  طاملا  التي  الغواية  إنها  عــديــدة،  مــرات  التواريخ 
لنا  فأظهرت  واألدبــــاء،  املثقفني  على  وإيــجــابــا  سلبا 
شعراء كبارًا مثل املتنبي والسياب والجواهري، وفي 
الوقت نفسه ، أسهمت بتشويه تجارب بعض املعنيني 
ــــك مـــن خـــالل تــأثــرهــم  بــالــنــقــد والــفــكــر والـــســـرد، وذل
التي  الشخصية،  هــذه  الــشــاعــر،  بشخصية  السلبي 
الروايات  تحمل رمزية عالية، وُيلصق بها كثير من 
ــة والــتــراثــيــة واالســـطـــوريـــة بــمــعــنــى أن ثمة  الــتــاريــخــيَّ
مخيلة مسحورة تتسع في ذهنية املجتمع، معتمدة 
الشاعر  يوصل  وإرث،  مرتكزات  من  تملكه  ما  على 

الى حد التأليه والنبوة أحيانًا.
أرى أنَّ غواية الشعر مثلما أسهمت بتطوير تجارب 
مــعــيــنــة كــمــا أســلــفــت، نــقــلــت انـــظـــار وجـــهـــد مثقفني 
الشعر،  إلــى  املهمة  اشتغالهم  مناطق  مــن  ومبدعني 
وهذا ما جعل األخير يتسيد الثقافة العربية والعراقية، 

ويترك فراغًا في بعض مناطق اإلبداع األخرى؟.
ـــــك؟، مـــا الـــــذي يــجــعــل بــعــض الــنــقــاد   ملـــــاذا يـــحـــدث ذل
والـــروائـــيـــني والــفــنــانــني الــتــشــكــيــلــيــني، يــحــاولــون بكل 
الــســبــل أْن يــكــونــوا شـــعـــراء عــلــى الـــرغـــم مـــن كونهم 
يحاولونه  مما  اكثر  االولــى،  في مجاالتهم  متميزين 

في الشعر؟.
أيــمــكــن أْن نــتــهــم غـــوايـــة الــشــعــر هــــذه، أنــهــا أسهمت 
الــبــالد؟، وجعلت هوس  في  العلمية  املــواهــب  بتراجع 
الشهرة في املجتمع محصورًا، في ذهنية الناس في 
أطر الشعر والفن؟، أيمكن أْن نرفع هذا االتهام بوجه 
، وهــو عــدم وجــود 

ً
الشعر، بما يمكن أن نــعــده دلــيــال

العربية  شخصيات علمية مشهورة، في املجتمعات 
يشير  أال  ــة،  الــشــعــريَّ الشخصيات  شــهــرة  بمستوى 
املدنية؟  االجتماعية  الحياة  نظم  تراجع في  إلــى  ذلــك 
كلما تصفحُت وجوَه حياتنا االجتماعية في العراق 
كبيرة،  قصيدة  داخــل  يعيش  مجتمعنا  أنَّ  أكتشف 
ونــفــِخ مخيتلها  وبــــِث صــورهــا  كتابتها  فــي  أســهــَم 
حــشــٌد كبير مــن الــشــعــراء عبر الــتــاريــخ ولــهــذا فمنذ 
العراقيون مجتمعًا  أصبح  الــزمــن  مــن  فــتــرات طويلة 

شعريًا.
 عــراقــٍي يحمل فــي ذاكــرتــه دفــاتــر مــن الحكايات 

ُّ
كــل

املتطايرة كالسحب في مخيلته عن شعراء وشاعرات 
ـــــــَر في 

ّ
ــــه وأث

ُ
وأحـــــــداث كــثــيــرة صــنــعــهــا الـــشـــعـــُر وأهــــل

تــحــويــل مــســاراتــهــا ولــنــا أْن نكتشف ذلـــك بــوضــوح 
من خالل تتبع عالقة الدين ورجاله بالشعر وعالقة 
 الــحــكــام مــن مــلــوك وقـــادة بــالــشــعــراء وتــدخــل الشعر 
فـــــي كـــــل تـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاة الــــعــــراقــــيــــني فـــاإلنـــســـان 
فــــــي بــــــالدنــــــا يـــــولـــــد ويــــــمــــــوت بــــــني قــــصــــيــــدتــــني، إذ 
ُيـــكـــتـــب و ُيــــقــــرأ الـــشـــعـــر فــــي احـــتـــفـــال مــــيــــالده وفـــي 

 

مماته كذلك، ولنا أْن نالحظ كيف تسيدت األهزوجة 
وتطورت وتداخلت في دقائق العراقيني كلهم مؤخرا. 
أجد أنَّ الشعرية التي أسهمت بجعل العراقي حساسًا 
وذواقـــــًا وبــاحــثــًا عــن اإلشــــــارات والــــــدالالت فــي اللغة 
والــحــيــاة، أغــرقــتــه فــي األســطــوريــة والــرمــزيــة اليومية 

ورفعته بأجنحة الخيال.
أكثر  الواقع  بالخيال ومبتعد عن   مجتمعنا ملتصق 

من غيره بسبب تربيته الشعرية.

يــروي ما  (مــذكــرات مخرج سينمائي)  كتاب 
ايزنشتاين)  الروسي (سيرجي  املخرج  كتبه 
فــي مــذكــراتــه عــام 1945. وهــو كــتــاب ترجمه 
أنور املشري لحساب دار املدى وراجعه كامل 
يوسف. يقع الكتاب في 312 صفحة من القطع 
في  السينما  ان  ايزنشتاين  يــقــول  املــتــوســط. 
العالم ما زالت لم تقل أشياًء كثيرة على أهمية 
ة.  ما قالته وعالجته في طروحاتها السينمائيَّ
الــغــرض مــن املــذكــرات هــو مــســاعــدة صانعي 
قــدرات وامكانيات  السيطرة على  األفــالم في 
السينما لخلق كل شــيء جديد في هــذا الفن 
في  الجمال  وخلق  االنسانية  إلسعاد  النبيل، 
كل مناحي حياتنا بعيدًا عن الحروب والقتل 
ة. وسوف لن نقصر في  واالفعال الال إنسانيَّ
الجديدة لتحقيق ذلك عبر  الخطوات  دعم كل 

شرح تجربتنا الستخالص العبر منها.
الى مجموعة من االقسام هي  الكتاب مقسم 
عن نفسي وعن افالمي وهذا القسم ضم عدة 

مــبــاحــث مــنــهــا كــيــف اصــبــحــت 
مــــخــــرجــــا ســـيـــنـــمـــائـــيـــا 
والـــرســـل االثـــنـــي عشر 
ــــكــــســــنــــدر نـــفـــســـي.  وال
والقسم الثاني بعنوان 
مــــــشــــــكــــــالت اخـــــــــــراج 
الــفــيــلــم ويـــتـــنـــاول فيه 
االنــــفــــعــــال الــنــفــســي 
فـــــي فـــيـــلـــمـــه (دبــــابــــة 
بـــوتـــمـــكـــني ومــــأســــاة 
ـــة واملـــلـــهـــاة  امـــيـــركـــيَّ
والذئاب  السوفيتية 
واملــــاشــــيــــة والتـــقـــل 
بــااللــوان  بــل  ملونا 
املجسمة  واالفـــالم 
ومـــــــــيـــــــــالد فـــــنـــــان 
والـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــون)، 
شابلن  وشــارلــي 
الـــــــــــذي خـــصـــص 
الفـــــــالمـــــــه ثــــالثــــة 

مـــبـــاحـــث هــــي (شـــارلـــي 

والـــغـــالم وهــالــلــو شـــارلـــي والـــدكـــتـــاتـــور فيلم 
ــثــالــث واالخــيــر  ــقــســم ال شـــارلـــي شـــابـــلـــن). وال
سماه «الى األمام دائمًا» وفيه نقرأ على سبيل 
املؤلف  رسمها  واسكتشات  ورسومًا  الختام 

 في إخراج افالمه.
ً
الفالمه وكانت دليال

يـــبـــدأ ايـــزنـــشـــتـــايـــن مــــذكــــراتــــه بــفــصــل كــيــف 
أصــبــحــت مــخــرجــا ســيــنــمــائــيــا فــيــقــول:- عــام 
1913 كـــــان حـــاســـمـــا فــــي تـــحـــول حـــبـــي مــن 
ـــى عــالــم املـــســـرح, بــعــد ان  الــهــنــدســة املــدنــيــة ال
شاهدت مسرحية ماسكاريد ومألت نفسي 
على نحو غير اعتيادي، بحيث اصبح املسرح 
شاغلي.  هي  الهندسة  كانت  أْن  بعد  شاغلي 
املسرح  في  مناظر  ذلــك كمصمم  بعد  فبدأت 
شــؤون  فــي  وعملت  للعمال  الشعبية  للثقافة 
مــخــرجــًا مسرحيًا,  أْن اصــبــحــت  الـــى  اخــــرى 
مخرجًا سينمائيًا  ألكـــون  تمهيد  اكــبــر  وهــو 
فـــي مـــا بــعــد فـــي الــهــيــئــة ذاتـــهـــا. بــعــد الــحــرب 
اللغات الشرقية ال سيما  العاملية االولــى تعلم 
اليابانية التي ساعدته في التمكن من التوليف 
الفيلمي وكتابة السيناريو ألفالمه. كما تأثر 
الفن,  اليسار في  بــآراء جبهة  الفترة  تلك  في 
من  ملجموعة  منظمة  وهــي 
السيناريو  وكــتــاب  النقاد 
منهم  تعلم  التقدميني.  من 
كـــيـــف يــكــتــشــف االشــــيــــاء 
ثـــم يــحــطــمــهــا لــلــتــحــول الــى 
ثــم درس قوانني  آخــر.  عالم 
مــــنــــدلــــيــــف وقـــــــوانـــــــني جــــاي 
كل  بالفن.  ومــاريــوت  ليساك 
ذلــك الكــتــشــاف تـــوراة الحياة 
واســــتــــشــــراف املـــســـتـــقـــبـــل، ال 
ســـيـــمـــا فــــي الـــحـــركـــة الــفــنــيــة. 
العلم هناك جزيئات  فكما في 
والـــكـــتـــرونـــيـــات فـــلـــم ال تــكــون 
فـــي الــفــن جــاذبــيــات يــمــكــن من 
خــاللــهــا الــتــولــيــف او الــتــجــمــيــع. 
ــــك بـــــدأ فــــي الــســيــنــمــا مــن  وبــــذل
أحــدهــمــا خالق  خــالل مظهرين 
وآخـــــر تــحــلــيــلــي، فـــمـــرة اخــتــبــر- 
االبــداع  التحليل في   - كما يقول 
ومرة استخدم االبداع في اختبار 

الفروض املطروحة.

 
ً
نقلة مجيد،  لحنون  األِم)  مـــوِت   )  

ُ
روايــــة  

ُ
تمثل

 فــي مــنــجــِره الـــســـردّي، مــوضــوًعــا وبــنــاًء 
ً
مــهــمــة

ولــغــة، وهـــي فــي الــوقــت نــفــِســه، امـــتـــداٌد ملنجِزه 
الـــســـابـــِق، إذ إّنـــــه لـــم يـــخـــرج عــــّن املـــوضـــوعـــاِت 
 في 

ً
 فــارقــة

ً
االجــتــمــاعــّيــة، الــتــي أصبحت عــالمــة

 عــن زج شخصيته فــي منت 
ً

مــا كــتــبــه، فــضــال
 ذلـــــك، عــبــر تــوظــيــف ثــقــافــتــه 

ُ
ــــروايــــة، ويــتــمــثــل ال

ــــوجــــّيــــة، والــــســــيــــاســــّيــــة، والــــســــردّيــــة،  االيــــديــــول
والـــشـــعـــبـــّيـــة، فـــي مـــنت الـــــروايـــــة، وهــــو مـــا جعل 
الرومانسية،  الشعرّية/  اللغة  بــني  تتباين  لغته 
ـــتـــحـــول الـــحـــديـــث   والــــلــــغــــة املــــبــــاشــــرة ، حـــــني ي
 ، إلــى مــوضــوعــات أخـــرى، ذات تــوجــٍه سياسيٍّ
، ويبدو أن مرد ذلك؛ يعود لطبيعته نفسه، 

ً
مثال

بدايته مع  الشعري، فقد كانت  بالجانب  وولعه 
القصة؛  لكتابة  اتجه  ما  الشعر، ولكنه سرعان 
بــســبــب قــــرب الــقــصــيــدة مـــن الــقــصــة ، وكــانــت 

حصيلته عدًدا من األعمال القصصّية. 
فلم يستطع أن يخرج من هذه اللغة التي ميزته 
اب العراقيني، وصارت جزًءا 

ّ
ت
ُ
عن غيره من الك

من نزعته في كتابة القصة والــروايــة على حدٍّ 
ســـواء. ولــعــل مــن املفيد الــقــول – هــنــا- إنَّ تلك 
 طابًعا عاًما 

ُ
السمات اللغوّية التي ذكرتها، تمثل

في ما كتبه، ولكنه من جهٍة أخرى، ال يفرضها 
على شخصياته فرًضا، وإنما يبثها، في منت 
عمله، بحسب طبيعة الشخصية التي يتخّيرها 
الــواقــع املعيش، وهــو مــا يمكن تلمسه في  مــن 
التي  البسيطة  الــشــفــافــة  فــالــلــغــة  األم)،  مـــوت   )
تقترب من املورد الرومانسي، تبدو على لسان 
الـــراوي املــشــارك، (رأفـــت) الــتــي ابــتــدأت الــروايــة، 
عائلته،  بها  مــرت  الــتــي  لــألحــداث  باسترجاعه 
وألــفــت بـــؤرة املــوضــوع االجــتــمــاعــي، فيها، تلك 
الــعــائــلــة الــتــي تــتــكــون مـــن: عــبــد الــغــفــور( األب)، 
وليلى ( األم)، وآمــال ( األخــت)، ورأفــت ( األخ)، 
ونزهت (األخت) التي تزوجت ولم يبق لها دور 
في األحــداث، إذ انقطعت عنهم مع زوجها إلى 

كركوك، ثم هاجرت من بعد إلى كندا. 
 تبدو تمظهرات لغته الرومانسّية، في املشاهد 
تــهــيــمــن عليها  الـــتـــي  املــشــاهــد  أو   ، الــوصــفــيــة 
الحر، ففي األولــى، يصف رأفت  التداعي  تقنية 

حــالــة أّمــــِه املــريــضــة، ليلى، 
املـــــرض،  اعـــتـــلـــهـــا  أن  بـــعـــد 
وجـــعـــلـــهـــا ال تـــقـــوى عــلــى 
نــــشــــر مــــالبــــســــهــــم عــلــى 
والصمت  الغسيل،  حبل 
ـــــفَّ الـــبـــيـــت كـــلـــه:»  ــــــذي ل ال
صــمــت، ال شــــيء ســوى 
ما  أشــق  ولعل  الصمت، 
نهاية  فــي  فتى  يواجهه 
أو بداية  الرابعة عشرة، 
الــخــامــســة عـــشـــرة من 
عـــــــمـــــــره، هـــــــو صـــمـــت 
ابــــن  نــــــــداء  عــــلــــى  األم 

موجوع». ص29. 
وبـــــهـــــذه الــــلــــغــــة الـــتـــي 
امــتــاحــت مـــن الـــواقـــع 
بــقــدر، ومـــن الــخــيــال 
آخــر،  بقدر  والشعر 

يواصل رأفــت سرد ما 
حــدث بــني ســعــاد، وعــبــد الغفور، 

إيــذاًنــا  كـــان  الـــذي  بينهما،  املنتظر  واملــوعــد 
بــاالقــتــران بــيــنــهــمــا، يــصــور رأفــــت هـــذا الــلــقــاء، 
املنضدة طائران  بالقول:» وضعت كفيها على 
يــســتــدعــيــان طــائــريــن يــحــومــان قــريــبــا منهما. 
 عن 

ُّ
اشتبكت االجنحة في وصال ناعم، يشف

لهيٍب كامن الرغبة ال يطفئها املطر الذي انصبَّ 
ب شفتيه بحالوة شفتيها». 

ّ
متهاود منذ أن رط

ص 181 
 أمــــــا الـــفـــتـــور او املــــبــــاشــــرة الــــتــــي تـــلـــف لــغــتــه 
الـــســـرديـــة حـــني يــكــون الــحــديــث عـــن الــســيــاســة 
كالتاريخ  أخــرى  ومــا جاورها من موضوعات 
، فـــيـــمـــكـــن أن نـــقـــف عـــلـــيـــه، فـــــي حـــديـــث 

ً
مـــــثـــــال

 

رأفــــت عـــن ســيــرة والـــــده ( عــبــد الــغــفــور) وهــو 
 حــــديــــث يــــغــــدو مـــــبـــــاشـــــًرا، وتـــغـــيـــب عـــنـــه تــلــك 
ـــتـــي شــخــصــنــاهــا فــــي وصــــفــــه، أو  الـــــحـــــرارة ال
الــتــي يستعيد فيها ذكـــرى مــكــان أو  تــداعــيــاتــه 
امــــــرأة.  يــقــول رأفـــــت: عــــارض مـــبـــادئ االنــظــمــة 
 كبيًرا لكي ال يخدم في 

ً
القمعية بشدة ودفع ماال

الجيش الشعبي، سحب يده من الثورة األيرانية، 
بــعــدمــا ضــربــت حـــزب تــــوده، وفــكــكــت خــاليــاه، 
أمريكّية  االيرانّية مؤامرة  العراقّية  الحرب  وعد 
العراقي  الشعبيني  لــضــرب  مــحــلــّيــون،  أدواتــهــا 

النفوذ  وبسط  وااليراني، 
دول  عـــــلـــــى  األمــــــريــــــكــــــي 

الخليج». ص33. 
 إنَّ كــتــابــات حــنــون مجيد 
 مزيًجا 

ّ
أو غيره لم تكن إال

يبثونها  التي  ثقافتهم،  من 
فـــي شــخــصــيــاتــهــم؛ بـــل ثمة 
ــــاب يــــــرون أنــفــســهــم فــي 

ّ
كــــت

شــــخــــصــــيــــات بـــعـــيـــنـــهـــا، بــل 
الحقيقّية  شخصياتهم  هــي 
يـــدفـــعـــون بـــهـــا فــــي أعــمــالــهــم 
ـــــســـــردّيـــــة، ، وربـــــمـــــا حـــنـــون  ال
نجد  فقد  منهم،  واحـــد  مجيد 
لـــهـــذه الـــثـــقـــافـــة مـــســـاربـــهـــا فــي 
الــــــروايــــــة فــي  ــــــة؛ بــــل إن  ــــــرواي ال
 شــقــهــا الـــســـيـــاســـي، تــعــبــر عــن 
مواقف حنون مجيد نفسه من 
الطائشة  والــســيــاســات  الــحــروب 
للحقبة السياسّية السابقة، وما 
تبعها مــن ويـــالت، وقتل ودمــار 

وفساد. 
ن  أطلقها إ التي  السياسّية  اآلراء  تلك 

رأفت، ونسبها ألبيه، ربما ال تكون آراء الروائي 
نفسه، لكنها تدور في فلك ما يؤمن به، وتشير 

بطرف خفي إلى يساريته وتقدميته. 
 وال تــخــلــو تــلــك الــلــغــة املــنــداحــة مـــن فــيــوضــات 
الــرومــانــســيــة، مــن إضـــــاءات فــلــســفــّيــة، ينثرها 
الـــــروائـــــي هـــنـــا أو هــــنــــاك، وهـــــي تـــمـــثـــل جــمــلــة 
ثــقــافــتــه وقـــراءتـــهـــا فـــي مــتــون الــفــلــســفــة، فعلى 
ــعــبــارة عــلــى لــســان   ســبــيــل املـــثـــال، تــأتــي هـــذه ال
رأفــت، وهــو يتحدث عن أمــه بوصفها ضحّية: 
إنــهــا ضــحــّيــة. وكـــم مــن أمــثــالــهــا ذهــبــوا كــذلــك، 
 حياتها وأمــثــالــهــا هــبــاء، كــل حــيــاة بريئة 

ُّ
فــكــل

ذهــــبــــت مـــظـــلـــومـــة هــــي تـــعـــاســـة مـــطـــلـــقـــة، وكـــل 
حــيــاة باطلة ذهــبــت ســعــيــدة، هــي شــقــاوة مــّرت 
العبارة تصور  فهذه   دونــمــا حــســاب». ص10. 
مبلغ األســـى الـــذي نـــال قــلــب رأفــــت، ال بوصفه 
ـــراوي املــشــارك فحسب؛ بــل عبر مــن خاللها  ال
عـــن مــــدى تـــبـــرِمـــه مـــن أن ال تـــكـــون لــيــلــى هي 
الوحيدة ممن عاشت حياتها وماتت من دون 
أن تحصل على شيء، فثمة أخريات يشاركنها 

هذه النهاية املأساوّية. 

 وهذا القسم ضم
صــبــحــت 

ر
.

ه

ة
شـــارلـــي

ي

،

ى

 ما 
الغفور، ًعبد
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وعبر ”رياض“ عن مخاوفه من تكرار 
التراكمي  الروسي  العقوبات  سيناريو 
الــــــذي ابـــعـــد الـــريـــاضـــيـــون الـــــــروس عــن 
الـــبـــطـــوالت ملــــدة طــويــلــة لــلــخــطــأ نفسه 
والكثر من اتحاد ومن املمكن ان تكون 
الــعــقــوبــة تــراكــمــيــة فـــي حــــال اضــيــفــت 
خـــروقـــات وثـــوابـــت تــعــاطــي مــنــشــطــات 
بناء  اتــحــادات  مــن  عراقيني  لرياضيني 
االجسام والعاب القوى وبعض االلعاب 
االثقال  رفــع  اتحاد  عن  القتالية فضال 
ـــة ســـتـــكـــون الــعــقــوبــة  ـــحـــال وفـــــي هـــــذه ال
االوملبية  اللجنة  من  وتصدر  مشتركة 

الدولية . 
التدخل  وردا على سؤال حول امكانية 
لــتــالفــي الـــعـــقـــوبـــات اكــــد ”ريـــــــاض“ ان 
الــفــحــوصــات املــخــتــبــريــة تــمــت مــن قبل 
شــــركــــات عـــاملـــيـــة مـــعـــتـــمـــدة واليـــمـــكـــن 
الــتــدخــل ابــــدا البـــعـــاد شــبــح الــعــقــوبــات، 
تدخالت  السابق حتى  فــي  تفلح  لــم  إذ 
الــرئــيــس الــروســي بــوتــني إلبــعــادهــا ولو 
كـــــان األمــــــر يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــة املـــاديـــة 
والـــغـــرامـــة لــهــان عــلــيــنــا تــالفــيــهــا ولــكــن 
املشكلة اكبر بكثير وهي نتيجة حتمية 
املركبات  هــذه  مــع  التعامل  فــي  للجهل 
ومعرفة ما هو مسموح به من مكمالت 
غذائية ضرورية لبناء الجسم الرياضي 
الــعــضــالت  ومـــا هــو مــحــظــور لتنشيط 
منوها   ، قبوله  اليمكن  خرقا  ويشكل 
بــانــهــا مشكلة يــشــتــرك بــهــا الــريــاضــي 
ــنــادي واالتــحــاد وان كنا قــد حذرنا  وال
لدائرة  ومحاضرات  دورات  عبر  مــرارا 
الطب الرياضي ولكنها غير كافية مالم 
والداخلية  الصحة  وزارات  بها  تشترك 
تشريعات  بمنظومة  وتتعزز  والشباب 
متكاملة من البرملان فضال عن الجهد 
التوعية  فــي  الــريــاضــي  لــالعــالم  الكبير 
والــتــثــقــيــف الجـــل اكـــســـاب الــريــاضــيــني 
القوانني  وجميع  باملحظورات  حصانة 
ــــريــــاضــــيــــة الـــــتـــــي تــــخــــص ألـــعـــابـــهـــم،  ال
املعنية  لــالتــحــادات  يكون  ان  ويفترض 

واالندية دورها البارز في هذا اإلطار. 

تــوجــد فـــي الــعــالــم حــالــيــًا أربــــع شـــركـــات عــمــالقــة 
الجودة  تقدم  واستشارية،  خدمية  إمكانات  ذات 
لعمالئها وتسهم في تطوير الخطط الستراتيجية 
العامة والتجارية واالستثمارية ايضًا ولديها طواقم 
متميزة في صياغة وإعداد األنظمة والقوانني على 
غــرار شركة  ”ديلويت“ و ”بــرايــس ووتــر هاوس 
كــوبــرز“، و ”إرنــســت ويــونــغ“، ”كــيــه بــي إم جي“ 
ويــبــرز هــنــا اســـم مــؤســســة ديــلــويــت الــعــاملــيــة التي 
لديها 26 فرعًا في 14 دولــة في اوروبـــا والشرق 
الخليج  فـــي دول  تـــجـــارب عـــديـــدة  االوســـــط ولــهــا 
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وأستراليا إذ أشرفت 
وتعديل  ومــراجــعــة  كتابة  أربـــع ســنــوات على  قبل 

الــنــظــام األســـاســـي الــخــاص بـــالـــدوري الــســعــودي، 
فضال عن رابطة دوري املحترفني وتم إرساله إلى 
أعضاء الهيئة العامة وإلى األندية املحترفة لغرض 
إبــــداء املــالحــظــات الــقــانــونــيــة عــلــيــه، قــبــل اعــتــمــاده 
الــفــيــفــا نظير مبلغ قــدره  رســمــيــًا وتــصــديــقــه فــي 
40 ألف يورو تم دفعه الى الشركة  املذكورة التي 
الخاصة  األنظمة  من  العديد  بتعديل  أيضا  قامت 
باللجنة االوملبية البريطانية والكثير من االتحادات 

االخرى.
 - عاملية  استشارية  بشركة  االستعانة  فكرة  إن 
ضليعة فــي صــيــاغــة الــلــوائــح والــبــنــود الــريــاضــيــة 
ولديها رجال خبروا دروب القانون وخفاياه ولهم 
في  متراكمة  بــقــدرات  ويتمتعون  رصينة  تجارب 
بجميع  عميق  إملــام  ولديهم  التفاوضية  الــخــبــرات 

االنــظــمــة األســاســيــة فــي الفيفا والــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الـــدولـــيـــة - ، لــيــس إقـــــالال مـــن الـــخـــبـــرات الــعــراقــيــة 
املتميزة في الداخل أو تلك املنتشرة في جميع دول 
استشارات  إلى  ماسة  بحاجة  اليوم  لكننا  العالم، 
القانوني  املحتوى  تعزيز  الــى  تهدف  حديثة  فنية 
الــكــروي بغية  الــعــامــة والــجــمــهــور  ألعــضــاء الهيئة 
للوائح  املطابقة  املعلومة  على  سريعا  الــحــصــول 
التغييرات  إلجــراء  منها  النفاذ  يمكن  التي  الفيفا 
أو الــتــعــديــالت مــن خــالل األســئــلــة واالجــوبــة ومن 
صــلــب فـــقـــرات الــنــظــام األســـاســـي املــطــبــق حــالــيــًا 
أوقعتنا  الــتــي  الشخصية  االجــتــهــادات  عــن  بعيدًا 
في غياهب الجهل القانوني والتفسيرات الخاطئة 
واملــطــبــات الــكــارثــيــة فــضــال عـــن رســـم ســيــاســات 
وتطوير  االقتصادية  التنظيمية  األخــرى  االتــحــاد 

فكرتي  مــع  انسجاما  الــتــجــاري  االستثمار  فــكــرة 
الــخــصــخــصــة والــتــمــويــل الـــذاتـــي وتــعــظــيــم املــــوارد 
املــالــيــة لــالتــحــاد . كــمــا يــجــب أن نــضــع الــعــديــد من 
العاملية  الــشــركــات  تلك  مــع  التعاقد  قبل  الــشــروط 
بأن تقوم  والعاملية  الخليجية  التجارب  على غــرار 
تــلــك املــؤســســات االســتــشــاريــة بــتــدريــب طواقمنا 
عمل  وورش  تدريبية  دورات  في  وزجهم  املحلية 
مــســتــمــرة، بــحــيــث يــتــم تــجــهــيــز طـــاقـــات عــراقــيــة 
بني  الــوصــل  همزة  لتكون  وإداريــــة شابة  قانونية 
الــكــرة، والــزامــهــا  الــشــركــات األجنبية واتــحــاد  تلك 
بإعداد دراسات خاصة لتطوير الخطط املستقبلية 
لوائح  بحسب  والــتــشــريــعــات  باألنظمة  واالرتـــقـــاء 
االعتراف  علينا  السارية.  األوملبية  واللجنة  الفيفا 
بأن  فــيــه،  املبالغ  بالنفس  االعــتــداد  عــن  بعيدًا  هنا 

الرياضية جمعاء ال تعرف أي شيء  مؤسساتنا 
عــن طــلــب ”االســتــشــارة الــقــانــونــيــة“ مــن شــركــات 
عاملية متخصصة ذات تواصل وتماس مباشر مع 
املنظمات الدولية التي تلبي معايير ”الفيفا“ على 
سبيل املثال، بل حتى هذه اللحظة لم تترسخ تلك 
الرياضية  اإلدارة  ملف  يدير  من  عقل  في  الفكرة 
في  بها  ليستنير  العناوين،  بمختلف  الــعــراق  في 
كالتي  املــشــكــالت  مــواجــهــة  الصعبة عند  املــواقــف 
للمكتب  الجماعية  االســتــقــالــة  تقديم  بعد  حــدثــت 
تؤثر  ال  او غيرها كي  السابق  لالتحاد  التنفيذي 
فــي مــعــرفــة مــســؤولــيــات وحــقــوق أعــضــاء الهيئة 
العامة الذين يغط البعض منهم في سبات عميق 
كما  واالصطفافات  بالتحالفات  الشروع  بانتظار 

جرت العادة في كل مرة .
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للرياضة  يكون شامال  يكاد  بل وشلل  تعطيل،  ما يحدث من  لــوال 
أن  أتمنى  ماكنت   , اللعينة  كــورونــا  جائحة  بسبب  كله  الــعــالــم  فــي 
أبــعــادهــا ومــدلــوالتــهــا الرياضية  لــهــا  تــمــر مناسبة ريــاضــيــة كــبــيــرة 
والتاريخية كتلك التي مرت االسبوع املاضي مرور الكرام، اذ وافقت 
في هــذا األســبــوع وتحديدا يــوم األربــعــاء املنصرم الــذكــرى السنوية 
التاسعة والثمانون لتأسيس نادي الجوية أكبر وأعرق وأقدم أنديتنا 
الرياضية وأكثرها صراعا مع مختلف التحديات الجل أثبات الذات 
أعلنت والدة  الــعــام 1931  مــن  نيسان  يــوم 22  . ففي  الــوجــود  قبل 
الرياضة  أن  الــقــول  يمكن  تاريخية  فــي مرحلة  الــجــويــة  الــقــوة  نـــادي 
العراقية كانت في حينها مازالت تحبو بل وتتلمس الخطى بصبر 
الهواية  بــاب  من  الرياضة  عشقوا  رواد  من  وبمجهودات شخصية 
ألجل أن تضع رياضتنا أولى الخطوات في الطريق الصحيح بالرغم 
من أن فترة الثالثينيات من القرن املاضي وكما هو معروف كانت 
واحــــدة مــن فــتــرات املــخــاضــات الــصــعــبــة في 
تاريخ العراق الحديث وكــان من الصعب في 
ظل تلك الظروف أن تعلن والدة ناد رياضي 
والعراق مازال يبحث عن السبل اآليلة لوضع 
مــقــومــات الـــدولـــة الــحــديــثــة . وهــكــذا وقــبــل أن 
تــعــلــن الـــــوالدة الــرســمــيــة لــلــحــركــة الــريــاضــيــة 
االوملـــبـــيـــة فـــي الــــعــــراق بــســبــعــة عــشــر عــامــا 
أســـس نـــادي الــقــوة الــجــويــة كــيــانــه الــريــاضــي 
الكبير الذي ظل شامخا حتى يومنا اذ صار 
الـــنـــادي األثـــيـــر مــصــنــعــا حــقــيــقــيــا تــخــرجــت 
اللعب  الــريــاضــيــة فــي  فــيــه مختلف األجــيــال 
بــابــا (رحمه  ولــيــس عمو  والــتــدريــب واالدارة 
الله ) وحده األشهر بينهم مع أنه األقدم بني 
اخر األحياء من الذين عاشوا وتعايشوا مع 
كل املراحل التاريخية الصعبة والسهلة التي 
مـــرت بــالــنــادي الــعــريــق بــل ويــصــح الــقــول أن 
أثــبــات كــان يمكن  عمو بابا هــو أكبر شاهد 
االعتماد عليه في توثيق الكثير من الحقائق 
واملــنــجــزات الــتــي حققها نـــادي الــقــوة الجوية 
وتحديدا في ميدان كرة القدم خصوصا وأن 
لهذا النادي امتيازا فريدا بني األندية املحلية 
األخـــرى كــونــه الــنــادي الــعــراقــي الوحيد الــذي 
العربية  واملنتخبات  االنــديــة  فــرق  أستقطب 
واالجنبية التي العبت الفريق الكروي للجوية 
في مالعب بغداد . إن استذكار هذه املناسبة 
التاريخية الكبيرة في عمر الرياضة العراقية كان يجب أن اليتم بهذه 
الطريقة الخجولة او حتى السريعة بالرغم من ان كلمة الحق الواجب 
ان تقال هنا أن ظروف الحال تحت رحمة كورونا املدمرة ربما تمنح 
أهل الرياضة عذرا شرعيا في منح هذه الذكرى الكبيرة ماتستحقه 
أقرب  الوقت نفسه نسجل عيبا مزمنا صار  لكننا في  أهتمام  من 
وأصــول  مراسيم  غياب  فــي  ويتجسد  الشديد  لألسف  التقليد  الــى 
اعتبارها  التي يمكن  الكبيرة واملهمة  املناسبات  تلك  االحتفاء بمثل 

حوادث مفصلية بارزة في عمق أرثنا وتاريخنا الرياضي الكبير.
لهم بصمات  كانت  الــذيــن  الــرجــال  لكل  والتبجيل  التحية  أجــدد  واذ 
ما  فــأن  الجوية  لرياضة  الكبير  البنيان  تشييد  فــي  ومــؤثــرة  مهمة 
أبــرز األبناء  أتمناه من الهيئة االداريــة الحالية للنادي وفيها من هم 
املخلصني أن توضع هذه املناسبة التاريخية في عني االعتبار عبر 
انجازاته  تشييد  فــي  أسهموا  ومــن  الــنــادي  رواد  وتكريم  أســتــذكــار 
تشارك  أن  أتمنى  كنت  املهمة  تلك  أن  مع  الخالدة  الرياضية  وماثره 
الرياضية االخرى كــوزارة الشباب والرياضة واللجنة  فيها الجهات 
االوملبية واتحاد كرة القدم ألن ناديا بمثل هذه املواصفات هو شيخ 
من  التمحى  التي  الكبيرة  افضاله  ولــه  العراق  في  الرياضية  االندية 
الذاكرة على عموم الرياضة العراقية مع أن لغة التمنيات صارت تحت 
تحت ظالل  الصحي  الحجر  مــوســم  نعيش  ونــحــن  املــؤجــل  الحجر 

كورونا وهو موسم نتمنى نهايته اليوم قبل الغد بكل تأكيد.  
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وجاء كالم فيليب أمام جلسة البرملان الفرنسي تطرق 
فيه الى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا 
وقــال بانه ال يمكن تنظيم اي حدث يتخطى الحضور 

فيه 5 آالف شخص حتى ايلول على االقل.
وقال فيليب «ال يمكن ملوسم 2019 - 2020 للرياضات 
ــة ومــن بينها كــرة الــقــدم مــعــاودة نشاطها». االحــتــرافــيَّ
وتابع: «أريد التوضيح هنا انه ال يمكن اقامة تجمعات 
فــيــه 5 آالف  الــحــضــور  او اي حـــدث يتخطى  ريــاضــيــة 
شــخــص، قــبــل أيـــلـــول». وكـــان االتــحــاد الــفــرنــســي لكرة 
املــاضــي،  أعــلــنــا منتصف شــهــر آذار  ــقــدم والـــرابـــطـــة،  ال

تعليق جميع أنشطتهما ومسابقاتهما «إلى أجل 
غير مسمى» بسبب تفشي وباء «كوفيد 

.«19 –
وخـــطـــطـــت رابــــطــــة الــــــــدوري الــفــرنــســي 
فــي 11  التدريبات  الــى  الالعبني  لــعــودة 
ايار ثم استئناف الدوري في منتصف 

حــــــزيــــــران، لـــكـــن قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــفــرنــســيــة ســيــجــعــلــهــا تــعــيــد 

النظر وربما اضطرارها الى 
الغاء املوسم كليا.

وعـــقـــدت رابـــطـــة الــــدوري 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 

اليوم  بــان مجلسها سيجتمع  وقــالــت  طــارئــا  اجتماعا 
الفرنسية.  الــحــكــومــة  قـــرار  تــداعــيــات  ملتابعة  الخميس 
واعلنت الرابطة في بيان «سيجتمع مجلس ادارة الرابطة 
في 30 نيسان لدرس التداعيات الرياضية واالقتصادية 

لالجراءات املتخذة من قبل رئيس الوزراء».
فــي وقت  االدارة  بــآخــر ملجلس  وسيلي هــذا االجــتــمــاع 
لم يحدد بعد سيعلن على إثــره رسميا إيقاف موسم 
2019 – 2020». وكــان االتحاد االوروبـــي (ويفا) قرر 
ارجــاء كــأس اوروبـــا 2020 الــى صيف 2021 إفساحًا 
ـــدوريـــات املــحــلــيــة إلنــهــاء املــوســم اذا  فــي املــجــال أمـــام ال
توافرت الظروف الصحية التي ادت الى توقف النشاط 
في منتصف آذار، قبل أْن يستكمل مسابقتي دوري 
االبــطــال والــــدوري االوروبــــي (يــوروبــا ليغ) فــي آب. 
ـــــدوري املحلي  ويــتــصــدر بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان ال
بفارق 12 نقطة عن منافسه املباشر مرسيليا بعد 
مـــرور 28 مــرحــلــة.ومــن املــقــرر أن يلتقي 
بــاريــس ســان جــرمــان مــع سانت 
إتــيــان فــي نهائي الــكــأس، في 
حــــني ســـيـــواجـــه الــفــريــق 
الـــبـــاريـــســـي نــفــســه، 
لــيــون فــي نهائي 
كأس الرابطة.

حّذر العب كرة املضرب البريطاني أندي موراي من عودة 
سريعة الــى املــنــافــســات، فــي ظــل األحــاديــث بــشــأن موعد 
فيروس  تفشي  خلفية  على  املتوقف  املــوســم  استئناف 
الــى «الحياة  الــعــودة  أنــه يجب  كــورونــا املستجد، مؤكدا 

الطبيعية» أوال قبل التفكير باملباريات.
وعــّلــقــت رابــطــتــا املــحــتــرفــني واملـــحـــتـــرفـــات املــوســم 
الكروي منذ آذار املاضي حتى 13 تموز على أقرب 
تقدير، في حني ألغيت بطولة ويمبلدون االنكليزية، 

ثالثة البطوالت األربع الكبرى.
ويعتقد مــوراي، املصنف اوال سابقا على العالم، 
الرياضات  آخــر  أن كــرة املضرب ستكون ضمن 
الــتــي تـــعـــاود نــشــاطــهــا نــظــرا لــــضــــرورات الــســفــر 
«أنا  (32 عاما)  االسكتلندي  وقــال  الالعبني.  لدى 
متأكد أن جميع العبي كرة املضرب يرغبون في 

أقــرب وقــت ممكن، لكن  الــى املنافسة واللعب فــي  الــعــودة 
اآلن هــذا ليس االمــر األهــم، أوال، نريد الــعــودة الــى حياتنا 
املنزل)،  الــخــروج (مــن  الــقــدرة على  الطبيعية، فقط مجرد 
الــى املطاعم واستعادة حريتنا  رؤيــة األصــدقــاء والــذهــاب 
ة». وتابع الالعب املتوج بثالث بطوالت كبرى «ومن  الطبيعيَّ
ثم نأمل انه مع الوقت، ستسمح الظروف بالسفر وتعود 
الرياضة الى طبيعتها. ولكن ال أرى ذلك يحصل قريبًا». 
ويعتقد موراي أن السيطرة على الفيروس ضرورية قبل 

التفكير بعودة كرة املضرب الى طبيعتها املطلقة.
ان يحصل هــو محاولة  يــجــب  مــا  «اول  أن  مــــوراي  ويــعــد 
إيجاد طريقة للحد من تفشي الفيروس، وما إن ننجح في 
ذلك سنتمكن من القيام باألمور الطبيعية بدال من التفكير 

ة». في املنافسات الرياضيَّ
وأكد البريطاني «إذا عدنا الى السفر دوليا، قد يكون هناك 
موجة ثانية من اإلصابات وهذا سيبطئ كل شيء مجددا 

وهذا ما ال يتمناه أحد. فلنعود الى الحالة الطبيعية أوال».

أعـــلـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــالكــمــة أنــه 
ســـحـــب تــنــظــيــم بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 2021 
العاصمة  إلـــى  ومنحها  نــيــودلــهــي  مــن 

الصربية بلغراد.
وقال االتحاد الدولي في بيان أنه فسخ 
عقده مع الهند لعدم تلقيه الدفعات التي 
كان مقررا أن يتسلمها منها، موضحا 
أن االتحاد الهندي يجب أن يدفع غرامة 

قدرها 500 ألف دوالر.
لــكــن االتـــحـــاد الــهــنــدي نــســب الــتــأخــيــر 
في الدفع إلى االتحاد الدولي، موضحا 
أن الــحــســاب املــصــرفــي لــألخــيــر كــان 

«مجمدًا».
وأعرب االتحاد الهندي عن أسفه لقرار 
االتحاد الدولي، وقال في بيان «إن قرار 

العالم  لبطولة  املضيفة  املــديــنــة  تغيير 
اتخذ على عجل ودون تشاور   ،2021
مع االتحاد الهندي»، معتبرا أن العقوبة 

املفروضة عليه «صادمة ومفاجئة».
وأضــــاف أنـــه ال يـــزال يــأمــل فــي إيــجــاد 

«حل ودي» مع االتحاد الدولي.
يـــذكـــر أن االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــالكــمــة 
موقوف من قبل اللجنة األوملبية الدولية 
مــنــذ حــــزيــــران املــــاضــــي، ويـــرجـــع ذلــك 
عــلــى الــخــصــوص إلــــى مــشــاكــل مــالــيــة 
وإداريــــــة خــطــيــرة ومـــتـــكـــررة. وحــرمــت 
الدولي  االتحاد  الدولية  األوملبية  اللجنة 
لــلــمــالكــمــة مـــن املـــشـــاركـــة فـــي تنظيم 
مــنــافــســات ريــاضــة «الــفــن الــنــبــيــل» في 
دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة الــصــيــفــيــة في 
طوكيو، والتي تقع على عاتق مجموعة 

عمل شكلتها اللجنة األوملبية الدولية.

اعترف املهاجم الدولي الفرنسي السابق واملدرب الحالي لنادي مونتريال إمباكت 
الكندي املــشــارك فــي الـــدوري األمــيــركــي تــيــري هــنــري بـــأنَّ «عـــدم معرفة موعد 
استئناف اللعب يعدُّ مسألة معقدة»، مكررًا أن كرة القدم تبقى «ثانوية» في وقت 

يواجه فيه العالم انتشار فيروس كورونا املستجد.
اإلنكليزي  السابق ألندية موناكو ويوفنتوس اإليطالي وأرسنال  النجم  وتسلم 
لم  لكنه  املاضي،  الصيف  مونتريال  لفريق  الفنية  اإلدارة  اإلسباني  وبرشلونة 
يقده سوى في خمس مباريات فقط قبل أن يتوقف النشاط الكروي في أميركا 

الشمالية في 12 آذار املاضي بسبب فيروس «كوفيد - 19».
وكان فريقه يستعد لخوض إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكافاف 
أمام مضيفه أوملبيا الهندوراسي بعدما خسر ذهابا على أرضه 1 - 2، علما بأنه 
يحتل املركز الثاني من املنطقة الشرقية في الدوري االميركي بعد مرحلتني فقط 

برصيد أربع نقاط بفارق نقطتني خلف أتالنتا يونايتد املتصدر.
وقــــال هــنــري الــــذي يــخــضــع لــلــحــجــر الــصــحــي فـــي مــونــتــريــال بــســبــب فــيــروس 
التوقف،  قــرار  «عندما صــدر  الفيديو:  - 19» في مؤتمر صحفي عبر  «كوفيد 
الفني طرحنا بعض األسئلة وقــلــت: ومــع ذلــك فــإن أهم  أنــنــا مــع الجهاز  أتــذكــر 
النظر عن  ثانوية. بغض  القدم  كــرة  للجميع. تصبح  الصحية  الحالة  شــيء هو 
الوقت الذي سيستغرقه (التوقف)، يتعني علينا الصمود مثل أي شخص آخر، 
ألن الصحة هي األولوية قبل كل شيء». وأضاف «لم أسأل نفسي: هل ستكون 
(فترة التوقف) طويلة؟ لم أقل أننا سنضيع الوقت بصراحة، هذه هي الحقيقة 
الصارمة، لم أفكر في ذلك. الصحة قبل كل شيء. إذا كان يتعني علينا االنتظار 

فترة أطول، فسنفعل ذلك. يجب علينا احترام القواعد».
املستمر حــول استئناف  الشك  التعامل مع  الصعب  أنــه من  إلــى  واشــار هنري 
املوسم من عدمه، وقــال «األمــر املعقد هو عدم معرفة متى سنعود إلى امللعب. 
مدربنا للياقة البدنية هو من يقوم بالعمل األكبر في الوقت الحالي. يرسل برامج 
لالعبني، يحاول معرفة ما إذا كان يتم احترامها ويتأقلم مع الوضع. الالعب الذي 

يملك الحس التنافسي، يتعني عليه أن يتدرب ويعمل بجدية».
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دعـــــا الـــنـــجـــم الــــواعــــد لـــنـــادي 
لكرة  األملــانــي  ميونيخ  بــايــرن 

الـــقـــدم الــظــهــيــر األيـــســـر الـــدولـــي 
الـــكـــنـــدي ألــفــونــســو ديــفــيــس إلــى 
أجل  مــن  لالجئني  تبرعات  تقديم 
مواجهة فيروس كورونا املستجد. 
وقـــال ديفيس الـــذي أمــضــى جــزءًا 
مــن طــفــولــتــه فــي مــخــيــم لــالجــئــني، 
الفيديو  عبر  صحفي  مؤتمر  فــي 
الــهــدف  فـــي مــيــونــيــخ «حـــتـــى اآلن، 
األساسي هو جمع األموال ملساعدة 
الــالجــئــني فـــي الــحــصــول عــلــى كل 
مــا يحتاجون إلــيــه». وأضـــاف «من 

الواضح أن التباعد االجتماعي صعب 
املساحة ضيقة  أن  إلــى  بالنظر  عليهم 

الـــالجـــئـــني) وإذا أصـــاب  (فــــي مــخــيــمــات 
فيروس كورونا أحد هذه املخيمات، فقد 
تكون كــارثــة». وتــابــع «أريـــد أن أساعدهم 
قــدر اإلمــكــان. لقد ســاعــدونــي (املفوضية 

املتحدة)  األمــم  فــي  الالجئني  لــشــؤون  العليا 
عــنــدمــا كــنــت فــي املــخــيــم ورغــبــت فــي دعــمــهــم». 
اساسيا  عنصرا  عاما)   19) ديفيس  وأصبح 
في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري 

ـــــــي قــــبــــل  تــعــلــيــقــه املـــــــحـــــــل
تفشي  فــيــروس بــســبــب 

«كوفيد19-»، 
ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد  انضمامه ب
صفوفه  قــادمــا من إلـــى 
وايـــتـــكـــابـــس فـــــانـــــكـــــوفـــــر 

 .2018 وبـــــــــعـــــــــد هـــــــرب فــــــــي 
أســرتــه مــن حــرب أهلية فــي ليبيريا، ُولــد 
ديــفــيــس فــي مــخــّيــم لــالجــئــني فــي غــانــا عــام 
2000. بعمر الخامسة انتقلت أسرته الى كندا 
بمساعدة من املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
الى نادي فانكوفر  في األمم املتحدة، ثم انضم 
انطالق  الــرابــعــة عــشــرة، قبل  وايــتــكــابــس بعمر 
في  للمحترفني  االميركي  الــدوري  في  مسيرته 

العام التالي.
وأنـــفـــق بـــايـــرن مــيــونــيــخ نــحــو 13 مــلــيــون دوالر 
امــيــركــي لــضــّمــه فــخــاض أول مـــبـــاراة مــعــه مطلع 
2019. اصبح اصغر العب يدافع عن ألــوان منتخب 
كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5 اهداف في 
17 مباراة دولية. ومن أجل جمع األموال، شارك ديفيس 
على الخصوص السبت املاضي في مباراة افتراضية تم 
تنظيمها كجزء من دورة في كرة القدم على لعبة الفيديو 
«بي إي إس 2020» بمبادرة من املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني في األمم املتحدة ملساعدة 70 مليون الجئ حول 

العالم.

ي
شطتهما ومسابقاتهما «إلى أجل 

سبب تفشي وباء «كوفيد 

ـة الــــــــدوري الــفــرنــســي 
فــي 11 التدريبات  لــى 
ف الدوري في منتصف 

ن قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
جــعــلــهــا تــعــيــد 

الى طرارها
.

لــــدوري 
 الــقــدم 

م ي
توافرت الظروف الصحية التي ادت الى توقف
ْفي منتصف آذار، قبل أن يستكمل مسابق

االبــطــال والــــدوري االوروبــــي (يــوروبــا ليغ
ي

ـــــدور ويــتــصــدر بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان ال
مرس 12 نقطة عن منافسه املباشر 2بفارق

مـــرور 28 مــرحــلــة.ومــن املــقــرر
بــاريــس ســان جــرمــان
إتــيــان فــي نهائي الـ
ـــنينيـني ســـيـــواج ــحــ
الـــبـــاريـــس
لــيــون 

كأس

دي 
لكرة 

لـــدولـــي 
يــس إلــى 

ي

أجل  مــن 
ملستجد. 
ضــى جــزءًا 
ـنيـنيجــئــني،  ـالـاللــال
الفيديو  ر 
الــهــدف  ن، 
ل ملساعدة 
 عــلــى كل 
ضـــاف «من 

اعي صعب 
ساحة ضيقة 

ي

ني) وإذا أصـــاب 
ه املخيمات، فقد 
يـــد أن أساعدهم 
دونــي (املفوضية 

املتحدة)  األمــم  فــي 
يي

ورغــبــت فــي دعــمــهــم». 
اساسيا  عنصرا  ما) 

ي

اري، متصدر الدوري 

املـــــــحـــــــلـــــــي قــــبــــل 
تفشي  بــســبــب 

«كوفيد19-»،
بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد 
صفوفه  قإلـــى 
وايفـــــانـــــكـــــوفـــــر 

 .2018 وبـــــــــعـــفــــــــي
أســرتــه مــن حــرب أهلية فــي ليب

ي

ـنيـنيجــئــني فــي ـالـالــم لــال ــــديــفــيــس فــي مــخــّي ّ

. بعمر الخامسة انتقلت أسرت
ي يي

2000
بمساعدة من املفوضية العليا لشؤون
الى نادي في األمم املتحدة، ثم انضم 
الــرابــعــة عــشــرة، قب وايــتــكــابــس بعمر 
للمحت االميركي  الــدوري  في  مسيرته 

العام التالي.
مــلــي وأنـــفـــق بـــايـــرن مــيــونــيــخ نــحــو 13

ي

ــامــيــركــي لــضــمــه فــخــاض أول مـــبـــاراة م ّ
. اصبح اصغر العب يدافع عن ألــوان

ي
2019

ا كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5
17 مباراة دولية. ومن أجل جمع األموال، شار

على الخصوص السبت املاضي في مباراة افتر
تنظيمها كجزء من دورة في كرة القدم على لعب
«بي إي إس 2020» بمبادرة من املفوضية العلي
الالجئني في األمم املتحدة ملساعدة 70 مليون ال

ي

العالم.

شكر نادي دربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة االولى االنكليزية 
لكرة القدم، قائده واين روني للدور الذي لعبه لتوصل النادي الى اتفاق مع 
العبيه بشأن التأخر في تقاضي جزٍء من رواتبهم من أجل مساعدته في 

مواجهة التداعيات املالية لفيروس كورونا املستجد.
كما وافق املدرب الهولندي فيليب كوكو وأعضاء الجهاز الفني واالداريون 

واملوظفون على تأجيل تقاضي جزء من رواتبهم.
وجاء في بيان لدربي كاونتي «وافق العبو الفريق االول طوعا على تأخير 
االعــالم،  تداولته وسائل  الــذي  أكثر من  رواتبهم،  كبير من  تقاضي جــزء 
التنفيذي ستيفن  واملدير  الفني  وجهازه  كوكو  فيليب  أيضا  وافــق  بينما 

بيرس وفريقه على تأخير تقاضي جزء كبير من الرواتب».
الفريق  قــائــد  التحديد  أن يشكر على وجــه  الــنــادي  «يــرغــب  الــبــيــان  وتــابــع 
واين رونــي، وكورتيس ديفيس ممثل جمعية العبي كرة القدم املحترفني 
كاونتي  دربــي  أنَّ  ويبدو  قدماهما».  اللذين  والدعم  للمساعدة  الــنــادي،  في 
إذ كان  «تشامبيونشيب»،  االولـــى  الــدرجــة  فــي  ملــوســم إضــافــي  سينافس 
آذار  املنافسات في منتصف شهر  الثاني عشر قبل توقف  املركز  يحتل 
الــى أن الفشل في  الفائت بسبب فيروس «كوفيد - 19».وأشــــارت دراســة 
ليغ» خسائر  «بريمير  املمتاز  االنكليزي  الـــدوري  سيكلف  املــوســم،  إنهاء 

بقيمة ما يقارب مليار جنيه إسترليني (1,2 مليار دوالر).
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فجوة رقمية
ويضــــــــم هــــــــذا العدد األشــــــــخاص االكثر 
فقرا واالكبر ســــــــنا، الذيــــــــن يعدون أكثر 
ظهر 

ُ
عرضة لالصابــــــــة بكوفيد - 19، وت

فجوة رقمية ضمــــــــن النظام عملت كلتا 
الشركتني على تصميمها للوصول الى 
أكبر عدٍد ممكن من األشخاص وحماية 

خصوصية االفراد ايضا.
وتمثــــــــل أجهــــــــزة آيفون من شــــــــركة آبل 

واألجهــــــــزة التــــــــي تعمل بنظام تشــــــــغيل 
غوغــــــــل اندرويــــــــد الغالبيــــــــة العظمى من 
ة البالغ عددها 3.5 مليار،  الهواتف الذكيَّ
والتي ُيقــــــــدر أْن تكون قيد االســــــــتخدام 
النشط على مســــــــتوى العالم في الوقت 
الحالــــــــي. وبذلــــــــك توفر شــــــــبكة ضخمة 
محتملة لتتبع اإلصابات، وبحســــــــب ما 
أظهرته االستطالعات فقد القت الفكرة 

استحسانًا شعبيًا واسعًا.

املتنافســــــــتان  الشــــــــركتان  وتتعــــــــاون 
لتطويــــــــر نظام لتعقب االتصال من اجل 
اطالقه في اقرب وقت من الشهر املقبل. 
رغم ان مشروعهما يعتمد على شرائح 
دت من 

ُ
ة محــــــــددة فق وبرامــــــــج ال ســــــــلكيَّ

مئــــــــات ماليني الهواتــــــــف الذكية والتي ال 
تــــــــزال قيد االســــــــتخدام، خصوصًا تلك 

الصادرة قبل اكثر من خمس سنوات.
 CCS Insight يقول املحلل في موقــــــــع

األساســــــــية  التقنيــــــــة  ”إنَّ  وود):  (بــــــــني 
املحــــــــددة هــــــــي حــــــــول حقيقــــــــة ان هناك 
هواتــــــــف ال تزال قيــــــــد االســــــــتخدام وال 
تحتوي على البلوتــــــــوث املطلوب ونظام 
التشــــــــغيل االخيــــــــر. فاذا كنتــــــــم ضمن 
غيــــــــر مســــــــتفيدة وتملكون  مجموعــــــــة 
هواتف قديمة، ســــــــتفوتون الفوائد التي 

من املحتمل ان يقدمها هذا التطبيق».
وهنــــــــاك مطالبــــــــات ملنظمــــــــات الصحــــــــة 
العامة لدمج تقنيات هذه الشــــــــركات مع 
تطبيقاتهــــــــا الخاصة، التي من شــــــــأنها 
خبر االشــــــــخاص اذا مــــــــا تعرضوا 

ُ
ان ت

ملالمســــــــة مصابني وحثهم على العزل 
الذاتي. وكلما زاد عدد مستخدمي هذا 

التطبيق، زاد نجاح النظام.

هواتف متوافقة
Counter-  ببحســــــــب محللني في موقع
 point Research فــــــــإنَّ نوعًا معينًا من 
البلوتوث في الشرائح واطئة الطاقة الذي 
ُيستخدم لكشف التقارب بني األجهزة 
مــــــــن دون أْن تســــــــتنزف بطارية الهاتف 
غير موجودة في ربــــــــع الهواتف الذكية 
املســــــــتخدمة اليوم على مستوى العالم. 
 عــــــــن أنَّ مليارًا ونصــــــــف املليار 

ً
فضال

ما زالوا يســــــــتخدمون الهواتف القديمة 
 Android او iOS التي ال تعمــــــــل بنظام

مطلقًا.
 Counterpoint يقول املحلل في موقع
 Research نيــــــــل شــــــــاه: ”إنَّ ما يقارب 

امللياريــــــــن مــــــــن مســــــــتخدمي الهواتــــــــف 
املحمولــــــــة علــــــــى مســــــــتوى العالــــــــم لــــــــن 
يســــــــتفيدوا من هذه املبــــــــادرة. وان اغلب 
الذين ال تتوافــــــــق هواتفهم هم من طبقة 
الدخــــــــل املنخفض او من شــــــــريحة كبار 
الســــــــن، وهــــــــم االكثر عرضــــــــة لالصابة 

بفيروس كورونا».
إنَّ انتشار الهواتف الذكية واالستخدام 
الجهــــــــزة معينــــــــة يختلف بشــــــــكل كبير 
حول العالم. فمثال ثمانون باملئة تقريبا 
مــــــــن البالغــــــــني فــــــــي بريطانيــــــــا يملكون 
هواتــــــــف ذكيــــــــة، ومع ذلك ُيقــــــــدر وود ان 
مــــــــا يقارب ثلثي البالغــــــــني فقط يملكون 

هواتف ذات طراز متوافق مع التطبيق.
يقــــــــول وود: «هــــــــذه بريطانيــــــــا التي تعدُّ 
ســــــــوقًا متقدمة جدًا في مجال الهواتف 
الذكية، اما في الهند فيمكن ان تستبعد 
نسبة 70 - 60 باملئة من سكانها فورا».
 Counterpoint Research موقــــــــع  إن 
متفائل جــــــــدا، إذ ُيقدر ان تكون نســــــــبة 
التوافق 88 باملئة في االســــــــواق املتقدمة 
مثل اميــــــــركا وبريطانيا واليابان، بينما 
يمتلــــــــك نصــــــــف ســــــــكان الهنــــــــد تقريبا 

الهواتف املطلوبة.
يقول شاه: «ان عمل شركتي آبل وغوغل 
معا مــــــــن اجل امكانية اســــــــتخدام تقنية 
البلوتوث ملســــــــاعدة الجهــــــــات الحكومية 
لتحديــــــــد ووقف انتشــــــــار الفيروس هي 

خطوة في االتجاه الصحيح».
عن مجلة اوزي االميركية

«خط الدفاع الثاني»
علــــــــى  يحصلــــــــون  ال  لعلهــــــــم 
التصفيق والتكريــــــــم الذي يقّدم 
وللممرضني كل مساء  لألطباء 
في بلدان عدة من العالم من على 
شــــــــرفات املنازل، لكــــــــن اختلفت 
النظــــــــرة إليهــــــــم. اليــــــــوم، يتوقف 
ليتحدثــــــــوا معهم،  أكثــــــــر  الناس 
وبعضهم يكتب كلمة «شــــــــكرا» 
علــــــــى مســــــــتوعبات النفايات أو 
على باب متجر للمواد الغذائية.

إنهــــــــم بالتأكيد يشــــــــكلون «خط 
الدفاع الثاني» فــــــــي الحرب على 
وبــــــــاء «كوفيــــــــد - 19»، ال يمكن 
االستغناء عنهم من أجل تأمني 
الغــــــــذاء، واالتصــــــــاالت، والتنقل، 
وعمليــــــــات التنظيــــــــف والتعقيم، 
ومعظم الوقت مــــــــن دون حماية 
الكمامة والســــــــائل  أخرى غيــــــــر 

املطهر.
وافــــــــق  نيســــــــان،  و25   18 بــــــــني 
خمســــــــون من هــــــــؤالء في بلدان 
مختلفــــــــة علــــــــى أْن يلتقــــــــط لهم 
مصــــــــورو وكالــــــــة فرانس برس 
صورًا فــــــــي مــــــــكان عملهم، بني 
جناح للخضار، أو رف لألدوية، 
أمــــــــام فــــــــرن أو ملحمــــــــة، قــــــــرب 
مســــــــتوعب نفايات، فــــــــي مطبخ 
فــــــــي مقبــــــــرة... وتحدثوا عن  أو 
ضعفهم وغضبهم ورسالتهم...

من أجل لقمة العيش
كثيــــــــرون منهــــــــم ال خيــــــــار آخر 
لهــــــــم غيــــــــر العمــــــــل كــــــــي يؤمنوا 
لقمة عيشــــــــهم، في وقت حولت 
واإلغــــــــالق  العــــــــزل  إجــــــــراءات 
والحجر في العالــــــــم املاليني إلى 
عاطلــــــــني عن العمــــــــل وزادت من 
وتقول  االجتماعيــــــــة.  الفروقات 
األفغانيــــــــة زينب شــــــــريفي (45 
عامــــــــا)، وهــــــــي أم لســــــــبعة أوالد 
وتعمــــــــل في فــــــــرن فــــــــي كابول، 
«الجوع ســــــــيقتل عائلتي قبل أن 
يفعل فيــــــــروس كورونا ذلك إذا 

توقفت عن العمل».
فــــــــي توصيل  العامــــــــل  ويقــــــــول 
الخضــــــــار على دراجتــــــــه النارية 

املصــــــــري كريم خلــــــــف الله (21 
عامــــــــا) «إنها الطريقــــــــة الوحيدة 

للبقاء على قيد الحياة».
بعضهــــــــم يذهب الــــــــى عمله وقد 
تملكــــــــه الخــــــــوف. وتقــــــــول فاتو 
تراوري (43 عاما) من ســــــــاحل 
العــــــــاج التي تعمل فــــــــي التنظيف 
فــــــــي مستشــــــــفى كريمــــــــون في 
إيطاليا، «الخطر موجود في كل 
مكان، ويطال الجميع. نخشــــــــى 
أن نصاب بالعدوى، ونخشى أن 

ننقل العدوى».

في لشبونة، تعّبر بائعة السمك 
البرتغالية عن  لومبــــــــا  إيميليــــــــا 
قلقهــــــــا إزاء عــــــــدد األشــــــــخاص 
الذين تلتقيهم كل يوم، واألوراق 
النقديــــــــة التي تمســــــــك بها، لكن 

«علي أن أدفع فواتيري».
الريســــــــا  البرازيليــــــــة  وتســــــــأل 
ســــــــانتانا (26 عاما) التي تبيع 
الكعــــــــك فــــــــي مدينة ســــــــلفادور 
باهيا في البرازيل «من يريد أن 
يعمل في مثــــــــل هذه الظروف؟»، 
مضيفة «لكن ال خيار لي، هناك 

بطالة (...)، هــــــــذا مصدر رزقي 
الوحيد. لدي طفل في الثالثة من 

عمره».
ويقول عامل النظافة الفرنســــــــي 
تييــــــــري باولي (45 عامــــــــا) إنه 
يواصــــــــل جمــــــــع النفايــــــــات فــــــــي 
مولوز في شــــــــرق فرنســــــــا، ألنه 
كما يقول «لدي ضمير مهني». 
وفــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه يعبر عن 
غضبه قائال «إنها مهنة تعرض 
صاحبهــــــــا ألخطــــــــار، وال أحــــــــد 

يقّدره».

واجب، رسالة
العمل  الــــــــى آخريــــــــن،  بالنســــــــبة 
واجــــــــب: تأمني الخدمــــــــات العامة 
في  خصوصا  واالستمرارية... 
أيــــــــام االضطرابــــــــات. وبالتالــــــــي، 
ال يمكــــــــن لجاكــــــــي فيرني (54 
عاما) إقفــــــــال متجرها الصغير 
للمواد الغذائية في قرية غلينام 
الشــــــــمالية. وتقول  إيرلنــــــــدا  في 
«الســــــــكان هنا يعتمــــــــدون على 
املتجر، إنه أساســــــــي للحصول 
على الســــــــلع الطازجــــــــة واللحمة 

ومــــــــواد التنظيف، والصحف...». 
وتضيــــــــف «بعضهم مســــــــنون، 
ولعــــــــل هذا املــــــــكان هــــــــو الوحيد 
املتاح لهم للتواصل» مع آخرين، 

ولو عبر لوح زجاجي.
أمــــــــا باتريك باليــــــــك (65 عاما) 
الذي ينظم جنازات في ديريلني 
فيقول  الشــــــــمالية،  إيرلنــــــــدا  في 
«إنه واجــــــــب (...) وال يكمن فقط 
في تحضير األوراق الرســــــــمية، 
بل تأمني اتصــــــــال وجها لوجه، 
ونصائح، ودعــــــــم للعائالت التي 

فقدت أحد أفرادها».

في حرب ضد الوباء
وســــــــيلة  هــــــــو  أيضــــــــا  العمــــــــل 
الحــــــــرب ضد  فــــــــي  للمشــــــــاركة 
املســــــــتجد.  كورونــــــــا  فيــــــــروس 
 29) أنــــــــس  الســــــــوري  ويقــــــــول 
عامــــــــا)، إنــــــــه، يشــــــــعر، عندمــــــــا 
يوصل املشــــــــتريات للزبائن في 
بلدة حاالت شــــــــمال بيروت، أنه 
«يعمل مثل األطباء على جبهة» 

محاربة الفيروس.
في ريو، يقــــــــول البرازيلي ثياغو 
فيرمينــــــــو (39 عاما) إنه أنشــــــــأ 
«قــــــــوة ضاربة» مــــــــن أجل تعقيم 
الشــــــــوارع في مدن الصفيح في 
سانتا مارتا. ويضيف «ال أريد 
أن أجلــــــــس وأراقب مــــــــا يحصل. 
طريقتــــــــي في محاربــــــــة فيروس 
كورونــــــــا، هي الخــــــــروج وتعقيم 
الفافيال». ويشير الى أنه يحتاج 
الى املال لشراء املواد الكيميائية 
للتعقيــــــــم والكمامــــــــات  واألدوات 
ومالبس الحماية. ويضيف «أنا 
مســــــــتعد ملواجهة الخطــــــــر (...) 
أريــــــــد أن أحمي أســــــــرتي واملكان 

الذي يقيم فيه أهلي».
آخريــــــــن،  الــــــــى  وبالنســــــــبة 
في  إنســــــــانية محض.  املســــــــألة 
املعلمة  تطّوعت  جوهانسبورغ، 
رايــــــــس جاكوبــــــــس (63 عامــــــــا) 
للعمل في مطعــــــــم صغير يقدم 
طعاما ألوالد الشــــــــوارع. وتقول 
«أن نعيش على األرض ونساعد 
عندما يتــــــــاح لنا ذلك، بركة بحد 

ذاتها».
يضــــــــع  غالســــــــكو،  فــــــــي 
باركلــــــــي  روبــــــــن  االســــــــكتلندي 
(30 عامــــــــا) خدمــــــــات شــــــــركته 
للتنظيفات في خدمة الســــــــكان، 
ويقوم بتنظيف الشوارع. ويقول 
«هــــــــذا أمــــــــر طبيعــــــــي (...). إنها 
مســــــــألة إنســــــــانية وواجب تجاه 
مجتمعنا». ويضيف «إذا ساعد 
ذلــــــــك فــــــــي أن يتجنب شــــــــخص 
واحد اإلصابــــــــة بالفيروس، فإن 

األمر يستحق العناء».
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وقالــــــــت املحمــــــــدي، لـ"الصبــــــــاح": 
نجحــــــــت  املاضيــــــــة  "الســــــــنة 
وهي  اإلفطار)  (هنــــــــا  مبادرتنا 
عبــــــــارة عــــــــن طــــــــاوالت ملختلف 
أنــــــــواع الطعــــــــام للصائمني، هذه 
السنة أحببت أْن تتوسع املبادرة 
لتكون عبارة عن برادات توضع 
بخمــــــــس مناطــــــــق فــــــــي مداخل 

وأقضية األنبار".
وأضافــــــــت "أي شــــــــخص يمكنه 
التبرع بملء البراد بالطعام وهو 
ما الحظته أمــــــــس أثناء عودتي، 
ألجده ممتلئــــــــًا، تعكس املبادرة 
أصالة وكرم وطيب أهل األنبار، 
وتدل علــــــــى التكافل االجتماعي 

ووعي الناس".

لتصــــــــل  املحمــــــــدي  وتســــــــعى 
ة لكل شــــــــوارع  مبادرتها الخيريَّ
وأزقــــــــة مدينتها، ال ســــــــيما أنها 
القت ترحيبًا واسعًا من الجهات 
ة الذين  ة واملــــــــالكات الطبيَّ األمنيَّ
أشــــــــادوا بهمتها في هذا الظرف 
الطــــــــارئ، وتــــــــداول رواد مواقــــــــع 

التواصل االجتماعي العديد من 
الصور لنجــــــــاح املبادرة، والحث 
علــــــــى اســــــــتمرارها علــــــــى مدار 

الشهر.
واســــــــتدركت املحمــــــــدي، وهــــــــي 
تضع الفاكهة في أحد البرادات: 
"رسالتي ســــــــيكملها غيري إذا 

واجهني عائق يومًا ما، لوجود 
الناس الخيرين".

(أحــــــــد  صــــــــالح  غيــــــــث  وقــــــــال 
املبــــــــادرة  "تجســــــــد  األهالــــــــي): 
والتراحــــــــم  والتآخــــــــي  التكافــــــــل 
بــــــــني النــــــــاس فــــــــي هذا الشــــــــهر 
الكريــــــــم، نحــــــــن بحاجة لنشــــــــر 

األزمات  لتجاوز  هكذا مبادرات 
ة، والتعــــــــاون فــــــــي ما  اإلنســــــــانيَّ

بيننا ولنشر ثقافة التطوع".
"وجــــــــدت  حديثهــــــــا:  وختمــــــــت 
الكل،  واملســــــــاندة من  التشجيع 
أتمنــــــــى أْن تبقى املبــــــــادرة تمثل 

واجهة األنبار لكل عام".
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أثنــــــــاء إعادة ترتيب مكتبتي املتواضعة، مســــــــتفيدًا من أيام الحظر، 
الحظــــــــُت وجوَد كــــــــٍم ال بأس به مــــــــن كتب ألفها أصدقــــــــاء وزمالء، 
ة، وأخرى شــــــــعرية حديثة اإلصدار،  معظمهــــــــا مجموعات قصصيَّ
والقليل منها من أدب الســــــــيرة، وبني هذا وذاك وجدُت كتبًا هجينة، 
لم أتمكن من توصيفها، فحني تصفحتها وجدتها تنتقل من هنا 
الى هناك مثل عصفور مرة، ومثل نســــــــر مــــــــرة ثانية، فتاهت علّي 
سطورها، و ضاعت مراميها. وهذا النوع من الكتب يبدو أنه مجرد 

إصدار يشبه ملهاة طفل رضيع!
 ورواية، ألســــــــماء بعضها، تنشر 

َّ
22 كتابًا، بني مجموعة قصصية

للمرة األولى، قرأتها جميعًا، بتمعن، على مدى أيام الحظر، وجدُت 
ــــــــة، امتلكت وعيــــــــًا مجتمعيًا  بينهــــــــا، روايــــــــات ومجاميــــــــع قصصيَّ
ة، تمــــــــد القارئ بخياالت  شاســــــــع املدى، متكئًا على جذور فلســــــــفيَّ
ال نهائيــــــــة من املعرفة والقدرة علــــــــى فهم حقائق الحياة، وتدعو الى 
ــــــــة، وتفقدها، ومراقبتهــــــــا، والتعمق بها،  االرتبــــــــاط بالحياة الواقعيَّ
وتحليل أحداثها، وتفســــــــير ســــــــلوك الناس فيها بواسطة التغلغل 
الى نفوســــــــهم، واستبطان البواعث واألسباب والدوافع الكامنة التي 
توجه هذا الســــــــلوك. وهــــــــذا في رأيي 
إبداٌع كبيٌر في صــــــــورة عطاء أدبي، 
شــــــــبابي، وانعكاس للواقــــــــع املعاش، 
واملتخيــــــــل ايضًا. وبــــــــدت للقارئ في 
ألــــــــق قصصــــــــي جميل، بهــــــــي الطلة، 
وثــــــــراء فــــــــي الغــــــــوص بعوالــــــــم وعي 
الشخوص، وجمال البناء في السرد.
لقــــــــد أعــــــــادت تلــــــــك القــــــــراءات، ثقتي 
ْت قبل  ــــــــة، التي مــــــــرَّ بالقصــــــــة العراقيَّ
ســــــــنوات قليلة بمنزلقــــــــات اإلصدار 
الهــــــــش، املتســــــــم بالكــــــــْم دون اإلبداع، 
قبــــــــل أْن تنهــــــــض من جديــــــــد، لكني، 
اســــــــتغربت، وأنــــــــا أنهــــــــي بعض تلك 
القراءات املشــــــــوقة واملفيدة، انَّ اخوة 
من النقاد كتبوا نقودًا عن بعضها، 
لم تشــــــــر الى إبداعات تلك النتاجات 
التي أشــــــــرُت إليها، إنما تطرقوا الى 
 ،

ً
هنــــــــات ورؤى غير موجــــــــودة أصال

تاب، 
ُ
وكالــــــــوا بكلمات قاســــــــية على ك

يســــــــتحقون اإلشادة والتبشير بهم. وقد أثار استغرابي هذا األمر، 
فالذي أعرفه أنَّ النقد سياق إبداعي مهم، يهدُف الى التقويم وبيان 
 الى رعاية بــــــــذرة املوهبة كي تعطي نتاجات أكثر 

ً
األخطاء، وصوال

 من رمي هذه البذرة بصخرة قســــــــاوة الرأي، والتراب 
ً
إبداعًا، بــــــــدال

السبخ، واملاء األجاج!
ولســــــــُت، هنــــــــا بمعــــــــرض التقليل مــــــــن أهميــــــــة النقد والنقــــــــاد، لكن 
ة، ال يقوم األدب إال بها وعليها. و"النقد"  املوضوعية دعامة أساسيَّ
ة الى التغيير  ال يســــــــتحق أْن يكون نقدًا، إال إذا رســــــــم الطريق املؤديَّ
في تفكيك املحتوى، واســــــــتقراء غير املنظــــــــور، وتلك حقيقة التقت 
عندهــــــــا كل مذاهب النقد الرصينة، فال ضير على الناقد أْن يختار 
أيًا ما يشــــــــاء مــــــــن تلك املذاهــــــــب، ويقدمه لنا بــــــــكل تفصيالته، ولن 
يكون في اختالفنا في مــــــــا يختاره، إنما في رؤاه إْن خالفت األطر 
الصحيحــــــــة في آليات النقد الحكيم. فالنقــــــــد هو باألصل جزٌء من 
حضارة العقل البشــــــــري، واتزانــــــــه في إطالق األحــــــــكام الرصينة، 

ة! وليس ملعبًا تتنافس فيه فرٌق شعبيَّ
بكلمــــــــة قصيرة أقول: إنَّ النقد في أساســــــــه، مصطلح ومنهج، ومن 
ة خطيرة ومهمة  يتصــــــــدى لعملية النقد األدبي، تقع عليه مســــــــؤوليَّ

ة. جدًا، فهو وجدان وضمير املجتمع واإلنسانيَّ

أفـــــــــــــرغ فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
واشـــنـــطـــن مـــن شــاحــنــات 
الــطــعــام الــشــهــيــرة منذ 
زبــائــنــهــا  عـــــزل  أن 
ـــــــرئـــــــيـــــــســـــــون  ال
أنــفــســهــم في 
املــــــــــــنــــــــــــازل 
ومـــــن أجـــل 
الــــــــبــــــــقــــــــاء، 
تــــــبــــــعــــــهــــــم 
مـــشـــغـــلـــوهـــا 

الــــــــــــــضــــــــــــــواحــــــــــــــي إلـــــى 
اإلنترنت  عبر  الطلبات  يتلقون  وأصبحوا 
بــعــد اإلعــــالن عــن خــدمــاتــهــم الــجــديــدة على 

الشبكات االجتماعية.
ومن بني هؤالء املشــــــــغلني، جيسون تيبتون 
وهو أحد الشــــــــركاء الذين يملكون شــــــــاحنة 

"ديرتي ساوث ديلي".
أوقــــــــف تيبتون أخيرا شــــــــاحنته الزرقاء في 
حي ســــــــكني في شــــــــمال شــــــــرق واشنطن 
وسلم شــــــــطائر تم طلبها مســــــــبقا واضعا 
قناعا على وجه، وهــــــــو يلبي طلبات بعض 

الزبائن الجدد.
وقال تيبتون (42 عامــــــــا) "انها مفاجأة 
جيــــــــدة انه أمر جميل. اليــــــــوم كان هناك 

عمل كثير".
بالنسبة إلى هذه املؤسسة الصغيرة 
التــــــــي تضم أربعــــــــة موظفــــــــني، اثنان 
منهم في حالة العــــــــزل، فإنَّ التكيف 
مــــــــع الظــــــــروف الجديدة هــــــــو مفتاح 

البقاء.
وأوضــــــــح تيبتــــــــون "لدينــــــــا حاليــــــــا 
تطبيــــــــق علــــــــى اإلنترنــــــــت لتلقــــــــي 
الطلبات، ونعلن عن جوالتنا على 
"تويتر" وفــــــــي مجموعات األحياء 
على "فيســــــــبوك" كما نعتمد على 

التســــــــويق الشــــــــفوي" من خــــــــالل االحاديث 
املتداولة بني السكان.

ووجد تيبتــــــــون زبائن جــــــــدد في ضواحي 
واشــــــــنطن قــــــــرب جامعــــــــة ميريالنــــــــد حيث 

يعيش أساتذة وطالب.
وقالت أستاذة املوســــــــيقى إليز بليك: "نحن 
نســــــــتمتع بالطهــــــــو في املنــــــــزل لكننا نفتقد 

مجموعة متنوعة من مطاعم العاصمة".
بدا تيبتــــــــون راضيًا عن عمــــــــل اليوم. وقال: 
"لقــــــــد جمعنا مــــــــا يكفي من املــــــــال لتحقيق 

تعادل بني الدخل والنفقات".
إال أنَّ املســــــــتقبل يبدو قاتمًا. وتابع تيبتون 

"نحن بمفردنا، علينا فقط كسب املال".
في أحد الشــــــــوارع العصرية في واشــــــــنطن، 
أوقف كاديم تود ودنفيل ميري شاحنتهما 
"جيــــــــركات نايت" لتقديم الطعام أمام املطعم 
الذي كانا ينويان افتتاحه في الوقت نفســــــــه 

الذي تفشى فيه فيروس كورونا.
ودخل الشــــــــريكان اللذان يبلغــــــــان 28 عاما 
هــــــــذا القطاع في العــــــــام 2012 ببيــــــــع أطباق 
مصنوعة من مــــــــواد عضوية من جامايكا، 

بلدهمــــــــا األصلي، في حــــــــرم جامعة هوارد 
يونيفرسيتي.

ومع نمو األعمال، اشــــــــتريا شــــــــاحنة ثانية، 
وقبل ثمانية أشــــــــهر، قــــــــررا افتتاح مطعمها 

الخاص.
وقال تود "كوفيد - 19 غير كل شيء"، الفتا 
إلى انهمــــــــا توقفا عن العمل بشــــــــكل كامل 

ألسبوعني بعد إعالن اإلغالق في 18 آذار.
لكن بفضل حســــــــابهما على "إنســــــــتغرام" 
والكالم اإليجابي للزبائــــــــن عن خدماتهما، 

بدأت األعمال تزدهر مجددا.
تتسلم الشــــــــاحنة املتوقفة خارج مطعمهما 
طلبــــــــات الوجبــــــــات الجاهزة فيمــــــــا يجوبان 
في شــــــــاحنتهما الثانية مرتني في األسبوع 
للبحــــــــث عن زبائن محتملــــــــني حول جامعة 
هوارد ومجمع ســــــــكني في والية ميريالند 

القريبة.
يأمل زاك غرايبيل، رئيس اتحاد شــــــــاحنات 
الطعــــــــام اإلقليمي الذي يمثــــــــل حوالى 100 
مشــــــــغل، بأن تنتهي األزمة بحلول حزيران 

 للغاية.
ً
لكنه ال يريد أْن يكون متفائال

تمتلك إليزابيث الثانية خبرة واسعة عندما 
يتعلق األمــــــــر باللقــــــــاءات والترحــــــــاب، وفي 
ــــــــة للغاية   ذكيَّ

ً
الوقت نفســــــــه، تعتمــــــــُد حيال

للتخلص من األحاديث اململة واألشــــــــخاص 
غير املرغوب بهم.

وتســــــــتخدم امللكــــــــة خاتــــــــم الــــــــزواج وحقيبة 
يدها إلعطاء إشارات مختلفة، بما في ذلك، 
عندما ترغب في إنهاء الحديث مع شخص 

ما وتبحث عن عذر للمغادرة.

ويعــــــــدُّ تحويــــــــل الحقيبة من يــــــــٍد إلى أخرى، 
إشارة من امللكة ملساعديها بأنها ترغب في 

إنهاء املحادثة واالنتقال ممن تتحدث إليه.
أما إذا أرادت مغادرة حدث ما بأكمله، فإنها 

تضع حقيبتها على الطاولة.
وإذا لم تستطع استخدام حقيبة يدها، فإنَّ 
امللكة تستخدم خاتم زواجها لبعث رسائل 
إلى املسؤولني امللكيني، إذ تقوم امللكة بإدارة 
خاتــــــــم زواجهــــــــا برفق، لتؤكــــــــد رغبتها في 
إنهاء املحادثة بسرعة، ويعني إدارة الخاتم 

بشكل أسرع أنها تود املغادرة على الفور.
اإلشــــــــارات،  لهــــــــذه  اســــــــتقبالهم  وبمجــــــــرد 

سيسارع املوظفون ملقاطعة املحادثة قائلني 
إنَّ امللكــــــــة مطلوبــــــــة من أجــــــــل أمر ضروري 

آخر.
ولكــــــــنَّ األمر ال يقتصر فقــــــــط عندما تكون 
امللكة فــــــــي الخــــــــارج، إذ إنَّ إليزابيث الثانية 
لديها املزيد من الحيل الذكية التي تعتمدها 

أيضا داخل القصر.
فأثناء وجودها في قصــــــــر باكنغهام، قيل 
إنَّ امللكــــــــة لديها جرٌس مخــــــــٍف ترنه عندما 
تريــــــــد مــــــــن املوظفني فتــــــــح األبــــــــواب ملرافقة 
الشــــــــخص الذي ترغب في إنهــــــــاء املحادثة 

معه على الفور.

انتهــــــــى املخــــــــرج الســــــــينمائي محمد ســــــــعيد الالمي من 
تصوير مشاهد فيلمه الروائي القصير "العمل شرف".

يســــــــلط الفيلم الذي تبلغ مدة عرضــــــــه 12 دقيقة الضوء 
ة من خالل  على املشكالت التي تعيشها األسرة التعليميَّ
 في سلك التدريس. يجسد شخصيات 

ُ
قصة شاب يعمل

 عن مخرج الفيلم، 
ً
الفيلم الفنانة إيمان عبد الله، فضال

ومــــــــن املؤمــــــــل عرضه علــــــــى إحــــــــدى القنوات 
ة مطلع الشهر املقبل. الفضائيَّ

2018
 " "

.

أفـــــــــــــرغ فــــــــيــــــــروس
واشـــنـــطـــن مـــن
الــطــعــام الــش
عـــــز أن 
ـــــــر ال
أ

م
الــــــــــــــضإلـــــى 

ع الطلبات  يتلقون  وأصبحوا 
ــــالن عــن خــدمــاتــهــم الـ ــبــعــد اإلعــ

الشبكات االجتماعية.
ومن بني هؤالء املشــــــــغلني، جيس
وهو أحد الشــــــــركاء الذين يملكو

"ديرتي ساوث ديلي".
أوقــــــــف تيبتون أخيرا شــــــــاحنت

ي يي

حي ســــــــكني في شــــــــمال شــــــــر
وسلم شــــــــطائر تم طلبها مســـ

قناعا على وجه، وهــــــــو يلبي ط
الزبائن الجدد.

عامــــــــا) " وقال تيبتون (42
جيــــــــدة انه أمر جميل. اليــــــــو

عمل كثير".
بالنسبة إلى هذه املؤسس
التــــــــي تضم أربعــــــــة موظ
منهم في حالة العــــــــزل،
مــــــــع الظــــــــروف الجديدة

البقاء.
وأوضــــــــح تيبتــــــــون "لد
تطبيــــــــق علــــــــى اإلنترن
الطلبات، ونعلن عن ج
"تويتر" وفــــــــي مجمو
على "فيســــــــبوك" كما

الالانتهــــــــى املخــــــــرج الســــــــينمائي محمد ســــــــعيد الالمي من 
تصوير مشاهد فيلمه الروائي القصير "العمل شرف".

يســــــــلط الفيلم الذي تبلغ مدة عرضــــــــه 12 دقيقة الضوء 
الالة من خالل  ةةت التي تعيشها األسرة التعليميَّ َّ املشكال الالعلى
شاب يعمل في سلك التدريس. يجسد شخصيات  قصة

 عن مخرج الفيلم،
سًس
الالالفيلم الفنانة إيمان عبد الله، فضال

ومــــــــن املؤمــــــــل عرضه علــــــــى إحــــــــدى القنوات 
ة مطلع الشهر املقبل. ةةالفضائيَّ َّ
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