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" ـــوقــراطــيــ "الــهـــســتــيــريــ بــالــد
ووســائـل اإلعالم "الــفــارغــة" الــعــامــلــة
ـوقـراطـيـ في حلـسـابـهم. واتـهم الـد
مــؤتـمـر صــحـافي عــقـده في نــيـويـورك
وبـدا فـيه مـتـعبـا بـ"تـعـذيب" أشـخاص
. كـما نـدد النـائب أندي بـيغز مـحتـرم

ــعـيــبـة" ــوقـراطــيـ "ا ــعـامــلـة الــد
لــلــرئــيس وقـال فـي تـصــريح لــشــبــكـة
فــوكـس إن "دوافــعــهم احلــقــيــقــيــة هي
الـتـأثيـر على نـتيـجـة االنتـخابـات". لكن
وسـيلـة الدفـاع الفـضلى تـبقى الـهجوم
ويـركـز ترامب وأنـصاره هـجومـهم على

اخلـطــورة يـبـرر الـشـروع بـآلـيـة عـزل ال
تستخدم سوى في حاالت نادرة جدا.
ورد تـرامب ببنـاء دفاع يقـوم على ثالثة
عـناصر هي تـأكيد بـراءته وطرح نفسه
في مـوقع الضحية وتـوجيه التهمة إلى
جـو بـايـدن. ويـردد تـرامب مـنـذ أسـبوع
أن اتـصاله بـزيلـينسـكي كان "خـاليا من
أي شوائب" و"قانونيا تماما" و"عاديا".
وأرسل الـــبــيت األبــيـض بــاخلــطــأ إلى
ـــوقـــراطـــيـــ األربـــعـــاء "عـــنـــاصــر د
ـسـاعـدة اجلـمـهـوريـ تـواصل" أُعـدّت 

في الـكونـغرس في الـدفاع عن الـرئيس.
وتــشـدد الــوثـيـقــة عـلى أن الــرئـيس "لم
يــقــدم أي مـقــابل" لــنـظــيــره األوكـراني.
ويردد العديد من حلفاء ترامب منذ ذلك
احلـ هذه احلجج نـفسهـا ومن بينهم
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 وقـال الـنـائب اجلـمهـوري مـارك مـيدوز
مـتحـدثا لـشبـكة "فـوكس بيزنـيس" التي
تــلــقـى مــتــابــعــة واســعــة في األوســاط
احملــافــظــة إن "الــرئــيس لم يــرتــكب أي
خـطأ". لـكن بالـرغم من هذه اجلـهود لم
ـسـتوى يـجـد الـرئيس عـبـارة مـجديـة 
الـــشـــعـــار الـــذي ردده بال تـــوقف خالل
الـــتــحـــقــيـق في الـــتــدخل الـــروسي في
انـــتــخــابــات  2016 حـــيث أعـــلن عــلى
ـنــابـر "ال تــواطــؤ ال عـرقــلـة". جــمـيـع ا
وكـتب تـرامب في تـغـريـدة عـلى حـسابه
الـذي يتـابعه  65مـليـون شخص "حـملة
مـضايـقة لـلرئـيس" مضـيفـا "إنهـا أسوأ
حــمــلــة مــطــاردة ســيـاســيــة في تــاريخ
ـــــــتــــــحـــــــدة" مـــــــنــــــددا الــــــواليـــــــات ا
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جــو بـايــدن. ونــشـر الــرئــيس اجلـمــعـة
إعالنـا انـتـخـابـيـا يـؤكـد أن "جـو بـايـدن
ــلـيـار دوالر إن أقـالت وعــد أوكـرانـيـا 
ـدعي العام الذي كان يحقق في شركة ا
ابــنه". وعــمل هــانــتــر بــايــدن حلــسـاب
مــجـمـوعــة غـاز أوكـرانــيـة اعــتـبـارا من

{ واشــنــطن - (أ ف ب): شـن الـرئــيس
ـهـدد بـآلـيـة األمـيــركي دونـالـد تـرامب ا
عـزل هجـوما مضـادا شرسا مـعوال على
حـلـفـائه اجلـمـهـوريـ ووسـائل اإلعالم
ـؤيـدة لـه وحـسـابه عـلى تـويـتـر عـلى ا
أمل نـقل مركز االهتمام منه إلى خصمه
جـو بايدن. "إننا في حـرب". تلك اجلملة
الـتـي قـالـهـا تـرامب فـي جـلـسـة خـاصـة
تـختـزل وضع الرئيس الـبالغ من الـعمر
 73عاما والذي يستعد خلوض أشرس
مـــعــــاركه حـــتى اآلن. ويــــواجه تـــرامب
وسط حــمـلــته لــلـفــوز بـواليــة رئـاســيـة
ثـانـية خـطـر عزلـه وفق آليـة لم يـسبق
لـلـكـونـغـرس أن اسـتـخـدمـهـا في تـاريخ
تـحـدة سوى ضـد اثـن من الـواليـات ا
أسـالفه. وإن كــانت فــرص عــزله تــبــقى
ضـئيلة في ظل الغالـبية اجلمهورية في
مــجـلس الـشـيــوخ إال أن اخلـطـر يـبـقى
جـســيـمـا إلى حـد يــتـطـلب مـنـه تـعـبـئـة
مـؤيديه. ودعـا اجلمهـوري في تـغريدة
مــحـاهــا الحـقــا إلى "الـبــقـاء مــوحـدين"
وإلى "الـقتـال" ألن "مسـتقـبل بالدنا على
ليـاردير النـيويوركي احملك". ويـواجه ا
ـة هــاتـفـيـة أزمــة خـطـيـرة بــسـبب مــكـا
أجـــراهــا خـالل الــصـــيف مع الـــرئــيس
ير زيلينسكي وطلب األوكـراني فولود
مـنه خاللها التحقيق حول جون بايدن
في وقـت تشـيـر استـطالعـات الرأي إلى
ـرشح أن نـائـب الـرئـيس الـسـابق هـو ا
وقراطي األوفر حظا لهزم الرئيس الـد
فـي انـــــــتـــــــخـــــــابــــــات .2020 ويـــــــرى
وقراطيـون في هذا االتصال "سوء الـد
اســـتــخـــدام لــلـــســلـــطــة" عـــلى قــدر من
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ـتـظـاهريـن من حـمـلة شـكـلت نـقـابـة احملـامـ الـعـراقـيـ فـريـقـا لـلـدفـاع عن حـقـوق ا
الـشـهـادات الـعـلـيـا الــذين تـعـرضـوا لالعـتـداء من خـالل اسـتـخـدام اسـالـيب وصـفت

بالعنيفة لتفريق االحتجاجات التي تطالب بفرصة للعيش.
فـيما شـجبت اوساط سيـاسية وشـعبية
ـــتــــظــــاهـــرين هــــذا الــــتـــصــــرف ازاء ا
الـسلمـي والتي تـخالف مبـاد حقوق
االنـسان. وقـال الـنقـيب ضيـاء السـعدي
في بـــيـــان تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس ان
(اسـتـخدام الـقـوات العـسـكريـة اسـاليب
ــتــظــاهــرين اإلعــتــداء والــعــنـف ضــد ا
مــخـالف الخــتـصــاصــاتـهــا احملـددة في
الـدسـتـور الـعـراقي لـسـنـة 2005 ويـعـد
ذلك تـوجها خطيرا قد يحولها مستقبال
إلى مـؤسـسـة قــمـعـيـة الضـطـهـاد ابـنـاء
ــارســـون حـــقــوق الــشـــعب عـــنـــدمـــا 
ـواطنة ويطالبون بحقوقهم األساسية ا
ــكــفـــولــة فـي الــدســـتــور والـــقــوانــ ا
الـــنــــافـــذة) الفـــتــــا الى ان (ســـوء إدارة
الـتـخـطيـط احلكـومي والـتـعـلـيمي وراء
ظـاهـرة الــبـطـالـة واألعــداد الـهـائـلـة من
اخلــريـــجـــ بــدون عـــمل أو وظـــيـــفــة)
واضـاف ان (الـتــظـاهـر واالحـتـجـاجـات
الـسـلمـية فـي بغـداد و احملافـظـات التي
نـشــهـدهــا حـالــيـاً  البــد أن تـلــقى آذانـاً
ــســؤولـ احلــكــومــيـ صــاغـيــة من ا
ـعـاجلة واحلـلول والـعمـل على إيـجاد ا
ــا يــؤمن حتــقــيـق حــالــة من تــكــافــؤ
الـفـرص لـكـونه حـقـاً قـد كـفـله الـدسـتور

.( جلميع العراقي
o¹d  qOJAð

وتــابع الــســعـدي ان (الــنــقــابــة بــصـدد
ـتـطـوع تـشـكـيل فـريق من احملـامـ ا
ـا ـتــظـاهــرين و لـلــدفـاع عـن حـقــوق ا
يـؤمن الـتعـويض لهم عن األضـرار التي
ـي حلـقت بـهم). وطالب نـقـابة األكـاد
ــان بــتــطــويق أزمــة الــعــراقــيــ الــبــر
أصـحاب الـشـهادات الـعلـيـا. وقال بـيان
لـلنـقابـة (نرفض مـظاهـر التـعسف الذي
ـــتــظـــاهــرون مـن حــمـــلــة تــعـــرض له ا
الـشهـادات العـلـيا وشـجبـا للـممـارسات
الـتي اقـتـرفـهـا مـنـفـذو تـفـريق الـتـجـمع
) واضـاف ان الـســلــمي لــلـمــعــتـصــمــ
(الـنــقــابـة حتــمل احلــكـومــة الــعـراقــيـة
مـســؤولـيـة االنــتـهـاكــات الـتي مـورست

ــطـالب) واكــد ان (حــمــلـة الــشــهـادات ا
الـعـليـا نـخـبـة طـيبـة مـرمـوقـة من ابـناء
هـذا الـشـعب االصـيل  يـجب ان يـنـالوا
اهـتمـاما خـاصا عـلى مابـذلوه من جـهد
وتــفــوق خالل مــدة صــعــبــة تــمــر بــهــا
الــبالد). واعــلن عــضــو حتــالف الــفــتح
ـشـاركة فـي اعتـصـامات كـر عـليـوي ا
ـنع االعـتـداء عـليـهم حـمـلـة الـشـهـادات 
مـستـقبال.وقال الـنائب عـليـوي في بيان
امس ان (مـا جـرى ألصحـاب الشـهادات
امـر مرفـوض جمـلة وتـفصـيال والسيـما
بـتــجـاوز قـوات مـكــافـحـة الــشـغب عـلى
الـنـسـاء في االعـتـصـام) مـبـيـنـا ان (ذلك
يـعد سابقة خـطيرة ومؤشـرا سيئا على
سـلـوك اجـهـزة االمن في الـبـالد) مـؤكدا
ان (احلـادثــة لن تـمـر دون حـسـاب). من

جــهـته ابــدى األمـ الــعـام حلــركـة أهل
احلق قــيس اخلـــزعــلي رفــضه الــقــاطع
ـواجـهــة أصـحـاب الــشـهـادات الــعـلـيـا
ــيـاه. بــالـقــوة واســتــخــدام خــراطــيم ا
واوضح اخلـــزعــلـي في تــغـــريـــدة عــلى
تــويـتــر ان (الــصــحـيح هــو االســتــمـاع
ألصـحاب الشهادات الـعليا والبحث عن
مـا يؤمن لهم مستقـبلهم واالستفادة من
اخـتـصــاصـاتـهم ال أن تـتـم مـواجـهـتـهم
ـياه وهم بـالقـوة واسـتخـدام خـراطيم ا
ـثلون نـخبـة اجملتمع وخـصوصا وان
ــثـلن شــرفـنـا فـيــهم نـســاء عـراقــيـات 
رأة وكـرامـتنـا). بـدورها  ,رأت رابـطـة ا
الـــعــــراقـــيــــة ان احلـــديـث عن اإلصالح
والـتـغــيـيـر يــحـتـاج الـى وقـفـة حــقـيـقـة
ولـيس االعـتداء عـلى حـمـلة الـشـهادات.

ودانـت الــــــرابــــــطــــــة في بــــــيــــــان امس
ـمارسات الـقمعـية التي تـصر القوات (ا
األمــنـيــة عــلـى اســتــخـدامــهــا لــتــفــريق
ـعـتـصـم وهـي ليـست ـتـظـاهـرين وا ا
ـرة األولى التـي يتم الـلجـوء فيـها إلى ا
اسـتــخـدام الــعـنف الــذي يـعــد مـخــالـفـاً
جلــمــيـع الــتــزامـــات الــعــراق الـــدولــيــة
ـباد حـقوق اإلنـسان وحـرية ومـنافـيا 
الـتـعـبـير) ,مـشـددا عـلى (رئـيس الوزراء
االيـفاء بالوعود وااللتزامات جتاه بنات
وأبـنـاء الـشـعب ومـنـهم فـئـة اخلـريـج
ـسؤول األول وحـملـة الـشهـادات كونه ا
عن تـــداعي األوضــاع والــذي تـــقع عــلى
عــاتـقه مــســؤولــيـة اإلصالح ومــحــاربـة
ـفــتش الــعـام لـوزارة الـفــسـاد). وكــان ا
الـداخـليـة جمـال األسـدي قد شـكّل جلـنة

ـثـلـون ـثـلـي هـذه الـفـئـة الــذين  ازاء 
كن التفريط به حتت رصـيدا وطنيـا ال 
وطــأة الـــعــجـــز والــضـــعف عن إيـــجــاد
احلـلول الكفيلة باحتضان هذه الطاقات
ـعطـلة) وطالب الـبيـان مجـلس النواب ا
وجلــانه اخملـــتــصـــة (بــتــطـــويق االزمــة
وتــداعــيــاتــهــا وإلـــزام وزارة الــتــعــلــيم
الـعـالي بـتـنـفـيـذ الـتـشـريـعـات الـصادرة
ـا بـهــذا الـشـأن ورعــايـة مــخـرجـاتــهـا 
ؤسسات يـحفظ كيان احملسـوب على ا
ية العراقية حاضرا ومستقبال). األكاد
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في غضون ذلك  اسـتنكرت رئـيسة جلنة
الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث الــعـلـمي في
ــان غـيـداء كـمـبش الــطـريـقـة الـتي الـبـر
اسـتــخـدمـتــهـا قـوات مــكـافـحــة الـشـغب
لـتفريق االعتـصامات السلـمية ألصحاب
الـشـهـادات.  وقـالت كـمـبش في بـيان ان
ـعــتـصـمـ امــام مـجـلس الـوزراء هم (ا
اصـحاب شـهادات وحـقوق وهم كـفاءات
عــراقـيــة يــجب ان تــكــافــأ) واضـافت ان
(الــظــروف الــتي مــر بــهــا الــعــراق ومـا
شـــهــده مـن ارهـــاب وفـــســاد ومـــشـــاكل
اقـتــصــاديــة واجـتــمــاعــيـة وســيــاســيـة
ونـسبة البطالة وسوء التخطيط وغياب
فـرص الـعــمل لـو كـانت بـدول اخـرى لـو
جــــدنـــا الـــشـــبــــاب يـــنـــجـــر دون ارادته
لالنخراط بتنظيمات ارهابية او اللجوء
الى مــا يـنــسـيــهم اوضــاعـهـم بـتــعـاطي
منوعات والـنتيجـة نفسها اخملـدرات وا
تـدمير النفس واجملـتمع  او االنتحار او
الـــهـــجـــرة الى دول اخـــرى لـــلـــعـــمل او
الــدراســة). ودعـت كــتــلـــة مــســتـــقــلــون
الـنـيابـيـة بـفـتح حتقـيق بـشـأن االعـتداء
عـلى حملة الـشهادات وتـنفيذ مـطالبهم.
واشــــارت الــــكـــتــــلــــة في بــــيـــان الى ان
ـتظـاهـرين بـالـعـنف والـقوة (مـواجـهـة ا
امـر مــؤسف وغـيـر مـقــبـول ودلـيل عـلى
وجـود جهات التـريد االستـقرار وتسعى
الى ابـعـاد الـوصـول الى حلـول وتـنـفـيذ

حتـقـيـقـيـة من مـديـريـة حـقـوق اإلنـسـان
لـلـوقــوف عـلى حـيـثــيـات االعـتـداء عـلى
ـتظاهرين في مـنطقة الـعالوي ببغداد ا
من قـــبـل فـــوج فض الــــشـــغب الــــتـــابع
كتبه ـديرية شـرطة بغـداد. واكد بيـان 
أن (األســدي أمــهل الـلــجــنـة  72ســاعـة
لـتسـليم تقـريرهـا النـهائي) مـشدداً على
أن (الـــــوزارة ســــتـــــتــــخـــــذ اإلجــــراءات
عـتدين). ـقصـرين وا الـقانـونيـة بحق ا
وجلــات قــوات مــكــافـــحــة الــشــغب الى
ــيــاه اســتــخـــدام  الــقـــوة وخــراطــيـم ا
احلـارة في تـفـريق اعـتـصـام احملـتـجـ
مـــنــذ اكـــثــر من شـــهــرين لـــلــمــطـــالــبــة
ـا أدى إلى وقوع اصـابات بـتعـييـنهم 
ــعـتــصـمــ كـمــا اثـار هــذا االمـر بـ ا

. استياء شعبياً واسعاً

 2014 فـي وقت كــــان والــــده نــــائــــبــــا
لـلــرئـيس بـاراك أوبـامـا وحـتى  2019
وجــرى لـفـتــرة حتـقــيق قـضــائي بـشـأن
غير أنه أغلق من غير عمله في الشركة 
تـوجـيه أي اتهـامـات. وطلـب جو بـايدن
عــام  2015من الــســلـطــات األوكـرانــيـة
ـدعي العـام األوكراني لالشـتباه إقـالة ا
بـأنـه كـان يـعـرقل مـكــافـحـة الـفـسـاد في

هذا البلد.
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 وهـو مـا كـان يـطـالب به إيـضـا االحتاد
ـنـظـمـات الـدولـية األوروبي وعـدد مـن ا
الـكبـرى. وبالـرغم من أن األوكرانـي لم
يـتهـموا يـوما بـايدن بـأي نوايـا مبـيتة
يـركز دونالد ترامب وأنصاره هجماتهم
ــوقـــراطي وتــلــقى ــرشح الــد عــلـى ا
حـججهم أصداء لدى العديد من مقدمي
الــبــرامـج في شــبــكــة فــوكس. غــيــر أن
الـبعض في الشبكة نفسها يشككون في
هـذه الـروايـة. وقـال كـريس واالس أحـد
أبـرز صحافيي "فوكس نيوز" إن "رسالة
ـدافـع عن الـرئـيس ليـست مـفاجـئة ا

لكن أعتقد أنها مضللة".
ـبـعـوث األمـيـركي إلى أوكـرانـيا وقـدّم ا
كــورت فـولـكـر اجلــمـعـة اسـتــقـالـته إثـر
تـــلـــقّــيـه اســتـــدعـــاءً من الـــكـــونـــغــرس
السـتـجـوابه في إطـار التـحـقـيق الرامي
إلى عــــزل الــــرئـــيس دونــــالــــد تـــرامب
بـحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف
ـــصـــدر حـــصــول هـــويـــته. وقـــد أكّـــد ا
االسـتـقـالة الـتي كـشفـت عنـهـا في باد
األمـر صحيفـة الطالب بجامـعة أريزونا

عاهد. حيث يُدير فولكر أحد ا الرئيس األمريكي دونالد ترامب
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أمـر مـفـرح أن تـزداد أعداد احلـاصـلـ على الـشـهـادات العـلـيـا في بالدنـا لكن
احملـزن أال تـستـثـمر هـذه الطـاقـات في عمـلـيات الـتـنمـيـة الوطـنـية هـذا اذا كانت
لدينـا تنميـة ويُسعد اجملـتمع باتسـاع التعلـيم العالي عامـا بعد آخر لـكنه يحبط
بانـخفاض جـودة اخملرجات الـسعادة كل الـسعادة تـنتابـني عند حـصول سائق
او حارس عـلى شهادة علـيا بعد مـواصلة دراسته رغم االنـقطاع  لكن الـتعاسة
كل التـعـاسة عـندمـا ال أرى في هـذا الشـخص سـوى الشـهادة امـا الـعقل فـباق
عـلى حــاله سـائـقــا كـان أم حـارسـا . لــست مـبـالــغـا اذا قـلت ان اجملــتـمع صـار
ـواجـهة ظـواهـر ولـيست حـاالت من الـذين يـتعـذر عـلـيهم كـتـابـة صفـحـة واحدة
سلـيمة من ناحية الـلغة واالنشاء والسـيما في مراحل الدراسة اجلـامعية األولية
 وبنـسبة أقل على مسـتوى أصحاب الـشهادات العلـيا والذي ال يصـدق فليجر
ـســؤولـيـة ال تـقع عـلـى طـرف من دون آخـر فـوزارتـا ـؤكـد ان ا اخـتــبـارا. ومن ا
الـتـربيـة والـتعـلـيم الـعالـي مسـؤولـتان عن هـذه الـكـوارث. احلقـيـقـة التي يـفـترض
االعتراف بها والتي يتجنب التصريح بها كثيرون حتسبا من ان تطولهم بسببها
اً فـي منـظومـة التـربـية والـتعـليم بـعض األضـرار الشـخصـيـة هي ان تراجـعا مـؤ
حـدثت في بالدنـا عـلى مـسـتـويـات الـتـعـلـيم اخملـتـلـفـة وهـذا الـتراجـع لـيس ولـيد
السـنوات األخيرة بل هو حـصيلة عقود مـن السياسات الـتعليميـة الفاشلة ومع
عنيـة تدرك ذلك تمـاما لكنـها لم تتمـكن من التصـدي له العتبارات ان اجلهـات ا
باشر او شتى مـنها ما يقع خارج حدود امكـانياتها كتدخل الـعامل السياسي ا
ؤسسات ذات الثمار اآلجلة في العراق ال حتظى باشر . وقيل مرارا ان ا غير ا
ؤسـسات ذات الثمار الـعاجلة لذلك لم بعـناية السيـاسي وان ما يقـلقهم هي ا
نـلـحظ عنـايـة جـادة ومسـؤولـة بـالـتعـلـيم بـقدر االهـتـمـام الذي حتـظى به قـطـاعات
اخـرى وتـرك التـعـليم سـائـبا وجـرت ادارته بـطـريقـة عشـوائـية ومـن اناس غـير
ـا تشغـلهم رسالـة التعـليم التي نـاصب أكثر  أكفـاء يشغل بـالهم الثـبات في ا
يفتـرض القيام بها بضمير وطني. واآلن وبعد عقود نضجت الثمار وقليلها كان
ـسؤولـ عن زراعتهـا رحل الكـثيـر منهم عن لذيـذا وكثيـرها كـان متـعفنـا لكن ا
دائرة صـنع الـقرار وال نـعـرف من نحـاسب عن ثـمار كـنـا نعـلق اآلمـال عـليـها .
واجـهة ظـاهرة أصـحاب الـشهادات الـعلـيا الـعاطـل عن الـعمل وصرنـا اليـوم 
الذين يـتعذر على الـدولة توظيـفهم وازاء هذه الظـاهرة أسئلـة كثيرة تُـطرح أولها
كيف أصـبح لديـنا هـذا الفـائض بالـرغم من اتسـاع االستـحداثـات على مـستوى
اجلامـعات والكليات واالقـسام احلكومية واألهـلية فضال عن الوزارات االخرى?
ألـيس هـنـاك جـهـات مـعـنـيـة بـالتـخـطـيـط مـهـمـتـها الـتـعـرف الـى احلـاجـة الـراهـنة
ـسـتقـبلـية لالخـتـصاصـات العـلمـية وأعـدادهـا ? وان مخـرجات وزارة الـتعـليم وا
الـعـالي بـضـمـنـهـا الـدارسـون خـارج الـعـراق يـفـتـرض ان تـكـون مـتوافـقـة مـع ما
حددته اجلـهـات اخملطـطة وثـانـيا ألـيس من أبرز وظـائف الـدولة هي خـلق فرص
عمل لـلجمـيع وفي مقدمـتهم أصحـاب الشـهادات العـليا بـوصفهم كـفاءات علـمية
تـقـتـضي الـضـرورة اسـتـثمـارهـا ?. واذا كـانت الـبالد لـيـست بـحـاجـة لـهؤالء لِمَ
وافقـة على آالف الـدارس خـارج العراق? التـوسع في الدراسـات العـليـا ولِمَ ا
والسيـما ان هـذا الـتوسع يـأكل من جـرف النـوع وستـكـون الطـامة أكـبـر عنـدما
يسـمح للـتعـليم اجلـامعي األهـلي باسـتحـداث دراسات عـليا كـما نـسمع عن ذلك
ب احلـ واآلخـر . نعم الـدولة غـيـر مسـؤولـة عن توظـيف اجلـميع في دوائـرها
لـكنـهـا معـنـية بـالـتفـكـيـر في الكـيـفيـات الـتي من شـأنهـا تـفعـيل حـركة االقـتـصاد
وانـتـشالـها من حـالـة الركـود التي هي فـيهـا لـكي نتـمكن مـن استـيعـاب الطـاقات
الشـبابية على اختالف حتصيلها الدراسي بدال من اللجوء الى قمع التظاهرات
سـارات اخلـاطئـة الـتي تمـضي الـبالد على وفـقـها فـلن يـنفع رش التي تـؤشـر ا
اء سـاخنا كان ام باردا في معاجلـة ظواهر سلبية تـتضخم باستمرار ذلك ان ا
احللـول تكمن في مواجهة احلقائق ولـيس في الهروب منها  وأول هذه احلقائق
ان العـراق بـلـد نـاشيء وبحـاجـة الى طـاقـات تـفوق مـا يـتـوفر
لديه مـن شباب وأجزم بأنه يحتاج الى استقدام أيد عاملة
من خــارج الـبالد إذا بـاشــرت احلـكـومــة بـخـطط تــنـمـويـة
حقـيقية وعند ذاك سننـثر باقات الورد على من يصفون

أنفسهم ببناة العراق الذي نريد له أن يكون جديدا.

اعرفُ ان كـثيرين لن يستـهويهم مضمـون عمودي لهذا االسـبوع  السيما الذين
وت ـتلـكـون عيـونا  لـكنـهـا ال تبـصر.. وقـلـوباً تـنبض لـكنـهـا اقرب مـنهـا الى ا
..فالـع والـقـلب جنـاحان لـلـحيـاة  هذه تـرى الـوجود عـلى سـطحه  وتـلك ترى
الكـون في أبعـاده وأعماقه ولـذلك سمـيت ع الـوجه باصرة وسـميت عـ القلب
وضوع  مشيرا الى حدث في الشقيقة سورية  بصـيرة .. وألدخل في صلب ا
استـوقفـني قبل ايام  وهـو اعالن موازنة سـورية بقـيمة  9 مـليارات دوالر بـعجز
ـرة االولى يـتم اإلعالن عن موازنـة سـوريـا بعـجـز (صـفر) وفي (صفـر)  وهـذه ا
وازنة  طلبت احلكومة السورية من مواطنيها حتمل االعالن الرسـمي عن هذه ا
واطن الصـعوبات كي ال تستدين سوريـا أي دوالر من اخلارج. واكيد سيسأل ا
عنـدنا :  كيف تـعلن دولة خاضت حـربا ضروسـاً طوال سنوات  ودُمـرت مدنها
ومـصـانـعهـا وزراعـتهـا وجـامـعاتـهـا وعـديد من اوجه احلـيـاة فـيهـا  مـوازنة بـ 9
ـوازنـة الـعـامـة لـسـنة  2019 في مـلـيـارات دوالر فـقط  وبـعـجـز صـفـر  بـيـنـمـا ا
الـعراق قدرت بنحو  112 مـليار دوالر وحجم العـجز فيها   19.2 اي ان الـعجز
يزيـد بـأكـثر من ضـعـفي مـوازنة الـدولـة الـسوريـة ? ال ريب ان اجلـواب عـلى هذا
يـزانيـة الـعراقـية من التـساؤل   يـحـتاج الى جـرأة  من قـبل واضعي خـارطـة ا
الـسـياسـي ورجـال االقـتصـاد ونأمل ان نـقـرأ تفـسيـرا مـنطـقيـا  مـعززا بـرؤية
واطن ..تـفسيـر  تُوضع بعـيدة عن الـتشـنج  قريـبة من الـواقع  حتتـرم عقـليـة ا
ـعنى الـذي اريـدت له  ويكـون شاهـدها فيه كل كـلمـة مـوضعـها  حـتى تـطابق ا
معـها  وال حتتـاج الى اللف والدوران بـأرقام ومسمـيات ارضاء لـهذه اجلهة او
ـيزانيات في دول العالم  يعد يوما مـهما كونها مسؤولية تلك! ان االعالن عن  ا
ـيـزانـية  ان ـني الـنـفس  حـ  تعـلن ا ومـهـمـة نبـيـلـة في اجملـتـمع  واجلمـيع 
ـثل الـرفـاهـية والـنـمـاء االقـتـصادي تـزيـد مـساحـة الـلـون االخـضـر فـيهـا الـذي 
وجتـمـيل احلـياة    وتـنـقص فيه مـسـاحـة التـصـحر وهي صـورة الـفقـر واالمـية
والقـنوط.. لقد اشـرتُ الى ميزانـية الشـقيقة سـورية  كونـنا نتـشابه في الظروف
ـيـزانـيـة  ألنـهـا الـتي مـررنـا بــهـا  وهي اشـارة حتـمل تـقــديـرا لـواضـعي تـلـك ا
فهـوم االقتصـادي وفي تفكـيك محتواه ؤدي الى الـتغيـير في ا رسمت الـطريق ا
نـظور  وال اظن ان هنـاك ضيرا عـلى رجال االقـتصاد عـندنا  واستـقراء غيـر ا
ـدارس االقـتــصـاديـة الــتي تـنـاسـب ظـروفـنـا   لــيـدرسـوا كل ان يـخـتــاروا اي ا
. ان تفـصيالتها من اجل اخراج ميزانية يكون حجم العجز فيها مناسبا ومقبوالً
تلك كفاءات اقتصادية ثرة  وح نستعرض العـراق  في ماضيه وحاضره  
اسـمـاء االقـتـصـاديـ العـراقـيـ الـذين اسـهـمـوا في تـطـويـر وبـنـاء دول شـقـيـقة
واجنـبية  جنـدهم كُثـر وهؤالء يـستـطيـعون اخراج مـوازنة عـلمـية  تـستـند على
وازنـات منـذ تأسـيس الدولـة العـراقيـة  وحتى الواقع  وبـالعـودة الى ارشـيف ا
ـنـصــرمـة  السـيـمـا قـبل سـنـوات احلــروب الـتي مـر بـهـا الـبـلـد ـدة الـقـريـبـة ا ا
نالحظ البـناء والتماسـك في ابوابها جمـيعا  ونسـبة العجـز تكاد ال تُذكـر. علينا
رور الـذي يبيح لـنا الـدخول من ابواب الـعصر ان ال ننـسى حقـيقة  ان جـواز ا
الذي نـعيش  هو ان نطـور قيمنا لـكي تصبح قائـمة على احلداثـة االقتصادية  
فـإذا لم تـروقـنـا هـذه الـصـفـة كـونـهـا غـريـبـة عـلى مـفـهـومـنا
الـبسـيط  يـتوجب ان نـسـلك  احد طـرقـ : اما ان نـلوي
عنق الـعصـر حتى يـرى الدنـيا بـأعيـننـا  او ان ننـسحب
من الـعصـر الى حيث شـئنـا ان يكـون االختـفاء في سـتر
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ـديـريـة لـغـرض اســتالمـهـا. وقــدمت ا
اعـتـذارهـا لـلـمـواطـنـ عـلى الـتـأخـير
الــــذي حـــصـل خالل االيــــام الـــثـالثـــة
اضية). وكانت (الزمان) زارت موقع ا
الرسـتـمـية بـبـغداد وشـهـدت االزدحام
ـسـبـوق وتمـديـد اجنـاز جتـديد غيـر ا

اجازة السوق الى اتسبوع كامل.
وقامت مديرية جندة بغداد ابتداء من
يـوم امس الـسبـت بتـغـيـيـر دوريـاتـها
عتمد بلون جديد يـختلف عن اللـون ا

وهو االخضر.
 وستنشر الدوريات اجلديدة باللون
االسـود واالبـيض عـصـر الـيـوم االحـد
في شــوارع الـعــاصـمــة فـيــمـا ســيـتم
سـحب الــدوريـات الــتي حتـمـل الـلـون

االخضر بالكامل.

ـرور ـرور الـعـام(. وكـانت مـديـريـة ا ا
ـشـمـولـ بـاحلـصـول الـعـامـة دعت ا
على إجازات السوق للـمراجعة تفادياً
ألي زخم مـستـقـبال) مـبـيـنـةً أنه (عـند
ـرور حــيـز الــتــنـفــيـذ دخـول قــانــون ا
ـقـبل فأن عـدد طـالـبي إجازة الشـهـر ا

السوق سيزداد).
ن لم ـــواطــنـــ  ـــديــريـــة ا ودعت ا
يــســتــلم ســنــويــة مــركـبــتـه أو اجـازة
الـــســـوق الى مـــراجـــعـــة مـــواقـــعـــهــا
الســــتالمـــهــــا ابــــتـــداء من االربــــعـــاء

اضي.  ا
ـــديــريـــة فـي بــيـــان (نـــدعــو وقـــالت ا
واطن الذين لم يسـتلموا سنويات ا
مــركــبــاتـــهم أو اجــازات الــســوق الى
مـراجـعـة مـواقـعـهـا اعـتـبـارا من الـغـد

إلى جـــــمــــيع مــــواقـع مــــنح إجــــازات
واطن بـأن يـخـتـبر الـسوق بـأحـقـيـة ا
توفرة ذات ـركبات ا لطلب اإلجازة با
نـــــــــاقـل احلـــــــــركــــــــة الـــــــــعــــــــادي أو

االوتوماتيكي. 
وقال بـيان امس إنـه (نزوالً عـند رغـبة
واطن ولعـدم وجود مانع قانوني ا
رور العـام إلى كل مواقع وجه مديـر ا
تـسـجـيل مـنح اإلجـازات بـأنه من حق
واطن ان يخـتبر لـطلب اجازة سوق ا
ــركـــبــات في مـــواقع الـــتــســـجــيل بـــا
ـتــوفـرة ذات نــقل حـركــة الـعـادي او ا
األوتـومـاتـيـكي الــكـيـر االوتـومـاتـيك).
ـديــريـة في بـيـان أنه وأضـاف إعالم ا
(سـيـتم تــعـمـيم بـرقــيـة فـوريـة إلى كل
ــواقع حـــسب أمــر وتــوجـــيه مــديــر ا
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رور الـعامة تـاكيدها جددت مديـرية ا
بشأن احملـاسبـة على اجـازات السوق
ـقــبل. وقـال مـطــلع تـشــرين الـثــاني ا
مدير الـعالقات واالعالم الـعميـد عمار
ولـيد في تـصـريح امس (نـؤكـد لـلـمرة
الـثـانـيـة فـان احملـاسبـة عـلـى اجازات
الـسـوق سـتـكــون بـعـد بـدايـة تـشـرين
الـثــاني). واضــاف ان (هــذا الـتــاكــيـد
جــاء بـــســـبب الـــزخم احلــاصـل عــلى
مـواقـع االجـازات). واعــلـنـت مـديــريـة
ــرور الــعــامـــة ان احملــاســبــة عــلى ا
اجـازات الـسوق سـتـبـدأ من االول من

قبل. تشرين الثاني ا
ـديـرية عـن إصدار مـديـرها وأعلـنت ا
اللواء زهير عبـادة اخلفاجي توجيهاً
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