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لكة يالد ثار شعب  في يوم شتائي بارد من عام 2351 قبل ا
ا ستبدة ووقفـوا وقفة احتجاجية غاضبة  (لكش) على حكومته ا
عـانوه مـن سوء األوضـاع وحـجم الـضـرائب وبـعد احـداث طـويـلة
نـصب الـثوار (أوروكـاجـيـنا ) من عـامـة الـناس أمـيـراً علـيـهم فـقام
بأول إصالح سـياسي عـرفهُ التـاريخ  حيثُ شـرع  (اوركاجـينا )
مــجـمــوعـة من اإلصالحــات  تـدويــنـهـا بــدسـتــور جـديــد سُـمـيت
بــإصالحــات (اوروكــاجــيـنــا) جــاء في مــقـدمــتــهــا :جـئـت ألخـلص
الـضـعيف من الـقـوي ولن ادع احـد يـنـام وهو جـائع  وقـد تـمـثلت
هذهِ اإلصالحـات بـرفع الضـرائب وحتسـ اخلـدمات اضـافة الى
ناصب واستـغالل ا توفـير فرص الـعمل وإنـهاء الـتسلط الـطبـقي 
وهـذه اإلصالحـات  تدويـنـها والـفسـاد الـذي شاع بـذلك الـزمن 
عـلى موشـور طيـني  الـعثـور عـليه في الـعراق ومـعـروض حالـياً
ـــتـــحف الـــلـــوفـــر في بـــاريـس .(طه بـــاقـــر مـــقـــدمـــة في تـــاريخ
ص357) وهـــذا يـــعـــني بـــأن اول ثـــورة ـــة  احلـــضـــارات الـــقـــد

إصالحية عرفتها البشرية انطلقت من الناصرية . 
عانـي والرموز هي والنـاصريـة في التـاريخ لهـا قصص تـرتبط بـا
ـتنـاقضة  يـفهـمها بأفـعالـها وافـكارها ا مديـنة جـدلـــــية بـامتـياز 
ـؤرخ واالثـري لـعـمـقـهـا الـتـاريـخي الـذي يـعـود الى سـبـعة االف ا
ســنــة فــهي مــوطن الــســومـريــ واالكــديــ وارض والدة الــنـبي
إبـراهيم اخلـلـيل صـاحب اول واكـمل وابقـى رؤية كـونـيـة توحـيـدية
دينة ـنجزات اور ا دن العميقـة بالبشر وا في التاريخ  ومنشـأ ا
نجـزات والقوان التي علـمت البشر ابـجديات الـكتابة والـبهيـة با
والنثر اجلميل وبيوتات القار والثقافة والعلم هي بالد سومر في
ـة وواسط أيــام الـدولـة األمـويــة ثم الـبـطـائح في الـعــصـور الـقـد
ـنتفق نـتفق في العـهد العـثماني نـسبة إلى ا العصـر العبـاسي فا
بن عامـر بن عقـيل بن كعـيب بن ربيـعة بن عـامر بـن صعصـعة. ثم
الــنــاصــريــة الــتي تــأسّــست فـي الــعـام 1870م عــلى يــد األمــيــر
الـشـريف نـاصـر األشـقـر باشـا الـسـعـدون. ومن مـدنـهـا الـشـطرة
البـطحـاء (والتي حـدثت فيـها معـركة ذي قـار وتسـمى ببـطحاء ذي
قـار) والرفـاعي سـوق الـشيـوخ الـغراف قـلـعـة سكـر اجلـبايش

ناحية الفجر. 
شتعلة بالشعر واالدب والفنون والسياسة قصة دينة ا ولتاريخ ا
أخـرى فـقـد كـانت وكـرا نضـالـيـا لـتـأسـيس الـعـديـد من األحزاب
بــدأهــا احلــزب الــشــيـوعـي الــعـراقـي عـام 1928 حـيـث كـان اول
فــروعه في الـعــراق ثم تاله في الــتـأســيس حـزب الــبـعث الــعـربي
االشــتــراكي في نـــهــايــة االربــعــيــنــات وكـــان من بــ مــؤســســيه
الــرئــيـــســيــ فــؤاد الـــركــابي ومن ثـم حــزب الــدعــوة فـي مــطــلع
ــا جـعــلــهـا ســلــة الـعــراق في غــذاء الــسـيــاسـة اخلـمــســيـنــات. 
واالنتفاضـات ورافدا لها باألسـماء الكبـيرة من السياسـي الكبار
أمـثــال عــبــد احملــسن الــســعــدون وصــالح جــبــر وفــؤاد الـركــابي
ومصطفى جمـال الدين كما كانت مـوطن الغناء واالدب واجلمال
فـقـد كـانت مـنـجم الـعـراق في الـغـنـاء بـأسـمـاء رفعـت اسم الـعراق
غـنـائـيـا أمـثـال داخل حـسن وحـضـيـري أبـو عـزيـز ونـاصـر حـكـيم
وحــسـ نــعـمــة وطـالب الــقـرغــولي مـثــلـمــا كـانت صــوت الـعـراق
الـشــعـري من خالل زامل ســعـيـد فــتـاح وكـاظم الــركـابي وعـريـان

السيد خلف وكاظم إسماعيل الكاطع.
ديـنة تـشـبه ديوانـاً مـحتـشداً بـالـقصـائد ال تـلـتئم اال بـاألماسي فـا
وحـلـقـات النـقـاش والـسـمر والـشـعـر والـغـزل والقـفـز بـ الـقوافي
كـمـا هي موطن كـتـاب االدب والـفن أمثـال الـروائي عـبد والـبحـور 
الـرحـمن الـربـيــعي وصالح نـيـازي والـفـنـانـة  سـنـاء عـبـد الـرحـمن
وأخـرين لـكـنـها مـن جانب آخـر تـتـجـمع فـيـها تـنـاقـضـات احلـياة
واسرار االنـسان ومـشاكسـاته بلـغة األمـثال والفـلكـلور والـبوذيات
وهي ال واحلسجات اجلميلة وطيـبة االهل ومشاكساتهم لألنظمة 
تـخلـوا من شـجن معـاكس لـلطـبـيعـة الـبشـريـة واتهـام مـضاد غـير
حقـيقي لـهـا لهـذا قال أحـد شعـرائهـا (جذب من كـال عن ذي قار

شجرة ...خباثتهم وفه اهل الناصرية)
الـنـاصريـة الـيـوم تنـتـفض تـاريـخا (نـريـد وطن) فـهي منـذ خـمـسة
االف سنـة تفـخر بـأنـها كـانت على الـدوام منـطقـة تأبى اخلـضوع
وحـتى الـيـوم وخالل أشـهـر من الـتـظـاهـرات الـدامـيـة قدمـت هذه
احملافظة الريفيـة في قلب منطقة العشـائر في جنوب العراق العدد
األكــبـر من الــشـهــداء واسـست لـهــا مـدرســة لـلـصــبـر والــتـحـدي
ـاذج ونـكــران الـذات وسـارعت الى تـقــد األمـثـلـة الـبــطـولـيـة و
مـشـرقة لـصـورة الوطـنـية الـتي تـشتـعل حـبـا بالـعـراق لتـبـتكـر لـنا
خرائط للخالص الوطـني وتصنع قبرا لنـفايات السياسـي النتنة

التي لوثت الوطن بجراثيم الطائفية والعمالة والتخلف. 
وهـكـذا (الـنـاصـري) فوق كـل هذا ثـائـر بـامـتـيـاز مـنـذ ان ولـد فوق
ارض مــديــنــته فــقــد دافع عن هــويــته ومــســتــقــبــلـه ضــد غـزوات
العثـمانيـ والفرس واإلنكـليز ومـثلما ابـتكر حـياة الشعـر والغناء
والــفن ابــتــكــر مــعــهــا روح الــتــحــدي ومــقــاومــة الــظــلم والــقــهــر
واالستـبداد وجـعل من سـاحة (احلـبوبي) وتـمثـاله الشـامخ حامل
فتوى اجلهاد ضد الغزاة والفاسدين والذي خطفته الناصرية من
جنفه كـأنـها ابـنهـا الذي لم تـلـده رمزا النـتفـاضة الـوطن في أيام
الصـعاب كـأنهـا تريـد ان تسـتنـجد بـشعره وتـاريخه الـوطني .هي
ـثقـفة ـعـاني الـشخـصـية الـعـراقيـة ا الـناصـريـة( قامـوس مـحيط 
نـفتحـة الفـخورة بهـويتهـا الوطـنية والـثائرة الـغيورة احلضـرية ا
التـي ترفض الـذلّ والـهوان). وهي تـخـتصـر كل هـذه الصـفات في

شتعل بعراقيته وعروبيته.  انتفاضة الشباب احلر ا
ناصرية اجملد تبتـكر اليوم حياة جديدة خـارج منطق الفقر والعوز
وبــطــالــة الــشـــبــاب هي (بــيــضــة الـــقــبــان) لــثــورة الــعــراق ضــد
زمـنة قـراطـية االكـذوبة واحلـمى الـسيـاسـية الـرومـاتزمـيـة ا الـد
ـر الـسـلــطـة وصـوجلـان احلـكم واقـوام احملـاصـصـاتـيـات وزهـا
ـال الن جينـات الثورة إرث رضى بجـاه السـلطة وا والكتـلويـات ا

تعاقبة جيال فجيل. للناصري تسري في خالياهم ا
ناصريـة الوطن عاشـقة الشـعر والفن واحلـرف والسيـاسة قدرها
ان تـسـتـلم رايـة االنــتـفـاضـة وحتـمي الـوطن من اوبـاش الـعـصـر
مبتكرة حياة جـديدة بال أحزاب وطائفية وحـكام مهووس بالقتل
واخلطف لذلك يحـتفل شبابـها بنصر انـتفاضة تـشرين مدجج
بـأرثهم الـتاريـخي الـثقـافي والـوطني. مـديـنة تـشـعل شرارة الـثورة
سـتقـبل مفـجرة الشـعـبيـة لتـضيئ مـدن العـراق وحـاراته بضـوء ا
يـاه لعـطشى الـوطن والتـغيـير لـتعـيد دورة الـزمن بكـبرياء منـابع ا
العطاء ونكـران الذات وشهامة الـعراقي كأنها تـريد ان تقول لنا
تـعـالـوا لـنـاصـريـة الـوطن فـأنا اخلـصب والـغـيث لـكي أطـفئ لـكم

ثقل بالفقر واألحزان.   ستباح ا باع وا عطش الوطن ا
 بـوجـنـاغ اروح ويـاك لـلـنـاصـريـة ...تـعـطش واشـربك مـاي بـاثـنـ
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ــواطــنــ تـــنــاول الــكــثــيــر من ا
الـــبــــســــطـــاء واالقــــتـــصــــاديـــ
والـســيـاسـيــ  واالكـادمـيـ في
ـاضية مـوضوعة االيـام القلـيلة ا
مـــهـــمــــة اال وهي الـــعـالقـــة بـــ

.. العراق والص
وهل هي اتــفـــاقــيــة ام اتــفــاق ام
مـــعـــاهــدة ام مـــاذا...احلـــقـــيـــقــة
التهـمـنا الـتـسمـية رغم اهـمـيتـها
عـلى الـتـفاصـيل الـقـانـونـيـة على
الــيـة الـتــسـديــد والـيـة الــتـنــفـيـذ
والية التحكيم ,وهذا اليهمنا في

مقالنا هذا.
شاركـنـا في الـعـديـد من الـندوات
والــنـــقــاشـــات وســمـــعــنــا االراء
اخملتـلفة ,من اليـم الى الـيسار
,وكــــلــــهــــا كــــانـت تــــبــــنى عــــلى
تـــصـــريــــحـــات وتـــوضــــيـــحـــات
شـخصـيـة ...الن الـنص الـرسـمي
غيـرمعـلن ..وهـذا ما اثـار الـكثـير
الحظات ومن من االختالفـات وا
سـتويات مـختـلف االجتاهـات وا
ـــــيـــــة الـــــرســـــمــــــيـــــة واالكـــــاد
والــشــعــبــيــة,نــاهــيك عن الــتــهم
وجهه للحـكومة بالفساد,وهذه ا
حتـــــسـب عـــــلـى اجلـــــهـــــات ذات
الحـظ من جــــهــــات الــــعـالقــــة ا
رسـمــيــة كـان هــنــاك تـهــجم ومن
ـــيــة كـــان هـــنــاك جـــهــات اكـــاد
حتـليالت جـزئيـة وهذا ال يـهمـنا
في مـقــالـنـا هـذا.والـتـطـرف اكـثـر
كــــان من الــــنــــاس او من عــــامـــة
الـــــنــــاس. والـــــكـل لـــــهم حق الن
مـاطرح لم يـطرح من سـنة 2003
بـعـد اسـقاط الـنـظام,,وحـتى قبل
ذلك من ارقــام تـنــفــيـذيــة لــيـست
مـــســـبــــوقـــة وتـــعـــديل وتـــرمـــيم

واظافات ...
كـان مـوقـفـنـا واضح وصـريح من
تـايــيــد االتـفــاق بـشــكل اجــمـالي
,ولكن مالحظاتنا كانت على الية

وكيفية التسديد,,
والهـدف مـنهـا طـرح الفـكـرة امام
ـعتـمدة عـنيـ لتـغيـير االلـية ا ا
قـدر االمـكان ,,الن مـقـتـرحـنـا كان
هـو االفضل واالكـثر عائـدية  مع
مالحـظـات نعم مالحـظـات وليس
انتقادات او تهجم نوضعها امام
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بغداد

ي حــالــة رعب لـالقــتــصــاد الــعــا
رتبط بـالص . وتـوقعت وكالة ا
( بلومبيرغ )  ان يتكبد االقتصاد
ي خسـائر بنحو 160 مليار العا
دوالر بسبب تداعيات الفيروس ,
بـيــنـمـا تـعــرض سـوق الـعـمل في
الـــــصـــــ واألســـــواق اجملــــاورة
لـنـكسـة حادة قـد تعـمق اخلسـائر
يـومــا بـعـد يـوم وهــذا مـا اضـطـر
ركـزي الصـيني الى ضخ الـبنك ا
رض ـكافـحة ا 173 ملـيار دوالر 
بلغ الحتواء توقع زيادة ا ومن ا

. اثر الفيروس في الص
5- تـــقــــيـــيـــد الـــســــفـــر من والى
: بسـبب تـفشـي الفـيروس الـصـ
الـــفــــتـــاك في الــــصـــ وبـــهـــدف
احـتـوائه  ,فـرضت الـصـ قـيـود
ســفــر عــلى  35مــلــيــون صــيــني
ونــســـبــة مـــنــهـم كــانـــوا بــصــدد
االحـــتــفــال بـــالــســنــة الـــقــمــريــة
الـصـيـنـيـة خـارج الـصـ مـا ادى
الى حرمـان دوال وشركـات طيران
ـسـافرين الـصـينـي من نفـقات ا
حـسب تقـرير لصـحيـفة نـيويورك
ــز األمــريــكــيــة . كــمــا الــغت تــا
الـعديـد من الـشـركـات السـيـاحـية
في اوربـــــا رحالت الـى الــــصــــ
حـسب وكـالـة رويـتر . وتـعـرضت
الكـثـيـر من شركـات الـطـيران الى
خسـائر مادية بـسبب اخلوف من
الــســفـــر الى الــصــ واحــتــمــال
ـرض الـقاتـل . وبـعد االصـابـة بـا
ـيـة اعالن مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ــيــة حــالــة طــوار صــحـــيــة عــا
واصــلت الـكـثــيـر من احلــكـومـات
واجـهة تـشديـد اجراءات الـسفـر 

ادى الـى تــبـاطــؤ  فــرص الــنــمـو
لـثـاني اكــبـر اقـتـصـاد في الـعـالم
ـــؤشــرات واشــارت الى ان اول ا
ـالـية كـان انـخـفـاض االيـرادات ا
في آسيـا وان االقتصـاد الصيني
كــان لــســنــوات واحـدا مـن اقـوى
مـحـركـات الــنـمـو في الـعـالم وان
كن ان يعطل التعثر في الص 
الـــوظـــائف والـــنـــمـــو في امـــاكن
اخــرى . وقـد تــراجع  الـنــمـو في
ــئـة وهـو الــصـ اكـثـر من 1 بــا
ا يعني مرشح للزيادة الكبيرة 
ازمة خـانقة لم يـعرفهـا االقتصاد
الـصـيـنـي. وجـاءت ازمـة كـورونـا
فـي خـــضم احلـــرب الـــتـــجـــاريـــة
األمـريكـية  –الـصـينـيـة فالـص
تعد معمل الـعالم وان ازمتها لها
هـــزات اقـــتــــصـــاديـــة ارتـــداديـــة
ي خـطـيـرة عــلى االقـتـصـاد الـعـا
وان تــــداعـــيـــات مـــا يـــحـــدث في
الــصــ وضـع دول الــعــالم عــلى
اعتاب ازمة اقتصادية خطيرة .
3- انـــخــفـــاض الـــنـــاجت احملــلي
ي : حـسب كـبـير االجـمـالي الـعـا
االقتـصاديـ في البـنك األمريكي
( جـــــان هـــــاتـــــريـــــوس ) انـه من
ــــتـــوقع ان يـــخـــفض فـــيـــروس ا
ـــو الـــنــــاجت احملـــلي الـــصــــ 
ي بــنــحـو  0,1 االجــمــالي الــعــا
ــئــة في عــام ــئــة الى 0,2 بــا بــا
2020 وبــــيـــنـت الـــتــــقــــاريـــر ان
فـيـروس كـورونا الـصـيـني سوف
ي يـكلف الـنمـو االقتـصادي الـعا

ئة.  بنحو 0,3 با
ي : 4- خـسـارة االقـتــصـاد الـعـا
اصــبح فــيــروس كـورونــا يــشـكل

ادى تـــفـــشـي فـــيـــروس كـــورونــا
الـفــتـاك في الـصــ الى خـسـائـر
بــشـريــة كـبــيـرة في الــصـ وفي
الـــدول اجملـــاورة  ,اضـــافـــة الى
ـاديـة الـكـبـيـرة الـتي اخلـسـائــر ا
تـعـرض لـهـا االقـتـصـاد الـصيـني
واقـــتـــصــاديـــات الـــدول االخــرى
وستزداد اخلسـائر في حالة عدم
رض  ,وقد الـسيطـرة علـى هذا ا
ـية اعـلنت مـنـظـمة الـصـحـة العـا
ـــرض بـــات يـــشــــكل حـــالـــة ان ا
طـــوار صــحـــيــة دولـــيــة . وقــد
تـزايـد الهـلع من انـتـشار فـيروس
كــورونـا فـي ارجـاء الــعــالم عـقب
اعالن حـالـة الـطـوار الـصـحـيـة

ية . العا
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ومن ابــــرز تــــداعــــيــــات تـــفــــشي
فـيروس كورونـا الفـتاك الـصيني

ي : على االقتصاد العا
1- هبوط اسـعار النـفط: فبسبب
الفيروس الصيني الفتاك وتزايد
الــهــلع من انـــتــشــاره في ارجــاء
الـــعــــالم عـــقب اعـالن مـــنـــظـــمـــة
يـة حـالة الـطوار الصـحة الـعـا
ية  ,تكبدت اسعار الصحية العا
الـــنــفط خـــســائــر حــيـث هــبــطت
اسـعار الـنفط دون الـ  60 دوالرا
للـمـرة االولى مـنـذ ثالثـة اشـهر .
وهــبـط مــزيج بــرنت اكــثــر من 3
ئة الى 58,75 دوالرا للبرميل با
 ,وهبط النفط األمريـكي بالنسبة

نفسها الى  52,42 دوالرا.
2- تـبـاطــؤ الـنـمـو : فـقـد اشـارت
ــز صـــحـــيـــفـــة  نــيـــويـــورك تـــا
رض األمـريكـيـة الـى ان تفـشـي ا

ـئة االوربـية خـسائـر بنـحو 3 با
امـا األسـهـم الـيـابـانـيـة فـسـجـلت
اسوء اداء اسـبوعي في 6 أشهر
ـئة. بـخسـائر بـلغت نـحو 2,6 با
كـــــمـــــا تـــــراجـــــعت األســـــهـم في
األســواق األسـيــويـة اضــافـة الى
تضرر البورصـة السعودية جراء
ئة,  ذلك اذ هبطت نحو 1,78 با
كـــمــــا شـــمل الــــهـــبـــوط اســـواق
اخلـلــيج االخـرى بـنــسب وصـلت
ـئة في بـعـضـهـا . اما نـحو 1 بـا
في اسـواق السـندات فـقد هـبطت
عوائد سندات اخلـزانة األمريكية
الى ادنى مـسـتـويـاتهـا في ثـالثة

اشهر.
8- تـراجع اسـعـار العـمـلـة : على
صعـيد الـعمالت تراجـعت اسعار
الـــيــوان الـــصـــيـــني والـــعـــمالت
رتبطة بالسلع األولية كالدوالر ا
االسترالي والدوالر الـنيوزيلندي
مــقــابل ارتـــفــاع اســعــار عــمالت
ـالذ اآلمن مـــثل الـــ والــفـــرنك ا

الفرنسي .
9- قــيـام الــسـلــطــات الـصــيـنــيـة
بــإغـالق  شــركــات ومــصــانع في
البالد تـملـكـها دوال اجـنـبيـة مثل
ــا يــعـني ـتــحـدة  , الـواليــات ا
فــقـدان وظــائف وتـبــاطـؤ الــنـمـو
وانــخـفـاض الــعـمالت األجـنــبـيـة

احملولة للبالد ..
10- زيـــــــــادة اربـــــــــاح بـــــــــعض
ـثل ( الـشـركـات :   وكـمـا يقـول ا
مصائب قوم عـند قوم فوائد ..) ,
فــــانـــتـــشـــار فــــيـــروس كـــورونـــا
الـــصــيـــني ســـاعــد عـــلى تــرويج
بـــــضـــــاعـــــة شـــــركـــــات األدويــــة

تحدة الوباء وحظرت الواليات ا
واســتــرالـيــا وغــيـرهــا من الـدول
مـواطنـيهـا من زيارة الـص كـما
اوقـفت مـعــظم شـركـات الـطـيـران
ـــيــــة رحالتـــهــــا من والى الـــعــــا
ــــوسم . وقــــد انــــهـــار ا الــــصـــ
ـنـاسـبة الـسـيـاحي في الـصـ 
عــيــد رأس الـــســنــة الــصـــيــنــيــة
انـهـيــارا تـامـا بـسـبب الـفـيـروس
الفـتاك . كمـا اغلقت روسـيا التي
تمـتلك امـ العالقـات مع الص

حدودها معها .
6- تـقــيـيــد حـركــة الـتــجـارة بـ
الـبـلـدان واالنـفـاق عـلى الـعـمـلـية
االحـتــرازيـة من قـبـل دول الـعـالم
ـــنـــافــذ ـــطـــارات وا اجـــمـع في ا
ـسـافـرين الـتـابـعـة لـهـا لـدخـول ا
ــنـافـذ واحلــجـر الــصـحي عــلى ا
ـرض , لـعــدم انـتـشــار وتـفـشي ا
وكل ذلـك يــكــبــد نــفــقــات كــبــيـرة
سـواء بـالـنـسـبـة لـلـصـ او دول
الـعـالم االخـرى الـتي تـتـخـذ مـثل
هــــذه االجــــراءات االحـــتــــرازيـــة.
وبــهـذا الــصـدد اشــارت الـيــابـان
ـــتــــد الى الـى ان الـــضــــرر قــــد 
االنـتــاج والـصـادرات الـيــابـانـيـة
للصـ حيث تعتـبر الص ثاني
اكـبـر مـســتـقـبل لـلــصـنـاعـات من

اليابان .
7- خــــســـــارة ســـــوق األســـــهم :
بـسبب فـيروس كـورونا الـصيني
فقد مؤشـر ( داو جونز ) لألسهم
ـئة او األمـريـكـيـة حوالي 2,1 بـا
مــا يـوازي  603 نــقـطــة  لــتـصل
خــســائــره االســبــوعـيــة الى 2,5
ــئــة , كـــمــا ســجـــلت األســهم بــا

ــســتـلــزمــات الــطــبــيــة حــيث وا
كــــســــبت شــــركــــات األدويــــة من
انــتـشــار الـوبــاء اذ تـنــتج ادويـة
تـــعــمـل عــلى تـــخــفـــيف اعــراض
ـــرض اضـــافـــة الى اســـتـــهالك ا
وطـلب اكـبـر لألقـنـعـة والـقـفازات
الـصحـية لـلحـمايـة من االصابة ,
فــقــد  شــهــدت اســهم الــشــركــات
ـــصــنــعـــة لــهـــا انــتــعـــاشــا في ا
األسعار آمل ايجاد  لقاح فعال
ــرض يــقـــضي نـــهــائـــيــا عـــلى ا

الفتاك.
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1- جـولـد مـان سـاكس / كـورونا
ي في سـيــضــر االقـتــصــاد الـعــا

.2020
2- الـيـوم /  كـورونـا فـي الـص
ي . .. هل يتاثر االقتصاد العا

3- الــقـبـس / مـبــارك حــبـيب //
كــــورونـــا يــــتــــحـــول كــــابــــوســـا

ي . لالقتصاد العا
4- الــــقـــبـس / كـــورونــــا يـــرعب

اقتصاد العالم .
5- الـــقــــبس / كـــورونــــا يـــهـــدد

ي . االقتصاد العا
6- د. اســــامــــة ســــمــــاك / ازمـــة
فـــيـــروس كـــورونــا واالقـــتـــصــاد

ي . العا
ـــصــــري الـــيـــوم / 7- بـــوابــــة ا
فـــيـــروس كـــورونـــا ســـيـــضـــعف

ي . االقتصاد العا
8- فـيـروس كـورونـا / هل يـعـمل
ي? على االضرار باالقتصاد العا
9- اخــبــار الــعــراق / هــذه ابــرز
ي بسبب خسـائر االقتـصاد العـا

كورونا .
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وفي دول عديدة سواء على اخلط
البحري او البري..

نـــحن االن نــاخـــذ جــزء من اخلط
الـبحـري ونـطـلع عـلى اجنـازاتـها
فـــــيـه...حــــيـث ركـــــزة وبــــخـــــطط
ـشــروع عـمالق في مــتـكـامــلـة و
قـنـاة الـســويس الـذي بـاشـرت به
عـــام عــام 2014  وهــو مـــشــروع
ضـــخم يـــهــدف إلـى تــعـــزيــز دور
مـــنـــطــــقـــة قـــنـــاة الـــســـويس في
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وتـــطـــويــر
مــــحـــافـــظـــات الــــقـــنـــاة الـــثالث
الـــســــويس واإلســــمـــاعــــيـــلــــيـــة

وبورسعيد.
ـشـروع بـنـاء مـديـنـة ويـتـضــمن ا
جـــديــــدة هي االســــمـــاعــــيـــلــــيـــة
اجلـديــدة ومــنـاطـق اقـتــصــاديـة
صــنـــاعــيـــة ومــزارع ســـمــكـــيــة
ومنـطقـة تكـنـولوجـية وإنـشاء 6
أنـفـاق جـديـدة تـربط بـ سـيـنـاء
واإلســمــاعــيــلـــيــة وبــورســعــيــد
وإعــادة تـأهـيل  5مــوانئ بـحـريـة
قائمـة وحفر قنـاة جديدة موازية
لقناة السويس, وإنشاء مراكز
جـــديــدة عـــلـى قـــنــاة الـــســـويس
للـخـدمات الـلـوجسـتـية وخـدمات

السفن.
ŸËdA  ‚öÞ«

ـاضـيـة وكـانت فـتـرة الـسـنـوات ا
ـــصــري ـــشــروع ا مــنـــذ إطالق ا
الضـخم كـافيـة بالـنـسبـة للـص

صر لـتكون أكبـر شريك جتـاري 
أكبـر مستثـمر في مشروع مـنطقة
ــا يـــعـــكس قـــنــاة الـــســـويـس 

همة ب البلدين. الشراكة ا
وفي مراحلهـا االخيرة مفاوضات
مع اجلانب الصيني حول تطوير
منـطقة أخـرى في الع الـسخنة
ومـفـاوضات مـع بعض الـشـركات
الـصـيـنـيـة الـعـمالقـة الـعـاملـة في
مــجـــال الــصـــلب والـــصــنـــاعــات
نطقة الثقيلة األخرى للعمل في ا
هناك فرص استثمارية واعدة في
ـــنــطــقـــة االقــتــصــاديـــة لــقــنــاة ا
الــســويس وهـنــاك أيــضـا رغــبـة
مـتزايـدة من الـشـركـات الصـيـنـية
في االستثمـار هنا والتواجد في

صرية". السوق ا

. وهنا لنا موضوع عنيـ اع ا
ـعـنـيـ لم جـديـد نـطـرحـة امـام ا
يـتـنـاولـه اال الـقـلـيل ولـكن بـشـكل

هامشي.
الــصـ في عـام 2030 ســتــكــون
ـيا الـقـوة االقـتـصـاديـة االكـبـرعـا

وبعدها الهند وبعدها امريكا..
حــيـث يــكـــون الـــنـــاجت الــقـــومي
الصـيـني ضـعف الـنـاجت الـقومي

االمريكي. تقريبا.
- الــــصـــ االن لــــديــــهـــا ســــتت
ــيـــة تـــعــتـــبــر من مـــصــارف عـــا
الـــعـــشـــرة االوائـل من الـــبـــنـــوك

ية . العا
ـيـزان - الــصـ لـهــا مـيــزة في ا
التـجـاري حيث يـكـون لصـاحلـها

مع كافة دول العالم.
- الــصــ اكــبــر عــدد سـكــان في
الــعـالم كــدولــة يـعــني انــتـاجــهـا
الـقـومي الـداخـلي ولـلـداخل فـقط
اكــبــر من اي دول الــعــالم خــارج

مجلس االمن.
- الــــصــــ لم تــــدخـل اي حـــرب

خارجية ودولية.
- الص لهـا دخل فرد عالي جدا
واخــــريـــات لـــصـــاحلـــهـــا اكـــثـــر
انـــتــــهـــجت الـــصـــ االنـــفـــتـــاح
االقــتــصـــادي عــلى الــعــالم بــعــد
ـاضي الـســبـعـيـنــات من الـقـرن ا
وبعد تغير النهج االقتصادي لها

من الشيوعي الى اخملتلط..
من مالحـظـة مـا تـقـدم ان الـصـ
تـــــــخــــــطط العـــــــوام الى االمــــــام
وتـخـتـلف خـطـطـهـا بـانـهـا تـكون
طــــــويـــــلــــــة االمــــــد داخــــــلــــــيـــــا
ـالي وخـارجيـا...جـراء الـتـراكم ا
الكبير الذي حصلت عليه داخليا
وخــــارجــــيــــا وبــــســــبب تــــعــــدد
مــســتــويــات اجلــودة لــلــســلــعــة
الـواحـدة الـتي غـزت كل االسواق

بها.
وهــذا الـتـخــطـيط اكـيــد انـسـحب
عـلى احلـزام االقتـصـادي وطريق
احلـــريـــر الــذي رســـمـــتــهـم عــلى
هــــواهــــا وعـــلـى هـــامـش طـــريق
احلــريـر الــتــاريـخي,وخــصـصت
ـلـيـارات لــلـعـمـلـيـة الـتي مـئـات ا
باشرة فعال باجزاء مـتفرقة منها

ويـعـد أفضل مـثـال علـى التـعاون
بــ مــصـر والــصــ فـي مــحـور
قـناة السـويس هو مـنطقـة شمال
غـرب خـلـيـج الـسـويس لـلـتـعـاون
حـافظة االقتـصادي والتـجاري 
الـسويس شـرقي القـاهرة والتي
تطورها شركة ((تيدا)) الصينية.
وبــــدعم كــــبــــيـــر من الــــبــــلـــدين
نـطقة الـتي تقع على أصبـحت ا
بُـــــعــــد حــــوالي  120كـم شــــرقي
الــقـاهــرة قــرب قــنــاة الـســويس
منصة مهمة للتعاون االقتصادي

والتجاري ب الص ومصر.
وبــشـكـل رسـمـي بـدأت مــنــطــقـة
الـــتـــعـــاون فـي عــام 2008 عـــلى
مـسـاحـة 1.34 كـيـلـو مـتـر مـربع.
وألكثر من عـقد من الزمان قدمت
ـنـطـقـة بـشـكل مـبـاشر وظـائف ا
ألكثر من 3500 شخص وخلقت
30 ألـف فـــرصـــة عــــمل من خالل

الصناعات التي تستضيفها.
وفي 21 يناير عام 2016  حضر
الرئـيس الصـيني شي جـ بينغ
ــراسم االفـتــتـاحــيـة لــلـمــرحـلـة ا
الـثـانـيـة من مـنـطـقـة شـمـال غرب
الـسـويس لــلـتـعـاون االقـتـصـادي
والــتــجــاري حــيث تــغــطي هــذه
ـرحـلـة مـسـاحة  6كم مربع مع ا
ــصــري عــبــد الــفــتـاح نــظــيــره ا
الــســـيــسي خالل زيـــارة الــدولــة

صر. التي قام بها شي 
ــــــشــــــروع ولــــــفت شـي إلى أن ا
سيجـلب أكثر من 100 شركة في
البس ــنـســوجـات وا مــجـاالت ا
ــعــدات الــنــفــطــيــة اجلـــاهــزة وا
والــدراجــات الــنــاريــة فــضال عن
شــركـات الـطـاقـة الــشـمـسـيـة إلى
مـصر كـمـا سيـخلق أكـثر من 10
ـسـتوى آالف فـرصة عـمـل عـلى ا

احمللي.
وقـالت وو لكـسـينغ مـديرة إدارة
ـنـطـقـة الـتي تـشـتـهـر في مـصر ا
باسم تيدا لوكالة (شينخوا) إن
إنشـاء مـنـطقـة تـعاون اقـتـصادي
وجتـــاري صــيــني فـي مــصــر من
شـأنه أن يـعـزز ويـعـمق الـتـعاون
بـ الـبـلــدين األمـر الـذي يـحـمل
أهـمـيـة عـمـيـقــة سـتـنـعـكس عـلى
إجنـاز مـبـادرة احلـزام والـطـريق

وتطوير محور قناة السويس.
وأضـافت أن احلـكومـة الـصيـنـية
أدرجت مـصـر كـواحـدة من الدول
نـاسـبة لـبـناء مـنـاطق التـعاون ا
االقـتصـادي والتـجاري الـصيـنية

في اخلارج.
وتابعت أنه سيتم اسـتثمار نحو
230 مــلــيــون دوالر أمــريــكي في
شروع رحلة الثانية من ا بناء ا
ـشروع ـتـوقع أن يـجـذب ا ومن ا
مــا بــ 150 إلى 180 شــــركــــة
وأن يـصل حجم االسـتثـمار الذي

سيتم جذبه إلى ملياري دوالر
ان مـــفــاهـــيم الـــتــعـــاون والــربح
ــشــتــرك ــشــتـــرك والــبــنـــاء ا ا
ـشـاركة الـتي تتـبنـاها مـبادرة وا
احلــزام والــطــريق تــتــمــاشى مع
احــتـيــاجـات مــصـر الــتـنــمـويـة"
مشيرا إلى أن الص تعتبر قناة
الـــســـويس مـــهــمـــة في حتـــقــيق

مبادرة احلزام و الطريق.
وتــابع: "عـــنــدمــا ذهـب الــرئــيس
الــســيــسي إلى الــصــ قـال إنه
يـــــجب أن تـــــكــــون رؤيــــة 2030
وتـطـويــر مـحـور قـنـاة الـسـويس
مـرتبطـ بشكـل كبيـر مع مبادرة

احلزام والطريق الصينية".
وأكــد أن "الــشــركـات الــصــيــنــيـة
تـشارك بـنـشاط في بـناء مـشاريع
ا استراتيجية كبرى في مصر 
فـي ذلك تــطــويــر مــنــطــقــة قــنــاة

السويس االقتصادية.
—UL¦²Ýô« nIÝ

ـبــلغ احملـدد لالسـتـثـمـار سـقف ا
الــكــلـي بــقى مـــفــتــوح لـــيــســمح
بادخال اي مشروع في العملية..
ــا طــال الـشــرح والــتـفــاصـيل ر
ــوضـوع ..لــكن الهــمـيــة وكــبــر ا
تــوجب ذلك كل هــذا لـنــسـتــنـتج
ــكن ان مـــوضــوعــتـــنــا ..كـــيف 
تــضــحي مــصــر والــصــ بــهــذا
ليارية احلجم من االستثمارات ا
ــائي ...وتـــغـــيــر مـــخـــطــطـــهـــا ا
ـائي وتـغـيـر خـارطة وطـريـقـهـا ا
الـــســيـــر الــتـــجــاري الـــدولي من
نــــصف الـــكــــرة الــــشـــمــــالي الى
النصف اجلنوبي وتترك كل هذه

االجنازات. 
نــــظع مـالحـــظــــتـــنــــا هـــذه امـــام
ـعـنـيـ ونـتـحـدث بـكل وضـوح ا
يـناء عن ميـنـاء الفـاو الـكبـيـر وا
اجلــاف (الـســكك احلـديــد)..(ومـا
هـــو الــضــيــر ان نـــاخــذ الــســكك
احلـديـد في تركـيا اسـتـثمـار على
ـدون فـي مـقـالــنـا الـدول ــبـدء ا ا

الصناعية السبع والعراق).
حــددت اخملـابــرات الـبــريـطــانـيـة
واالمـريـكيـة في مطـلع سبـعيـنات
اضـي ان اقرب نقـطة في الـقرن ا
الـيـابـســة الى اوربـا هي مـنـطـقـة
الـفـاو العـراقـية,جـاء ذلك بـعد ان
بدئت بـريطـانيـة الـعجـوز تسـليم
قـواعدهـا المريـكة وكـانت الدفـعة

االولى احد عشر قاعدة..
مـوضـوعـنــا...الـعـراق لـيس عـلى
اخلــطـــ الــبــحـــري والــبــري اال
ـــنــطــقـــة مــحـــدودة في اقــصى
شــمــال الـــعــراقــوتــغـــيــيــر اخلط
الـبـحــري سـيـكــون من الـعــقـبـات
امــــام االســـتــــثــــمـــار في مــــصـــر
وبـــــاخلــــصــــوص طــــول قــــنــــات
السـويس الـتي نفـذت فـيهـا اكـبر
شاريع وفتح فيها قناة اخرى ا

ة نحن امام نفس العـقبات القد
يـناء الـتي وضـعت امام تـنـفيـذ ا
واظيفت االن عقبـة استثمار قناة

السويس
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ـــيـــنـــاء ـــهم ان نـــعـــلم ان ا مـن ا
ســـيــــمـــتـــد فـي مـــيـــاه اخلــــلـــيج
ياه الدولية العراقية,, العربي,ا
..لـيس الـكـويت مـيـنـاء مـبارك اال
مشروع سياسي بـالنسبة لنا اذا

كان السياسي غير اكفاء.
كـــافــة مــوانـئ اخلــلــيـج الــعــربي

وعلى اجلهنت
وانئ على البحر االحمر كافة ا

قناة السويس
وهنا نقف قليال كم هي الضغوط
الــتي سـيــولــدهـا انــشــاء مـيــنـاء
الــــفــــاو ولـــتـالفي جــــزء مـــنــــهـــا
سـيـاسيـا واقتـصـاديا يـعطى الى
ثالث او اربع دول لـتنـفيـذه كقوة
ســيــاســيــة لــهــذه الــدول وكــقـوة
هم اقتصـادية وكسرعة تـنفيذ وا
ان يــــكـــــون هــــنـــــاك تــــنـــــوع في
ــنــشــاءة,,رغم الــتــكــنــلـــوجــيــا ا
اخـتالف االسـعـار حـتى اليـضغط
عــلــيــنـــا من نــاحــيــة الــصــيــانــة
وجتــهــيــز االدواة االحــتــيــاطــيـة
والـص سـتـحـسب الـف حـساب
لــعـدم او تــعـطــيل تـنــفـيـذه ودول
اخلــلـيج كـذلـك حـتى الـيــمن عـنـد
ــــنـــــدب كــــمــــا ان قــــنــــاة بــــاب ا
الــســويس ســتـــتــعــطل عــلى اقل
ـئة تـقديـر بـنسـبة 80 الى 90 با
من الـبظـائع اجلافـة اما الـسائـلة
الــــنـــــفط اخلــــام ومــــشـــــتــــقــــاته
والـكـيمـيـاويـات االخـرى سـتـبقى
تـمـر من قـناة الـسـويس الى ح
تصنيع حاويات خاصة تنقل في
ـــــالي ـــــوقف ا الـــــقـــــطـــــارات وا
ـصري سيكونون من الصيني وا
اخلـاسـريـن خـسـائـر كـبـيـرة غـيـر
مــحــسـوبــة احلــسـاب وان قــلـلت
كـلف الـنـقل االانـهـا لن تـصل الى
كــلف الـــنــقـل من مــيـــنــاء الـــفــاو
ـدة. هذه وتـوابـعه من السـكك وا
مــعــظــلــة ولــيــست ســهــلــة احلل
وهـناك مـوضـوع اخر يـجب عدم
مـد اي ســكك حـديــد من اي دولـة
الـى الـعــراق ومــهـمــا كــلف االمـر
ومن كـــافـــة دول اجلـــوار الن ذلك
خـنـجـر فـي اخلط الـبـري لـلـسـكك

العراقية وعمل ميناء الفاو.
ــعـنـيـ اصال عـدم يـجب  عـلى ا
احـالـة اي جـزء مـن مـيـنـاء الـفـاو
الى الـــصـــ النـــهـــا ســـتـــســـبب

بالتخاير على اقل تقدير.
ـيـنـاء ـكن احـالـة ا كـمـا ذكــرنـا 
ومــــلــــحــــقـــاتـه الى ثالث دول او
اكـــثــر  كل مــا يــحــدونــا من امل
انـنـا نـضـع مالحـظـات فـقط امـام

عني للتذكير.. ليس اال . ا


