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بغداد

ؤسسات اغلقت احلـدود وعطلـت ا
وحركة الناس الحتواء وباء قاتل 
وتـرك وزيـر الصـحـة جـعـفر عالوي
ــعــركــة ويــتــحــمل ثــقل يــخــوض ا
ـــاديــــة والـــعــــلـــمــــيـــة االوضــــاع ا
والـــصــحــيـــة  وتــمـــكن الى درجــة
مــتــقــدمـة مـن الـســيــطــرة وتــمـسك
بـقـدرة جل جالله  وأصـدر قرارات

ا يقرر االشد . شجاعة ور
٣. الـسـلـطـة في الـعـراق مـا زالت ال
تـدرك مسـتـقبل انـهيـار شـخصـيات
وأحــزاب وانـــهـــاء دور من يـــحــمل
الـسالح خــارج الـقــانـون ويــحـاول
فــرض الـتــخـلف  فــقــدرة حـكــومـة
تــصــريـف االعــمــال مــحــدودة بــكل

١. انـتـهت الـسـيـطـرة وقـررت ارادة
السـماء إيـقاف ما يـحدث بـالعالم 
من صــــــراعــــــات وحـــــروب وقــــــتل
وفوضى ودمـار  ازمة وبـاء كوفـيد
١٩ أطـلـقت صـرخـة قف لـلـبـشـرية 
وتـــــغـــــيـــــر كـل شي االقـــــتـــــصـــــاد
والسياسة واجملتمع  طالت الدول
ــالــكـة الــعــظــمى والــصــنـاعــيــة وا
لـــلـــبـــتــــرول  والـــقـــرار لـــصـــاحب
الـسـمـاوات الـسبـع واجلمـيع حتت
رحــمـته  وبــقــيت كــوادر الـصــحـة

واجهة االول . واالمن بخط ا
٢. شــوارع بـغـداد ومــدن الـعـالم لم
تــشـهــد هـكــذا تــوقف مـنــذ ٧٥ عـام
بـانـتهـاء احلـرب الـعالـيـة الثـانـية 

مـــنــــذ أن جتـــاوز الــــعـــالـم خـــطـــر
مــجـمــوعـة من األوبــئـة واألمـراض
سـواء مـنا خالل تـوفـيـر اللـقـاحات
التي تمـثل حتص ووقايـة منها 
كما هو احلال في الـسل والكوليرا
والــطــاعــون  أو من خـالل الــقـدرة
رض بشكل ما على السيطرة من ا
تـقــدم  كــمـا هــو احلــال مع األيـدز
والــســرطــان والــســكـري  لـم يــعـد
ضــمـن األولــويــات الـــدفــاعــيــة وال
قـائـمـة األخـطـار الـصـاعـدة أي ذكر
للتحديات الصحية  خصوصاً في
مــا يـــســمى بــالـــعــالم األول  وقــد
طــغت حتـــديــات مــثل اإلحــتــبــاس
احلــراري  واألرهــاب واألســـلــحــة
ياه اجلرثومية والـنووية وشحة ا
واالجــــئـــــ عـــــلى أثـــــر احلــــروب
والصراعات البيـنية على اولويات
مـعـظم دول الـعـالم  وفـي الـلـحـظة
ـــنـــاطق أن الـــتـي كـــادت مـــعـــظم ا
تتشـافى  ولو نسبـياً من تداعيات
اإلرهـــاب واجلــــهـــود مـــتــــوجـــهـــة
حلـلـحـلـة وانــهـاء صـراعـات  مـثل

ســوريـا ولــيــبـيــا والــيـمـن وامـاكن
اخـرى  أسـتفـاق الـعالم عـلى خـبر
خافت الـصـوت لم تكن آذان مـعظم
دول الــعـالم مـهـيـئـة لإلنـشـغـال به
وظل فـي أيــــامـه األولى بـــــوصــــفه
نازلـة خصت الـص وإيران إال أن
هذا الـشرود والـغفـلة صـعقـها هذا
الفـيروس الغريـب العجيـب ليطيح
ــكــنــة  بــكـل عــروش الــتــعــالي وا
ـكـتظ بـالـصـراخ ويـجـعل الـعـالـم ا
حــد الــضـــجــيج صـــامــتـــاً مــطــبق
الــشــفـــاه ســاكن احلــركــة  جتــول
الـــقــــطط والــــكالب فـي كـــبــــريـــات
شـــــوارعه ومـــــدنه  وتـــــتـــــهــــاوى
اسـواقه وبـورصـاته واسـتـثـماراته
وتــــغـــلـق مـــحــــطــــاته ومــــطـــاراته
ومــوانـئه واســواقه  ويـعـم الـهـلع
واخلوف حداً يجعل القريب يبتعد
سـاجد خـيفـة من قريـبه  وتعـلن ا
ــسـارح واجلـوامـع والـكــنــائس وا
العب ودور الـتـرفـيه واألسواق وا
انـــهـــا ال تـــريــد زائـــراً وال مـــرتــاداً
ولـــســان حــالـــهــا وحـــال اجلــمــيع

يصرخ (خليك بالبيت).
ـشهـد واحلديث مـتضارب كل هذا ا
ومــتـواصل عن مـنــحـنـيـات االزمـة 
فـبـ مـسـتـبـشـر يـتـحـدث عن نـزول
وامـكـانـيـة لتـرويض هـذه اجلـائـحة
وبـ قـلق يتـحـدث عن أرقـام فلـكـية
لإلصابة تنتـظرنا في األيام القادمة
ـشـهـد ورغم كل احلس  ومع هـذا ا
األنـســاني الــتـشــاركي  جتــاه هـذا
الــبالء فــإنه ال مــراهــنــة عـلـى قـدرة
الصـمود  خـصوصـاً وان اجلائـحة
وذجية  طرحت قطـاعات صحيـة 
ـانيا وحـتى امريكا مثل ايطـاليا وا

ارضاً.
ومـع أن الـعــيـون واآلذان والــقـلـوب
مـشـدودة لـذات الـوبـاء وتـداعـياته 
إال ان خــســائــر وتـــداعــيــات في كل
مـــفــاصل احلــيــاة وفـي مــقــدمــتــهــا
اإلقـتــصـاد ال تـقل خـطـورة وال قـدرة
عــلى الـصــعق  فــبـمــجـرد تــسـربت
أخـبـار عن خـفض الـرواتـب بـنـسـبة
  ?25دخل الناس في دوامة تشابه
سـكرة كـرونا  هـذا غيـر ما تـتحدث
عنه الـدول من قائـمة خسـائر وكلف

بارقام فلكية.
ـعـطـيـات يـتـأشر وفي ظـل كل تـلك ا
ــقــاربــات جـــمــلــة من احلــقـــائق وا

تتمثل في اآلتي :
- بـغض الـنــظـر عن نـوع وطــبـيـعـة
األسـبــاب الـتي تــقف وراء إنـتــشـار

الــڤـيـروس  وهل انـه مـحض حتـد
صحي ام انـه فعل انـساني مـدبر 
فــإن الـــواقع اثـــبت بـــأن غــرور كل
مـــــــــصـــــــــادر األســـــــــتـــــــــشــــــــراف
ـسـتقـبل ومـراكز وسـيـناريـوهات ا
الـتـحضـيـر اإلستـبـاقي  قد حـطـها
هـذا الـوبـاء أرضـاً ومـرغ انـفـوفـهـا
بـــالــــتـــراب  وهـي تـــعــــيش هـــول
الـصـدمـة في ظل مـتغـيـر لم يـخـطر

على بال أحد.
- إن الـقـطــيـعـة مع الــله والـسـمـاء
الـتي  التـنظـير لـها مـعرفـياً عـبر
مــقـــوالت األنــســـان ســـيــد الـــكــون
ومـــــركـــــزه ومـــــوت اإلله  والـــــتي
مارسات اشتغـلت على تعـميقهـا ا
الــعــمــلـيــة لألفــراد واجلــمــاعـات 
بـاتت أمـام اهتـزاز عـمـيق أيقظ كل
طـبق من عقـود  وأجبر السـبات ا
الكثير عـلى اعالن اليأس واحليرة
ـاديـة  والــعـجـز جلـهـة األسـبـاب ا
فـهل أصـبح الـعـالم مـهـيـئـاً إلدخال
السـماء  مـتغـيراً رئيـساً وحـاكماً 
ـوجبه ال بـد من رعـايـته والـعـمل 
وعــلـى اسـاسـه  وهل يــتـحــرك من
قـــــلب هـــــذه االزمـــــة خـط فـــــكــــري
ومعرفي وثقافي تـصحيحي يطرح

معادلة جديدة لعقلنة العالم ..?
- ان نحو من حتـد مختـلف يتعلق
بــالـقــدرات الـصــحــيـة واألســالـيب
الوقائية والعالجية  فرضه كرونا
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ـســتـجــد والـذي تــطـلب ان يــعـيـد ا
الــعــالـم ســلم تــصــنــيـفـه لــلــقـدرات
الـصـحـيـة  وقـدرات الـدول عـمـومـاً
عــلى مـواجــهـة االزمــة وهـو امـر ال
تـسـتـثـنى مـنه دولـة من الـدول  بل
الــكل مــلــزم بــقــراءة جــديـدة وفــهم
مختلف لقـدرات الدولة في مواجهة

األخطار واألزمات .
ـتـحدة - دعى األمـ الـعـام لأل ا
الى وقـف فـــــوري وشـــــامـل ألطالق
الــنــار في جــمــيع انــحــاء الــعــالم 
وهـي دعــوة ايــجــابــيـــة لــكــنــهــا لم
ـستـلزمـات الضـرورية تـكشف عن ا
لـضـمـان جنـاحـهـا  خـصـوصاً وان
عالم ما يـسمون انـفسهم بـالكبار ال
يـزالـون غيـر مـنخـرطـ حقـيـقة في
هــذه الـدعــوة  وفي هــذا الــســيـاق
ـــسـك بـــطـــرفي هـــنـــاك تــــســـاؤل 
فــرضـــيــتـــ في اقـــصى الــتـــضــاد
يـتمـحـور حول  هل أن كـرونـا على
كن سـوءه مـادة الصـقـة مـنـاسـبـة 
نا ان تـر تكـسرات وتـشقـقات عـا
ـنـخرط في ـتنـابـذ وا ـتـصـارع وا ا

دوامة تغالب 
 بـحـيث تـكـون صـوت الـعـقـل الذي
يـــصـــيح في رؤوس كـل الـــنـــفــوس
اجلــامـحــة ويـعــيــدهـا الى رشــدهـا
وبالتالي يحيـلنا الى صيغة تقارب
ـكـنـهـا ان تـخـتـصـر مـاراثـونات  
الـــتــفـــاوض بـــ اكـــثـــر مـن طــرف

ــثــابـة قــدر جــمـعي الزم وتــكـون 
االســتـجـابـة  أو انـه عـلى الـعـكس
من ذلك ســيــكـون بــفــعـلـه الـشــديـد
ـوارد والقدرات ولـتداخله لتأز ا
مع حـــزم الــصـــراعــات اجلـــاريــة 
مـصدراً لـتبـاعد اكـثر وانـانيـة اشد
وتغالبً وسوف يكون طب احلرب
هـو احلـاكم داخل احلـدود احملـلـية
وخـارجــهــا  وهل ان هــنـاك جــهـد
حـــقــيــقي يــرصـــد ويــتــلــمس هــذه
سارات ويـشتغل علـيها في أطار ا
ـواجـهـة خـطـر مـسـؤولـيـة كـونـيـة 

ي..? عا
- مـحلـياً اعتـقد ان كـرونا الـعراقي
ال يزال لم يدخل محدد مصيري بل
مــحـدد مــهم في عــقــلـيــة وحــسـاب
ـنـخـرطة في الطـبـقـة الـسـياسـيـة ا
لـعــبـة احلــكم والـســلـطــة  كـمـا ان
نحو من التوظيف واألسثمار للمع
والــضـــد بــشــكل غـــيــر اخالقي وال
وطني يجري التالعب به من خالل
(محنـة الفيروس)  لـيس بحثاً عن
مـنـافـذ من نـفق األزمـة بـل لـضـمان
مــكـاسب اكـبـر ضــمن احـجـيـة (من

يغلب..?).
اتـــمـــنى ان تـــكـــون هـــذه األثــارات
ـيـة واحمللـيـة مـفـتاحـاً لـنـتاج العـا
نـظـري وعـمـلي يــكـون مـسـتـجـيـبـاً
ـتطـلـبـات عالم مـا بـعد بـايـجـابيـة 

كرونا.

مـنــذ ثالثــة أشــهــر ووبــاء كــورونـا
يـصل تـبـاعـاً لـكل نـقـطـة في االرض
بهدوء ولكن بثقة القاتل احلقيقي 
ـسك بـضـحـيـته الـذي يـعــرف اين 
ويـقـطـع عـلـيه كل الـسـبل لـلـوصـول
الى الــهـــواء ويــخـــنــقـه اذا لم يــكن
الضحـية لديه مـناعة قـوية ويواجه
هذا الفـايروس الفـتاك الذي يـنتشر
بـســرعـة ادهش اجلــمـيع وهـو ذكي
الى حد كبيـر  بحيث انه يطور من
نـــفـــسه لـــكي ال يـــكـــتـــشـــفه جـــســد

الضحية ويواجهه بكل قوته .
هـــذا الــوبـــاء الـــذي شل اقـــتـــصــاد
الـــعـــالـم بـــدءاً بـــالــــدول الـــكـــبـــرى
ووصـــوالً الـى الـــبـــلـــدان األصـــغـــر
وكشف اخللل في األنظـمة الصحية
لـكل بـلـد بال استـثـنـاء وعـدم وجود
خـاليــــا أزمــــات تــــقــــدر ان تــــواجه
مشكلة خطـيرة بهذا احلجم وكشف
لــنـا ان األنــسـان مــهـمـا تــصـور انه
كائن مـتطـور  لكنه مـخلـوق اصغر

بكثير من الطبيعة التي اساء اليها
عـلى مـدى اآلالف من السـنـ وغـير
ــــهـــا من اجل الـــكـــثـــيــــر من مـــعـــا

مصاحله الشخصية .
الـــكــــثـــيـــر من الــــدول الـــتي كـــانت
تـصــرف ربع مــيــزانـيــتــهــا او عـلى
االقل ١٥%ـ مــــنـــهــــا النـــتــــاج وبـــيع
وشـراء االسـلحـة وتـطويـر مـخـتلف
انـواع الـصواريخ  وجـدت نـفـسـها
ان هــذه الــصــواريـخ ال تــقــدر عــلى
استخدامها امام الـطبيعة واالوبئة
بل هـي تـــوجه لـــلـــبـــشــريـــة فـــقط 
واكــتـــشــفـت هــذه الـــدول وخــاصــة
الـدول الــصــنـاعــيــة الـكــبـرى وذات
الـكـثـافـة الـسـكـانيـة الـعـالـيـة  انـها
ورغم وجــود نـظـام صــحي مـتـطـور
الى حـد كبـيـر  لكـنـها بـدت عـاجزة
امـام وبـاء بـهذا احلـجم وتـبـ لـها
بــــوضــــوح انـــــهــــا مــــقـــــصــــرة في
تـخصـيص امـوال وامكـانـيات اكـبر
لـلـقـطاع الـصـحي ومـراكـز االبـحاث

الـطــبــيـة والــعـلــمــيـة واحلــاجـة الى
اطــبــاء مــهــرة ومـســاعــديــهم الــذين
يـتـحـمـلون الـيـوم الـقـسط االكـبر من
مـسـؤولــيـة احلـفــاظ عـلى الـبــشـريـة
ـواجـهـة هـذا اخلـطر وايـجـاد لـقـاح 

الكبير .
هـذا الـوباء كـشف لـنـا ايـضـاً ضعف
الـــــبـــــعض مـن الـــــنـــــاس وايـــــضــــاً
االيديـولوجيـات السـياسيـة  فالذين
كـانـوا يـدّعون الـتـدين وانـهم خـلـفاء
الــلـه في األرض  اغــلــقـوا ابــوابــهم
مــنـذ الـبـدايـة وبـاتـوا يـنـتـظـرون من
العلـماء ان ينـجدوهم بلـقاح . النوع
اآلخر وهم الـذين فشـلوا في حـكمهم
او الوصول الهدافهم لـغبائهم وعدم
قـدرتـهم عـلى احلـكم الـرشـيـد ومـثال
ذلك قادة ايران الفاشل والقومجية
الـعـرب الــذين يـريـدون جـعل الـوبـاء
مـؤامـرة امـريـكـيـة غــربـيـة لـضـربـهم
وهـم الــذين دمـــروا الــشــرق االوسط
بــحـــروبــهـم الــغـــبــيـــة والــعـــبــثـــيــة
وعــنـصـريــتـهم ضــد اآلخـرين ولـو ال
رحـمـة الــله بـهــذه الـشـعــوب لـكـانت
نـصـفـهـا تـعـيش في عـذاب كـورونا 
لـكن الـله بـحـكـمـته ورحـمـته وقـدرته
وقــاهـم الى الــيــوم مــنه  ولــعل ذلك
درساً للبشرية وهي فقط جرة اذن !!
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ــنــطـــقــة ريــفــيـــة نــائــيــة عــدة أيــام تــمـــر مــشــايف عـــائــلــتي..الن شـــغــلي 
بالسماوة..ارجع للبيت حتى شوية ارتاح ..

دخل بـغداد ناحـية الرشـيد مفـرزة تابعـة للفـرقة ١٧ جيش عـراقي ..يكلي
ما تدخل لبغداد ..

زين اخوية ليش ما يصير ? 
عدنا اوامر ماكو احد يدخل ..

اخويـة اني طبـيب و جنت بـالدوام وهـاي هويـتي و صاعـد سيـارة شخـصية
نوع ?  يعني ليش 

ماكو احد يدخل هسة اجة نداء ..
جـاي اســولف وي اجلـنــدي ..و عـبــرت سـيــارة مـوهـافـي ..يـابـة ذولــة لـيش

عبروا? 
ذولة ضباط ..

عـمي عـلي عــيـني وراسي الـضـبـاط بس اني هـم مـشـمـول بـاالسـتـثـنـاء مـال
احلظر مثلهم ..

ال ماكو احد يعبر .ارجع 
عود وين ارجع ? دوام بالسماوة شلون ارجع ?

بعد نقاش عقيم ماكو نتيجة ..
طـلـعـنا بـالـسـيارة انـي و اخويـة دكـتـور علي اخلـزرجي اخـصـائي اجلـراحة
بـاجتـاه ابـو غـريب و دخـلـنـا من جـهـة الـرضـوانـيـة و هـنـاك أيـضـا الـشـرطة

االحتادية ماخلونا ندخل .
منتسب نائب ضابط يكول ماكو احد يدخل حتى لو طبيب ..

جاي اشـرحله أنه اكـو استـثنـاء طبت سـيارات حـمل شايـلة بصـل ..شافهم
من بعيد فتح العارضة و عبرهم .

كـتـله أهل الـبصل عـبـروا ! يـكول اي ذولـة عـدهم اسـتثـنـاء الن مواد غـذائـية
..كتله ترة الطبيب مثل البصل هم بيه استثناء 

ضحك اجلميع في السيطرة و عم السرور ..
وبعد الضحك قرروا يسمحون النا بالعبور خلاطر البصل 

ياريت صـوتنا يوصل لـقيادة عملـيات بغداد و يـتم توحيد الـقرار بخصوص
حركة الكوادر الطبية و الصحية ..الن مالهم بديل في مكان العمل ..

اي شخص يكدر يشيل سالح و يكطع شارع مع االحترام لكل اجلهود في
ــ مـنـهم لـكن الـواقع يـكـول فـرض الـقـانـون الـقـوات األمـنـيـة و اني جـدا 
قـصود في ـنطـقة تـكطع الـشارع ( ا كن مـجمـوعة شـباب من ا بالـسالح 
فـرض حـظـر الـتـجـوال و مـنع احلـركـة ) لـكن مـاكـو احـد يـكـدر يـسـد مـكـان

ستشفى بهاي األزمة  مرض و الطبيب في ا ا
ساعدونا حتى نساعدكم
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وذج ـوازنـة )  االشـارة الى ان اجنح  طـلـوب من ا في مـقالـة سـابـقـة (ا
لـتـنـفيـذهـا هي موازنـة الـبـرامج واالداء اذ من خالل هذا الـنـمـوذج تسـتـطيع
احلكـومة ان تـضمن حتـقيق الـكثـير من االهـداف االقتـصاديـة واالجتـماعـية
لـلـمـوازنـة اضـافـة الى احلـد من االسـراف والـهـدر ومـعـاجلـة الـفـسـاد الذي

استشرى في االدارة احلكومية.
ـوازنـة عــنـد تـشـريـعــهـا الى اتـسـام كل من احلــكـومـة والـشـعب  وحتـتـاج ا
الحظ ان ال احلـكـومـة  تـتـسم بـالـرشـادة وا بـالـرشـادة لـضـمـان تـنـفـيــذهـا 
وبـ سـمـات كل( من االقـتـصـاديـة وال الـشـعب (يـتـسم بـالـسـلـوك الـرشـيد)
لـيارات من الدوالرات من مـوارد العـراق بشكل الشـعب واحلكـومة) تهـدر ا

شرعي .
ـوازنـة عـلـى اسـاس الـدقـة في تـقـديـر  ايـرادات الـدولـة ومـصـادرهـا تـبـنى ا
ـا يـربك احلـكـومـة والـدقـة في انـفـاقــهـا واي خـلل في ذلك يـظـهـر الــعـجـز 
هـذا اخلــلل في ويـضــطــرهــا الى اعــادة الــتـوازن بــ االيــرادات واالنــفــاق
التـوازن  مصدره عدم الدقة في تقدير االيرادات ومصدرها الرئيسي النفط
الـذي اليـسـتـطيع احـد ان يـضـمن اسـتـقـرار اسعـاره خالل الـفـتـرة الـقـادمة
ـنـافذ احلـدوديـة والـكـمارك اضـافـة الى الـفـسـاد في ايرادات الـضـرائب وا
بالغ الـهائلـة.وبسبب تـعددة والكـبيـرة ذات ا وغيـرها  من مصـادر االيراد ا
ذلك ولعـدم تنويع الـقاعـدة االنتاجـية واالقتـصاديـة وعدم القـدرة على جتاوز
والتضـخم في مسؤوليـات الدولة الـتشغيـلية وتراجع كون اقـتصادنا ريـعي 
ا جـعل موازنة وازنة يـتعقـد  قطـاعات االنتـاج اخملتـلفة فـان التوازن فـي ا
الـعـراق من سـنـوات هي مـوازنـة عـجز انـعـكـست هـذه الـصـورة ايـضـا على
مـوازنـة  2020حـيـث تـشـيـر  تـاكـيـدات اخملـتــصـ ومن هم مـسـؤولـ عن
ــقـدار 70مـلــيــار دوالر وان صــحت هـذه تــشـريــعــهــا عـلـى وجـود عــجــز 
التـقديرات نسـتطيع الـقول ان العراق مـقبل على اشـكال مالي خـطير سوف
و مـتوقـع في االقتـصـاد ويؤخـر مـصادقـية يربك اداء الـدولـة  ويكـسـر اي 
الـدولـة ويـضـعف من قـدرتـهـا في ارضـاء الـشـعب وفق الـبـرنـامج احلـكومي
اضـافة الى ضـعف الـتـزامهـا بـتحـقـيق برامج ـوجـبه ثقـته  الـتي اكـتسـبت 
نظمة الدولية. ستدامة التي التزمت بها كغيرها من الدول امام ا التنمية ا
اضافـة الى ضعف الـنمـو االقتـصـادي وارباك الـعمـليـة االقتـصاديـة ويؤدي
وبـســبـبه تـزداد الــضـرائب وارتــفـاع مـســتـويـات الــتـضـخم الى تــراجـعــهـا 
واالسـعـار وعـدم اســتـقـرار سـعـر الــصـرف ويـثـبط االســتـثـمـار ويـؤدي الى
اليـة ويعطل (ادوات السلـطة النقدية (تضـارب) ادوات  السياسة النـقدية وا
ـصـارف اضـافـة الى احـتـمـال تـراجع الــتـصـنـيف االئـتـمـاني لالقـتـصـاد وا
وازنة من اكثر كما ويعد العجز في ا التـجارية نتيجة استمرار االقتراض) 
ربك لالقـتصـاد واجملتع وضـوعات الـتي يثـار حولـهـا اجلدل الـسيـاسي ا ا
ــسـتــمـر ومــا رافـقـه من تـزايــد في الـدين الــعـام الــداخـلي بــسـبب تــزايـده ا

للحكومة.
وازنة اما ان يكون حقيقي او متوقع والثاني(يخص مشروع  والعـجز في ا
ـان لغرض التشريع ) امـا االول هو الذي يظهر وازنـة التي تقدم الى البر ا

الية للموازنة. في حسابات احلكومة عند انتهاء السنة ا
وازنة  وامام احلكومة ثالث مصادر لتمويل عجز ا

هي:-1التـمويل التضخمـي: من خالل االصدار النقدي اجلديـد لسد العجز
اال انه اكـثـر اسـبـاب الـتـضـخم وارتـفـاع االسـعار -2الـتـمـويل عـبـر اصدار
سنـدات حكوميـة  (اذون اخلزانة )وهي سـندات قصيـرة االجل استحـقاقها
صارف التجارية ركزي نيابة عن احلكومة تلزم ا  91يوم يـصدرها البنك ا
االسـتـثـمـار فـيـهـا وهي تـمـثل وجه الـدين احملـلي وتـلـجـا احلـكـومـة الـى هذه
-3الـقـروض اخلـارحيـة وهي وجه ـوازنة  الـطريـقـة من زمن لـتـمويل عـجـز ا

وازنة له مزاياه ولكن عيوبه اكثر. اخر لتمويل عجز ا
واليتـرك العجز دون مـعاجلة اذ تلتـزم احلكومة من خالل اسـتخدام اسلوب
التـخطيط االدا ي كحل مناسب وفـعال حيث (حترص احلكومـة على تطبيقه

باعتباره من الوظائف االدارية) ومن اهمها:
1- الـطــريـقـة االنـكــمـاشـيـة :ومــضـمـونـهــا يـعـتــمـد عـلى االفـكــار والـقـواعـد
الي لـصنـدوق الـنقـد الدولي حـيث يربط سـتمـدة من(الـفكـر ا االقتـصاديـة ا
ا وازنـة بالـفائض عـلى الطـلب مع عدم تـوفر الـقدرة عـلى االنتـاج  عجـز ا
ـوازنــة) وتـسـتـطـيع يـؤدي الى حـدوث كـســاد اقـتـصـادي يـنـتـج عـنه عـجـز ا
احلكـومة معاجلة هذا العجز من خالل الضـغط على االنفاق وترشيد نفقات
الدعم عـلى اسـعار بـعض الـسلع واحلـد من نـسب التـوظـيف في مؤسـسات
اال الدولـة. ورغم ان هذه الطـريقة مقـيدة حلركـة الدولة وفـعلهـا االقتصادي 
انـهـا من الـطرق الـتي تـتـبـنـاها الـدولـة لـكـسب رضـا صنـدوق الـنـقـد الدولى

الستمرار دعمه لنشاطات احلكومة
الطريـقة التوسعية : ومضمون هذه الطـريقة منهج اجرائي حيث تعتمد على
ـؤسـسـات الـقـطـاع مـسـاعـدة  االقـتـصـاد الـوطـني من خالل مـنح( دوراكـبـر

اخلاص  االنتاجية) والذي يضمن وظائف اكبر
وازنة اعدادا ان خصـوصية الوضع العراقي تتطلب تطورا كليا في شكل ا
وتـشـريـعا حـيث (يـواجه الـبـلـد حتـديـات كـبـيرة واضـطـرابـات خـطـيـرة) بـعد
ؤسـساتي واالجـتمـاعي وما جنم عـنه من فساد التـغييـر وغيـاب التـماسك ا
ــوازنــة) بـشــكل يــرضي الــشــعب.لـذلـك نـوصي كـل ذلك (يـســتــدعي بــنـاء ا
بالـرشادة االقتصادية والتي تـعنى باالنفاق الرشيد وحتـقيق اقصى( منفعة

وازنة نحو منافذها)مجرد دعوة من تدفقات ا

االجتــــــــاهــــــــات  رئـــــــــيس ووزراء
مـســيـرين من مــتـنــفـذين ويــتـصـدر
االوامـر بـصـيـغـة نـفـذ وال تـنـاقش 
واالوضــــــــاع االقــــــــتـــــــصــــــــاديـــــــة
واالجتماعـية صعبة لـلغاية  وبات
تيسر . الناس يديرون امورهم با
٤. فـقـد الـعـراق الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة
لكي التي وضـعت بأواخـر العهـد ا
وأكـمــلـهــا الــرؤسـاء قــاسم وعـارف
والبكر  وتوقفت مع بدا احلروب 
وجـاء االحــتالل األجــنـبي لــيــجـلب
ــتـــخــلـــفـــ والــســـراق  وبــددت ا
حـــكـــومـــات مـــا بـــعـــد ٢٠٠٣ احالم

ستقبل للعراقي . ا
٥. مـشــكـلـة كـبــيـرة تـواجـه الـبـلـد 
تـسـجل الـبيـانـات الـرسمـيـة لوزارة
الــــصــــحــــة ٨٠٠ الف حــــالـــة والدة
بــالــعـــام الــواحــد مــنــذ ٢٠١١  اَي
ازداد السكـان ثمانية مـالي بعشر
سنـوات  دون وجود خـطة مـوازية
باخلدمات والـسكن وفرص العمل 
مـع بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة لــــوزارة

التـخطـيط بتـسجـيل سبـعة مالي
فرد حتت خط الفقر .

 ٦. لـم يـــســتـــغـل احلـــكـــام ثــروات
الـــبالد  ولـن يـــســتـــطـــيع أيـــاً من
الشخصيات احلالية والسابقة وال
مكلف لتشكيل حكومة انتقالية وال
تصريف اعمال  من الـقيام بنسبة
ـئــة كــوّن قـدراتــهم مــحـدودة ١ بــا
وإمـكـانـيـاتـهم مـعـدومـة وجـاء بـهم
األجـنــبي واألحـزاب  فــانـتــفـاضـة
تـــشـــرين ٢٠١٩ غـــيـــرت الـــكـــثـــيــر
وانــفـجــر جــيل شـبــاب عــنـيــد قـال
لـلـسـلـطـة قف  وسـيكـون لـلـشـباب
ـــئــة من الــذين يـــشــكـــلـــون ٦٠ بــا
اجملـتــمع قـرار اخـر مــخـتــلف بـعـد

انتهاء ازمة الوباء .
ـســتـوى ٧. مـازال الــقـضــاء دون ا
ــطـلـوب ويـؤثـر بـتـدني الـقـرارات ا
عــلــمــيــاً عــلى اجملــتــمع  ويــتــأثـر
ــوج بـــاألحــزاب والـــتـــدخالت  وا
ــسك ويــتـولى قـادم بــاجتــاه من 

رئاسـة السـلطـة القـضائـية  كذالك
احلال مع القيـادات االمنية التي ال
تستحق ان تدير موسسات حتتاج
ـعــلـومـات  وجنــد ضـبـاط حـرب ا
ومــنـــتــســبـــ شــبــاب يـــضــحــون
ويـــتــعــامــلـــون ويــؤدون واجــبــهم
ـــنــشــغــلــ افــضـل من رؤســاهم ا

بترتيب احوالهم مع االحزاب .
٨. الـــتـــشـــريـــعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة
والـدسـتـوريـة بـحـاجـة للـكـثـيـر من
الــقــدرة واإلمــكــانــيــة الــعــمــيــقـة 
ـسـتوى ـان احلـالي لـيـس  والـبـر
تــدقــيق وتــغــيــر واصــدار تـشــريع
مـتـطــور  واحـتـجـاجــات الـشـبـاب
ــان شـــمــلت رئـــيس واعــضـــاء بــر
مشلـول متوقف عن العـمل مشغول
ـصــالح ــالــيــة وا بــاالمــتــيــازات ا
الـشـخـصـية  والـقـوانـ الـصادرة
مــنـذ ١٩٢١ لــغــايــة ٢٠٠٦ في كــفـة
مـــــــيــــــزان  ومن ٢٠٠٧ حلــــــد االن

عاناة تزاداد . بالكفة االخرى وا
٩. تـصـريـحـات إعالمـيـة تطـلق عن

انــقـالب وتــدخل غـــربي بـــالــعــراق
بـــاتـت حـــلم ابــــلـــيس بــــاجلـــنـــة 
فـــــأوروبـــــا وامـــــريـــــكـــــا وايـــــران
وإسـرائـيل انـهـارت بـوبـاء كـورونا
وال تـعـرف التـصـرف لـلحـفـاظ على
شــعــوبـهــا وبــلــدانــهـا  وعــلى من
يـهــدد من طـرف جـمــاعـة مـســلـحـة
والدول  ان يتحكم للعقل ويجلس

مكانه .
١٠. نـــحــتــاج شــخـــصــيــات قــويــة
وعـلــمــيــة ومــقــتــدرة بــاالقــتــصـاد
والـسـياسـة واالمن لـتـديـر الوطن 
تـسـتـغل ثـروات الـبـالد وال تـتـعـمد
على الـنفط  وفرصـة ذهبيـة حاليا
لــتــنـــشــيط الــزراعــة والـــصــنــاعــة
والـــتــجـــارة وحتـــقـــيق االكـــتـــفــاء
وتـشـغيل الـيـد الـعامـلـة  واحلدود
ــطـــر وفـــيــر  ـــاء وا مـــغــلـــقـــة وا
والـــعـــراقي يـــبـــحث عن صـــنـــاعــة

وطنية زرعاً وانتاجاً .
"اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس 

فتذكر قدرة الله عليك"

اعتـدت مؤخرا عـلى النوم مـتاخرة
كـمــا هـو حـال لــيـالي كــورونـا في
متابعة أخبارها التي هزت عروش
العالم وكسرت جبروت الطغاة 
وكـــمــا هــو احلـــال يــومـــيــا أتــأمل
صــغـيــراتي وقــلــبي يــحـدثــني عن

مصيرنا اجمع
لــكن صـــبــاحي اخــتـــلف عن بــاقي
الــصـــبـــاحــات شـــمـــسه اخـــتــرقت
نــافـــذتي  وزقــزقـــة الــعـــصــافـــيــر

تناديني 
هناك امر جلل!

لم اقلق لـكنـني لم ابتـعد عن زاوية
كورونا ومحور احاديثها

اخــبـار مــفـعــمــة بـاألمل  بــصـورة
سـريعـة ومتـتالـية تـتحـدث األخبار
التـي تأتي تـباعـا عن جناح الـعالم
في اكــتـشــاف عالج كــورونــا الـذي

حير العلماء
لـم تـــصــــدق أذنـــاي اخلــــبـــر  ولم

امتلك الـسيطـرة على دموعي التي
احرقت قلبي

تـنـقـلت ب الـقـنـوات التـلـفزيـونـية
الـــتي اثق بـــهــا والـــوكـــاالت الــتي

اتابعها
نـــعم جنح روبـــرت كـــوخ مـــؤسس
عـــلـم اجلـــراثـــيم واحلــــاصل عـــلى
جــائــزة نــوبل في اكــتــشــاف عالج
كـــورونـــا بـــعــد ان اكـــتـــشف عالج

السل الرئوي 
تــنــفــست الــصــعــداء  وتـراقــصت
كــاألطــفـال  الــبــهـجــة تــمال قــلـبي
ــســتــقـبـل بـدأت واخلــطط نــحــو ا

تُترى تباعا
أيهـما أبداً بـالتـنفيـذ وأنا صرت ال

هم??! أميز ب األهم وا
لم يـعــد شــبح كـورونــا الــذي يـطل

براسه البشعة يوميا يخيفني!
ـسـتـقـبـلـيـة في ولـم تـعـد أحالمي ا

خانة التأجيل

وقــررت ان تـكــون مــحــطــتي األولى
مكـة فـبـعـد ان كـنا نـشـتـاق الـيـها 
بـــاتت يـــومــيـــا تــســـال عن زوارهــا

وطائفيها
مكة شمس الدين وعشق العاشق

لم ولن تكونـي وحيدة هـا قد عدنا 
ونردد مجددا وبصوت عال:

اللـهم زد هـذا البـيت مهـابة وإجالال
وتــشــريــفــا  وزد زوار هـذا الــبــيت

مهابة وإجالال وتشريفا.
جاء صوت زوجي عاليا:

قـومي لـعـمل الـفطـور  كـفـاك كسال
الساعة متاخرة

كان والزمان لم استوعب ا
هـل كـان حــلـمــا?! نـعـم لألسف كـان

اضغاث احالم
يقال ان األلم أفضل معلم  وبالفعل
عـلـيـنـا ان نومن بـالـهـبات الـبـشـرية

الثالث التي منحها اخلالق 
العقل اجلسد والروح بها نكتمل 
ونــرفع شــعـار الــسالم الـذي ان حل
في داخـلـنا نـكـون قد ودعـنـا كوارث

العالم
إيـــاك ان تــنـــسى أهــمـــيــة الـــعــيش
بـحـياة مـفـعـمة بـالـسالم  وأياك ان
تـغـفل الـنـظـر الى رب الـكـون والذي

بدا رسالة السماء بالسالم
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انــهـا حــرب الــتــكــنــلـوجــيــا بال شك
وااليــام الــقــادمـــة ســتــحــدد وجــهــة
ـقـبـلــة  وهـنـا أتـسـاءل عن الـعــالم ا
كافحة كورونا وانا العراق ودوره 
الاتـسـاءل عـن احملـور الـذي سـيـنـظم
الـيه الـعـراق الـيه  بـقـدر سـؤالي عن
الـــتــكـــنــلـــوجـــيــا والـــدعم حلــمـــايــة
واطن من الفايروس او غيره في ا
ـسـتـقـبل   ولـكن الـشـواهـد اثبـتت ا
وتـثـبت ان الـسـيـاسـيـ الـعـراقـيون
لــيس لـــديــهم مـــعــرفــة او بـــصــيــرة
لـلـمـسـتـقـبل فـإنـهم  أسـروا انـفسـهم
ــاضي ولـم يــخـــرجــوا من ألفــكـــار ا
قــوقـــعـــة ذلك األســـر  وهــذه كـــارثــة
حـــقـــيــــقـــيـــة ألي بــــلـــد يـــعــــاني من
سيـاسي ولـيسـوا رجال دولة   ان
الـفـايـروسـات الـرئـويـة إذا كـانت في
بدايتها فمـمكن عالجها واذا تأخرت
فمن الصـعب كما يذكـر األطباء وكذا
ـــشــاكـل الــدولـــة اذا كــانت احلــال 
ببدايتها فمن السهل حلها من رجال
الـدولـة اصــحـاب الـقـوة والـبـصـيـرة
ولـكن ان اسـتـفـحـلت واصـبحـت تلك
ـــشــــاكل عـــلـى ألـــسن كـل الـــنـــاس ا
ـشاكل فـسيـصبـح عسـيرا حل تـلك ا
وستبـقى عالقـة ومدمرة إن لم يـظهر
ــسـتــقـبل هــو احملـرك ــان بـأن ا اإل

للحاضر  .

التكنلوجيا بتحجيم جائحة كورونا
وحـمـايـة شـعـبـهـا فـهل سـتـسـتـخـدم
الدول االستبـدادية هذه التكـنلوجيا
لقهر اخلصوم?  حقا انها تكنلوجيا
عـظـيـمـة وأنـقـذت حـيـاة الـبـشـر وقد
يكـون الـفايـروس القـاتل اشبه بـتلك
القنبـلة  البيـولوجية  التي أطـلقتها
واشــنــطن عـــلى الــيــابـــان واعــلــنت
هيمـنتهـا على العـالم  فهل  "كورونا
" هــو ذات الــقـــنــبــلـــة  .انــهــا حــرب
التـكنـلوجيـا ومع إنتـهاء الـفايروس
يا مختلفا   سيكون هناك شكال عا
أما واشنـطن هي األخرى بإعـتقادي
راوغة لن تمر عليـها بالتأكـيد تلك ا
الـصـينـيـة فكـيف سـتـظهـر واشـنطن
الـتـكــنـلـوجــيـا الــتـابـعــة لـهـا ? وهل
سـتـنـجـر اصال لـتـلك احلـرب  ?وهي
الــــتي قــــادت حـــربــــا عـــلى شــــركـــة
(هــواوي) بـعـد كـشـفــهـا ان الـشـركـة
تعمل بصـورة سرية ألخذ مـعلومات
ـعــنى اوضح ان الـصـ مـهــمـة  . 
ـواجـهـة لــديـهـا اخلـلـطـة الــسـريـة 
الفايروس كمـا عبر عن ذلك مسؤول
ــنــظــمــة الــصــحـة الــتــحــقــيــقــات 
ية( بروس ايلوارد) "انه ابتكار العا
لم نر له مـثيال في الـتأريخ انـه اكبر
حـــجي صــحـي شــمل ""60مــلـــيــون

مواطن عن طريق التكنلوجيا ) .

والبطاقة الوطنية . 
-9قــيـام بــعض الــشـركــات بـتــطـويـر
بـرامج لـهـذا الـكـود مـثل شـركـة(علي
بــابـا) وعــدد من الـشــركـات فــأصـبح
ـثـابـة الـطـبـيب اإللـكتـروني الـكـود 
الذي يـسيـر مع كل مواطن  .فـيعطي
تـنـبـيه إذا كـان الـشـخص مـصاب او
غير مصـاب لغرض إجراءات العالج

والعزل . 
-10يــعــمـل كل مــواطن عــلى أظــهــار
ـــــوجـــــود في الـــــكـــــود اخلـــــاص وا
ـوبـايل أمـام كل سيـطـرة او مـتـجر ا

او اسواق. 
-11يظهر في البـرنامج الذي يظهره
ـواطن احـد األلـوان الـثالثـة(احـمـر ا
او اصــغــر او اخـــضــر) فـــفي حــالــة
ــوبـايل ظــهــور الـلــون االحـمــر في ا
يقـوم صاحب الـسيـطرة او االسواق

بالتبليغ عنه .
ـــا ســبق يــتــبــ ان الــصــ 12- 
عــزلت الـفـايــروس تـمـامــا ووضـعـته
داخـل الــبــيت من غــيــر الــســمــاح له

باخلروج. 
ويــضــيف الـبــروفـســور "قـيــصـر" ان
هناك من عـلق على هذه الـتكنـلوجيا
العظيمة بأنها قد تكون وسيلة لقهر
اخلـــــصـــــوم فــــإذا كـــــانت الـــــصــــ
االسـتبـداديـة قـد جنحـت بإسـتـخدام

شــــخص فـي مـــديــــنــــة وهــــان وذلك
بـاسـتـعـمال الـتـكـنـولوجـيـا احلـديـثة
واجليل اخلامـس والذكاء الـصناعي
ــراكـــز الــســـيــطــرة والــبـــيك زاتـــا 
ـوزعة فـي جمـيع مديـنة الـوطنـية وا

وهان وإقليم هولي . 
  -3بـــنــاء مــســـتــشـــفــيــات مـــؤقــتــة
ومجهـزة بشكل كامـل بفترة قـياسية
سـريـعـة جـدا ألتـتـجـاوز األسـبـوعـ
باالعتمـاد على التـكنلوجـيا احلديثة

.
-4إسـتــخــدام الــروبـوتــات لــتــقــلـيل
االحـــتـــكــاك بـــ الـــكـــادر الــصـــحي

رضى  . وا
-5إستخدام روبوت يفحص كل((10

معا. 
 -6اســتـخــدام جــيـوش من طــائـرات
ــصــابـ الــدرونــز في تــشــخــيص ا
بــهـــذا الـــوبــاء اضـــافـــة الى اخلــوذ
الــذكــيــة الـتي تــقــيس درجــة حـرارة
صابـ من خالل كاميـرات االشعة ا

حتت احلمراء 
-7وضع كـود لكل مـواطن يـحـدد فيه

وقع  . اسم الشخص وا
-8اإلستـفادة ونـصب أكثر من((300
مليـون كامرة مـراقبة تـشخص هوية
كـل شــــــــخـص مـن خالل الــــــــذكــــــــاء
الـــصــــنـــاعي وقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات

الـعـوامل التي سـاعـدت الـصـ على
حصر الفايروس ومنها 

 -1في الــــوقت الـــذي اعــــتـــقــــد فـــيه
الــكـثــيـرون ان الــفـايــروس سـيــكـون
مــؤثــرا كـــبــيــرا عــلـى الــصــ وذلك
بـــســـبب  تـــزامـن ســـرعـــة إنـــتـــشــار
الـــــفـــــايـــــروس مع االســـــتـــــعــــراض
العـسكـري  في نهايـة عام ديـسيـمبر
ـوذحا  2019إال ان الصـ قدمت ا
تكنلوجيا متطورًا وفريدًا عبرت فيه
بـصراحـة عن سالحـها الـسـري وهو
خلطة عالج(كـورونا ) فلنـقرأ احبتي
ا جاء في تلك احملاضرة  . مزيدا 
 -2وضــعت الــصــ خــطــة وطــنــيـة
حملـاربــة وبـاء الـكــورونـا وابـتـدا من
مــديــنــة وهــان في اقــلــيم هــوبي من
خالل مــــحــــاصــــرة الــــوبـــاء وقــــطع
سـلـسـلـة انـتـشـاره من خالل احلـجـر
ـساكن وعزل الصـحي للـعوائل في ا
اقلـيم هوبي عن بـقيـة أقالـيم الص
ـــبـــكـــر ومن خـالل الـــتـــشـــخــــيص ا
لـلـمـرض وعـلى مـسـتوى  60مـلـيون

 في محاضرة ألقـاها العالم العراقي
في مــــجـــال هــــنـــدســــة اإلتـــصـــاالت
الــبـرفـسـور الـدكـتــور قـيـصـر صـالح
مـهـدي في جـامـعـة "تـشـيك "الـدولـيـة
فـي أربــيل حتـــدث فــيــهـــا عن  قــدرة
ــواجـهـة الـتــكـنــلـوجـيــا احلـديــثـة 
الفايـروس القـاتل "كورونا" ورغم ان
هــــذه احملـــاضـــرة كــــانت بـــالــــلـــغـــة
االنـكـلــيـزيـة كـامـلـة إال انـتي حـاولت
جــهــد اإلمــكــان ان اســتــنـبـط مــنــهـا
قالنا كن ان يكون محورا هاما  ما
حـيث عـمل الـبرفـسـور "قـيـصـر" على
ـــوضـــوع وضع إطـــار عــــام حـــول ا
ورابـطــا بــ االنـظــمـة الــســيـاســيـة
وقـدرتـهــا عـلى مـواجـهـة الـفـايـروس
ـا مـواجـهـة مـاهو أكـبـر من ذلك ور
مــســتــقــبال   مــبــيــنــا قــدرة اجلــيل
اخلـــامس( ( 5Gبـــحـــمـــايـــة الـــدول
ـسـتـقبل   وشـعـوبـها مـن مخـاطـر ا
والــقـدرة عـلى االســتـفـادة مــنـهـا في
الـعـراق رغـم كـثـرة الـتـحـديـات ومن
ضــمن مـاجــاء في احملـاضــرة بـعض


