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اعـرب مـحـلـلـون ستـراتـيـجـيون
عن اعـتــقــادهم   بــأن اخـتــيـار
رئــــيـس  جــــهـــــاز اخملــــابــــرات
مــصـطــفى الــكــاظـمي لــرئــاسـة
الــوزراء بــعــد إعــتــذار سـلــفــيه
مــحـمـد تـوفـيق عـلـوي وعـدنـان
الــزرفي هـــو تـــرجــمـــة دقــيـــقــة
لـتــوافق ايــراني امــريـكـي عـلى
ضـرورة فك الــعـقــدة الـعــراقـيـة
ضي في العملـية السياسية وا
ـســتـجـدات بـبــرنـامج يـعــالج ا
االقـــتــصـــاديـــة و الـــصـــحـــيــة.
واسـتـند احملـلـلـون في احاديث
لـ(الــزمــان)  إلى قـراءة الــصـور
الـتي وثــقت مــراسم الــتـكــلـيف
واظــــهــــرت حــــضــــور جــــمــــيع
الـفـرقـاء الـذين كانـوا إلى وقت
قــصــيـر ال يــطــيـقــون بــعــضـهم
وفشلـوا في عقد لـقاء تشاوري
لـــهم بـــرغم تـــفـــاقـم األوضــاع .
وكان رئـيس اجلمهـورية  برهم
صــــــالـح قــــــد كــــــلـف اول امس
اخلـمـيـس الـكـاظــمي بـتــشـكـيل
احلـــكـــومـــة بـــحـــضــور رئـــيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلــــلـــبـــوسـي وعـــدد من قـــادة
ورؤســاء الــقــوى الــســيــاســيــة
والـكتل الـنيـابيـة بعـد ان اعتذر
الزرفي  في مؤتمر صحفي  عن
ـــهــمـــة (ألســـبـــاب داخـــلـــيــة  ا
وخـــارجـــيـــة) مـــؤكـــدا ان هــذا
ضي ـنعه مـن ا االعـتـذار (لن 

في خـدمـة الـشـعب عـبـر مـوقعه
النـيابي احلـالي). وقال الـكاتب
واحمللل السياسي محمد جبير
لـ(الـــــزمـــــان) إن (الـــــطـــــبـــــقـــــة
السيـاسية ارادت بعـد ما يقرب
من ســتـة اشــهــر ان تــخـرج من
عنق الـزجاجة الـسياسـية التي
وضعت نفسها فيه منذ التاسع
من نيـسان  2003 حتى يـومنا
هذا فـذهبت الى مرشح تـسوية
بـعـد ان  تداول اسـمه سـابـقا
واعــتـــذاره عن الــتـــرشح لــهــذا
ــــنـــــصب وتــــهـــــديــــد بــــعض ا
سلحـة بحرق اجلو الفصـائل ا
اذا  تـرشـيـحه) الفـتـا الى ان
(الـطــبـقـة الــسـيـاســيـة  وجـدت
نـفـسـهـا بعـد زيـارة قـائـد فـيـلق
الـــقـــدس االيـــراني اســـمــاعـــيل
قـااني الى الــعـراق بــأنـهــا بـ
خـيـارين; رفض تـكـليـف الزرفي
بــوصـــفـه مـــخــالـــفـــا لـالعــراف
الـسـيـاسـية وسـلب حق الـكـتـلة
الـكـبــرى وبـ اخـتــيـار مـرشح
جــديـد). وبــحــسب جـبــيــر فـإن
(الـسـيـاسـيـ اسـتـثـمـروا ازمـة
كورونـا التي عصـفت باالنـظمة
الـسـياسـيـة في العـالم وخـفوت
حدة االحتجاجـات الشعبية في
ـــرشح الـــعــــراق  بـــالــــذهــــاب 
تـسويـة يحـظى بـقبـول خارجي
الســيـــمـــا الــقـــبـــول االمـــريــكي
االيـــراني وهـــو اخلـــيـــار الــذي
يـخرج هـذه الـطبـقـة من ازمتـها
فـي ظل انـــــهـــــيـــــار الـــــنـــــظــــام

الــــــســـــيــــــاسـي فـي الــــــعـــــراق
وتخندقاته الفئوية واحلزبية)
مــــــشـــــيــــــرا الـى ان (الــــــكــــــتل
السيـاسية وجـدت في الكاظمي
بصيص ضـوء في نهايـة النفق
والـدليل عـلى ذلك الـصـور التي
وثقت مراسم التكليف واظهرت
حـضور جـمـيع الفـرقـاء  الذين
كــــانــــوا إلى وقـت قــــصــــيــــر ال
يـطـيـقون بـعـضـهم  حـتى انهم
وفشـلوا في عـقد لـقاء تـشاوري
نــــــاجح لــــــهم بــــــرغم تــــــفـــــاقم

األوضاع).
بـدوره اعرب احملـلل الـسـياسي
عـبد االمـيـر اجملر  عن اعـتـقاده
بـــــأن (الـــــتـــــوافق االمـــــريـــــكي
االيـــرانـي بـــات في مــــحـــطـــته
االخـــيــــرة وقــــد تـــطــــول هـــذه
احملـطــة او تـقــصـر زمــنـيـا الن

هـذا  مـتروك لـطـبـيعـة الـظروف
وتـكتـيكـات كل طرف) مـستـركا
(لــــــكــــــنـي ارى ان اخــــــتــــــيـــــار
الـكاظـمي جـاء حلـفظ ماء وجه
الــقــوى الــتـي رفــضت الــزرفي
لالسـبـاب الـتي اعـلـنـتـها وهي
قـربه من امـريـكـا). مـوضـحا ان
ـثل الـوجه االخـر (الـكـاظـمي 
لـــلــعــمـــلــة اي انه قـــد اليــكــون
مـــعــــاديـــا اليــــران لـــكـــنـه مـــثل
الكـثيرين غـيره ايقن ان الـبقاء
ركـب االيراني يـعني بـقاء في ا
الــــعــــراق في مـــــكــــانه يــــراوح
وبخـسائر متـالحقة ومسـتقبل
مبهم السـيما في ظل االوضاع
ـعروفة االقتـصادية واالمـنية ا
وان الــتـحـرر من هـيـمـنـة ايـران
عــلى الـقــرار الـعـراقـي اليـعـني
ــا بــدايــة مــعــاداة اليـــران وا

لـعـالقـة مـتـوازنـة). ورأى اجملـر
ــــتــــوازنــــة مع ان (الــــعالقــــة ا
طـهـران بـاتت مـطـلـبـا شـعـبـيـا
ـكن ان يـهــدا  وسـيـســتـمـر ال
ن يــبــقى مـتــمـســكـا ويــطـيح 
ة) الفتا الى ان بقناعاته القد
(الـعـراق يـتغـيـر شعـبـيـا وكذلك
سـيــاسـيــا وان كـان ســيـاســيـا
ابـطـأ لـكن االمـر بـات مـحـتـمـا)
مـشـددا عـلى ضـرورة الـبـدء في
(سـتـراتـيـجيـة جـديـدة لـعالقات
العراق مع جيرانه والعالم من
دون ان نعترف بان هذا اليعني
انتـهاء نـفوذ الطـرف بـالكامل
واشــــنــــطن وطـــــهــــران ولــــكن
بـحـدود يـتـحـمـلـهـا واقع مـرهق
وقــوى ســيـــاســيــة مــتـــشــبــثــة
ا واخـرى ستـنبـثق الحقـا ور
يـــتـــجـــاوز هــــذا الـــواقع بـــعـــد
ـــرحــلــة الــبــرزخــيــة جتــاوزه ا

القادمة) على حد تعبيره.
واجـمــعت الـقــوى الـســيـاســيـة
عـلى دعـم الـكــاظــمي فــاحلـزب
اإلسـالمي الــــــعــــــراقـي رأى في
بيـان تلـقته (الزمـان) ان تكـليفه
(خـطـوة مـهـمـة) وتـمـنى لـها ان
(تــعـالج األزمـة الـســيـاسـيـة في
ـرحـلـة احلـرجـة). وذهب هـذه ا
اكـــثـــر من ذلك الـى االعــرال عن
اعـتقـاده بان (تـكلـيف الكـاظمي
ســيـكـون له أثــره االيـجـابي في
حل األزمة الـسياسـية احلـالية
لفات اخملتلفة وحتريك عجلة ا

توقفة). ا

وعــد الـنــائب عن ائــتالف دولـة
الـقانـون كاطـع الركـابي ان هذا
التـكلـيف ( جاء بـاجمـاع وطني
من  جمـيع الـكتل الـسيـاسية ).
لفت تيار احلكـمة اليان ترشيح
الـكاظـمي (جاء وفق الـسيـاقات
الـدســتـوريـة الــصـحـيــحـة بـعـد
اعـتذار الـزرفي) واكـد دعمه في
(تـشـكــيل احلـكـومــة بـعـيـدا عن
مبدأ احملاصصة) فيما اشارت
كتلـة صادقون النـيابية الى ان
(مـوقــفــهـا يــنــسـجـم مع مـوقف
الـبيـت الشـيـعي الوطـني). غـير
ان حتالف سـائرون رهن دعمه
لــلـــكــاظــمي  بـ( مـــا يــقــدمه من
تــــعـــهــــدات وأال يــــنــــجـــر وراء
ضــغــوطـــات األحــزاب والــكــتل

السياسية). 
ورأى حـسن توران من اجلـبـهة
الــتـــركــمــانــيــة  ان (الــكــاظــمي
ــتـلك شــخــصـيــة قــادرة عـلى
إدارة الــبـلــد وحــكــومـة فــعــالـة
تــســتـــطــيع مـــجــابـــهــة ازمــات
عديدة). اما  النائب عن حتالف
القوى عبد الله اخلربيط فيؤكد
ان (الـــتـــحـــالف ســـيـــكـــون  من
ـشـارك في  حـكـومـة  توافق ا
وطني برئـاسة الكاظـمي لعبور

األزمات).
ــتــحــدث بـاسم وزارة  ورحب ا
اخلــارجــيــة اإليــرانــيــة عــبـاس
مـوســوي بـتــكـلــيف  الـكــاظـمي
وعـده  في تـصـريح (خـطوة في

االجتاه الصحيح).
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ابــلـغ مــصــدر خـــاص مــقــرب من
كـلف مصـطفى رئيس الـوزراء  ا
الـــكــاظـــمي (الـــزمـــان) امس بــأن
الــكـاظـمي ســيـعــرض تـشـكــيـلـته
احلكومـية خالل عشـرة ايام امام
ـان فـيـما كـشـفت وثـيـقة عن الـبر
رتـتقـبة.وقال اسمـاء التشـكيـلة ا
ـــصـــدر انـه(ســـيـــتـم اخـــتـــيـــار ا
الــتــشــكــيــلــة الــوزاريــة وكــتــابـة
البرنامج احلكومي وعرضه على
رئاسة مجـلس النواب خالل مدة
اقـــــــــــصـــــــــــاهــــــــــا  10ايــــــــــام).
وحــصـــلت(الــزمــان)عـــلى قــائــمه
ـــرشـــحــ تــتـــضـــمن اســـمـــاء ا
ــسـتـقـلـة لـلــوزارات والـهـيـئـات ا
ضـــــــــمـت عـــــــــددا مـن الــــــــوزراء

. احلالي
وتـضـمـنـت الـقـائـمـة ثالثـة نـواب
لـرئـيس الـوزراء االوول لـلـشؤون
االمنيـة ووزيرا للـداخلية ووردت
اسـمــاء قـاسم االعــرجي وعـدنـان

الــــزرفي واســــعــــد الــــعــــيــــداني
والـــثـــاني لـــشـــؤون الـــتـــنـــمـــيــة
االقــتـصــاديـة وزيــرا لـلــتـخــطـيط
ووردت اســـمــاء  مـــحــمــد تـــمــيم
ووزيـر الـتـخـطـيط احلـالي وعـبـد
اجلـبـار حـمـود والـثـالث لـشـؤون
التنمية االجتـماعية وزيرا للعمل

والشـؤون االجتـماعـية وهم فؤاد
حــــســـ واحـــمــــد انـــور رئـــيس
جـــامــعـــة صالح الـــدين ســابـــقــا

ورئيس جلامعة حالي.  
وكـان رئـيس اجلـمـهـوريـة  بـرهم
صـــــــالـح قـــــــد كــــــــلـف اول امس
اخلــمــيس الــكــاظــمي بــتــشــكــيل
احلـــكــومــة اجلــديـــدة بــحــضــور
رؤســاء مـجــلس الـنــواب مـحــمـد
احلــلــبـوسـي ومـجــلس الــقــضـاء
األعــلى  فــائق زيــدان واحملــكــمـة
االحتــــاديـــة  مـــدحـت احملـــمـــود
ـمـثـلـة اخلـاصـة لألمـ الـعـام وا
ـتــحـدة جـيـنــ هـيـنـيس لأل ا
بالســخــارت فــضالً عن عــدد من
رؤســـــــاء الـــــــكـــــــتـل والـــــــقــــــوى

السياسيــة.
واكــد صــالح في كــلـمــة  الــقــاهـا
ــنــاســبــة اهــمــيــة ( تــشــكــيل بــا
حكومة قويـة قادرة على مواجهة
الــتـحــديـات واألزمــات احلـالــيـة
واحملافظة على سيادة واستقرار
العراق وتلبية مطالب العراقي
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شرعت قـوات اجليش واحلشد الشعبي بالصفحة الثانية من عمليات ابطال
ناطق رسـومة ابـرزها تـمشيـط ا النـصر الـثانيـة باجتـاه عدد من االهـداف ا
احملـاذيـة للـحـدود االردنيـة والـسـعوديـة.وقـال قـائد عـمـليـات االنـبـار للـحـشد
قـاسم مـصـلح في بـيان اطـلـعت عـلـيه (الزمـان) امس ان (الـصـفـحة الـثـانـية
ستـكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر احملور االول الشريط احلدودي
ب الـعراق واالردن بـإسنـاد من احملور الـثاني الـذي سيـتجه نـحو الـشريط
احلـدودي الـعــراقي الـسـعـودي بـاجتــاه اهـداف مـحـتـمـلـة) مـشـيـرا الى ان
(الـصـفـحة الـثـانـيـة ستـركـز عـلى أهـداف حيـويـة ومـنـاطق لم تدخـل من قبل
ناطق حيث سـيتجه احملـور الثالث والـرابع باجتاه وادي حـوران وعدد من ا
التي توصف بطبيعة جغرافية صعبة التي يستغلها العدو لالختباء والتمويه
عن قـواتـنا وطـيـران اجلـيش). مـبـيـنا ان (الـعـمـلـيـة مـستـمـرة بـالـتـنسـيق مع
ـتـمـثل بـفـوج درع الـقـائم وحـشـد اجلـيش الـعـراقي واحلـشـد الـعــشـائـري ا
ـشـتـركـة) مـبـيـنـا ان (الـقـوات الـرطـبـة والـتـنـسـيق الـكــبـيـر مع الـعـمـلـيـات ا
ـشتـركة اعـتـقلت داعـشيـا ومـشتـبهـا به بـناءً عـلى معـلومـات اسـتخـباراتـية ا
عـتـقل كـانت بحـوزته أسـلـحة خـفـيفـة وذخـيرة ـصـلح ان (ا دقـيـقة) وتـابع ا
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رجح متـنبىء جـوي تأثر الـطقس
بكتلة هوائية معتدلة البرودة بدءا
من الـــيــــوم الـــســـبـت تـــؤدي الى
انـخــفـاض درجــات احلـرارة الى
دون  30 مئويـة  . وكتب صادق
عطيـة في صفحـته على فيـسبوك
امس ان (طـــقس الـــبالد يـــتـــأثــر
بـكـتـلــة هـوائـيـة مـعــتـدلـة الـبـرودة
تكـون خاللـهـا االجواء مـعـتـدلة و
دن) صافـية نـسبيـا في عـموم ا
واضــــاف ان (هـــــنـــــاك نـــــشــــاط
للسـحب في ميسـان ومناطق من
االنـبــار وكـذلك مــنــاطق من مـدن
الـــــشـــــمـــــال وان عـــــودة فــــرص
االمطار واردة في دهوك وشمال
أربــــيـل ونــــيـــــنــــوى وأجـــــزاء من
ديــالى) الفــتــا الى ان (درجــات
احلرارة تـشهـد إنـخفـاضاً الـيوم
السـبت  الى ما دون  30 مئـوية
في مـــدن وسط وغـــرب وشـــمــال
الـبالد والــفــرات األوسط وتــعـود
لالرتـــفـــاع قـــلـــيالً يـــوم االثـــنـــ
ــقـــبل) مـــضـــيـــفـــا ان (حـــالــة ا
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة الـطــقس في ا
مــعـــتــدلـــة وتـــشــهـــد انــخـــفــاض
احلرارة بـضع درجات) مشـيرا
الى (عــدم وجـــود فــرص حلـــالــة
ـطـرة في وسط وجـنـوب جـويـة 
وغــرب الــبالد والــفــرات األوسط
هـــــذا األســـــبـــــوع). وســــــجـــــلت
راصد الزلزاليـة التابعة لوزارة ا
الــنــقل هــزة أرضــيــة بــقــوة 4.1
درجة عـلى مـقـيـاس ريـخـتر  غي
حافظة السليمانية قضاء كالر 
ـواطــنـون بــحـسب وشـعــر بـهــا ا

بيان للوزارة.
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ـــواد حــــددت وزارة الــــتــــربــــيــــة ا
طـلوبة والـفصـول الدراسـية غيـر ا
ـنتـهـية في امـتـحانـات الـصفـوف ا
الـوزاريـة لـلـعـام الـدراسي اجلاري.
وأكـدت الـوزيرة سـهـا خلـيل الـعلي
بـك عـــــقب اجـــــتـــــمـــــاع ضـم وكالء
ناهج  اول امس الوزارة وخبراء ا
ان (الـــوزارة حتــرص عـــلى انــهــاء
الــــعــــام الــــدراسي بــــنــــجــــاح رغم
الـظروف االستثنائية التي تمر بها
الـــبالد) واضـــافت انه (اســـتــنــادا
لــهـــذه الــظــروف الــتي اثــرت عــلى
قــطـاعـات الـبـالد كـافـة وبـضــمـنـهـا
الـقـطاع الـتـعلـيمي  فـقد  اتـخاذ
ـــواد غـــيـــر قـــرارات تــــتـــعـــلـق بـــا
ـطـلوبـة في امـتحـانـات الصـفوف ا
ــنــتــهــيـة لــلــمــراحل االبــتــدائــيـة ا
ـتـوسـطـة  واالعـدادية) مـشـيرة وا
رحلة طلوبة  ـواد غير ا الى ان (ا
السادس االبتدائي اخلاصة بكتاب
الـقران الـكر والتـربيـة االسالمية
تـبـدأ من الـفصل الـرابع الى نـهـاية
الـــكــتـــاب و مـــادة قــواعـــد الــلـــغــة
ـثنى الـعـربـيـة تبـدأ من مـوضـوع ا
واعــرابه الـى نـهــايــة الــكــتــاب امـا
ـطلـوبة واد ا مـادة القراءة  فـأن ا
فــــقـط هي صــــفــــحــــات  12 و24
116 و 36 و  60 و  78 و  83 و 
ومــا تــبــقى يــحـذف) مــضــيــفـة ان
ادة اللغة طلوبـة  (الـفصول غيـر ا
االنـــكـــلــيـــزيـــة تــبـــدأ من الـــوحــدة
اخلــامـسـة الى نــهـايـة الــكـتـاب مع
ادة صـفحات القاموس وبـالنسبة 
الـــريــاضــيــات تــكـــون من الــفــصل
الـسـادس مع الـتـمـارين الـى نـهـاية
الـكـتاب ومـادة الـعلـوم من الـوحدة
الـــرابـــعــــة الى نـــهـــايـــة الـــكـــتـــاب

واالجـتمـاعيـة فقط الوحـدة الثـانية
غير مطلوبة) واوضحت العلي بك
ـطــلـوبـة لــلـصف ــواد غـيــر ا ان (ا
الـــثـــالث مـــتــوسـط هي الــتـــربـــيــة
االسـالمية من الـوحدة الـرابعة الى
نــهـايـة الـكــتـاب و الـلـغــة الـعـربـيـة
اجلــــزء الــــثـــانـي فـــقـط و الـــلــــغـــة
االنـكـلـيـزيـة من الـوحـده اخلـامـسـة
الـى نــــهـــــايــــة الـــــكــــتـــــاب ومــــادة
اجلـغـرافـيـة من الـفـصل الثـالث مع
الــبـاب الــثـاني ومـادة الــتـاريخ من
الـباب الـثالث الـى نهـاية الـكتاب و
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة  من الــفــصل
الـثــاني الى نـهـايـة الـكـتـاب ومـادة
الـريـاضـيـات اجلـزء الـثـاني فـقط و
مـادة الفيزيـاء من الفصل السادس
الى نـهـاية الـكـتاب و مـادة االحـياء
مـن الــفـــصل الـــثــامن الـى نــهـــايــة
الكتاب و مادة الكيمياء من الفصل
الـــســـابع الى نـــهـــايـــة الـــكـــتــاب)
واد مـضـيـفـة ان (الـوزارة حـددت ا
ــرحـلــة الـسـادس ــطـلــوبـة  غــيـر ا
الـعلمي االحـيائي وهي مـادة اللغة
الــعـربـيـة والـنــصـوص من الـشـعـر
ـلحمي الى نهاية الكتاب وقواعد ا
الـلغة الـعربيـة من اسلوب الـتوكيد
الى نـهاية الكتاب ومادة االنكليزي
مـن الـوحـدة الـسـادســة الى نـهـايـة
الـــكــــتـــاب ومـــادة الـــفــــرنـــسي من
الـوحدة الـرابعة الى نـهاية الـكتاب
و مــادة الــريــاضــيــات من الــفــصل
اخلـامس الى نـهايـة الكـتاب ومادة
الـكيـميـاء من الفـصل السادس الى
نـهايـة الكـتاب و مـادة الفـيزياء من
الـفصل السادس الى نهاية الكتاب
ومــادة االحـيـاء من الـفـصل الـرابع
مـع الــــصــــفــــحــــة  222الى (267
ومــضـت الــعــلي بك الى الــقــول ان
ـرحــلـة ــطـلــوبــة  ــنــاهج غـيــر ا (ا

الـســادس الـعـلـمي الـتـطـبـيـقي هي
مـادة االدب والنـصوص من الـشعر
ــلــحـــمي الى نــهــايــة الــكــتــاب و ا
قـواعـد اللـغـة العـربـية  من اسـلوب
الـتـوكيـد الى نـهايـة الـكتـاب ومادة
الـــلــغــة االنــكـــلــيــزيــة مـن الــفــصل
السادس الى نهاية الكتاب و اللغة
الـفرنـسية من الـوحدة الـرابعة الى
نـهـايـة الـكـتـاب   والـريـاضـيات من
الـفصل اخلامس الى نهاية الكتاب
و الـكــيـمـيـاء من الـفـصل الـسـادس
الى نـهـاية الـكتـاب و االقتـصاد من
الـفصل اخلامس الى نهاية الكتاب
 الـفــيـزيـاء من الـفـصل الـثـامن الى
نــهــايــة الــكــتــاب) ولــفــتت الى ان
ــــواد (الـــــوزارة حــــددت ايــــضــــا ا
ــرحـلـة ــطـلــوبـة  ــنـاهج غــيـر ا وا
الــــــــــســــــــــادس االدبـي وهي األدب
والــنــصــوص من شــعــر الــقــضــيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة الى نـهـايـة الـكـتـاب
وقـواعـد الـلـغـة الـعـربـيـة من تـقد
ــبــتــدأ الى نــهــايــة اخلــبــر عـــلى ا

الـكـتـاب والـنـقـد االدبي من الـفصل
الـثـالث الى نـهـايـة الكـتـاب والـلـغة
اإلنـكـلـيـزيـة من الـوحـدة الـسـادسـة
الى نهاية الكتاب واللغة الفرنسية
مـن الـوحــدة الــرابــعــة الى نــهــايـة
الــكــتــاب ومــادة الــريــاضــيــات من
الـفـصل الـرابـع الى نـهـايـة الـكـتاب
ومـــادة اجلـــغــرافـــيـــة من الـــفــصل
اخلـامس الى نـهايـة الكـتاب ومادة
االقـتصاد من الـفصل اخلامس الى
نـهـايـة الـكـتـاب ومـادة الـتـاريخ من
الــــفـــصل الــــســـادس الى نــــهـــايـــة
الـكتاب) وكـشفت الـعلي بك عن ان
(هــنـــاك مــعــاجلــات اخــرى ســيــتم
االعالن عـنها الحقا تـتعلق بتالميذ
ــنـتـهـيـة وطــلـبـة الـصــفـوف غـيـر ا

هني). وطلبة التعليم ا
ـــتــحــدث الـــرســمي الـى ذلك أكــد ا
بـــاسـم وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبحث العـلمي عدنـان العربي ان
(الـــــــكـــــــورس األول في جـــــــمـــــــيع
اجلـــامــــعـــات ســـيـــنــــتـــهي في 26
نــيـسـان اجلـاري وســيـقـوم أسـتـاذ
ـادة بتقييم الطلبة الذين التزموا ا
بــالـتــعـلــيم اإللــكـتــروني ومـنــحـهم

الدرجات التي يستحقونها) .
مــــــــؤكــــــــداً في بــــــــيــــــــان امس ان
(االمـتـحانـات الـنهـائيـة لـهذا الـعام
الــــدراسي لن جتـــرى مــــا لم تـــعـــد

احلياة لطبيعتها).
واضــــاف ان ( هـــنـــاك مــــتـــسع من
الــوقت لــلــبــدء بـالــكــورس الــثـاني
ومـــشــاريع الــتــخـــرج ســتــقــدم في
نـــهـــايــة الـــســـنــة الـــدراســـيــة وان
الــــوزارة لن تــــعـــجــــز عن إيــــجـــاد
ستمرة لالزمة احلالية و احلـلول ا
ــرونــة إلدارة األزمــة الـــتــحــلي بـــا
وإشـراك األساتـذة في عملـية صنع

القرار).
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عبد االمير اجملر محمد جبير

وكان رئـيس حكـومة االقـليم قـد  عزى اخلـميـس هاتـفياً
بـاسـتـشهـاد مـقـاتـلَي البـيـشـمـركة في كـرمـيـان. وأجرى
البارزاني اتصال هاتفي مع ذوي مقاتلي البيشمركة
الـلـذين اُســتـشـهـدا خالل هـجـوم شـنـه إرهـابـيـو تـنـظـيم
ـتـ ــكـا داعش  في مــنـطـقــة كـرمـيــان. واعـرب خالل ا
الـهـاتـفـيـتـ  لـعـائـلتـي الـشهـيـدين كال عـلى حـدة عن
قاتلـ سوركيو خالص تـعازيه ومواساته بـاستشهـاد ا
حــمه رشــيــد واســمــاعــيـل فــارس رســول وأثــنى عــلى
شــجـاعــتـهــمـا وبـســالـتــهـمــا في الـتــصـدي لإلرهــابـيـ

والدفاع عن إقليم كردستان.

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

بعث رئـيس حكومـة إقليم كـردستان مـسرور البارزاني
امس  بــبـرقــيه تــعـزيــة بـوفــاة ثالثــة مـواطــنــ كـرد في
بـريــطـانــيـا. وقــال الـبــارزاني في نص الــتـعــزيـة (بــبـالغ
ـواطـنـ الكـرد في احلـزن تـلـقـيـنـا نـبـأ وفـاة ثالثـة من ا
لنـدن وهم كل من كامـران سيد مـجيد وعـمر مام رضا
وشاد حـامد فرج) مضيفا (اذ نـتقدم بخالص التعازي
ـواســاة لـذويــهم فـإنــنـا نــسـأل الـبــاري عـزّ وجل أن وا
يسـكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر

والسلوان). 

—cM  wB  ≠  œ«bGÐ

شــــخـــــصـت وزارة الــــصـــــحــــة
والــبـيــئـة  47 اصــابـة جــديـدة
ووفــاة واحـــدة  يــقــابـــلــهــا 54
حــــالــــة شـــفــــاء مـن فــــايـــروس
كورونا.وقالت الوزارة في بيان

تــلــقــته (الــزمــان) امس انه (
تــســجـيل  47 إصــابــة جــديـدة
بـالـفـايـروس في عـمـوم الـعـراق
تـــوزعـت االصـــابـت بـــواقع 11
في بـغداد الـرصـافة و 3 في كل
من الـــنــــجف  وكـــربالء و 4في
الـسلـيـمانـية و 9 في اربيل و5
في الــبــصــرة  و 10 في واسط
وواحــــــــــــدة فـي كـل مـن صـالح
ـــثــــنى) الفــــتــــا الى الـــديـن وا
(تسـجيل حالـة وفاة واحدة في
بـغداد الـرصـافة) واكد الـبـيان
ان (حـــــــاالت الــــــــشـــــــفـــــــاء من
الـفـايـروس بـلـغت 54 بواقع 6
فـي الــــــــكـــــــرخ و 3 فـي كـل من

الـــرصــــافــــة وديـــالى  و 10في
النجف وواحد في اربيل وبابل
 و 5في كربالء و 9في البـصرة
و 8في كـل من الــســلـــيــمــانــيــة
ـــــثــــنى) مــــشـــــيــــرا الى ان وا
(مجموع األصابات بالفايروس
مـنـذ ظـهـوره في الـعـراق بـلـغت
1279حــــالــــة والـــوفــــيـــات 70
والـشـفاء 550 حـالـة). وأعـلنت
وزارة اخلـارجـيـة عن تـسـجـيل
ست حاالت وفـاة للعـراقي في
اخلــارج بــسـبب كــورونـا و 30
إصابة جديدة بالفايروس.وقال
ُـتــحـدّث بـاسم الـوزارة أحـمـد ا
الصحّاف في بيان اطلعت عليه
(الـزمان) امس انه ( تـسـجيل
ست حــــاالت وفـــاة واحــــدة في
ـانيـا و حالـتـان في بريـطانـيا أ
ـــتـــحـــدة و  3 في الــــواليـــات ا
األمــريــكــيـة و  30 إصــابـة 20
ـــانــيــا و  10 في مــنـــهــا في أ
بــريــطـــانــيــا ألبــنـــاء اجلــالــيــة

الـعـراقـيـة ) مـبــيـنـا ان (الـعـدد
الــكـلـي لـلــمــصـابــ في عــمـوم
الــــعـــالم بـــلغ 229).  وفـــرضت
مــحـافــظـة صالح الــدين حـظـرا
شامال  لـلتـجوال في احملـافظة.
وقــــالت احملـــافـــظــــة في بـــيـــان
مــقـــتــضب ان (احملـــافظ عــمــار
اجلـــبـــوري قـــرر فـــرض حـــظــر
شــامل لـلـتـجـوال في احملـافـظـة
بـعـد تـسـجيل اصـابـة بـكـورونا
ـنـتـسب من اهـالي بـاحملـافـظـة 
مدينة الـصدر في بغداد). ومدد
إقلـيم كُردسـتان حـظر الـتجوال
الى  16 نـــــيـــــســـــان اجلــــاري.
وقـــالـت وزارة الـــداخـــلـــيّـــة في
االقــلــيم انه ( تــمــديــد حــظــر
التجوال الذي فرضته للحد من
انـــتـــشـــار فـــايـــروس كـــورونـــا
ـسـتـجـد حـتى  16من الـشـهر ا
اجلاري كـما خـولت احملافـظات
ــسـتـقــلـة صالحـيـات واإلدارة ا
تــــطـــــبــــيـق جــــدول احلــــظــــر)

واضــافـت ان (احلــظـــر يـــشــمل
الـــعـــجالت واالشـــخـــاص). في
غــــضــــون ذلك  اكـــد مــــحــــافظ

كــربـالء نـصــيف اخلــطــابي انه
ســـــــيــــــتـم االعالن عـن خــــــلــــــو
احملـافــظـة مـن كـورونــا قـريــبـا.

وقـال اخلــطــابي خالل مــؤتــمـر
مشترك مع رئيـس هيئة احلشد
الـشــعـبـي فـالح الــفـيــاض عـلى

هــامش افـــتــتـــاح مـــســتـــشــفى
الـــشــهــيــد احلـــاج أبــو مــهــدي
ـهـنـدس (قـريبـا سـنـعـلن خـلو ا

كــربالء من فــايـروس كــورونـا)
الفــتــا الـى ان (جـمــيـع احلـاالت
دة هي التي تظـهر خالل هذه ا
مـن ضــمن احلــاالت احملــجــورة

والبالغ عددها 22 حالة). 
من جــانــبه  قــال الــفــيــاض ان
(احلــــشـــد دائـم الـــتــــواصل مع
الشـعب وسـيـسـتـمـر بـعـمـلـيات
االغـاثـة والـتعـفـيـر والتـحـص
ضد كورونا) وأضاف أن (هذه
ـسـتـشـفـى تعـبـر عـن مـشـاركة ا
احلـــشـــد بـــالـــدفـــاع عن ابـــنــاء
بـاشرة شعـبـنا) واشار الـى (ا
بـإنـشـاء مـستـشـفى مـتـخصص
ـصـابـ بـكـورونـا في بـعـالج ا
مــــديــــنــــة الــــســــمــــاوة ســــعـــة
100ســــريـــر مـن قـــبـل مالكـــات
احلــشــد اســيــتم افــتــتــاحه في
االيـام الـقـادمـة لــيـقـدم خـدمـاته

للمدينة). 
فــيـمـا أعـلـنت فـرقـة اإلمـام عـلي
الـتـابـعة لـلـحـشد عـن دفن جثث

 34 مـتــوفـيــاً بــالـفــايـروس في
حـافـظة مـقبـرة وادي الـسالم 
الــنـجف. وقـال مــسـؤول مـكـتب
الـشــهـداء واجلــرحى بــالـفــرقـة
عبـد احلسن احليـدري في بيان
ـتـوفـ امس ان (عـمـلـيـة دفن ا
تسـير بـشكل انـسيابي دون أي
مـشـاكل والسـيمـا بـعـد اجلـهود
الـكـبــيـرة الـتي يـبــذلـهـا ابـطـال
فـرقــتـنــا الـذين تــطـوعــوا لـهـذا

العمل االنساني).
مـبـيـنـا ان (عمـلـيـة الـدفن تـكون
حــــسب الــــطــــرق الـــشــــرعــــيـــة
ــطــلــوبــة وجتـري والــطــبــيــة ا
ـسـتـحـبـة االعـمـال الـواجـبـة وا
قــبل وأثـــنــاء وبــعـــد الــدفن من
قـبيل الـتكـف والـصالة وزيارة
األئمة األطهار والتلق بوجود
طــلـــبــة من احلــوزة الــعــلــمــيــة
الـرشـيدة) مـؤكـدا انه ( بـناء
ـتوف القـبور ووضع اسـماء ا

على نفقة الفرقة).
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سها خليل العلي 

مـن خـالل إجنــــــاز اإلصـالحــــــات
نشـودة) مشـدداً على (ضرورة ا
الـــعــمل بـــكل جــدّ وحـــرص عــلى
إجراء انـتخـابات مـبكـرة ونزيـهة
تـــؤمّن ألبــنـــاء شــعــبـــنــا فــرصــة
مـضـمـونـة لـلـتـعـبيـر عـن رؤيتـهم
حـــول مــــســـتـــقـــبل بـــلـــدهم). في
غـضــون ذلك ابـدت كــتـائب حـزب
الـله رفـضـهـا لـتـكـلـيف الـكـاظـمي
وكتبت في سلسلة تغريدات على
تـويــتـر امس(كـان االحــرى بـهـذه
الــقــوى ان تــتـخــذ مــوقــفــا جـادا
وصــادقــا لــلــعــمل عــلى تــكــلــيف
شخصية وطنيـة مخلصة تنطبق
ــعــايــيــر الــتـي تــخـدم عــلــيــهــا ا
الـــشــعب وتـــنــتـــشــلـه من واقــعه
ــريـــر) مـــضــيـــفــة ان الـــبـــائس ا
(االجمـاع على ترشـيح شخـصية
عايير مشبوهة التنطبق عـليها ا
وبــهــذا الــشــكل االحــتــفــالـي هـو
تــــفـــــريط بــــحـــــقــــوق الـــــشــــعب
وتــضــحــيــاته وخــيــانــة لـتــاريخ

العراق) على حد تعبيرها. مصطفى الكاظمي 

WO½U¦ « dBM « ‰UDÐ√  UOKLŽ ‰öš “—UÐ wAŽ«bÐ WŠUÞù«
ـنظـومة انـترنت عـلى االقمـار الصـناعـية ومـتورط أسـلحـة مـتوسـطة اضـافة 
بعـملـيات ضـد القـوات االمنـية). وصـد اللواء  52 بـاحلشد تـعرضـا  عنـيفا
لـداعش قـرب قـضـاء طـوزخـورمـاتو. مـن جهـة اخـرى صـدر وزيـر الـداخـلـية
ياسـ طاهر الـياسـري  قراراً بـإلغاء قـرارات اجملالس والـلجـان التحـقيـقية
وظـف باسـتثنـاء االرهاب وعدد من نـتسـب وا الصـادرة بحق الضـباط وا
اجلـرائم األخــرى.وقــال الـيــاسـري في بــيــان اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امس
(قـررنـا الغـاء قـرارات اجملالس والـلـجان الـتـحقـيـقيـة الـصادرة بـحق ضـباط
صـلحة ـقتـضيـات ا ومنتـسبي الـوزارة استـناداً لـلصالحـيات اخملـولة لـنا و
ـبـذولـة من قـبل ضـبـاط ومـنـتـسـبي قـوى األمن الـعـامـة  تـثـمـيـنـاً لـلـجـهـود ا
ـمتـلـكـات العـامـة واخلـاصة في الـداخـلي في احلـفـاظ على أرواح الـنـاس وا
مـواجهـة جـائحـة كـورونا) مـؤكدا ان (هـذا الـقـرار يشـمل قـرارات اجملالس
ـرتكبة قبل تاريخ صـدوره على أن يتم تأشير التحـقيقية اخلـاصة بالغياب ا
شـمول خالل مـدة ثالثون يومـاً من تاريخ صدور األمـر وبعكسه التـحاق ا
وأوضح الـيـاسـري إن (هـذا الـقـرار ال سـيـتم اتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة)
ـطالـبة بـالتـعويض عن طـالبـة بحـقوقه الـشـخصـية أو ا ـتضـرر من ا ـنع ا

الضرر الشخصي الذي أصابه أمام احملاكم أو السلطات اخملتصة ).
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ومع الهـالة االعالمـية الـضخـمة الـتي صاحـبت تفـشي وباء كـورونا ,ومع
ـرض صـرنا ال نـسـمع حـديثـا في اي مـكان اصابـة االالف من الـنـاس با
سوى عنه ,وغدونا أسـرى في البـيوت بـسببه ,ومع أنني الـتزمت بـجميع
نع اصـابـتي بارتـفـاع درجة ـطلـوبـة فان ذلـك لم  االجراءات الـصـحيـة ا
ـشـابـهـة لـعالمـات مـرض كـورونا, حـرارة جسـمي مع بـعض الـعالمـات ا
ـرض ومن الـطـبـيـعي ان يـذهب اعـتــقـادي مـبـاشـرة الى اصـابـتي بـهـذا ا
خـاصــة مع  مــشـاعــر الــهـلـع والـرعب الــتي بــدت عــلى مالمح صــاحـبي
الطبيب الذي أخذ عينـة من دمي وطلب مني عزل نفسي في البيت ,وبعد
أن اسـتـوعـبـت الـصـدمـة ,راحت االسـئـلــة تـتـزاحم في رأسي ,وقـلت مع
وت نفسي ,أأموت بسبب كـائن هش وأنا الذي جنوت مـرات كثيرة من ا
? ,أأمـوت وأنـا الـذي مـا أزال في عـز الـشـبـاب? ,أأمـوت ويـحـيـا الـسـفـلـة
نحطون والوضيعات والتماسيح و(السعالو) والذين وقفوا حجر عثرة وا
في طـريقي ,ثم هـبط الـسـؤال االخـطـر عـلى دمـاغي ,وهـو: ماذا يـتـوجب

عليّ القيام به قبل ان اموت?.
بـالـكـاد عـرفت طـريق الـبـيت ,وأيـقـنت أن هـذه الـنـهـايـة فـقـد صـرت حتت
رض!!, سطوة عقلي الباطن الذي اتخذ قرارا انني ميت ال محالة بهذا ا
فاسـتسـلمـت لهـذه الفـكرة ,ورحت افكـر بـتصـفيـة حـسابـاتي حـتى اقابل
ربي بقلب سليم ,وخطر في بالي اوال ان أطلب السـماح والعفو  لكل من
تسبـبت بأذيته  ,فتوجـهت الى والدتي واعـترفت لهـا بان مـتعتي الـوحيدة
في حـياتـي كانت فـي النـصب عـلـيـهـا وخـداعـها ,واخر خـدعـة لـهـا كانت
ال وطلبت ان اشتري لها حلم خروف ,لكنني حينما أعطتني مبلـغا من ا
بدال من ذلك أحـضـرت لهـا حلم مـعزة!! ,فقـد كـنت مفـلـسا وبـحـاجة الى
صداقية, فارق السعر الذي وضعته في جيبي ,ولكي أضفي شيئا من ا
فقد صورت لها عمـلية ذبح احد اخلراف عند اجلـزار واقنعتها ان اللحم

الذي طلبته هو من اخلروف الذي في الصورة !!.
صمتت أمي ازاء فـعلتي مـعها ,ومكرهـة كتـمت غضـبها ,ولم يكن لـها بد
سـوى مسـامـحـتي مـثل كـل مرة ,!!,واظن انـهـا لـعنـت في سـرهـا سـاعة
والدتي فـقـد ادمـنـت قـبـاحـاتي  ,بـعـدهـا تــوجـهت لـزوجــتي وجـثـوت عـلى
ركـبـتي امـامـهـا وفي يـدي وردة ,وطـلـبت مـنـهـا ان تــغـفـر لي شـطـحـاتي,
واعـتـرفـت بـحـضــرتـهـا انــني لم اعـرف احــدا من الـنــسـاء غـيــرهـا سـوى
( ( 9999مرفوعا لألس عشرة ,وبحت لها بكل شئ !! ,ولكني ال اتذكر
ردة فعلها!! ,غير انني  اتذكر ان اوراق الـوردة التي قدمتهـا لها تناثرت

فوق رأسي مثل الفراشات!!.
ــسـاء رحـت اطـرق ابــواب كل مـن بـذمــته مــال لي ,واخـبــرتــهم اني في ا
متنـازل عن حقـوقي لوجه الـله  وسط دهـشتهم ,فقد كـنت قبل ذلك أصر
على استـرجاع كل فـلس لي عندهم!! ,ثم فتحت مـواقع التـواصل وكتبت
رسالـة شـكـر لـكل من كـان سلـوكه مـعي سـبـبـا في تـغيـر وجـهـة مـقاالتي
وقصـصي في الـكـتابـة من فن حتـليل الـسـلـوك البـشـري الى الكـتـابة في

السلوك احليواني!!.
وفي اليـوم الـتالي ذهـبت واشـتريت هِـرا من نـفس فصـيـلة بـزونتي ,حتى
يؤنس وحـدتهـا بـعد رحـيلي ,وقلت ألعـمل صـاحلا فـأخـرجت كل الـبامـيا
التي كانت أمي قد خزّنتـها  للشتاء ,ووزعتها على اجليران ,فقد كنت ال
اطـيقـهـا اصال وانـتـظـر اي فـرصـة لـلـتـخـلص مـنـها ,ثم رحت واغـتـسلت
وارتـديت  سـرواال وقـمـيـصـا اخـضــرين بـعـد ان عـطـرت نـفـسي وبـخـرت
وبايل ـقدم من يقبض روحي!! ,وفجأة رن جرس ا زوايا البيت انـتظارا 
يحـمل صـوت الـطـبـيب ( لـقد ظـهـرت نـتـيجـة فـحص كـورونـا اخلـاصة بك
وهي سـالـبـة!! ,وال داع لـلـقـلق) ... ,واتـضح أنـني كــنت اعـاني فـقط من
التـهـاب عادي في الـلـوزت ,حمـدت الـله عـلى نـعمـته وقـلت: حـسـبي الله
فيك يا كـورونا فقـد ضيـعتّ عليّ فلـوسي والبامـيا وشـهرت بي وجعـلتني
ابوح بـكل شئ ,الله يـنـتـقم منـك يا جـائح يـا ابن اجلـائح يا

ابن ال ( سطعش) جائحة!!!.
مالحظة: اجلائحة هي الـبَلِيَّة والتَهْـلُكَة وتعني الوباء
الذي يـنـتـشـر بـ الـبشـر في مـسـاحـة كـبـيرة وهي

مؤنثة اجلائح. 
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بـعــد ان انـتـشـر وبــاء كـورونـا في
فـي كل دول الــــــعــــــالم اتــــــخـــــذت
ــركــزيـة ســلـســلـة من احلـكــومـة ا
االجـــراءات الـــتي من شـــأنـــهــا ان
تبعد خطر وباء كورونا عن البالد
 وان من هـــذه االجـــراءات فــرض
حـظـرا للـتـجوال الـطـوعي  فضال
درارس  عن تـعطـيل دوام طلـبة ا
عـاهـد العـراقـية واجلـامـعـات  وا
احلـكـومـيـة مـنـهـا   واالهـلـيـة في
خطـوة لعـدم اختـالط اي مصاب 
او وافـد  او مـالمس عن االخـرين
الــغـيــر مـصــابــ  ورغم كل هـذه
ـتـخـذة اال ان الـوبـاء االجــراءات ا
قــدم لــلــعــراق مـن قــبل الــوافــدين
ـــســـافــريـن  فــضـال عن زيــادة وا
المــسـ لـلـمـصــابـ فـارتـفـعت ا
االصـابـات والوفـيات بـشـكل صدم
الــشـارع الــعـراقـي  والسـيــمـا في
مـــحـــافــظـــات اقـــلـــيم كـــردســـتــان
واحملــافـظــات اجلـنــوبـيــة  وبـعـد
تــوقـف الـــدوام في اجلـــامـــعــات 
عـاهـد   وتسـجيل ـدارس  وا وا
اصـــابــــات وفي كل احملــــافـــظـــات
الـعـراقـيـة   اطـلـقت وزارالـتـعلـيم
العـالي والبـحث العـلمي  ووزارة
الــتــربــيــة مــنــصــات عــدة الكــمـال
ــقــررة  وعـــدم تــوقف ــنــاهـج ا ا
الــــدراســـــة في الــــوقـت الــــراهن 
وبـــهــذا اخلــصـــوص اخــذنــا اراء
مجموعة من التـدريسي  وطلبة
اعــزاء لـــيــدلــوا لــنـــا بــأرائــهم في
التعليم االلـكتروني والذي اتبعته
دول عـدة في مدة حـضـر التـجوال

للحد من انتشار الوباء اعاله .
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فــتــقــول الــتـــدريــســيــة في كــلــيــة
الــتـربـيـة لـلـبــنـات/ قـسم الـتـاريخ
نـهــاد نـعـمـة مـجـيـد  ان (الـتـعـلـيم
اإللـكــتــروني مــنــصــة تـعــلــيــمــيـة
معمول بها في أكثر الدول واليوم
 تركز عليها التعليم بصورة عامة
في بـلـدان الـعالم بـسـبب فـايروس
ـنصة هو كارونـا  والغرض من ا
التــمــام الـــعــام الـــدراسي  وعــدم
ــنـــصــات تـــأجـــيــلـه  وتــعـــددت ا
التـعلـيمـة فقـد تكـون على الـفايـبر
او الـواتــسـاب اوتـلـيــكـرم  فـضال
ـنـصة الـتـعـليـمـيـة الرسـمـية عن ا
(كـــــوكل كـالس روم) وهي تـــــعـــــد
ثـابة صف  وتـستـدعي الطالب
وهنـالك أسئـلة وأجـوبة  وحتوي

عـلى عـروض فـديـويـة  كمـا ويـتم
ايـــضــا اعـــطـــاء احملـــاضــرات عن
طـــريق الـــبـــصــــمـــة الـــصـــوتـــيـــة
واحملـاضـرات الفـديـوية بـالـصوت

والصورة .
 فـالعـمليـة ليـست سهلـة بوصـفها
جديـدة على التدريـسي والطالب 
فـمـبـدئـيا  اشـراكـنـا بدورات من
أجل تـــعــــلم كــــيـــفــــيـــة الــــدخـــول
والـتـعـامل مع الـصف اإللـكـتروني
بالنسبة للطلبة  وتكمن صعوبته
من نــاحـيــة ان لــيس كل الــطــلــبـة
لكـون األجهزة احلـديثة  فضال
عن ضعف عـام في االنتـرنيت بكل

انحاء العراق .
…d{U;« X Ë

 وتـوجد ملـحوظـة مهـمة انه ليس
باستطاعة التدريسي ان يستدعي
طـالبه كـــمـــا في وقـت احملـــاضــرة
االعــتـيـاديــة  والـكـتـرونــيـا هـنـاك
اتفاق مسبق ب األستاذ والطلبة
حـول وقت احملـاضـرة  كـأن يـكـون
عــصـرا أو لــيال   والن الــتـجــربـة
جديدة على الطلبة  والسيما اننا
الـيـوم نـواجه صـعـوبـة معـهم  في
ــنـصـات اعاله  الـتــواصل عـبـر ا
تـفـاعـل قـلـيـلة فـأعـداد الطـلـبـة ا
جـدا مقـارنة بـالعـدد الكـلي بحـجة
الــظـرف احلـالي أو ضـعف الـنت 
وغـيـرهـا من احلـجج التي يـعـتـكز

عليها الطالب).
وكـان رأي الـتـدريـسي فـي جـامـعة
الـــفـــرات االوسـط حـــســـام هـــادي
عــلـوان ان (الـتــعـلـيم االلــكـتـروني
يعد من متطلبات التعليم احلديث
لكن اجلامـعات العراقـية لم تعطي
 له اهــــتــــمــــام اال من خـالل ازمـــة
كـــورونــــا احلـــالــــيـــة لــــذا جـــاءت
ــعــاجلــات مــتـجــزأة  وبــخــطى ا
ـا سبب ارباكـا واضحا متـعثرة 
لـدى االدارات اجلــامــعـيــة  ولـدى
االســـاتــذة  والــطـــلــبـــة لــذا نــرى
الـــتـــنــاقـض واضــحـــا في الـــيــات
تــطــبــيق الــتــعـــلــيم االلــكــتــروني
واعـتـمـاد طـرق ارجتـالـيـة في ذلك
ويعـود ذلك الى اسبـاب عدة مـنها
عــدم اعـــمـــام ثـــقـــافـــة الـــتــعـــلـــيم
االلـكتـروني بزمن مـبكـر  وضعف
شـــبــكـــة االنـــتـــرنـــيت  وارتـــفــاع
تـكــالـيف االشـتـراك  وقــلـة خـبـرة
الـتـدريـســيـ في تـطـبـيق مـراحل
نـصات التـعليـمية  مـتقدمـة من ا
وعـدم اعتمـاد التعـليم االلـكتروني

ـــخــتـــلف ـــتــحـــدثـــ عن جـــائـــحــة كـــورونـــا  عـــلى الـــرغم من كـــثـــرة ا
االختصاصات واجتاهات الـتحليل . اال أن هذا التـموضع عند فرضيات
ـنـزلي .. قـدمت فـرضـيـات أخـرى تـنـظـر إلى أفق حـلول احلـجر الـطـبي ا

واجهة حتديات األسوأ . تطبيقية 
ـقدسة ـنظـومات غيـر احلكـومية مـثل العـتبات ا ثيـر للـجدل في قدرة ا وا
أو  احتاد الـغرف الـتجـارية ..أو اجلـمعـيات االنـسانـية .. االتـيان بـحلول
اقتصادية لم تبادر الدولة العمل عـلى خطة طواريء وطنية واضحة تمنح
رضي ـواطن الـعراقي حـالـة االطـمـئـنـان بـأنه ال يـواجه غـضب الـوبـاء ا ا

واالقتصادي لوحده .
لعل أبسط مثال على ذلك ما كررت الدعوة لتـوزيع حصة غذائية متكاملة
ومــضــاعـفــة ضــمن نــظــام الــبــطــاقــة الـتــمــويــنــيــة.. ومع كــثــرة االخــبـار
ـثل هذا اجملال ..اال إن واقع والتصـريحات عن امـكانـية نهـوض الدولة 
احلال يؤكد أن سرعـة تنفيـذ التكافل اجملـتمعي جعـلت اجلهاز احلكومي

متاخرا دائما .
الـنـقـطـة الـثـانـيـة الـتي لم تــتـحـقق حـتى اآلن .. جتـسـدت في عـدم تـنـفـيـذ
ـنـاطـقي ونـشـر خـيم االرشـاد الـصـحي وفق الـنـظـام الـبـلـدي االشـراف ا
وذج سـبـق وأن طبـق سـنويـا خالل ـنـاطق اجلـغرافـي .. وهـو  لـتـوزيع ا
الزيارة االربعينية ..حتى ظهرت مـؤسسات الدولة كل منها يعزف نشازا
ـايـسـتـرو الـقـادر عـلى إدارة قـدرات الـدولـة االمـنـيـة والـصـحـيـة بـغـيـاب ا

واطن طوعا . كن أن يستجيب له ا واالعالمية بهارموني متناسق 
النـقـطـة الثـالـثـة .. أيضـا كـررت طرحـهـا لـلنـقـاش الـتفـاعـلي في أكـثر من
مكان .. تتمثل في إعادة العمل بنظام جهد الدولة الهندسي  الذي يجمع
تـعطـلة .. حـتى اثار كل معـدات الدولـة الهـندسـية ومـعامـلهـا الشـغالـة وا
عـامل أدوية سامراء يساهم في انتباهي تعلـيق بأن توفير مـولدة كهرباء 

صناعة أدوية مطلوبة لعالج فايروس كورونا!! 
تـصـوروا استـخـدام كل جـهـد الـدولـة الـهـنـدسي النـتـاج مـعـدات الـتنـفس
ـعـقمـات بـالتـفـاعل مع قـدرات اجلامـعات الصـنـاعي  واقنـعـية الـوقـاية وا

والكليات االهلية واحلكومية في هذا اجملال .
أتمـنى أن تكـون استـجابـة الدولـة الـعراقـية أسـرع من متـطلـبات حتـديات
رحـلة .. وعـدم االنغـماس في مـستـنقع االنـغالق السـياسي وشـخصـنة ا
احلـلــول ... فـادارة مــخـاطــر األزمــات تـتــطـلب االرتــقــاء عـلى مــعـضالت
االختالفات السياسيـة برمتها النقـاذ العراق ومستقبل

اجياله .  
هل من مـستـجـيب ... ام يـبقى الـقـول لـله في خـلقه

شؤون!!
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ـواطن جـعفـر عـذاب البـديري أني ا
من سكنة محافظة البصرة .. أرسل
مــــنــــاشـــــدتي اإلنــــســــانــــيــــة وهي

ايلي : تتلخلص 
ان ولدي عالء جعفر عذاب وزوجته
غادرا الـعراق مـتوجـه إلى تـركيا
لغرض عالج ولدهم (طفل).. وأنهى
فـتــرة عالج ولـده الـبـالغ من الـعـمـر
ثالث سـنـوات  وقـام بحـجـز تـذاكر
الطائرة ألجل العودة للعراق  لكنة
تـفـاجأ بـقـرار وزير الـصـحة تـعـليق
ـية  جـمـيع الـرحالت اجلـوية الـعـا
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة وغــلـق كــافـــة ا
واجلــــــويــــــة  حـــــــيث اآلن ولــــــدي
وزوجـته وطـفـلته وآالف الـعـراقـي
في تــركــيــا وبــقــيــة الــدول األخـرى

مازالوا عالق في تلك الدول !!
 ولــدي يــنـاشــد عــبــركم نــيــابـة عن
الـعــراقــيــ الــعــالــقــ في تــركــيـا

والـبــلـدان األخـرى  آمالً أن  تـكـون
مـنـاشـدتـة رسـالـة إلى خـلـيـة األزمة
لوزارة الصحة ووزارة النقل فضالً
عاجلة عن أمانة مـجلس الـوزراء  
نـقل الـعـالـقـ في تـركـيـا والـبـلدان

األخرى .
ــوجــودين في عــلــمــا انه  نـــقل ا
تــركـيـا وتـركـوا اآلخـرين والـعـوائل
ـريـضـة في الـفـنـادق أو ــتـعـبه وا ا
في مالذات أخـرى  وهم يـنـتـظرون
سـاعـة الـفـرج والـعودة إلـى ديارهم
في الــعــراق  نـــأمل من احلــكــومــة
ـــتــمـــثـــلــة بـــالــرئـــاســـات الــثالث ا
ووزارتي الـصـحـة والـنـقـل وسـلـطة
ـدني  إلعـطـاء الـفـرصـة الـطـيـران ا
لكافـة العراقيـ العالقـ في تركيا
أو في الـدول األخــرى  وعـلـيـهم أن
ــواطــنــ يـــقــدروا ظــروف كــافـــة ا
الــعـالـقـ  بـحـيث أصـبح الـبـعض

ــتـــلك  قــوتـه الــيــومي  مـــنــهم ال
وعدم تمكنهم من دفع أجور اإلقامة
بالفنادق وعدم وجود حتويل مالي
لــهم  بـســبب تـوقـف وأغالق كـافـة
الي شركات الـصيرفة والـتحويل ا

في العراق .  
أتــــمــــنـى من احلــــكــــومــــة إرســــال
الطائرات للعراقـي العالق هناك
 وعـلى اجلـهـات اخملـتـصـة الـنـظـر
فـي اســـــتــــغـــــاثـــــة ولــــدي وبـــــاقي
الـعـراقـيـ  فــبـاإلمـكـان أن جتـري
اجلهـات الصحيـة لهم الـفحوصات
أثناء وصولـهم إلى مطار بغداد أو
ـطارات  وإتـخاذ مـايرونه لـباقي ا
ا يخدم الصالح العام. مناسبًا و
ـقرر ال يـخـفى علـيـكم انه كـان من ا
إعــادة الــعــراقــيـ مـن تــركـيــا إلى
مـــطـــار بـــغــداد الـــدولي  وحـــسب
برنـامج اخلطوط اجلـوية العـراقية

و احلـــجـــز عـــلى ثـالث طـــائــرات
عـــراقـــيـــة. طـــائـــرة يـــوم األربـــعــاء
ـصـادف  1/4/2020وطـائـرة يـوم ا
ــــصـــادف 2/4/2020 اخلـــمــــيس ا
ـصادف /3 وطـائـره يـوم اجلمـعـة ا

4/2020 .
ــــــســـــافــــــرين و نــــــقـل بـــــعـض ا
ـتـلـكـون تـذاكـر الـعـراقـيـ الـذين 
ــــوجــــوديـن في تــــركــــيــــا عــــلى وا
الطيران العـراقي إلى بغداد ليومي

األربعاء    1/4و . 2/4/2020
اما بالـنسبـة للمواطـن احلاجزين
كـذلك عـلى الــطـيـران الــعـراقي يـوم
ـــصـــادف  3/4/2020 اجلـــمــــعـــة ا
ـذكورة لألسـف في لـيـلـة اجلـمـعـة ا
أصدر وزير الصحة بـياناً طلب فية
تــعـلـيق جـمــيع الـرحالت اجلـويـة 
وعـدم الـسـمـاح لــلـخـطـوط اجلـويـة
زاولة الطيران من والى العراقية 

كــافـة دول الــعـالم وحــتى الـرحالت
الـداخــلـيــة  وبـالـفــعل بـقـى جـمـيع
ـسـافـرين احلـاجـزين عـلـى طـائرة ا
ـذكورة ومـنهم ولدي يوم اجلـمعة ا
عـالء وزوجـــــتـه وابـــــنـه  ولم تــــــتم

إعادتهم للعراق .
عــلـمًــا أن وزيــر الــصــحـة طــلب من
شـركـة اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـية
ـوضـوع إيــقـاف الـنـقل  والــتـريث 
طـار بـغـداد الـدولي  حل نـقـلـهم 
تـــوفــر مــوقـع حلــجــرهـم والــتــريث
دة 48 ساعـة لكن لألسف بنقـلهم 
الـشـديــد حلـد اآلن لم تـتـم مـعـاجلـة
مـــوضــوع عـــودة ولـــدي وعــائـــلــته
ـســافـرين مـن تـركــيـا إلى وبــقـيــة ا
بــغــداد  أي مــنــذ يـوم  3/4/2020
وحلد اآلن .واخـيراً : أن ولدي عالء
ـريـض الـبـالغ من وزوجــته وأبـنه ا
الـعـمـر ثالث سـنـوات وهـو مـصـاب

ـرض الــكـبــد ولــديه مـرض ســكـر
سك هذا وحالته حرجة والطفل ا
لــيس لـديه مـنـاعـه  والسـيـمـا أنـكم
عــلـى بـــيــنـه من إنـــتــشـــار الـــوبــاء

اخلطير (كورونا) في تركيا .
ــنـــاشــدة بــ عـــلــيـه نــضع هـــذه ا
وضوع ـعاجلـة ا ة  أيديـكم الكـر
جلوانب إنسانية أسوة بالعراقي
الـــــذين عـــــادوا يـــــومي األربـــــعــــاء
واخلـمــيس عـلى اخلـطـوط اجلـويـة
الــعــراقـيــة  من تــركــيــا إلى مــطـار

بغداد الدولي .
وفقـكم الله من أجـل خدمة الـصالح

العام .. وتقبلوا فائق التقدير 
واطن  جعفر عذاب البديري ا
وجوده نيابه عن ولدي عالء والعوائل ا
في تركيا
 محافظة البصرة
هاتف 07732170396

كــــالـــــيــــة رســـــمــــيـــــة في اجــــراء
االختبارات  فـضال عن عدم توفر
احلـــاســبـــات لـــدى الـــكـــثــيـــر من

الطلبة).
W uKF  ‰UB¹«

فـيــمــا كــان رأي الـتــدريــســيـة في
ـوصـل/كـلــيــة الـعــلـوم جــامـعــة ا
الـسـيـاســيـة شـهـد عـلي هـز  ان
(الـتـعـلـيم اإللـكـتـروني يـعـد نـظـام
حديث للتعـليم باستخدام وسائلِ
االتـــصـــال احلــديـــثـــة  وشــبـــكــة
ـتـعـدّدة اإلنـتـرنت  والـوسـائط ا
ــعـلـومـة ويــعـتـمــدُ عـلى إيـصـالِ ا
بأقصر وقت  وأقلّ جهد   وأكبر
فـائـدة  وهـنـالك نـوعـانِ لـلـتـعلـيم
اإللـــــكـــــتـــــرونـيّ األول يُـــــســـــمّى
ـتــزامن وهــو الـذي بـالــتـعــلــيم ا
عـلم والطالب في يتطـلّب وجود ا
الــوقت نــفــسـه والــنــوع الــثــاني
ـتزامن وهـو غـير التـعـليـمُ غيـرُ ا
ـعلّم مـبـاشر وال يـحتـاج لـوجودِ ا
والــطــالـب في الــفــتــرة الــزمــنــيّــة
ـزايـا نـفــسـهـا وعـلى الــرغم من ا
الـعـديـدة لـهـذا الـنـظـامِ من تـوفـير
لـــلــــوقتِ واجلــــهــــد إال أنّه واجهُ

ســـلــبــيــات عــدة مـــنــهــا ان اغــلب
الطالب تـواجهة مـشكله حـسابات
اجلـيميل  ويـحتـاج التـطبيق الى
انـتـرنيت وبـسرعـة فـائقـة  والزام
الــطـلـبــة بـوقت مـحــدد ويـعـد هـذا

الشيء سلبي نوعا ما .
ـــوظـف في جـــامـــعــة وكــان رأي ا
ديــالـى االســتـــاذ اســعـــد الــزيــدي
ـدة الـتــعـلـيم بـرأيي ان في هــذه ا
االلـكــتـروني اعـتـبــره بـديل نـاجح
عن التعليم االعتيادي  وتعمل به
ــيــة ــؤوســســات األكــاد أغــلب ا
يـة هذه من جهـة  ومن جهة العـا
أخرى ان فـي مجـتـمـعـنـا الـعراقي
قـد يـواجه صــعـوبـات عـدة ولـيس
بالسهل تطبيقه. وذلك بسبب عدم
االلـتـزام من قـبـل الـطـالب  فـضال
عن عــدم تـــوفــر الـــنت او ضـــعــفه
ـتواصل بـشكل عـام  واالنقـطاع ا
ـبـررات لــلـكـهــربـاء وغـيـرهــا من ا

األخرى ).
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واخـذنـا رأي ثـالث طـالـبـات لـنرى
مدى افادتـهم من منصات الـتعليم
االلــكـتـروني فــتـقـول الــطـالـبـة في

دني اية هـادي: ان التعيلم قسم ا
االلـكتـروني في الـعـراق بـالـنـسـبة
لبـعض الكـليات نـاجح  والبعض
من الكلـيات صعب تطـبيقه وليس
بـصــاحلـهم  والســيـمــا الـكــلـيـات

العلمية البحتة
التـي حتوي علـى اجلانب الـعملي
اكثـر من النـظري  فضال  عن ذلك
خـــدمــات االنــتــرنــيـت الــســيــئــة 
ــلـكـون والــبـعض مـن الـطـلــبـة ال
أجــهـزة ذكــيـة او انــتــرنـيت داخل
نـزل  فـهذه كـلـها ظـروف كـفيـلة ا
بافـشال التـعليم االلـكتروني  لكن
بـغــيـر ظــروف الـعــراق فـهــو يـعـد
جتربة ناجحة  وتوفيرا للوقت .
ورأي الـطـالب في قـسم الـكـيـمـياء
عـــلي صـــفـــاء: عــلى الـــرغم من أنَّ
التعلـيم اإللكتروني متـاح للجميع
 إال أنّ الـكــثـيـر من الـطــلـبـة قـد ال
يتوفّر لديهم أجـهزة الكمبيوتر أو
شبـكة اتـصـالٍ داعمـة للـتـعلم عـبر
اإلنــتــرنت فــصــعــوبـة الــتــحــفــيـز
مـوجودة لـدى غالـبيـة الطـلبة  ألن
التعـليم اإللكتـروني ذاتي نوعاً ما
 ويجد بعض األشخاص صعوبةً

في حتفـيز أنفـسهم بانـفسهم  أو
تـنـظـيم عـمـلـهم وإتـمـامه في وقتٍ
مـحـدد  ويـســبب الـعـزلـة  بـسـبب
تـــــعـــــامـل الـــــطالب مـع أجـــــهــــزة
الـكـمبـيـوتر بـدالً عن الـتواصل مع
بــقـيــة الـطــلــبـة لــزيـادة اخلــبـرة 
عـلـومـات  فضال عن واكـتـسـاب ا
عـدم تـوفر اإلنـترنت لـلـكتـير مـنهم
ـاديـة الـصـعـبـة  بـسـبب احلـاله ا
واالنـتـرنت داخل الـعـراق ضـعيف

نوع ما .
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وكـان رأي الطـالبـة في قسم الـلغة
االنكليـزية فاطمة داود : ان بعض
الــبــرامج الــتي اطــلــقــتــهــا وزارة
التـعـليم الـعـالي والـبحث الـعـلمي
كـــانت رائـــعـــة لــــكن يـــوجـــد فـــيه
جـانـب سـلبـي وايجـابي  فاالول
يـكـمن في قـلـة الـتـفـاعـل بـالـنـسـبة
للطلـبة  م وعدم بث روح التفاعل
كـمــا في الـواقع  والــثـاني في ان
ـادة تـأتي لـلــطـالب وهـو جـالس ا
ـكن االطالع عليها  في بيته  و
وقـــــرائــــتـــــهــــا بـــــأي وقت وبــــاي

مـــــــكان .

Ë—œ”∫ طالبة تتلقى دروسا جامعية عبر االنترنت
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اطــــلــــقت وزارة الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتــمـاعــيــة حـمــلـة (مــلــيـون ســلـة
غــذائــيـة)  بــالـتــعــاون مع مــنـظــمـات
ـدني وبـعض الــفـعـالـيـات اجملـتـمـع ا
شاركـة الفرق التطوعية اجملتمعية 
وجــمــيـع تــشــكــيالت الــوزارة. ونــقل
بيان تلـقته (الزمـان) عن وزير  العمل
بـاسم عـبـد الـزمـان قـوله ان (احلـمـلـة
انـــطــلـــقت في بـــغــداد واحملـــافــظــات
وتــســتــهــدف ايــصــال مــلــيــون ســلـة
ــســتــفــيـدة من غــذائــيــة الى االسـر ا
شـبـكـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـية وكـذلك
تـقدم لالسـتفـادة من الشـبكة ولم ا
يــحـسم امــرهم كـمــا تـســتـهـدف ذوي
االعـاقـة). وكان عـبـد الـزمـان قـد اعلن
ــــــعـــــ اول امـس عن اطـالق راتب ا
اضي مع تفـرغ لشـهر آذار ا عـ ا ا
ــلــحـق لــلــمـــســتـــفــيــديـن الــذين لم ا
يــســتــلــمــوا الــدفــعــة األولى مـن عـام

 . 2020واشـار الى ان (هـيـئـة رعـاية
ذوي اإلعاقـة واالحـتـياجـات اخلـاصة
ـتـفــرغ لـشـهـر ـعــ ا اطـلــقت راتب ا
اذار عن طريـق الدفع االلـكـتروني من
خالل مــصــارف الـرافــدين والــرشــيـد
وآشور وذلك مـراعاة لـلظـرف احلالي

ولــلــتــخــفـيـف عن كــاهل االشــخـاص
ستفيدين ذوي االعاقة) مؤكدا ان (ا
الـــذين لم يـــســـتـــلــمـــوا الـــدفـــعـــتــ

األخــــيــــرتــــ الــــرابــــعــــة من 2019
واالولى من 2020 الـــــذين حـــــدثــــوا
بـيـانـاتهـم ورقيـاً والـكـتـرونـيـاً سوف

يـسـتـلــمـون رواتب الـثالث أشـهـر مع
شـــهـــر آذار) الفـــتــــا الى ان (صـــرف
راتب شـهــر رمـضـان ســيـتم حتـديـده
ــقــبــلــة). كــمــا الحــقــا  خالل االيــام ا
تـوعــدت الـوزارة بـاتــخـاذ االجـراءات
الـقــانـونـيـة بـحق الــشـركـات االهـلـيـة
الــــتـي تــــقــــطـع الــــرواتـب وتــــســــرح
مــوظــفــيــهــا. واشــار الــبـيــان الى ان
ـهـني في (دائـرة الــعـمل والـتــدريب ا
الـــوزارة تــــلـــقت عـــددا من شـــكـــاوى
الـعامـلـ في الـقطـاع اخلـاص بـشان
قيـام بعض الـشركـات بقـطع الرواتب
عـن مــوظــفــيــهــا وتـــســريح الــبــعض
منـهم) مبـيـنـا ان (الدائـرة خـصصت
الــرقم  07727643008الســـتــقـــبــال
الشكاوى واالستـفسارات من الساعة
الــثـامــنـة صــبـاحــا ولـغــايـة الــثـالــثـة
عـصـرا) واردف الـبـيــان ان (الـدائـرة
ستقوم باتباع الطـرق القانونية كافة

بحق الشركات اخملالفة).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ــديــر الــعــام لــدائــرة الــفــنــون دعـــا ا
الـــعـــامـــة  عـــلي عـــويـــد الـــفـــنـــانـــ
الــتــشـكــيـلــيــ الى تـوثــيق اجلــهـود
الكات الكـبـيرة الـتي بـذلت من قـبل ا
ـــبــادرات الــصـــحـــيـــة واألمــنـــيـــة وا
ــكــافــحـة اإلنــســانــيــة ألهل الــعــراق 
فـايـروس كـورونــا الـوبـائي من خالل
ـتـمـثل اجـنــاس الـفن الـتــشـكـيـلـي وا

بالرسم والنحت واخلزف.. 
وقــال عـويـد فـي بـيـان اطــلـعت عــلـيه
(الزمان)امس ان (الدائـرة ستعمل ان
شاء الله بـعد قضـاء هذه احملنة  الى
تنـظيم مـعارض لهـذه االعمـال الفـنية
سابقات التي ستقام وإشراكها في ا
الخـتـيـار الـنـصب الهم االعـمـال الـتى
تـــوثق مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة من تـــاريخ
ـبذول الـعراق). مـؤكـدا ان ( اجلـهـد ا

من قـبل الـكـوادر الـصـحـيـة واألمـنـية
وأهل الــعــراق  كـبــيــر جـداً وال تــقـدر
بثـمن لذلك فان الـفنانـ التـشكيـلي
سـتـكـون لــهم بـصـمـة حـقـيـقـيـة لـهـذه

ر بها العراق). رحلة التي  ا
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عمان

ـقدمـة نـتـابع ونقـرأ في مـعـطـيات االخـبـار الـسيـاسـيـة والشـعـبـية في ا
ا تـكـون ( الـثـالـثـة ثابـتـة )  بـأن يـنـسحب الـعراقـيـة  بـادرة جـديـدة ر
رشح الـذي الـتـفت حـوله كل اجلـهات بـ مـؤيـد ومـعارض.لـيـتـصدر ا
الساحة من جـديد السيـد مصطفى الـكاظمي ليـكلف برئاسـة احلكومة
وتـشـكـيل الـكـابــيـنـة الـوزاريـة .. وإذا جنح في اخــتـيـار الـشـخـصـيـات
ـيـة من الـوزراء لـيعـمـلـوا سويـة عـلى حتـقيق هـنـيـة واالكاد الوطـنـيـة ا
ـتـظاهـرين  وحـاجـات اجملـتـمع من صـحـة وخـدمات وتـنفـيـذ مـطـالب ا
عامة وإعادة عجلة الصناعـة والزراعة والصحة . ومن ثم دعم البطاقة

عيشي . ستوى ا التموينية التي تسهم برفع ا
ــؤثــر جـــدا اال وهــو أبــعــاد وحتــجــيم ــهم ا لــيــأتي بــعـــد ذلك الــدور ا
ـنضـبـطة  وحـصـر السالح بـيـد احلكـومـة . لتـخرج يـلـيشـات غـير ا ا
ن تملك السالح والشخوص الوزراة من احضان هذه الكتلة او تلك 
نـفلـتة ورغـبتـهـا بالـسيـطرة عـلى زمام ؤثـرة بالـشارع بـقدرة الـكـتل ا ا

واطن ويلبي احتياجاته .  بادرة ألي عمل خدمي يهم ا ا
رّ بفترة صعبة خاصة في مجال الصحة العامة وإنتشار إن العراق 
جائحة كورونا التي إسـتشرت في عموم االرض وللـعراق حصة منها
لـكن عـراقـنـا الـغــالي يـتـعـرض مع كـورونــا الى وضع إقـتـصـادي يـعـد
نافذ احلدود امام يا واغالق ا متدنيا جدا بعد تدني أسعـار النفط عا
ا اوجد حالة خطيرة من البطالة الناس كان همة  الكثير من السلع ا
لهم الدور الكبير في احلركة االقتـصادية والتجارية داخل البلد.. واذا
هم الـيوم يـفـتـرشـون الشـوارع ولم يـجـدوا مـا يـلبـوا به حـاجـة بـيـتوهم

عيشية  وابناؤهم ا
السيد مصطـفى الكاظمي البغـدادي الذي ينتمي الى عائـلة الغريباوي
الشـطريـة في ذي قار حـامل البـكـالوريـوس في القـانون وكـان منـتمـيا
ـوقراطـي (اليـسـار الـغربـي العـلـمـاني) وكان الى احلزب الـوطـني الـد
ـانـيا يدعـو دومـا الى الـسالم والـتعـايش الـسـلمـي .. حيث عـاش في ا
واصدر فـيهـا مجـلـة العـراقيـة االسبـوعيـة الـتي اهتـمت بكـافة الـشؤون
ــا يـثـبت الـعــراقـيـة والــدعـوة الى الــنـهـوض بــالـعــراق الى االفـضل .
للـجمـيع حبـه للـعراق وتـوفر الـرؤية الـصـادقة لـتقـد افضل اخلـدمات

االجتماعية والتنموية العاجلة .
الـكــاظـمي رئــيـسـا لــلـوزارة الــعـراقـيــة اجلـديــدة وخالل مـا تــقـلـده من
مــنـاصـب كـان يــدعــو بل ويــعــمل عــلى الــتـوفــيق بــ كل الــتــوجــهـات
السيـاسيـة بالعـراق وتغـليب مـصلحـة العـراق قبل كل شيء. وان ورقة
اضي والـبدء بصـفحة عمله الـقادمـة واضحة لـلعيـان لتـجاوز اخطـاء ا
عمل وبنـاء جديدة تـستوجب رصّ كل الـصفوف واشـتراك كل اجلهود
لتحقيق اخملرجات السليمـة من هذا النفق  الذي مرّعلى العراق فورقة

هنية اجلادة الخراج العراق .. عمله حتمل العشرات من الفقرات ا
من خالل تعـاطـينـا الـيومي مـع شعـبنـا في الـعـراق ورؤيتـنـا الواضـحة
ـعتـصم ومن ـتظـاهرين وا طالـب الناس كل الـناس واولـهم صوت ا
يساندهم من اعالمي وصحفيـ واساتذة اجلامعات بكل احملافظات
ندعو الـسيد مـصطفـة الكاظـمي وهو رئيـسا للـوزارة العراقيـة ان يهتم
ـهنـيـة والـتـعلـيـمـية واالعـالميـة الـذين اوصـلـوا شعب بكـل القـطـاعـات ا
ي سـؤولـ واالعالم الـعـا ـتـضـامنـ مـعـهم الـى ا ـتـظـاهريـن وكل ا ا
لـيــعـرف كـل الـعــالم مـعــانــاة الـعــراقـيــ .. وبـاقـي شـؤون الــبـلــد بـكل
مصـداقـيـة ونـظرة مـتـفـائلـة حتب اخلـيـر لـلجـمـيع فـبـلد اخلـيـر هـو ملك
للجميع ومن حقهم التعبير عن احتياجاتهم وطموحاتهم االنسانية .. 
ـعـانـاة الـشـعب من احلـقب الـسـابـقـة هـو خـتـامـا نـقـول ان من شـعـر 

ـعانـاة ودحر الـبؤس االجدر االكـثر كـفاءة لـكف ا
والــشــقــاء الــذي يــعــاني مـــنه الــشــعب وكــشف
ـفسـدين وتـغيـير مـسار حـركة من الفـاسدين وا

يتالعب بقوت الشعب ويقلل من حقوقه .

s  VFA « dE²M¹ «–U
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إن عــــدم تـــــوافق بـــــعض الـــــقــــوى
الــــســـيـــاســــيـــة الـــتي فــــاحتـــتـــني
بـالـترشـيح عـلى الرؤيـة آنـفة الـذكر
ر ـنـعطف احلـاد الـذي  الجـتـياز ا
به العراق جعلـني انأى بنفسي عن
القـبول بالـترشح لـرئاسة احلـكومة

ؤقتة.  ا
هـذه الــشــروط كـانت تــتــنـاسب مع
ـر بهـا الـعراق في الـظروف الـتي 
ـــرحــــلــــة ولــــكل مــــرحــــلـــة تـــلـك ا

إشتراطاتها بطبيعة احلال.
…dJ³   UÐU ²½«

{ ما طـبـيـعة الـبـرنـامج الذي تـقـتـرحونه
في حال حصل هذا التكليف? 

- الــظـروف والــتـطــورات تـسـارعت
كـمـا تــعـلـمـون ولــو عـدنـا الى وقت
تــرشـــيــحي وظـــروفه فـــان مــهـــمــة
احلكـومة كـانت تنـحصـر في اجراء
انــتــخــابــات مــبــكــرة واســتــجــابــة
ـتظاهـرين واعادة الـثقة مطـاليب ا
بـ الــشـعب والــقـوى الــسـيــاسـيـة
واخلــروج مـن عـنـق الــزجـاجــة الى
مـــرحــلــة اخــرى اكــثــر اســتــقــراراً
والسيما احداث عملية التوازن ب
اطراف الصراع اخلارجي وحتديداً
الــصــرع اإليــراني األمــريــكي. هــذه
الــتـــحـــديـــات ال تــزال قـــائـــمــة اآلن
بـاإلضـافة الى حتـدي وبـاء كـورونا
ـا يـجعل وانـهـيـار أسـعـار الـنـفط 

. األولويات مختلفة نسبياً
لـــكن الـــتـــحــدي األكـــبـــر الــذي أراه
حالياً هو غياب القيادة الفعلية في
ـواطنـ وشؤونهم متـابعـة حياة ا
وهـــذا يــتــطــلب جـــهــداً كــبــيــراً من
رئــــيـس الــــوزراء الـــــقــــادم إلعــــادة
واطن حضور احلكـومة في حياة ا
اليـومية وإشـعاره بدورهـا الريادي
فـي إدارة شـؤون الـبــلـد والــتـخـلي
بــدون رجـعــة عن مـفــهــوم الـغــيـاب

الطوعي. 
{ مــاهي االولــويــات الــتي تــضــعــونــهــا
لــتــجـاوز مــعــضالت تــدهــور االقــتــصـاد

وتفشي كورونا?
- من األولــويـات الـراهــنـة هي بـذل
اجلـهود عـلى تعـظـيم موارد الـدولة
الدارة االزمـــة من خـالل احلـــضـــور
ــيـداني لــلــقــيــادة وحـسن اإلدارة ا
لالزمـــة وتــــوفـــيـــر الـــيـــات إغـــاثـــة
الـــشـــرائح الـــفــقـــيـــرة وتــســـخـــيــر
إمـكــانـيـات الـدولــة لـتـطــبـيق حـازم
ـــواطـــنــ مـن تــفـــشي حلـــمــايـــة ا
الوبـاء.  وعليـنا التـذكير بـان قيادة
الــــبالد فـي مــــثل هــــذه الــــظــــروف

االسـتــثــنــائـيــة مــطــالـبــة بــاتــخـاذ
قـرارات استراتـيجـية غـير تـقلـيدية
وخــاصــة فـي اجملــال االقــتــصــادي

إلنقاذ البلد من محنته الراهنة. 
ـكـن الــسـيــطــرة عــلى الــسالح { هـل 
ــكـن أن يــهــدد عــصب ــنـــفــلت. وهل  ا

االقتصاد اذا ترك دون معاجلة?
ـنـفـلت? ـقـصـود بـالـسالح ا - مــا ا
ة بكل اعتقـد انكم تقصـدون اجلر
كن السيطرة عليه انواعها نعم 
الـقوة للـقانـون والشـرعية لـلسـلطة
ـة مـرفـوضـة من اجلـمـيع واجلـر
هـــنــــاك من يـــحــــاول ربط الـــسالح
ـقـاومـة دون بـاحلـشـد او فـصـائل ا
غـــيــــرهـــا وهـــذه فـــيــــهـــا نـــوع من
ــة الــتـــســـطــيـح لالزمـــة فــاجلـــر
منتشرة في عموم العراق والسالح
كـذلك. مــا يــتـعــلق بـسالح احلــشـد
فيجب ان يكون ضمن اطار الدولة

بـاعـتبـارها مـؤسـسة حـكـوميـة وما
يــــحـــدث مـن انـــفالت لــــدى بـــعض
افــــــرادهــــــا هــــــذا ال يــــــقع ضــــــمن
مـشــروعـهـا االســتـراتـيــجي ولـيس
هـدفــهـا وغـايــتـهـا بل قــامت بـطـرد
الـعديـد منهـا ومحـاسبـة من يسيء
استـخدامه. والـسالح موجـود لدى
الـعـشائـر ايـضا وقـد اسـتخـدم هذا
الـسالح فـي وقت مــا حلـفظ هــيــبـة
الــدولـــة واســتــقـــرارهــا وامـــنــهــا.
ـــة احلــــديث اذن عن سالح اجلـــر
ـــــكن وهـــــو سالح مــــــرفـــــوض و

التـضييق عـليه ومراقـبته. وهنا ال
اشـرعن بقـاء الـسالح خارج الـدولة
وتـــمـــدده ولـــكن اعـــتـــقـــد بـــوجــود
امـكـانـيــة الـتـضـيـيـق عـلـيه وجـعـله

حتت اشراف الدولة .
WO UI²½« WKŠd

{ مـــا الـــذي تــــقـــدمه من نــــصـــائح إلى
كـلف عدنان الزرفي في رئـيس الوزراء ا

هذاالوقت?
كن ان - أتـصور افـضل نصـيحـة 
تقدم الى أي رئـيس وزراء للـمرحلة
االنـتــقـالــيـة أن يــكـون من الــشـعب
وان يــعــمـل لــلــشــعب كــمــا ادعــوه
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة بـدراسـة خـطب ا
واالخــذ بـإرشــاداتــهـا والــتــأسـيس
عــلـيـهـا لـرسم خـارطـة طـريق وأود
ان اهـــــمـس في اذنـــــيه ان يـــــكــــون
واقــعــيــا وان يـركــز جــهــوده نــحـو
حتــقـيق هــدف احلـكــومـة بــتـوفــيـر

بكرة األجواء الجراء االنـتخابـات ا
احلـرة والـنـزيـهـة. و الـتـركـيـز عـلى
مـشـروعــ الى ثالثـة تـمس عـصب
ــــواطـن وخــــدمــــاته دون حــــيــــاة ا
شاريع من اجل التشتت في كـثرة ا
ان يـــتــرك بـــصـــمــة واضـــحــة وان
يـحـسـن اخـتـيــار مـسـؤولي مــكـتـبه
ومستشاريه وان يـكون ناجحا في

اختيار وزرائه.
{ هل تراه سينجح في مهمته ? 

- العـامل األول في جناح مـهمة أي
رئــيـس وزراء قــادم هـي دعم كـــافــة

الـكـتل الـسيـاسـيـة له وتخـلـيـها عن
الــهــيــمـنــة عــلى احلــكــومــة وفـسح
اجملـال أمـام تـنـفــيـذ بـرامـجه بـدون
اإلخالل بـــالــتـــوازن الــوطـــني. امــا
هم في جنـاحه فهو العـامل اآلخر ا
ان يــسـعي إلبـعـاد الـعـراق كـسـاحـة
ـــتـــحـــدة صـــراع بـــ الـــواليــــات ا
وإيران وأن يكون قـادراً على توفير
ــشــاريع الــوطــنــيـة الــتي حتــظى ا
ــشـاركــة وعــمل جــمــيع األطـراف
الــــداخـــــلــــيـــــة واخلــــارجـــــيــــة. إن
ـســؤولـيـة تــتـطـلب نــكـران الـذات ا
وجـهــداً واداءً اسـتـثــنـائــيـاً وفـريق
عـمل مـنـسـجــمـاً مع رؤيـة واقـعـيـة
نتـمنى له او لغـيره النـجاح ونعمل
عـلـى دعم ومـسـاعـدة ومـسـانـدة كل
مـسـؤول هـمه بـناء الـدولـة وتـوفـير
االسـتقـرار االقتـصـادي والسـياسي
لــلـعـراق. وهـذا ديـدنـنـا مـنـذ 2003

وبشكل طوعي .
wÝUOÝ ·dŽ

{ مـا رأيـكم بــاالنـبـاء الـتـي تـتـحـدث عن
تــكــلــيـف بــديل لـــلــزرفي هــو مـــصــطــفى
الــكــاظـــمي. هل يــتــحـــقق ذلك ام تــراهــا

مجرد تكهنات?
- اعتـقـد ان العـقدة لـيست في اسم
ـــا هـــو االخ الــــزرفي او بـــديــــله ا
اشـكــالـيــة سـيـاســيـة ودســتـوريـة 
فـالــعـرف الـسـيـاسي يـنص عـلى ان
مــنـصب رئــاسـة الــوزراء لــلـمــكـون
انية الشيعي باعتبار الغالبية البر
االكـثـر عـددا وهـذا الـعـرف يـسـتـنـد
الى مــبـدأ دســتــوري وان تــكــلـيف
االخ الزرفي من قبل الرئيس صالح
ــعــادلـة ( دون الــرجــوع الى هــذه ا
مـعـادلـة احلـكم) هي مـحل اخلالف
لذلـك فان القـوى الشـيعـية تـعترض
ـكلف عـلى مـبـدأ الـتـكـليـف ال اسم ا
ـقــلـوب الـزرفي ولـو كـان احلــال بـا
بـــدال عن الـــكـــاظــمـي لــكـــان احلــال

نفسه.
وفي كـل األحـــوال ان مـــا تـــكـــشـــفه
اخلالفات تشيـر الى عمق االنسداد
الـســيـاسي فـي الـبـلــد وكـأنـه عـجـز
ـا يـؤشر في سـياسـي مسـتـحكم 
بعض جوانبه خلل في بنية النظام
الــسـيـاسي وهـذا يـتـطـلب مـشـروع

إصالحي كبير.
{ مـا اصعب ما تراه حـاليا من حتوالت
ــر بــهـــا الــعــالم في قــطــاع وتــطــورات 

النفط?
- التحوالت كبيرة في قطاع النفط
واالوبـك جتــد نـــفـــســـهـــا في مـــهب

تـحـدة تـربعت الـريح والـواليـات ا
ـنــتـجــة مـنـذ عـلى صــدارة الـدول ا
فـتـرة قـصـيرة وانـهـا مـتجـهـة نـحو
ــوجـة الـثـالـثـة في زيـادة اإلنـتـاج ا
الـنفـطي غـير الـتقـلـيدي لـتصل الى
معدالت عالية والصراع السعودي
الروسي يـتطلب إيـجاد اليـات اكثر
قــــدرة لــــلــــتــــحــــكـم في احلــــصص
واالســـعــار. نـــشــهـــد الــيـــوم افــول
ـنظمـة قادرة على األوبك فلم تـعد ا
حتـقـيق أهــدافـهـا لـوحــدهـا هـنـاك
ثالثـة مـتـنـافسـ كـبـار في الـسوق
ر النـفطـية وان الـتطـورات التي 
بـهـا الـقـطاع يـتـطـلـب رؤيـة جـديدة
الطـــار جــديــد قـــادر عــلى حتـــقــيق
ــنـــتــجــة وضـع مــتـــوازن لــلـــدول ا

ستهلكة.  وا
{ هل بـوسع الــعـراق عــمل شئ النـقـاذ

سوق النفط من التراجع?
ـنتج - حتـرك العـراق مفـيد فـهو ا
الـثـانـي في األوبك وقـادر ان يـلـعب
دورا مع الــــكــــبــــار وحتــــديــــداً مع
ــتــحــدة الــســعــوديــة والــواليــات ا
وروســــيــــا فــــقــــد كــــان له دور في
كن تأسيس األوبك وفي قناعتي 
لـــلــــعـــراق بـــلــــورة رؤيـــة جـــديـــدة
ـر بـها تـتـناسـب واألوضاع الـتي 
الـعـالم سـاعـيـاً الى حـلـحـلـة االمـر
عليـنا التذكـير بان ازمة عام 2016
وان لم تــــكن بـــحـــجم هـــذه االزمـــة
باحـثات ب لعـبت قطر دورا فـي ا

السعودية وروسيا الجناحها. 
{ كـــيف بـــاالمـــكـــان انـــهـــاء مـــشـــكـــلــة

استنزاف نفط اقليم كردستان ?
- الشك ان مـــســــألـــة نـــفـط اقـــلـــيم
كـردســتـان وعـدم الـتـوصل الى حل
دستـوري بشـأنهـا  مسألـة مقـلقة 
كــاشــفـــة عن عــجــز ســيــاسي آخــر
لـــلــــقـــوى الـــســـيــــاســـيـــة . ان اهم
استـراتـيـجـيـة يـجب اخـذهـا بـنـظر
االعـتـبـار هي اعـتـبار الـنـفط سـلـعة
اسـتــراتـيـجـيــة  وبـالـتـالي عــلـيـنـا
الـعـمـل بـوحـدة اسـتـثـمـار الـثروات
الطـبيعيـة العاكـسة لسيـادة البلد .
لـــذلـك فال خـــيــــار لـــنـــا  كــــمـــدخل
للـتسـوية بهـذا الشـأن  اال االلتزام
بــنـافـذة تــسـعــيـريــة مـوحـدة لــبـيع
ـركز او االقـليم  النـفط اخلام من ا
ال يــصح ان تـكــون نــافـذتــان لــبـيع
الـنفط الـعراقـي  عنـد االتفـاق على
ضي فـي تسوية كن ا بـدأ  هذا ا
باقي اخلالفـات وفي استثـمار هذه

الثروة . 

{ سمـعنا بـتكلـيفكم لـرئاسة الوزراء من
بعض الكتل الشيعية.. ما صحة ذلك?
  طـــــرح عــــليّ الـــــتــــرشح - نــــعم 
لــرئـــاســة الــوزراء بـــتــاريخ -1-12
 2019كـمـا هـو ( مـعـلن فـي بـيـانـنا
الـذي حـمل رؤيـتنـا حـول الـتـرشيح
في  23كانون األول  2019ونشرته
جـريــدة الـزمـان فـي حـيـنـه) فـكـرت
ـا يـتـعـ عـليّ فـعـله ألكـون مـلـيّـاً 
أمـيـنــاً وصـادقـاً مع نــفـسي وقـادراً
ـطـالـب ومـشـاعر عـلـى اإلسـتـجـابة 
ـرحـلـة الـتي الــعـراقـيـ األعـزاء وا
ـر بـها وطـننـا الـغالي بـعـيداً عن
صلحية التي األهواء النفسية او ا
ــتــقــدم في ــوقع ا قــد يـــفــرضــهــا ا
الدول. فـاشتـرطت تخـويلي تـشكيل
حكومة مستقلة عن تأثيرات القوى
الــســيـاســيـة مع اعــتــمـاد مــعـايــيـر
الــكـــفـــاءة والــنـــزاهـــة الــتـي يــجب
ـواقع الـتــنـفـيـذيـة اعـتـمــادهـا في ا
كـــافـــة بـــعـــيــدا ً عـن احملـــاصـــصــة
ـصالح الـفئـوية الـضيقـة وتضم وا
فــيــهــا كــفــاءات شــبــابــيــة لــغـرض

رحلة القادمة.  تأهيلهم لقيادة ا
واخبرت الـقوى السيـاسية ضرورة
اإليـفــاء بـالـتــعـهـدات أمــام الـشـعب
الـــعـــراقي عــلـى صــعـــيـــد تــنـــفـــيــذ
الــبـرنــامج احلـكـومـي الـذي يـواجه
ثالثــة حتــديـــات رئــيــســة تـــتــمــثل
بـــالـــصــراع الـــدولي - االقـــلـــيــمي
وصـراع هـيمـنة الـفـساد مـع معـركة
االصالح وصـراع هــيـمــنـة الــدولـة
العميقـة مع حكومة مستـقلة تنحاز
لـالعـتـدال وعــمـوم الـشــعب وكـذلك
كـشف نـتـائج الـلـجـان الـتـحـقـيـقـيـة
ذات الــــصــــلــــة بــــاالعــــتــــداء عــــلى
ــتــظــاهــرين وعــنــاصــر األجــهــزة ا
األمـنـيـة ومن ثم تـقـد اجلـناة الى
سـاحـة الـقـضـاء لـيأخـذ كل ذي حق
حـقـه وفق الـقـانـون.  وكـذلك حـصـر
الــسالح بـيـد الـدولـة وهـنـا اجـد ان
بـدأ يعـني في مضـاميـنه هو هـذا ا
عنى انهاء ضبط السالح داخلـيا 
مـــظــاهـــر االبـــتـــزاز واالخـــتـــطــاف
واألتــاوات وغـيــره من اعـمــال غـيـر
مـنـضـبـطـة وكـشف مـلـفـات الـفـساد
بـصـورة شفـافـة وعـادلـة الى جانب
حتـكيم الـسيـادة العـراقيـة وحمـاية
القرار العراقي وان تـنال احلكومة
ـــانــــعـــة الـــكـــتل ــــؤقـــتـــة عـــدم  ا
السـياسيـة األساسـية وثقـة الشعب
لــلــوصـــول الى حــكـــومــة وطـــنــيــة

جامعة حتظى بالشرعية. 
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بغداد

ـنصب لم تتوافق رشح السـابق لرئاسة الـوزراء ابراهيم بـحر العلـوم ان الشروط التي وضـعها امـام القوى السـياسية لـقبول ا قـال ا
ر به الـعراق  مـشـيراً الى اولـويـات جديـدة قـد استـجدت مـنـذ ان عرض عـلـيه التـرشيح ـنـعطف احلـاد الـذي  مع رؤيتـها الجـتـياز ا
اضي  مشـيراً الى ان هذه االولـويات تـتمثل بـبذل اجلهـود لتعـظيم موارد الـدولة الدارة االزمة لـلمنـصب في االول من كانـون االول ا
ان الكثر ـيداني للقيـادة وحسن االدارة وأكد بحـر العلوم الذي سـبق ان تولى وزارة النفط وشـغل عضوية الـبر من خالل احلضور ا
ة في قـاومة دون غـيرهـا فيمـا تنـتشـر اجلر نـفلت بـاحلشـد الشـعبي او فصـائل ا من دورة  مـحاولـة بعض االطـراف ربط السالح ا
عمـوم العراق . ورأى بحر العلـوم في حوار مع (الزمان) ان العقدة في تـمرير تكليف عدنـان الزرفي التكمن في اسم الزرفي او بديله

انية االكثر ا في االشكـالية السياسية والدستورية التي ترتبت علـى االختيار من خارج الغالبية البر مصطفى الكاظمي  ا
عدداً .

وبشـأن التطـورات على جـبهـة النـفط  قال ان (التـحوالت كـبيـرة في هذا القـطاع وان اوبك جتـد نفـسها في
نـتجـة لـلنـفط) . ودعـا بحـر العـلوم  ـتـحدة االمـريكـيـة تربـعت على صـدارة الـدول ا مهـب الريح والـواليات ا

نظمة . وفيما يلي نص احلوار :   نتج الثاني في ا العراق الى التحرك لردم هذه الهوة بوصفه ا
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نـعـي االوسـاط الـثـقــافـيـة والـعــلـمـيـة
ـــــؤرخ واألديب الــــعـــــراقي جــــودت ا
القزويني الذي وافاه األجل في لندن
وجتري مراسم دفنه هناك. والراحل
جنل السيد كاظم بن السيد جواد بن
الــسـيــد هـادي بن الــسـيــد صـالح بن
الـــســيــد مــهــدي الـــقــزويــني. شــاعــر
ومؤرخ وباحث وكاتب  مـعاصر ولد
فـي بـــغــــداد يـــوم الــــثالثـــاء  24آذار
1372) 1953هـ) من أســرة عــراقــيــة
هــاشــمــيــة عــريــقــة تــعــود جــذورهــا
لألشراف من ساللـة النـبي محـمد بن

عبد الله (ص).
ويـعـد جـده الــسـيـد جـواد الـقـزويـني
تـوفى  (1937من أعالم احلـلة في (ا
الـفقـه واألدب وجده آيـة الـله الـسـيد
ـتــوفى (1887 صــالح الــقــزويـنـي (ا
مـــؤسـس ركــضـــة طـــويـــريـج وجــده
األعلى آية الله العظمى السيد مهدي
ــــتــــوفى  (1883من الــــقـــــزويــــني (ا

مراجع الفقه في العراق.
ـــدراس الـــرســـمـــيـــة ثم ودرس في ا
دخـل كــلــيــة أصــول الـــدين بــبــغــداد

وتخرج منها عام .1975
وســافـر إلـى الـقــاهــرة وحـصـل عـلى
اجـسـتيـر من قـسم الشـريـعة درجـة ا
بـكلـيـة دار العـلـوم (جامـعـة القـاهرة)
عــام  1981عن أطــــروحـــته "الـــطـــفل
ـــتــعــلـــقــة به فـي الــفــقه واألحـــكــام ا

اإلسالمي".

فـي بـــــدايـــــات عــــام  1982رحل إلى
إيران ثم غادر من هناك إلى سوريا.
ــمــلــكــة في عــام  1985ســافــر إلـى ا
ـتحـدة والـتـحق بـاجلامـعـة إلكـمال ا
دراســـاته الــعـــلــيـــا وفي عــام 1997
حـــصل عـــلى الـــدكــتـــوراه من كــلـــيــة
الــدراســات الــشــرقــيــة واإلفــريــقــيـة,
جــامــعـــة لــنــدن عن أطــروحــته حــول
ؤسـسة الـدينيـة الشـيعـية ـ دراسة "ا
في الــتــطـور الــســيـاسي والــعــلـمي".

وبقي هناك إلى عام ?2001
بـعـدهـا سـافـر إلى لـبـنـان وهـو يقـيم

هناك .
شعره:

ورغم أنه اشــتـغل زمــنـاً طـويالً
بالـتأريخ واألبحـاث والكـتابات
الـنــثـريـة والـنــصـوص الـنـادرة
ـــتــنـــوعـــة; إال أنه شـــاعــر من ا

الرعيل األول.
صــدر لـه ديــوان ضــخـم نــشــره
بـــاسم اجملـــمــوعـــة الــشـــعــريــة
األولى عـــام  .1997وقـــد نــــظم
الـشـعـر فـي سن مـبـكـرة ونـشـر
قسمـاً من قصـائده الـتي نظمت
بــعــد ســنـة  1975فـصــدرت له
مـجـموعـتـان شـعـريـتان: األولى
فـي الـــــقــــــاهـــــرة عـــــام ?1980
والـــثـــانـــيـــة فـي بـــيـــروت عـــام

1985.
وألف موسوعات ضـخمة يصل
بــعـضــهـا إلى أكــثــر من ثالثـ

مــجــلـداً. وهي تــتــنـاول مــوضــوعـات
مختلفة. صدر بعضها وله حتقيقات
عـديدة مـنـشـورة امتـازت بـتـعلـيـقات
وشـروح علـيـهـا تـوازي في أهمـيـتـها

االصل نفسه. منها:
قالئــد اخلــرائـد في أصــول الــعـقــائـد

(حتقيق) بغداد 1972م.
ـتــجـلّي في مــقـام الـتــوحـيـد الــنـور ا

(حتقيق) بغداد 1973م.
ــؤمــنــ اإلمــام عــلي مــقــتل أمــيــر ا
لـلمـيـرزا صـالح القـزويـني (حتـقيق)

1974م.

الـــتــوبـــة في الــشـــريــعــة اإلسـالمــيــة
(دراسة)  1975م.

نـســائم الـسـحــر (مـجـمـوعــة قـصـائـد
لــلــشــاعــر الــعــراقي صــالح الــطــاهـر
) الـقـاهرة احلـمـيـري) (جـمع وتـقـد

1978م.
قــصــائــد الــزمن الــقــد (مــجــمــوعـة

شعرية) القاهرة  1980م.
ـــؤمن فـي حـــديث »نـــيـــة أمــــنـــيــــة ا
ـؤمن) «حتـقــيق) الــطـبــعـة األولى ا
طـهـران 1981م. الــطـبــعــة الـثــانــيـة

بيروت.
اجلانب األخالقي في فـكر اإلمام

اخلميني بيروت 1983م.
أشــعـــار مــقـــاتــلـــة (مــجـــمــوعــة

شعرية) بيروت 1985م.
الـنـبوة اخلـاتـمـة لإلمـام مـحـمد
( بـاقــر الـصـدر (دراســة وتـقـد

بيروت 1985م.
ه الــــثالثـــة اإلنــــســــان في عــــوا

(حتقيق) 1988م.
نقض فتاوى الوهـابية آلية الله
العظمى الشيخ محمد حس آل
كاشف الغطاء (دراسة وحتقيق)

بيروت 1989م.
طروس اإلنـشاء وسـطور األمالء
ـــعــــز الـــســـيــــد مـــحـــمـــد ألبي ا
الــقــزويــني (حتــقــيق ودراســة)

بيروت 1998م.
اجملـــمــوعـــة الــشــعـــريــة األولى

بيروت 1998م.

كتـاب الـنـوادر في األخبـار واالشـعار
والـــطــرف األدبــيــة لــلـــســيــد أحــمــد
القـزويـني (تقـد وحتـقيق) بـيروت

1998م.
الــعـبــقـات الــعـنــبـريــة في الـطــبـقـات
اجلعـفرية آليـة الله الـعظـمى الشيخ
مــحــمــد حــســ آل كــاشف الــغــطـاء

(حتقيق) بيروت 1998م.
ـثل األعـلى فـي تـرجـمـة أبي يـعـلى ا
لألردبادي (حتقيق) بيروت 1991م.
ـــصــادر ثـــورة اإلمـــام اخلــمـــيـــني ا
الــتــاريــخـيــة والــتــجـديــد اإلسالمي
للفيلسوف روجيه غارودي (ترجمة)

بيروت 2002م.
ؤسسة الدينـية الشيعية من تاريخ ا
العـصـر البـويـهي إلى نهـايـة العـصر
الـصـفـوي األول (1000-300ـ/-912
1591م) بـــــــــيـــــــــروت 2005م ومع

التنقيح: 2014م.
رجعية الديـنية العليـا عند الشيعة ا
اإلمــــامــــيــــة بــــيــــروت 2005م. ومع

إضافات: بيروت 2014م.
تـعلقة به في الفقه الطفل واألحكام ا
اإلسالمـيـة(دراســة مـقـارنـة) بـيـروت

2005م.
عــلـم االســتــعــداد لـتــحــصــيـل مــلــكـة
األجــــتـــــهــــاد (حتـــــقــــيـق ودراســــة)
بـيـــــروت 2005م وبتـحـقـيق جـديد:

2016م.
ـن أراد الـسـداد آليـة مـنــهج الـرشـاد 
الـله الـعـظـمى الـشـيخ جـعـفـر كـاشف

الـغــطـاء (حتــقـيق ودراســة) بـيـروت
2006م وبــتـنــسـيق جــديـد: بــيـروت

2016م.
آيـــات األصـــول (حتـــقـــيـق) بـــيــروت

2006م.
ســـبع الـــدجــيل (حتـــقـــيق ودراســة)

بيروت 2006م.
كـتب احلـديث عـن الـشـيـعـة اإلمـامـيـة
تألـيف الـعالمـة الدكـتور حـسـ علي
مـحـفـوظ دراسـة وحتـقـيق: الـدكـتـور
جــودت الــقــزويــني بــيــروت 2006م

و2016م.
ــزار مــدخل لــتــعــيــ قــبـور كــتــاب ا
األنـــبــيـــاء ولــشــهـــداء وأوالد األئــمــة
والــعــلــمــاء تــألــيـف الــســيــد مــهــدي
الــــقــــزويــــنـي (حتــــقــــيق) بــــيــــروت
2005م.ومع إضــــــافـــــات: بــــــيـــــروت

2014م.
نـسي تاريخ الـقزويني في تـراجم ا
ـــــعـــــروفـــــ مـن أعالم الـــــعـــــراق وا
وغـــيـــرهم 1900م-2000م ثالثـــون

مجلداً بيروت نهاية عام 2012م.
تــــاريخ عــــزاء طـــــويــــريج بــــيــــروت

2014م.
احلـمـزة الـغــربي حـفـيـد الـعـبـاس بن

علي بن أبي طالب بيروت 2014م.
الــــروض اخلـــــمـــــيل (مـــــذكـــــرات في
التاريخ والنوادر األدبية)  10أجزاء

بيروت 2016م.
أحـالم شـــجـــرة الـــزيــــتـــون (قـــصص

قصيرة)  بيروت 2016م.
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ــشــهـد الــســيــاسي من خالل طــول فــتـرة رغم االرتــبـاك الــذي ســاد ا
ـسـتـقـيل  ورفض تـمـريـر ـفـاوضـات اليـجـاد بـديل لـرئـيـس الـوزراء ا ا
ـكلـف االول والثـاني  لـكن مـا يـزال الـنـظـام يـسـيـر وفق مـبـدأ تداول ا
السلـطة سـلمـياً. اذا ال تفـكر ايـة جهة سـياسـية او شـخصيـة عسـكرية
بالـتحـرك واسـتخـدام القـوة ألخذ زمـام الـسلـطة مـستـغـلة ظـروف البـلد

وازماته.
ا يؤخذ على الـكتل السيـاسية انها مـاطلت وعاندت وغيـرت مواقفها
ـرشح الـواحـد. وبـقيت مـصـاحلـهـا احلـزبـية عـدة مرات حـتى بـصـدد ا
تتدافع مع مـصلحـة العراق. في الـوقت الذي يحـتاج العـراق الى انهاء
ـالـية والـصـحـية ملف اخـتـيـار رئـيس الوزراء بـسـرعـة نظـرا لالزمـات ا

واالمنية التي تتكالب عليه االن. 
ـاضــيــة لم يــثــبت الــزعــمــاء الـســيــاســيــون حـرصــهم خالل الــفــتــرة ا

ومسؤوليتهم الوطنية جتاه بلدهم وشعبهم. 
نأمل لـلمـكلف الـثالث ان يـنجـز تشـكيل كـابيـنته
بـسـرعـة وان يـكـون تــعـلم الـدرس ويـتـفـادي مـا

فشل فيه من تكلف قبله.
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نـحن امـام طـريـق صـعب  بـعـد 17 عـام من الـتـغـيــر  بـدأت الـسـلـطـة
اضي تعاني من االنسداد السياسي الكبير . عادلة ا السياسية 

ـواطن فــهـو االس األســاسي لـلــحـيــاة بـدونه آن االوان إلعـادة هــيـبــة ا
اليوجد مجتمع او دولة .

تلك عصا كـلف مصطفى الكـاظمي ال العراق مثقل باجلـراح السيد ا
تلك العقل واحلكمة وأنفاس العراقي  شاكل  لكن  سحرية حلل ا
ــوذج الـقـيــادة الـتــحـويـلــيـة الـذكــيـة لـتــفـكـيك إذن نـحن بــحـاجـة الى ا
ـشــكالت وإعـادة حتــديـدهـا ســيـاســيـا واقــتـصـاديــا وأمـنــيـا ومن ثم ا

تصفيرها .
قد يكون الـوقت قصيـر لكن االمل والطـموح الشـعبي اكبـر  وهنا اجد
ان وجـود حــكـومــة نـاجــحـة بــات ضــرورة  فـنــحن مـثــقـلــ بـفــيـروس
يسـتـخـدم مآسـيـنـا من اجل قـتالـنـا ومـوارد مـاليـة تـنـضب نتـيـجـة سوء
ـيـة لـلـنـفط وزراعـة وصـنـاعـة وجتـارة ونـقل تـكاد االدارة والـسوق الـعـا

تكون مشلولة .
ن نبـدأ ? وماهي االولويـة ? كل ذلك سيـتحـدد بعـد نيل الـثقة وإعالن

نهاج الوزاري . ا
اعـادة الـثقـة بـاحلـكـومـة هي اخلـطـوة االولى خالل ال 100 يوم االولى
واطن هنالك امل عراقي كلف الثـقة  لنقول الى شعبنـا وا بعد نيل ا

مـازال مـوجـود لــكي نـعـيش 10 نـيـسـان الــتي مـنـذ 17
ـفروض ان نعـيشها عاما لم نـعيشـها وكان من ا
بـعد الـنـثـر الـكـبـيـر اال ان الـتـنـافس الـسيـاسي
احملتدم قد اخرها مرة اخرى  فهل سنعيشها

قريبا ? .
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إن خبـر اختـفاء الـناشر واإلعالمي
مـــــــازن لـــــــطــــــــيف صــــــــاحب دار
ميـزوبوتيـميـا  واإلعالمي والكاتب
تـوفيق الـتمـيـمي  في بغـداد يعـيد
إلى األذهان ملف اإلختفاء القسري
الــذي ظلّ يــتــضــخّـم بــاســتــمـرار 
حـيث يـعـاني  88بـلـداً مـنه وامـتـدّ
ـاضية  إلى خالل العقـود األربعة ا
مــعــظم الــقــارات والـبــلــدان مــنــهـا
الـعـراق ولــبـنـان وسـوريــا ولـيـبـيـا
غرب وإيران وتشيلي واجلزائر وا
واألرجــــنـــتـــ والــــعـــديـــد من دول

أمريكا الالتينية وبعض دول آسيا
وأفـريـقـيا ولم تـسـلم مـنـها بـلـداناً
مـتـقدمـة مـثل فـرنسـا ولـعلّ جـيلي
يـتـذكّــر حـادث االخـتـفــاء الـقـسـري
للمهدي بن بركة من مقهى ليب في

باريس .
Íd  ¡UH²š«

وأسـتطـيع الـقول أن قـّلـة من الذين
اخـتـفـوا قـسريـاً أُجـلي مـصـيرهم 
ـرتـكبـون حـريصـ على فـقد ظلّ ا
إخـفــاء كل أثـر لــهم  وبـاســتـعـادة
أسـمـاء المـعـة اختـفت قـسـريـاً مـنذ

ـهــدي بن بـركـة سـنــوات طـويـلــة ا
 ?1965موسى الصدر  1978صفاء
احلــافـظ وصــبــاح الـــدرة وعــايــدة
ياس  ?1980عزيـز الـسيـد جاسم
 ?1991عز الدين بحر العلوم وعدد
مـن عــائــلــته وعـــائــلــة آل احلــكــيم
 ? 1991شـبـلي الـعـيـسـمي ? 2011
واالســـتـــثـــنـــاء في ذلك هـــو إجالء
مــصـيــر مـنـصــور الـكــيـخــيـا الـذي
اخـــتــــفـى مـــنــــذ الــــعـــام  1993في
الــقــاهــرة حـ كــنّــا في اجــتــمـاع
للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
ومـنـهـا نُـقل إلى طـرابـلس بـصورة
سـرّيـة حـسـبـمــا انـكـشـفت الـقـصـة
الحــقــاً ومــكث في مــعــتــقـل سـرّي

لغاية العام  1997وتوفي بعدها.
ا الـكيـخيا لـم يُدفن حـينـها وإ
اســتـبـقي في ثالجــة (بـرّاد) لـغـايـة
الــعـام  ?2011وكُــشــفت مالبــسـات
اخــتــفــائه بــعــد أن أدلى عــبــدالــله
الـــســــنـــوسـي مـــديــــر اخملـــابـــرات
الـــســـابق بـــاعــــتـــرافـــاته. وقـــامت

ه في حفل الـدولـة- الثـورة بـتـكـر
مــــهــــيب (ديــــســــمــــبــــر /كــــانــــون
األول/ (2012ووجه حـينـهـا رئيس
الـــــوزراء عــــــلي زيــــــدان ورئـــــيس
ـقـريف ـؤتـمـر الـوطـنـي مـحـمـد ا ا
دعــوة لــكـاتـب الـســطــور حلــضـور
االحـــتـــفـــال الـــرســمـي الــذي أقـــيم
ــاً له وسـبـق لي أن أصـدرت تــكــر
كــــتــــابـــاً عــــنه ( (1998بـــعــــنـــوان
"االخــتـفــاء الـقــســري في الـقــانـون

وذجاً". الدولي- الكيخيا 
WO uIŠ W¹Ë«“

وفي كل عـام بـ ديـسمـبـر (كـانون
األول) وشـباط (فـبرايـر) وما بـعده
أستـعيـد ظاهـرة االختـفاء الـقسري
ومالبــســات الــعــديــد من احلــاالت
الـتي اشـتــغـلت عـلــيـهـا من زاويـة
حـقـوقــيـة وفـلـسـفـيــة واجـتـمـاعـيـة
ـرتـكـبون وأخـالقيـة وقـانـونـيـة فـا
في الـســابق واحلـاضــر يـراهــنـون
عــلى الــنــســيــان وذبــول الــذاكــرة
ــرور الـزمـن فــتـضــعف الســيــمــا 
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بغداد

ـطـالـبـة بإجـالء مصـيـر اخملـتـف ا
قــــســـريـــاً وتــــتالشى الــــقـــضـــيـــة
تدريـجيـاً بل ويصـبح األمـر مجرد
ذكـرى ولــهـذا فـهـم يـعـمــدون عـلى
الـتعـتيم ويـثيـرون غبـاراً من الشك
وضـوع عن دائرة الـضوء إلبعـاد ا
وإبــقـائه في دائـرة الــظلّ ولـعـلـهم
يأملون أن تتآكل القضية مع مرور
األيــام وذلـك في إطــار دورة الــزمن

وازدحام األحداث.
وكـنتُ أتـسـاءل مع نـفـسي عـنـد كل
ـاذا تمارس حالـة اختـفاء قـسري 
سلطة رسـمية أو جهات تـابعة لها
عرفتها مهمات أبعد ما تكون أو 
عن وظـائف الـدولـة وكـأنـهـا أقـرب
إلى مـهـمات "عـصـابـة" فتـخـفي أثر
مـواطـنـة أو مـواطن أعـزل وتـضـيّع
ســبل االهـتــداء إلـيـه أو االسـتـدالل
عــلى مــكـــانه وبــالــتـــالي مــعــرفــة
مـصيـره وبإمـكانـها إلـقاء الـقبض
ه إلى القضاء إذا كان عليه وتقـد
ـة" ما أو "مـتـهـمـاً" بارتـكـاب " جـر

خالفة ما عوضاً عن إخفائه قام 
قسـرياً في جنح الـظالم علـماً بأنه
ــلـك إال االمــتـــثـــال لإلجــراءات ال 

القانونية .
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ـاذا تسـتبدل ويسـأل الرأي الـعام: 
الــدولـــة وظـــيــفـــتـــهــا وهـي حــفظ
وتــنــظــيم حــيــاة الــنــاس وضــمـان
تلكاتهم وتطبيق النظام أمنهم و
الـعـام  بــوظـيـفـة جــمـاعـة خـارجـة
عــــــلـى الـــــقــــــانـــــون فـي حـــــ أن
مـســؤولــيـاتــهــا تــأمـ الــتــطــبـيق
السليم للقانون على اجلميع? وهل
تـسـتـطـيع الــدولـة أن تـتـذرع بـعـدم
ـسؤول مـعرفـتها? وهـل بإمـكان ا

سـاءلة? فـيـها إعـفاء أنـفـسهم مـن ا
وأين هي التحقيقات الالزمة? فتلك
أســئــلــة بــرسم الــدولــة والــقــانـون

والقضاء.
ــة " االخـتــفـاء إن ارتـكــاب جـر
الــقــسـري" تــعــني انــتـهــاك قــواعـد
الـشـرعـة الـدولـيـة حلـقـوق اإلنـسان

في أكثـر من محـور سواء حلـقوقه
الــفــرديــة أم حلــقــوقه اجلــمــاعــيــة
ـنـصـوص عـليـهـا في االتـفـاقـيات ا
ـكــنــنـا ــعــاهـدات الــدولــيــة و وا

مقاربة ذلك من خالل :
…UO(« oŠ

 -1حـق احلـيــاة واحلــريــة واألمـان
الشخصي.

 -2احلـق في ظـــــروف احــــتـــــجــــاز
إنـــســـانـــيـــة أي عـــدم الـــتـــعـــرّض
ـعـامـلة الـقـاسـية أو لـلـتـعذيب أو ا

احلاطة بالكرامة.
 -3احلـق في االعـتــراف بــاإلنــسـان
كـشـخــصـيـة قـانـونــيـة فـاالخـتـفـاء
القسري يحجب عن اإلنسان احلق
في إعالن شخـصيته ألنه مـجهول

كان. صير وا ا
 -4احلق في محاكمة عادلة .

 -5احلق في حياة أسرية طبيعية.
ـــتـــحـــدة قـــد أولت وكـــانـت األ ا
قـضيـة االختـفاء الـقسـري اهتـماماً
متـزايداً فـفي العام  1979أصدرت

قـــــراراً بـــــعــــنـــــوان "األشـــــخــــاص
اخملـتفـون" وفي الـعام  1980أنشئ
ــتـابـعـة ــعـني  الـفـريـق الـعـامل ا
حــاالت االخــتــفــاء الـقــســري وفي
العام  1992أصدرت إعالناً أطلقت
عــــلــــيـه "إعالن بــــشــــأن حــــمــــايــــة
األشـخـاص من االخـتـفـاء الـقـسري
أو غــيــر الـــطــوعي" مــعــتــبــرة ذلك
ــة مـــســتـــمــرة بـــاســتـــمــرار جـــر
مـرتـكبـيهـا في الـتكـتم عـلى مصـير
ـــة ضــد الـــضــحـــايـــا وهـي جـــر
اإلنـسـانـيـة ال تـسـقـط بـالـتـقادم وال
يـستـفـيد مـرتكـبـوها من أي قـانون
عـفــو خـاص. واعــتـمــدت اتـفــاقـيـة
دولـيـة في الـعام  2006نـصت على
ــة والـــتـــحـــقـــيق في مــنـع اجلـــر
مـعاقـبتـهـا تسـاوقاً مع قـرارها رقم
 39الصادر في العام   1994والذي
عبّرت فيه عن قلق اجملتمع الدولي

إزاء استمرار هذه الظاهرة .

{ باحث ومفكر عربي

إقـتـصـادية أكـثـر  ألنّـهـا حتـتاج الى
قدرة  تـشغيل أقل بـنسـبة تصل الى
 %96لتحقيق نفس عمليّة  الفصل.
ستـخدم سـادس فلوريـد اليـورانيوم
(ســفي) في تـقـنــيّـة اإلنـتــشـار حـيث
يُجبر بقوة خالل غشاء  نصف نفّاذ
    ويـــنـــتج عن ذلـك فــضـل ضــئـــيل

جلزيئات نظيري اليورانيوم.
والسبب العلمي إلسـتخدام مركبات
الــيــورانـــيــوم هــذه يــكـــمن فــيــعــدم

امكانيّة
 الــفـصل عــنـد اسـتــخـدام الـعــنـصـر
حلـــاله دون مــركــبــاتـه مــثل (ســفي)
ورابع كلوريـد اليـورانيوم(ركي) في
طـريقـة الـفصل الـكـهرومـغـناطـيسي
مــثالً عــنــدمــا تـــكــون الــبالزمــا هي
تـاح لـآليونـلت وغـالبـاً ما الـوسط ا
صادر اآليونيّة بأنواع عديدة تقع ا

بإختالف تقنيّات تصميمها
ـبـادئـهـا الفـيـزيـائـيّة  وتـشـغـيـلهـا 
ـألـوفــة لـدى أصـحـاب ــعـتـمــدة وا ا

اإلختصاص الدقيق.  
يـطلق عـلى كـميـات الـيوانـيوم-238
الذي تخلّفه عمليّات التخصيب

ـسـتــنـفــذ  بـسـبب  بـالـيــورانـيــوم ا
إنـتـزاع مـعـظم الـنـظيـر األخف مـنه(
ــائـةمــنه. يـدخل يـبــقى فـقط  0.2بـا
ستنفـذ في الصناعة لزيادة النوع ا
الـكــتـلــة بـحـجــوم صـغــيـرة بــسـبب
كـثافـته الـعـاليـة(يـستـخـدم  مثالً في
أجـــــنـــــحــــة الـــــطــــائـــــرات بــــدالً من

الرصاص).
∫ÍËuM « `ÒK ² « 

تـشـيـر الـتـقـاريـر اإلعالمـيّـة الـدولـيّة
تـوفّـرة الى أنّ الدول  الـتي أجرت ا
تـفـجيـرات نـوويّـة وتـمتـلك  أسـلـحة
ــة أو أخــرى لــديـــهــا بــرنــامج نــوويّ

نووي هي:
WÒOJ¹d _« …b×²*«  U¹ôu «

أجرت أوّل تفـجيـر  في  العام 1945
ولـــديــهـــا من األســـلــحـــة الــنـــوويّــة
( .(7200إخـتـبرت قـنـبـلة انـدمـاجـيّة
(هــيــدروجــيــنــيّــة) فـي الــعـام 1952

)ت-2نوڤمبر).
UOÝË—

أوّل تــفــجــيــر  1949ولــديــهــا 7500
ورثت الـــعـــديـــد من جـــمـــهـــوريّـــات

اإلحتاد  السوڤيتي السابق. 
 إخـــتـــبـــرت قـــنـــبـــلـــة انـــدمـــاجـــيّــة

(هيدروجينيّة) في العام .1953
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 1957ولـــــديـــــهــــا  215وكــــذلك أول
اختبـار لقنـبلة هـيدروجيـنيّة كن في

1957/5/15.
U ½d

  1960لـديـها( 300 إخـتبـرت قـنـبـلة
انـدمـاجـيّـة (هيـدروجـيـنـيّـة) بـتاريخ

968/8/24.
5B «

( 1964ولديها 250
إخـــتـــبـــرت قـــنــــبـــلـــة انـــدمـــاجـــيّـــة

(هيدروجينيّة) في العام .1967
هـذه الدول اخلـمس أعاله جـميـعـها
موقّعـة على معـاهدة حظـر إنتـــشار
األسلحة النوويّة والتي إتفقت على
 إيــقــاف انــتـاجــهــا والــتـخــلّص من
خــزيـن األســلـــحـــة الــنـــوويـــة الــتي

رور الوقت.   تمتلكها 
ودولـــتــــان أخـــريـــان أعـــلــــنـــتـــا عن
إختبارهما ألوّل تفجير نووي هما:
- الهند: أجرت إختبار التفجير  في
الـــعـــام  1974ولــــديـــهـــا (.(90-110
إخـــتـــبـــرت قـــنــــبـــلـــة انـــدمـــاجـــيّـــة

الـتي صـنـعـتهـا لـتـدخل في عـضـويّة
ي. البيت النووي العا
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الـــيــورانــيـــوم عــنـــصــر كــيـــمــيــاوي
وجـود في الطـبيـعة هـو العـنصر وا
ذو ي  146) 238نـــــيــــــوتـــــرون+ 92
پـروتـون ويـعـني إحـتـواء الذرة عـلى
 92الـــكــتــرون مـــنــهــا  6تــكـــافــؤيّــة)
ويحـتوي نـسبة  7باأللف من نـظيره
ذي العدد الـكتلي    .235تسمّى هذه
الـنــسـبــة بــعـامـل الـتــخــصـيب وهي
مـــقــــدار وجـــود الـــنــــظـــيـــر  235في
ـــائــة الـــطــبـــيــعي  238وهي  0.7بــا
دنـيّة والتسلّح تعتمد والتطبيقات ا
على قيمة هذه النـسبة. كثافته أعلى
من الــــرصـــاص وأدنى بــــقـــلــــيل من
الــــــذهـب.  وألنّه صــــــلـب فــــــدرجـــــة
إنــصــهــاره فــتــزيــد عن  1000درجـة
ــــة ويـــغــــلي في  4000درجـــة مـــئـــويّ

مئويّة.
ـألـوفـة وفي الــتـعـامالت الـتـقــانـيّـة ا
ـطـلق إسم الـكـعك األصـفـر (يـتـشكّل يُ
مــســـحــوق)عـــلى ثــنـــائي أوكـــســيــد
الــيــورانـيــوم(يـورانــيــا) في مـرحــلـة
ضــمن الـعـمـلـيّـات الــكـيـمـيـاويّـة بـ
اإلســــــتــــــخــــــراج من األرض وقــــــبل

عمليّات
 التخصيب وغيرها.

إنّ النـظـير - ?235وبـسبب قـابـلـيّته
ـتلك عـلى امتـصـاص نيـوترونـات 
قوة تـفـاعلـيّة أو إنـفجـاريّة أكـبر  من
األول. وعــــلـــيه  فــــإذا  أريـــد إطالق
الـطاقـة كلـهـا مرة واحـدة بـشكل آني
فــهـــذا يــتـــطــلّب كــمـــيّــة كـــبــيــرة من
ــــطــــلـــوب الــــنــــظــــيـــر- 235وهــــو ا
بــاإلنـفــجـارات الـنــوويّـة. أمّــا إنـتـاج
الـطـاقـة الــكـهـربــائـيـة فـيــحـتـاج الى
كمّيات إقل بكثير من حالة اإلنفجار.
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ــة فـــصل نـــظــيــريّ تـــعــتـــبــر عـــمــلـــيّ
الــيــورانــيــوم  235عن   238مــهــمــة
معقدة بسبب تقارب العدد الكتلي(3
وحــدات كــتل ذريّــة) أي أن الــنــظــيـر
األول أخف  بنـسبـة قلـيلة هي  1.26
ـــــائـــــة. وعـــــلـى هـــــذا األســــاس بـــــا
أُسـتخـدمت تـقـنيّـات مـتطـوّرة نـوجز

قال. بعض جوانبها في هذا ا
لــقــد تــطــوّرت تــقــنــيّــة الـتــخــصــيب
بـإســتـخــدام مــركـبــات الــيـورانــيـوم
والتي تـسمّى باإلنـتشـار الغازي( أو
اجلـيـل األول) وكـذلك اجلـيـل الـثـاني
ـركزي ـعروفـة بـأجهـزة الـطرد ا أو ا
الــغـــازي وكالهــمـــا مــعــتـــمــد لــهــذه
األغــراض ويـفــتـرض أنّ اخملــتـصّـ

على إطّالع بذلك. 
يـــســتــهــلك اجلـــيل الــثــاني  %2الى
 %2.5من الطـاقة بـقدر  مـا تتـطلّـبها
تقنيّة  اإلنتـشار الغازي وهذا يعني
ــــركـــزي هي ــــةالـــطــــرد ا أنّ تــــقــــنـــيّ

Con- يحكي الـفلم األمـريكي ( وباء
ــــــــنــــــــتـج عـــــــام ) 2011 ( tagionا
ــعـروض في مـهــرجـان الـبــنـدقـيّـة ا
الـــــســــــيـــــنـــــمـــــائـي في (2011/9/9
قــصــةإنــتـشــار  وبــاء  عــلـى الــكـرة
األرضيّةبـسبب ظـهور ڤايـروس كما
هو احلـال اآلن. تـوصي بطـلة الـفلم
بغسل اليدين بالصابون بشكل

متـكرّر إلجـهاض فـاعلـيّة الـڤايروس
كما ويطرح بطل الفلم فكرة التباعد
قال ليس اإلجتمـاعي.  هذه مقدّمـة 
بــالـبـســيط حتـريـره وسـط ظـروفـنـا
ــة في الـتـبــاعـد اإلجــتـمـاعي احلــالـيّ

األرضي.
ـقـال مقـاربة لقـد وضـعتُ في هذا ا
إفــتـراضـيّــة واقـعـّيـة  وهـي إعـتـبـار
الـــزمن احملــدّد في الــعــنــوان نــهــراً
طوله  75عـاما 2020-1945وعرضه
مـســارات ومــســيــرات ومــعــطــيـات
ومـسالك تـكـنولـوجـيّة حتـقّـقت على
إمــتـداد الــضـفــتـ لــتـبـنـي جـسـور
عبور مـنذ أول تفـجير نـووي شهده
العالم  في   16تمـوز(يولـيو) 1945
ولــغــايــة شــهـر ك 2يــنــايـر من هـذا
الـعام  2020  وفيه أُعـلن عن ظـهور
ـسـتـمـر الـڤـايـروس كـورونـا- 19وا
. فـهل الـعالم بـاإلنـتـشار  تـصـاعـديّـاً
واألشـيـاء من حـولـنـا سـتـتـغـيّـر  كم
اضي? حدث فـي العـقود الـسـبعـة ا
ـة تعـتمـدها الـتكـنولـوجيا وبأيّـة آليّ
ـتـسـيّـدة عـلى األرض? الـسـائــدة وا
واجلـواب غـيــر جـاهـز بـالـكـامل ألنّ
ـر الرئيـسي قد بـدأ باإلنـتشار تـغيّ ا
ولن تــوقـفه االّ قـوة جتــعل نـهـايـات
مـعـادلــة حـالـته تـقـتـرب من الـصـفـر
حتت ات الــــشــــروط اإلبـــتــــدائــــيّـــة
والـنـهائـيّـة  لـلعـمـليّـات الـفـيزيـائـيّة
الـتي تـسـتـنـد الـيـها الـتـكـنـولـوجـيا

احلاليّة.
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تأتـينـا نشـرات األخبـار  ب فـترات
وأخرى بفقرات متكرّرة عن البنامج
النووي للدولة الفالنيّة ونوايا دول
أخرى وعـزمهـا على الـبدء بـلرنامج
نــووي جــديــد  أو تــفــكــيـك مــعـدّات
ـــة فـي دولـــة أخـــرى وهـــكـــذا نـــوويّ
تصوّر لـنا األنبـاء  حال برامج هذه
ا  لهذه التكنولوجيا الدول أو تلك 
من أهــمّـيـة سـتـراتـيــجـيّـة وأحـيـانـاً
تـتـحـكّم بـفـرض قـرار سـياسـي ح
تـرتبـط بإنـتـاج سالح نـووي مثـلـما
ـيّـة الـثـانـيـة حـدث في احلـرب الـعـا
وإجــبـار الــيـابــان عـلى اإلســتـسالم
ـتـحـدة بــعـد اسـتــخـدام الـواليــات ا
األمــريـكـيّـة قـنـبــلـتـ ذرّيـتـ  عـلى
مــديـنــتي هـيـروشــيـمــا وتـاجـازاكي
ـتـ في شهـر آب من الـعام الـيابـانيّ

1945.
 وبعد ذلك إستطاعت دول أخرى أن
جتري تـفجيـرات نوويّة بـأسلحـتها

األرض.ففي العلم يستوجب حضور
ـــيّـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الـــرؤيـــة األكـــاد
والــــــصـــــحــــــيــــــحـــــة فـي جـــــمــــــيع
اإلختصـاصات) وفي التـكنولـوجيا
البـدّ من وجـود تخـصـيـصات مـالـيّة
واضـــحـــة لــــلـــنـــهـــوض بـــالـــبـــحث
والتـطوير والـتفـاعل ب اجلـامعات
واجملتمع الـتكنولـوجي والصناعي.
ــا فـي مــتالزمــة اجملــتــمع فــيــجب أمّ
تـطبـيق سيـادة الـقانـون وأن تتـوفّر
الــشـــفــافــيـــة في وضع األكـــفّــاء في
ؤسّسي دون قيادة الـعمل العـلمي ا
ـر بـعـوامل أخـرى كالـوسـاطات الـتأثّ
واحملسـوبـيّة وغـيـرها والـتي ترهق
ــطـلـوبـة أهـداف حتــقـيق األهـداف ا
ـنـجزات.  يـاإلضـافـة الى حـمـاية وا
الـعــلـمــاء احلــقـيــقــيـ  والــشـرائح
السـاندة لـهم وكانت لـنا في الـعراق
مـسـيـرة جتـارب واضـحـة ونـاجـحـة
وبنّـاءة قبل الـعام  2003في منـظمة
الـطـاقــة الـذريــة وهـيـئــة الـتــصـنـيع
الــعــســكــري والــقــطــاع الــصــنــاعي

والهندسة اإلعالميّة.
متدة لقد إرتبطت احلقبـة الزمنيّة ا
عـــلى   75 عـــامــــاً بـــالــــكـــثــــيـــر من
اإلجنـازات العـلمـيّة والـتـكنـولوجـيّة
توزّعت بالعـدّة والعدد على دول في
ـتحقق عـاصر سـواء كان ا العـالم ا
عـــلـى األرض أو في كـــواكب أخـــرى
والتي عُنـيت بجزيئـات داخل  خليّة
اجلسم البـشري  والثـقوب السوداء
على بعد مليارات الـسن الضوئيّة
في النسيج الكوني لقوة اجلاذبية. 
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فـي الــــعــــام  1954أمـــــر الــــرئـــــيس
األمـريـكي آيـزنـهـاور بـبـنـاء مـنـطـقـة
بـعـيدة مـعـزولـة في صحـراء نـيـڤادا

نطقة  51 أطلقَ عليها إسم ا
إلجـراء البـحوث الـعـلمـية والـتـقنـية
الـــســـتــراتـــيـــجـــيّــة ذات الـــســـمــات
ــة ومــنـهــا الـطــيـران الـســتــراتـيــجـيّ
ـراقبـة أنـشـطة نـخـفض  الـعـالي وا
اإلحتــاد الـســوڤــيـيــتي الــسـابق في
مجريـات احلرب البـاردة التي بدأت
مالمــحـهــا مـبــاشـرة بـعــد إن حـطّت
ــة الـثــانــيـة بــإنــهـاء احلـرب الــدولــيّ

عمليّاتها. ويحتمل أن نكون 
مخصصة أيضاً للـبحوث الفضائيّة
ــة الــدقــيــقــة ذات الــعـالقـة واألرضــيّ
بـحــافـات الــعـلــوم كـاألجــسـام غــيـر

شخّصة والصحون الطائرة. ا
يعنقدأن سبب تسميتها بهذا األسم
هـو بـسبـب كونـهـا قـريـبـة من موقع
أول تـفــجـيـر نـووي أجــرته أمـيـركي
في هـذه الـصـحـراء في الـعـام 1945
حيـث  كانت الـصحـراء مـقسّـمة الى

مناطق جغرافيّة متعدّدة.
في صــيف الــعـام  1954رُصــدَ فـوق
ــنـطــقــة جــسم طــائــر غــريب هــذه ا
U2 مـبـاشـرة بـعـد إخـتـبـار طـائـرات
التي تطير على إرتفاع  60ألف قدم(
ــــدنــــيّــــة أعــــلـى من الــــطــــائــــرات ا

والعسكريّة). 
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ــــعــــهـــد في الــــعــــام    1993دُشّـن ا
اجلـيـوفـيـزيـائي  ويـسـمّى بـبرنـامج
بــحــوث الــشـفـق الــقــطـبـي الــفــعّـال
بالتـرددات العالـية أو بإخـتصار(ها
ارپ مـتــرجـمـة عن اإلجنــلـيـزيّـة) في
موقعه بوالية األسكـا األمريكيّة. لقد
عــــــلـن في أهــــــداف إنــــــشــــــاءه أنه أُ
ألغــراض اإلتــصــاالت الـــفــضــائــيّــة
ودراســـة طـــيـــقــــة الـــغالف اجلـــوي

(آيونوسـفير) ولـكنّ ماتسـرّب ونشر
عنه تعدّى وتمدّى وربّما أنّ الذي لم
يــــقــــال عـــــنه هــــو أضـــــخم وأوسع

. ومرعباً أيضاً
لقد بُنيت آلة البحث اآليونوسفيري
ـكن وإشـتــغـلت فـي الـعـام   .2007
أن تـصل قـيمـة الـذروة لـكثـافـة قدرة
ــكن الــتـــرددات الــراديـــويّــةالـــتي 
ارسالـهـا في اجلو  الـى ملـيار  واط
ـسـاحـات ضـيـقـة عـلـمـاً أن بـإمـكـان
الـهــوائـيـات مـجـتـمـعـة تـولـيـد قـدرة
مـســتـمـرة تــتـجـاوز  3مـلـيـون واط.
تـقـوم كـثـافـة الـقـدرة هـذه بـتـسـخ
ــا يــعــرف اجلـــزيــئــات في اجلــو  
ـراكز تـسـخـ جزيـئـيّـة.  احلديث
العلمي يطول(مثالً العالقة مع تغير
ناخ وظواهر حتت األرض الخ). ا
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لـو أردنـا الـكـتـابـة عن هـذا الـعـنوان
فإنّ  خـير مـايدلّـنا هـو جوائـز نوبل
ـــخــتــلف ــمــنــوحـــة في كل عــام  ا
اإلخـــتـــصـــاصـــات بـــاإلضـــافـــة الى
ـنــشـورة الــبـحــوث الــتـطــبــيـقــيّــة ا
تخصصة الت تصدرها والتقارير ا
مــراكـــز الــبـــحث الـــعــلـــمي في دول

العالم.
وفي أدنـاه بـعض أبـرز ماحتـقق في
ـــكن أن تـــكــون مــســـاحـــات عـــمل 

مؤثّرة في حياتنا.
- بـتـاريخ  1947/12/23أُخـتـبـر أول
تـرانـزسـتـور بـنـجـاح في مـخـتـبرات
بـيل األمــريـكـيـة وفـتح بـابـاً واسـعـة
وصالت  وبداية إلستخدام أشباه ا
مـســيـرةنـاضـجـة لـتـصـغـيـر أحـجـام
األجـــهـــزة األلـــكــتـــرونـــيّـــة (تـــقــز
الـتـكـنـولـوجـيـا) بـدأت بـاحلـاسـبـات

والرادارات وغيرها آنذاك. 
ـــعـــالج ـــفـــيــــد أن نـــذكـــر أن ا من ا
الـــدقــــيق فـي بـــعـض احلـــاســــبـــات
يحتوي على  20مليون تـرانزستور
وفي مــعــالج دقـيـق آخـر   فــإنّ عـدد
بـــعض الــتــرانــزســتــورات من نــوع
ـعـدن) (اشـبـاه مـوصالت اكـاسـيـد ا
يــــقـــتــــرب من  40مــــلـــيــــار  حـــسب
ــفـاتــيح مــنـشــورات الــعـام  .2019ا
ــعـدّات اإللـكــتـرونــيّـة الــسـريــعـة وا
ـغــنـاطــيـســيّـة بــضـمــنـهــا تـولــيـد ا
مـــجــاالت مــغـــنــاطــيـــســيــة عـــالــيــة
لألغـراض الــطـبـيّـة والـبـايـولـوجـيّـة

كن إدراجها.
ـلقط - بـناء وتـطـويـر اللـيـزرات (وا
ـــيـــزرات وتـــولـــيـــد الـــلـــيـــزري)  وا

موجات عالية التردد  والقدرة.
- اجنــازات في الـبــيـئــة والـطــاقـات
ـــتــجــدّدة  والـــفــضــاء اجلــديــدة وا
رّيخ ـسابـير الى ا وجناح رحالت ا

وكويكباته من قبل أكثر من دولة.
- الذكـاء اإلصطـناعي وتـكنـولوجـيا
عـلومـات وتشفـير الـصور وتـلغيم ا
الـــبـــيـــانــات وأتـــســـاع اســـتـــخــدام

سيّرة.  الروبوت والطائرات ا
- تقنيـات الڤولتـية العالـية وفيزياء
الــپالزمــا وتـكــنــولـوجــيـا االنــدمـاج
النـووي وپالزمـا الشـمس والفـضاء

والغبار الذي يحيط باجملرّات.
- الـــتـــصـــويــر الـــســـريـع واألنــواع
ـايــكـروســكـوپـات ( اخملــتـلــفـة مـن ا
منها الذري واإللـكتروني  والنفاذي
وربـــــــاعي األبـــــــعـــــــاد والـــــــرنـــــــ

غناطيسي). ا
- تــطــويــر الــبـحــوث في الــنــمـوذج
الــقــيـــاسي لــلــذرة وتـــطــور حــقــول
مـيــكـانـيك الـكـم واحلـاسـوب الـكـمي

وبــنـاء الــبـرمـجــيـات واجلـســيـمـات
كوّنـة للـذرّة. ومن احلقول األوّليّـة ا
العمـليّة البـارزة ظهر اسـتخدام برم
ــشــحــونـة فـي حـقل اجلــســيــمـات ا
الـكـتــروني جـديـد هـو الـكـتـرونـيّـات

البرم.
ـواد - تــطـوّر عــلم وتـكــنـولـوجــيـا ا
ـــوصـالت فـــائــــقـــة الـــتــــوصـــيل وا
تراكبات البايولوجيّة والسبائك وا
  ودخول مـواد  نانـوية جـديدة  في

حقول علمية مستحدثة.
  إرشادات سالمة كانت واآلن:
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عـنـوان اإلرشــادات  االـوقـائـيّـة لـتي
ـعنيّة أطلقـتها  الـدوائر األمريـكيّة ا
بالسالمة الى الناس في األربعينات
ـــاضـي لـــلــــحـــمــــايـــة مـن الـــقــــرن ا
الـشــخـصـيّـة مـن أي انـفـجـار نـووي

محتمل. 
أمــا فـي فــلم الـــوبــاء ومـــثــلـــهــا مع
ڤــايــروس كــورونــا فــهي الــتــبــاعــد
اإلجـــــتـــــمــــاعـي  وغــــسـل الــــيـــــدين
بالصـابون بـشكل متـكرّر وإجواءات
حجـر  وإيـقاف الـرحالت بـ الدول
وإلـــغـــاء مــاهـــو  مــذاع وشـــائع في
األخبار وإعـتماد تطـبيقات بـرمجيّة
مـتخـصـصـة ااتعـلـيم واإلجتـمـاعات

على أصعدة دوليّة مختلفة. 
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يُنسب الى ألبرت إينشتاين 
ـيّة أنّه قـال بأنّ مـعارك احلـرب الـعا
الرابعة ستجري بالعصي واحلجر.
ــا عن الـثـالــثـة فـقــال بـأنّه اليـدري أمّ

ماذا سيكون نوع سالحها. 
وهـذا ربّمـا يـعـني أنّ التـكـنولـوجـيا

اط ستقرّر أ
الـعـيش ومـدخالت بـيـئـتـهـا  وحـتى
األنـشـطـة والـعالقـات الـدولـّيـة وكأنّ
العـالم سـيصـبح في شبـكةحـاسوب
واحــدة تــعــمل بــأزرار فــعـل الــذكـاء
اإلصـطـنــاعي سـواء عـلى األرض أو

في الكون الشاسع.
ومن وجــهــة نــظــري بــتــواضع أود
الــقـول بــأنّ مـفـتــاح بـوّابـة الــعـصـر
اجلـــديــد هــو اجلــيــنــوم  او احلــبل
اجلـــيــــني الــــذي حتــــتـــويـه خاليـــا
اجلسم البشـري والذي بدأ يتوضّح
بعـد ازدهار تقـنيّـة النانـو  وإشراقة
ـة الـفـمـتوثـانـيـة بـإجنـاز كـبـير تـقـنـيّ
صري  أحمد حقّقه العالم الـعربي ا
حسن زويل ( (2016-1946في  حقل
علمي جديد سمّي بكيمياء الفمتو
والــذي حــاز عــلى جــائـزة نــوبل في
الـكـيـمـيـاء عام )1999حـركـة الدرات
داخل جـزيـئـاتهـا وتـكـوين جـزيـئات

جديدة). 
نــعـود الى اجلــيـنــوم وهـو الــسـجل
اجلـيـني الـوراثي الـذي حتـتـويه كل
خـليـة في اجلـسم الـبـشري بـأبـعاده
ألـوفـة لدى اخملـتـصّ (في أعاله) ا
وبشكله الضفيري(مبروم  مزدوج).
رحوم  العالِم أحمد زويل  حتدّث  ا
في لقاء تلفزيوني (في العام (2010
عن اجلـــــيـــــنـــــوم قــــائـالً (احلــــروب
الـــقـــادمــــة..األمـــراض  ..مـــعـــاجلـــة
األمراض باجلينوم ..كلّ ده حاجات

متقدّمة..).
يحتوي احلبل اجليني على  3مليار
حـرف (سـعـة  3گـيــگـا)  ومـجــمـوعـة
تــسـلــسل حـروف مـعــيّـنــة ومـنـاطق
مـجـتـزئـة مـحـدّدة  تـؤشّـر اخلـواص
المح بل وحــتى الـنـوايـا لـلـفـرد. وا
وفي الـعـقـد األوّل من الـقـرن احلالي

أصـــبح بـــاألمـــكــان رسـم اخلـــارطــة
ـة لكل فـرد كامـلة بـإستـخدام اجليـنيّ
مـسحـة دم مايـكـوسكـوپيـة بـسيـطة.
ــكـن مــعــرفــة اخلــارطــة ــمــا  بل ربّ

اجلينية جملتمعات كاملة
ودراســتــهــا وعــمل إجــراءات الزمــة
طلوب والنوايا او مزاوجة حسب ا
جيـنات مـجتـمعـيّة كـاملـة جنـباً الى
جـنب مع حــدوث تـغـيـرات مـنـاخـيّـة
وانعكـاساتهـا على طبـيعة ومـسيرة
علم األجـتـماع في ذلك الـبلـد او تلك

نطقة. ا
لقـد تطّـرت البـحوث والـدراسات في
اجلـوانب التـشـريـحيّـة والـفسـاجـيّة
ـــة  واجلـــيـــنـــوم فـي دايــة لـــلـــخـــلـــيّ
ــاضي اخلــمــســيــنــات من الــقــرن ا
وعـلى امـتـداد اكـثـر من سـتـ عـاماً
مُنـحت عدة جـوائز للـمنـجز في هذا

احلقل.
((جتـرى حـاليّـاً في أمـيـركـا  جتارب
لــفـحص جـيــنـوم ڤـايــروس كـورونـا
للتعرّف على طريـقة تكاثره وطريقة
انتشاره كحمض ريبوزي. حلد اآلن
ـيّـة تـعـتـبــر مـنـظـمــة الـصـحـة الــعـا

ي)).  كورونا كجائحة أو وباء عا
وأودّ اإلشـارة بـســطـور  مـدبّـبـة الى
عـبـازة بــسـيـطــة ربّـمـا لــلـمـســتـقـبل
الـقـريب أو الـبـعـيـد ونـنـتـظـر لـنرى;
ــانــيـا   عــمــلــيّـات لــقـد إكــتــشــفت أ
اإلنــشــطــار الـــنــووي وكــان ســبــبــاً
رئـيــســيّـاً فـي  خـســارتــهـا لــلــحـرب
وهـيــمـنــة أمــيـركــا عــلى الــعـالم في
يّـة الـثـانـيـة . فـمن هو احلـرب الـعـا
مـكتـشف ڤـايـروس كورونـا أو غـيره
لـنرى الـنـتائج ومـا تـعـكسه في زمن

قادم قريب أو بعيد!
WLzU  w  ©uO u¹®“uLð 

يــبـدو أنّ شــهــر  تـمــوز(يـولــيـو) في
التـاريخ األمريـكي قد أشّـر  أكثر من

مناسبة مهمة وقد أوردتُ مايأتي:
  4 تــــمــــوز  1776اإلســــتـــــقالل عن

إجنلترا  
 16 تموز  1945 إوّل تفجير نووي
أپـولو 11 هـبوط   20 تـموز  1969 

انسان على سطح القمر.
   24 تــمـوز  2013 نــتــائج تــولــيــد
قــيــمـة مــؤشـرة فـي قـدرات بــرنـامج

هاارپ.
وربّما هناك العديد.

فهل سيـؤشّر تمـوز هذا العـام حدثاً
ما وليكـن مايكن بشـأن مايجري في

العالم?
°Èd½Ë  dE²M½

ــكن مــراجـــعــة مـــنــشــوراتي   ++ 
الــســابـــقــة  في صــحـــيــفــة الــزمــان
والــتي تـتــضـمّن مــعـلـومــات بـنـفس
اإلطـــار  بــــضـــمــــنــــهـــا ســــلـــســــلـــة
(مرّيخيّات) بـاإلضافة الى الوظائف

الفسلجيّة.
ÂU²)« —uDÝ

حينما يُـكتب مقال في  هذا  اإلطار
 نتذكّر  بناة  كفاة 

 مــنـظّـمـة الـطـاقــة الـذرّيـة الـعـراقـيّـة
والقطّاع الصناعي بكلّ تشكيالته.  
  قول الـشاعـر حافظ إبـراهيم لـبناة

اإلهرامات:
( وقف اخللق ينظرون  جميعاً  
كيف أبني قواعد اجملد  وحدي )

وقول الـفـارس احللـبي الشـاعر أبي
فراس احلمداني:

( سيذكرني قومي إذا  جَدّ جِدّهم
وفي الليلة الظلماء يفتقدُ البدر ).

والله يحمي العراق!

(هيدروجينيّة) في العام .1998
 -الـبـاكسـتـان: إخـتـبرت أول تـفـجـير
نووي في الـعام  1998ولديـها -100

120 .
ـا دول أخــرى في إعالم الــبـرنـامج أمّ

ي فهي: النووي العا
- كــوريـا الــشـمـالــيّـة: إنـســحـبت من
مــعـاهـدة حــظـر اإلنـتـشــار في الـعـام
  2003وأجرت ثالثة تفجيرات أوّلها
كـان في الـعام  2006 هـنـاك إشارات
الى أن كـوريـا للـشـمـاليّـة تـمـتلك أقل

من عشر أسلحة نووية.
Ê«d¹≈

ـــركـــزي مـــواقع ألجــــهـــزة الـــطـــرد ا
ومعـاملـة ومنـاقلـة اليـورانيـوم. يقال
أن هـناك  20 ألف كـلـمـة مـكتـوب عن
بـرنـامـجـها الـنـووي في (وكـيـپـيـديا)

لغاية العام .2018
qOz«dÝ≈

لـم تــعــتــرف ولـم جتــرِ  أي إخــتــبــار
ولـكن يـعـتقـد أنّ لـديـهـا سالح نووي
منذ العام  1960وربّما يصل عددها
(80 حسب هيئات علميّة أمريكيّة.
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عروف أن احلمض النووي هو من ا
جزيئة تتـشكّل من عنقود من الذرات
تــلـتـصـق مع بـعـضــهـا بـهـيــئـة حـبل
مـبـروم مــثل سـلّم (ضـفـيـرة بـقـطـر 2
تر تـقريباً ومعدّل طول ليار من ا با
 1,8مـتــر ). انّ الـوظـيـفــة األسـاسـيّـة
عـروفة جلزيـئات احلـمض النووي ا
هي إشــعــار احلـــوامض األمــيـــنــيّــة
ـــة) في اجلــــسم لـــكي (داخل اخلـــلــــيّ
طلـوب لتشكيل تترتب في السـياق ا
نـاسب لـبنـاء أعـضاء كل الـپروتـ ا
جسم وهذه األوامر تكون في منتهى
ـــنــاسب. وإذا الـــدقـــة وفي الـــوقت ا
جرت األوامر في طريق خاطىء وفي
وقت غـيـر مالئم سـيـحـدث مـايـحـدث
وسيـتـشكّل پـروت غـير صـالح. وما
أن يتشـكّل الپروتـ كامالً فسـيجعل
نفسه مـستعدّاً لـتوليد خـليّة جديدة.
وعنـفعـادة مايـقال إنّ حـجر األساس
في مثل هذه العمليّات داخل اجلسم
الـــبـــشــــري هي احلـــمـض الـــنـــووي

والكروموسومات واجلينات.
ـثـابـة ويــعـتـبــر احلـمض الـنــووي 
قـــرص صـــلـب حلـــاســـبـــة يـــتـــحـــكّم

باألوامر األحيائيّة 
وخـــزنـــهـــا وتـــوجـــيه الـــعـــمـــلـــيــات
ـة في اجلــسم. احلـديث عن اإلجـرائــيّ
احلــــمـض الــــنــــووي لـــــيس بــــهــــذه
الــبــسـاطــة وعالقـة ذلـك بـالــهـنــدسـة
والـطـبـعـات الـوراثـيّـة بـاإلضافـة الى
ـة هندسة األنسـجة واجلينات إمكانيّ
عن طريق التحـكّم باحلمض النووي
ــتــر( ــلــيــار من ا الــذي قــطـره  2بــا
لـتــقـريب الـصـورة  فــإنّ قـطـر شـعـرة
رأس واحدة يـعادل أكـثر من  50ألف
).وهـــذه حـــمض نــــووي مـــصـــطـــفّـــاً
ــقـاربــة جــسّــدت أهــمـيّــة تــقــانـات ا
الـنـانــو في الـتـعـرّف بـدقـة عـلى هـذا
احلمض ومـراقبة سـلوكه وفسـلجته
وتوصيفه وتصويره بأبعاد متكاملة
ـاضـية عـلى مـدى الـعـقـود األربـعـة ا
والتي وصلت الى درجة عالية اآلن
∫5¹ËuM « 5Ð oI×²*« s  iFÐ 

الـعــلم والــتــكـنــولــوجـيــا واجملــتـمع
ثلى سيرة ا متالزمات ثالث حتدد ا
ودرجات تـقـدّم  إي مجـتـمع وتفـاعله
مع مــجــتـــمــعـــات أخــرى في اإلطــار
اإلنسـاني الدارج مـنذ نـشوء احلـياة
بــســمــاتــهــا احلـــديــثــة عــلى كــوكب
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بيروت

كــثــر احلــديث وطــال عن مــعــانـاة
الكثير مـن العوائل  التي تضررت
بـــســـبب حـــظـــر الــتـــجـــوال الــذي
انعكس  سلبـا على  حياة افرادها
  الـيـومـيــة   وانـتج لـهـا   اضـرار
ـــــاديـــــة حــــــاده  في احلــــــوانـب ا
والنفسية العامه  معانات ال يحق
ــكن الحــد تــســطــيــحــهـا او  وال 
الـتـخـفـيف او الـتـقـلـيل من ثـقـلـهـا
ومــا يـــتـــرتب عـــلــيـــهـــا  بـــالــكالم
والــعـبــارات االنــشــائـيه   لــكن كل

هــذه االمــور والــظــروف ال تــعــني
الـــتــوجـه بــاجتـــاه كـــســر  حـــظــر
الــتـجــوال والـتــقــاطع مع قـرارات
وضوابـط وتعلـيمـات خلـية االزمة
ـصـاب كبـير والـتـحدي اكـبر الن ا
والــيـــوم االحــد   5/4ســـجــلت 83
اصابه حسب بـيان وزارة الصحة
 بـــعــد ان اصـــبح الـــعـــدد الـــكــلي
لـالصـــابـــات  291اصــــابه  وهـــذا
يــــنـــذر ويـــدق نــــاقـــوس اخلـــطـــر
وعــلـــيـــنـــا احلــذر كـل احلــذر  من

بــعض الــدعـــوات لــكــســر  حــظــر
الـتـجـوال رغم مـا اصـاب الـعوائل
الفقيرة من اذى  والتي هي ب في
االسـاس وقـبل احلـظـر تـعـاني من
العـيش حتت خط الفـقر اذا  كيف
اصبحت  حـياة هذه الـعوائل بعد

تطبيق حظر التجوال ?!
…U½UF  l —

و الـذي يـلـزم  احلـكـومـة والـدولـة
برمتها  النظر بع االعتبار لرفع
ـعـانـاة عن كـاهل  هـذه الـعـوائل ا
بـــكل الــــطـــرق  وبـــدون اعـــذار او
ــــاطـــــلـه  رغم كل تـــــســــويـف و 
الـنـداءات لــتـحـقــيق هـذا الـواجب
الوطني  واالنساني   وتنفيذ هذا
الواجب من قـبل احلكـومة  سوف
ـتـاجـره ـنع في نـفس الــوقت  ا
وضع الـعوائل الـفقـير في واقع
ـكـافحـة الـوباء ـفروض  احلـظـر ا
من قــبـل الــبـــعض الـــذين لـــديــهم

تـصــفـيــة حـســابـات  مع االحـزاب
والــــســــيــــاســـيــــ واحلــــكــــومـــة
والسـبـاب كـثـيـره مـنـهـا  حـقيـقـيه
جــدا ومـنـهـا كــمـا ذكـرت تــصـفـيـة
حسابـات واحلقيـقية   الن ظروف
الـنــاس ال تـســمح ان تـكــون  مـثل
هـــذه الــقـــضـــيــة عـــلى الـــرغم من
حــجــمــهــا واهــمــيــتـهــا  فـي هـذه
الــظـروف وســيـلـة تــصـفـيــة لـهـذه
احلسـابات بـعد ان قام احملـتجون
ـتـظـاهـرون من االنـسـحـاب من وا
ســاحــات االحـتــجــاج والـتــظــاهـر
واالعـتــصـام تــلـبــيـتـا  لــلـمــطـالب
الــوطـنــيــة و حـفــاظــا عـلى ارواح
الناس واالستـجابه  للوقوف ضد
الـوبــاء ومــكــافــحــته  نــعـم ان مـا
تعـانـيه االسـر العـراقـيـة  الفـقـيرة
من االم كــبــيــرة وكــثـيــرة بــســبب
احلــظـر لــكن هــذا ابـدا مــطـلــقـا ال
يـبرر الحـد الدعوة  لـلقـيام  بـكسر
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حـظر الـتجـوال والتـمرد عـليه  بل
ــطــلــوب الــعــمل اجلــاد بــاجتـاه ا
الــضـــغط عــلى احلــكــومــة  وبــكل
ـــــشــــروعــــة لاليــــفــــاء الــــطــــرق ا
بـواجـبـاتــهـا والـتـزامـاتـهـا اجتـاه
العوائل الفقيرة والتي هي بامس
احلاجه لـدعـمـهـا لـكن  عـدى كـسر
ــســاس به احلـــظــر الــتــجــوال وا
عـلـمـا ان مـد يـد الـعـون واالسـنـاد
لــصــمـود هــذه الــعــوائل الــفــقــيـر
ســوف  يــحــافظ عـــلى الــتــصــدي
لـلوبـاء  ويـساعـدها عـلى التـمسك

بحظر التجوال.
 U “ô« U¹öš

نـعم هـناك تـقـصـيـر كـبـير مـن قبل
احلـكـومة في بـنـاء خاليـا االزمات
في جـــمـــيع مـــؤســســـات الـــدولــة
واخلـــلل واضح وكـــبــيـــر ومــزعج
ومــــــــدان فـي عـــــــدم تــــــــوفـــــــيـــــــر
االســــــتـــــعـــــدادات  وكـل وســـــائل

ـــواجــــهـــة االوبـــيـــئـــة الـــطـــوارء 
والـكوارث واالزمـات بـكل انواعـها
لكن هذا ال يبرر الحد العمل   على
كـسـر احلـظــر الن مـحـاوالت كـسـر
احلظـر  يـعـني الـكـثـيـر من الـدمار
واالزمات  و انـتشـار وباء كـورونا
وبــعـدهــا ال يــنـفع الــنــدم  عـلــيــنـا
االستـفـاده مـن مـواقف الـعـراقـي
ـشــرفه وتـعــزيـزهـا الـتـكــافـلــيـة  ا
واستثمارهـا بشكل اجابي لغرض
اسـتـعــمـالــهـا كـوســيـله انــسـانـيه
اجـتـمـاعيـه حظـاريه لـعـبور االزمه
الن الــتـــكــافل االجـــتــمـــاعي الــذي
ــارسه الـنــاس الــيـوم  غــايه في
االجابـيه واالنسـانيه واثـبات حب
الـعـراقـيـ لـبـعـضـهم  وتالحـمـهم
وتــعــاونــهـم  في االزمــات مــواقف
غــايــة في الـرقـي   وهـو رد كــبــيـر
عــلى حتـديــات الــوبـاء ومن يــريـد
ـفروض بـالـعـراقـي الـشـر ومـن ا

ان يـتـجـال  مـوقف   كل الــشـرائح
االجــتـــمــاعـــيـــة وفي مــقـــدمـــتــهم
ـثـقـفــيـ واالدبـاء والـفـنـانـانـ ا
والــقـــوى الـــشــعـــبـــيه الـــوطـــنــيه
ـتـظـاهـرين واحملـتـج وجـمـيع ا
طالب باالصالح ان يحافظوا وا
عــلى حــظــر الـتــجــوال والــوقـوف

ضد دعواة كسره بكل اشكالها.
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وان نتعامل بالوجه احلظاري مع
كل التـعـلـيـمات وااللـتـزام بـها من
اجـل الــــسـالمــــة الــــعــــامـه  عــــلى
الـــــعــــراقــــيــــ الـــــشــــرفــــاء  وكل
الــوطـنــيـ االحــرار   ان يـتــركـوا
بـــصـــمـــة عـــز وشـــرف  واقـــتـــدار
لالجـــــيــــال الـــــقـــــادمـــــة من خالل
حتـديـاتـهم لـلـوبـاء  ومـواجـهـتـهم
لكل الـظـروف الـصـعـبه واخلـطـير
واالمـها  بـأبـاء ورجوله وشـجاعه
ووطــنـيــة وانـســانـيــة  عـالــيـة الن

كـسـر  حـظـر الـتـجـوال والـتـجاوز
عليه واالستهانه به بشتى الطرق
واالعذار  ينتج  لنا  الكوارث بكل
انـواعهـا    وبـالـنـتـيـجه احلـتـميه
ســوف يــدفع بــتـمــديــده  واتــخـاذ
اجـراءات صـارمة بـحق اخملـالـف
واكـــرر واعـــيـــد عـــلى احلـــكـــومــة
والـدولـة بـجـمـيع مـؤسـسـاتـهـا  و
قـادة الــعـمــلــيـة الــسـيــاســيه بـكل
احـزابـهم    وشـعبـهم  وتـوابـعهم
اتـــخـــاذ االجـــراءات الــــعـــمـــلـــيـــة
ـيـدانـيــة  احلـقـيـقـيـة  الـسـريـعه ا
الســنــاد الـعــوائل الــفـقــيــرة الـتي
تـعـيش عــلى الـعــمل الـيـومي  في
احلصول على رزقها وقوتها  وان
تـــســنــد لــتـــتــمــكن مـن الــصــمــود
وااللـتـزام بـاحلــظـر بـطـيب خـاطـر
ورضـا  والـعــمل في نــفس الـوقت
قــطع الـــطــريق  عــلى   من يــقــول

احلق ويريد به باطل . 
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بغداد



الـبــاطن بــطـرح مــا هـو ســلــبي والـتــشـبث
بـايجـابـيـات األمـور . كل منـا كـفـيل لـنـفسه
ـا يـدور في الـنفس وال هنـاك درايـة ألحد 
سوى الله فلـذلك ال يغني األمر بـأن نتحلى
بصفات اجلمال األخالقي والـروح النظيفة
الـتـي تـقــربـنــا مـنـه وبـالــتـالي ســوف جنـد
أنـفــسـنـا تــلـقـائــيـا نـتــغـيـر لألفــضل فـهـذه
الـنـقــطـة في غـايــة األهـمـيــة يـجب أن نـقف
عـندهـا لـتـكن هي نـقطـة االرتـكـاز الـتي يتم

من خاللها عالج ما هو مضر للذات . 
نــبــدو احــيــانــا كــأطــفــال رغم الــسن ورغم
ـهم هـنا أن ـشي فـيـنـا ......ا الـزمن الذي 
هــذا الـــطــفل الــذي بـــداخــلــنـــا كــيف له أن
يـحــتـفظ بـجــوهـريـة وجــوده فـيـنـا لــنـبـقى
أنقـياء ,هذا يـتـوقف عـليـنـا نحن ,وترتـيب
هذا كنقطة ثانية بعد نقطة اإلرتكاز األولى

.
عندمـا تبـني أساسـا منيـعا ألعـماقك تـظهر
نـتــائـجه خــارجـا وبـالــتـالي تــصـبح درجـة
تصدينا للسلبيات قوية وعملية بناء نظام
فسيولوجي ايـجابي مطور لالوعي يـبقينا
في تــوازن ومـــصــاحلــة دوريـــة دائــمــة مع

النفس .
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بغداد

Wšd  W¹Ëœ_« —UFÝ√ ŸUHð—≈

VFý –UI½≈Ë ¡«b½

ما يـحـصل اآلن من ارتفـاع في اسعـار االدويـة وتصـاحبـها
اخــتالالت طـــبــيـــة مــســـتــمـــرة في زمن الـــكــورونـــا الــلـــعــ
والـــتـــحــريـض عـــلى ارتـــفــاعـــهـــا .. مـــاهي الـــدوافع ..? هل
االســتــفــادة من الــطـبــقــة الــغــنـيــة وهــدم آمــال الــفــقـراء في
احلصـول عليها  افكارنا أصبـحت محبوسة غاضبة ال تعد
فـي حـيــاتــنــا نـاهــيــكم عن الــشــكـوى لــله في هــذه الــظـروف
واطن العراقي .هذه التساؤالت الصـعبة الذي يعاني منهـا ا
أصبـحت متالزمـة في كل األوقات السـيمـا عنـد حدوث ازمة
استـراتيجية سيـاسية تؤدي إلى احداث زوبعـة اجتماعية ما
واطن العراقي والتي تسهم تؤثر سلبا على صحة ونفسية ا
واجـهـة الشـرسة مع جتـار االدوية في حزنـه يصـعب علـيه ا
ـيز بـ الـغني والذين ال يـعـلـمون بـأن وبـاء الـ "كورونـا" ال 

وت و يا لها من نهاية . والفقير وهدفه هو ا
زرت أحـد أقاربي ورأيت في وجـوهـهم السـعادة ال تـغادرهم
ولم تسـلب راحـة بالـهم ليـست فـيهـا تـذمر حـول ما مـوجود
في حيـاتهم قـبل أحداث كورونـا في عراقـنا اليـوم اصبحت

احلياة فيه خالية من الرحمة 
شـاكل تتصاعـد الى افاق مجهـولة أثرت على واإلنسـانية وا
ـواطن الـعــراقي في زمن ســادته خـفــافـيش االمـوات ذات ا
والطـريقة الذكية للخروج من من أزمة ارتفاع اسعار االدوية
ووضع ضوابط قـانـونيـة على من يـتـجاوز في بـيـعهـا  بغـير
ـواطن العراقي سعـرها احلـقيـقي كي ال يقـضي على عـمر ا
ـبادرة هو الـتعـاون اجملـتمـعي ...نعم تـقبـلـوا آراء اجلمـيع با
واطن الـعراقي ألنـنا لم نـعد نـشبه نـفسـنا  لتـوعيـة صحـة ا
ـثل كمـا قال تـوماس كـارليل "من ولم نعـد نعـامل بعـضنـا با
ـتلك كل ـتـلك األمل  ـتـلك األمل... ومن  ـتلك الـصـحـة 

شيء" 
ن اذن لنـعـيـد األمل في صحـتـنـا وثقـتـنا 
نـتعـامل معـهم بـعيـدا عن الدمـوع واألهات

ولي صرخة في نفسي 
استمعوا ندائي وانقذوا شعبي.
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  بابل 

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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كـورونـا وهم كـورونـا لـعـبـة كـورونا
ا هو اعظم !!وليكن اليس من قناع 
االجــــــدر ان نـــــقـف في وجـــــهـه كي ال
يـنـتـشـر? ان كـنـا فـعالً نـدرك انه لـعـبة
قـذرة كــمــا يـدعـي الـبــعض.او نــتـائج
يـة لصالح دول طـامع مخـتبرات عـا
عــظـــمى! اال يـــجــدر بـــنـــا أن نــتـــخــذ
االجـراءات وأال نسـتهـزء مسـتخـدم
ـيـرس عـبـارة كـان قـبــله اإليـبـوال وا

والسارس 
لن نـنـكـر ان ظـهـوره وانـتـشـاره بـهذه
الـســرعــة! وفي هـذا الــوقت.واتــسـاع
رقــعـــته اجلــغـــرافــيـــة بــهــذا الـــشــكل
ـــريع.والــــفـــتــــرة الـــقــــصـــيــــرة.قـــد ا
اثاراسـتغرابنـا وتعجـبنا واسـتهجان
ن حتتل الـفلسـفة مـساحة البـعض 

شاسعة من عقولهم !!
فــعالًانه يـثــيــراالسـتــغـراب والــعـجب
!والـغـضب كـذلك ومـامـعـنى انـه يـركز
على فئةعمرية معينة بالدرجة االولى
ــــــرض او وبـــــاء ! أفــــــلـــــيـس هـــــو 
ـرعليه بال فايروسي قـد يصيب من 
اسـتثـناء!ولـيس كـبار الـسن فقط . او
من اصــــبـح عــــمــــره مــــرجع وقــــائــــد
جملـتــمـعه لـلـعــادات والـتـقــالـيـد الـتي
يـحــمــلـهــا بــحـكم خــبــرته وعـلــمــيـته
ا اضي  جاله.وبإنتهائه ينتهي ا

يحمل من تاريخ ????
ومــامـــعــنى عـــجــز الـــدول الــعـــظــمى
والــكـبــرى بـعــلـومـهــا ومـخــتـبــراتـهـا
الـضخـمة وتـكنـلوجـياتـها ( اجلـائحة
!!) وعــلـمـائــهـا بــعـلــومـهم وعــقـولـهم
الـبـروفوسـفـرية من ان يـجـدوا عالجاً
له إســوة بـبــاقي األوبــئــة واالمـراض
االخــطـر مــنـهــا.فــهـنــاك من االمـراض
ـسـتعـصـيـة  الـتـغلب العـصـريـة وا
خـتلف العقاقير ومازالت في عليها 
تطور مـستمر مع تـقدم التكـنلوجيا

فـعجـبا كل الـعـجب بعـجز هـذه الدول
الـكـبـيـرة و عـبـاقـرتـهـامن اخملـتـصـ
ـتــبـحــرين في عـلــومـهـم امـام هـذا وا
ستـحدث !! كثير من عالمات الوباء ا
االستفهام والتعجب توضع امام هذه

ستحدثة ???? احلالة ا
هل هي لـعبـة كـبـيـرة متـشـعـبـة تـلتف
حول الـعـالم بأكـمله ?من اجل خـارطة

ية جديدة?? طريق عا
ـــنــااحلـــالي يـــحــتـــضــر? ألنه هل عــا
اليروق لطواغيت عصره? ام انهالعبة
إالهـيـة حـلت عـلى أهـل االرض لـتُـب
عــجــزهـم واســتــهـــتــارهم بـــقــوانــ

السماء !!
الصـالة جــــمـــعــــة والجتــــمع ديــــني
غُـــلـــقت والعـــمـــرة والحـج والقــــداس
ـعـابد وجـمـيع ا والـكـنـائس اجلـوامع
والـقهـراألكبـر غلـق بيت الـله العـظيم!
ــكــرمــة وقــبــرالـنــبي وحُــرمت مــكــة ا
كل أبواب ـسـلـمـ  ـصـطـفى عـلى ا ا
بيـوت الـله غُلـقت بوجه اهل االرض
رٍُحمـاك يااا رب..ياتُـرى ماهـو السبب
ـعاصي ? بل مـاهـو الـذنب الـكبـيـر وا
لـتـحل مــثل هـذه الـلـعــنـات! عـلى اهل

االرض ??
وضع بات حـزيناً وقـاسياً عـلى قلوب
.الـذين يرون في ـؤمـن ـتعـبدين وا ا
تـــــلـك الــــــبـــــيــــــوت مــــــتـــــنــــــفــــــســـــا
وتفـريجـالكـروبهم.وهمـومهم.مـناج
خــالــقــهم هــنــاك عــله بــتـضــرعــهم له

يخفف عنهم ويصلح احوالهم..
?وماذا ـسـلـمـ مـاذا فـعـلـتم يـاأيـهـا ا
اقـتـرفـتم يـا أهل الـكـتب الـسـمـاويـة ?
وأنــتم التـشــعــرون ! لــكل هــذا الـبالء
والـــكـــوارث الــتي نـــزلت عـــلــيـــكم من

السماء !!!
هل هي لـعـنـة! ام حـكـمـة! ام اقدار! ام
انتقام! حتى وان كـان بفعل فاعل كما

إسـتـأذنـته بـسـؤالـها عن عـبـر الهـاتف 
الطـبـيب اخملتص ..أجـابـها بـإبـتسـامة
خـفـية ...أنـا من سـيـتـولى أمـر اعـطائك
اجلـرعـة فــطـبـيـبك الــسـابق يـعـاني من
ـكـنـه احلـضـور ...نـظـرت إلـيه أزمـة ال
بـتـمـعن  فـسـألـهـا ? أتـعـلـمـ مـايـقـول
جالل الدين الـرومي ? يبـدو إنه يحاول
ـــتص ألم ثـــورتــهـــا اخملــفـــيــة في أن 

أعماقها ..
أجـــــابــــته كـــــيف لـي أن اعــــرف عن اي

خصوص تتحدث ?
بال مـقـدمـات.. قـال (احلُب مـاء احلـياة)
بـإبـتسـامـة ثـغـرهـا أجابـته عن أي حُب
تــتــحــدث ?أيـعــيه مـن تـوارى عـن قـلــبه
األمل باحلياة ..الذي بات يعد كم تبقى
له من عــمـر .. بـعـد فـحــوصـات شـامـلـة
تمـعنهـا الطـبيب حـيث الذهمـا الصمت
لـبُرهـة  ثم تَـجـهم وجه الطـبـيب لـشكهُ
بإصابتهـا للوباء كونـها تعاني من قلة
ــرضـــهــا يـــبــدو ان ُالزمـــة  ــنـــاعــة ا ا
جــرعــتك تــأجــلت لــفــتـرة  أمــســتــعـدة

گـعادتك ?
بــنــبــرة حُـزن يــلــتــحـفــهــا أسى.. أيــهـا
الطبيب يجب أن النـنسى  نحنُ البشر
ــرحـلــتي ُــدن فــهي تــولــد وتــمــر  گـ ا
ــراهــقــة ثم تــشــيخ وفي الــطــفـــولــة وا
النهاية تـموت لذا أنا مُسـتعدة فقد بلغ

دائي أوخر شبابه !
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حوار الذات يـبدأ بـتقـنية الـتمـحور الذاتي
حـول الالوعي الـشــخـصي لـلـفــرد وكـيـفـيـة
وضع نقـاط الضـعف حتت السـيطـرة للـبدأ
من جديـد ....تمـاما كـمثـال الفـلتـرة الذاتـية
من كل شـائـبـة تسـطـو عـلى بـرمـجـة الـعقل

الباطن . 
وذج القفزة اإليـجابية كخطوة اولى هذا 
للحوار مع النفس بكل ما هو لصاحلنا . 
كمـا يـعتـاد الـفـرد منـا عـلى نظـام مـع في
ـطالـعة حيـاتنـا كاألكل والـشرب والـنوم وا
وما خالف ذلك كنظام دوري يومي يبرمجه
الشـخص نفـسه لنـفسه هـكذا يـستـطيع كلُ
منا الـغوص في األعـماق الذهـنيـة وترتيب
مـا يجب تـرتـيـبه لـنـقف عـنـد اول درجة من
مراحل التـطور االيجابي لـالوعي وبالتالي
يصبح اإلرتـكاز علـى قاعدة نـظاميـة واعية
هو نقطـة الوصل ب األنا الـداخلية واألنا

اخلارجية .
الــتــطــور ومــدى وصــول الـفــرد مـن اعــبـاء
فكرية وجهود متسارعة جتعلنا نغيب عما
هو ضـروري بـداخلـنـا وثمـة حـقول ذهـنـية
ا هـو ليس تدخـلنـا في حالـة من الـتأقـلم 
فـيـنــا فـإعـادة الـبـرمــجـة (الـفـلــتـرة )لـلـعـقل

  «c « l  —«uŠ

 w³OK  b UŠ dO³Ž

Í“U³ « .— 

هذا الطـفل بشـخصـية سلـيمـة تفـيد الوطن
ستقبل . واجملتمع في ا

هل يــــبـــدو لـــنـــا األمـــر ســـهـال في مـــراحل
راهقة وما يتبعها ... ا

ـوضــوع أصـعب ألن ـؤكــد سـيــكـون ا من ا
ثـمـة عــوامل فـسـيــولـوجـيـة مــعـقـدة تُـدخل
البـالغ في صراع مـا ب الـصواب واخلـطأ
وعـــــلى األرجح يـــــكــــون اخلـــــطــــأ وارد إن
صــاحـــبه الــضـــغــوطــات واألخـــطــاء الــتي
يـتـركـبهـا األهل فـي حق أبـنـاءهم فـمن هـنا
رحـلة في غـاية األهـميـة للنـظر فـيها هذه ا
ألن الفئة العمريـة ما ب الثالث والسادس
والسابع عشر من العـمر حتتاج الى رعاية
ـــا يـــدور في وتـــوعـــيـــة واهــتـــمـــام دائم 
أنفـسهم إلعطـائهم جـرعات ايـجابـية كل ما
ـرحــلـة لـزم األمــر لــنـجــاح تـعــديـهم هــذه ا
بـسـالم وطـمــأنـيــنــة واعـطــائــهم الـدور في

برمجة ذواتهم بالطريقة السليمة .
سوف نـعـلم يومـا بأن كـل شيئ في احلـياة
قـد خُـلق بــتـوازن ودورنـا مـهـم في بـرمـجـة
أنــفـســنــا لـنــكن أول من يــتــرعــرع في هـذا

التوازن لنكن قدوة لغيرنا .
Uý ‰U¼5 - فلسط ¬

التنشئة منذ نعومة األظافر 
هــذه نــقــطــة تــربــويــة تــوعــويــة غــايــة في
األهـمـيــة وهي الـطـفــولـة ومـا يــحـمـله هـذا
الـــعــالم الـــبــريئ اجلـــمــيـل ذو الــصـــفــحــة
البـيضـاء الذي نـحن من يدوّن فـيهـا ونحن

من يطوّر هذه الشخصية ...
كما تزرع حتصد ,هذا مثل ينـطبق على ما
نقوم به جتاه أطـفالنـا ومدى أهميـة تغذية
ـا يروق لـلـشـخصـيـة الـسلـيـمة نفـوسـهم 
التي سـتـنـطلق الى احلـيـاة وتـواجه كل ما

ة . يدور بها بكل ثقة وعز
عنـدما يـنمـو طـفلـنا الـصغـير نـراه تلـقائـيا
وبــــعــــفــــويــــة يـــــعــــمل عــــكس الــــصــــواب
,مثـال...عنـدما يـرتدي بـقدميـه احلذاء نراه
يـرتـديه بــالـعـكس وكـذا مــوضـوع يـقع فـيه
طـفــلـنــا اشـارة بـأن هــنـا شــخـصــيـة يـجب
ــا هــو صـواب ولــو نــظــرنـا بــرمــجـتــهــا 
للموضـوع لرأيناه يتـكرر مع كل طفل ليس

ا اشارة كما ذكرت , صدفة وا
الــطـــفل مــســؤولـــيــتــنـــا األولى واألخــيــرة
لـتـنـشـئـة جـيل يـسـتـطـيع أن يُـمـيـز مـا بـ
االيجابية والسلبية وعلى األرجح سيختار
االيـجابـيـة اذا كـان وعـينـا كـافي في تـربـية

الكادر الطبي قائل لي
- جـسـمك ووضــعك اليـسـاعــد عـلـيـنـا ان

 ... نشغله لك
ــعــتـــوه و قــبل ان انــهض انــتــفـــظت كــا

استجاب لي الدكتور وقال لي
 _باحلال.. استرح.. 

رور وقت طـويل لم تنـتابـني اية نـوبات
سعال اال ان اذاني صاغية وعيني دامعة

وانا اردد ويدي الى االعلى قائال
- اللهم الطف بهذا الوديع... 

وعافيه.. 
بقى لساني يكرر كل مـاحفظته من ادعية
عــلـى ظــهــر الــغـــيب اعــيـــد لي جــهــازي

وكلمات الطبيب يكررها قائال
 _بوركت... نكرانك لذاتك شيء عظيم... 
فرحت كثيرا وكررت دعوتي بصوت عال
 _يـارب... فــرج عـزلـتـه.. واخـرجه مــنـهـا

انك على كل شيء قدير...
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رايــته طـــفال في اخلـــامــســة مـن الــعــمــر
ــا اصــغـر بــقـلــيل يــحـاول الــكـادر ولـر
ـكـان ان يسـيطـروا على الطـبي في هذا ا
حــــركــــاته لــــكـــنــــهـم فـــشــــلــــوا  رغم كل
احملــاوالت كـــنت انـــظــر الـــيه بــتـــعــجب

واسمع كلماته يرددها   
امي... امي ..

يود اخلروج من هـذا اجلحـيم الذي نحن
ـوت الذي ينتظرنا بداخله نتصارع مع ا
باية حلـظة لم يخف هـذا البريء منه بل
يــحــاول بــشق انــفــاسه ان يــتــمــلص من
االيـــدي لـم يـــيــــتـــهب لــــلـــمالبـس الـــتي
يرتـدوهـا كـوقايـة له من مالمـسـة اي مـنا
ـــصــابــ بــهــذاالـــوبــاء الــقــاتل نــحن ا
ـا واحـهني الـطـبيب جلـست من نـومتي 

فاحصا اياي قائال
 _اليوم انت احسن من االمس..وقبله. 
ــا خـرحـت نـوبـات ابـتــعـد عــني خـائــفـا 
الـســعـال بـصــوتـهـا اجلــاف حـتى حـاول

طمانتي  قائال 
ــاضي الــقـريب كـان ســعــالك لـشــد في ا

وحتاليلك يعني بتحسن.. 
لم تـعـجبـني طـريـقـة كالمه ولن تـرق لي

ليتبادر السؤال
- حالة الطفل يرثى لها.. 

رغم مـرارة حـالـتي لـكـني حـزنت عـنـدمـا
اجـــاب لـــقــــد كـــانـت امه مـــعـه بـــاالمس

لكنها... 
سـكـت عن االســتـمــرار بــالـكـالم وعـرفت
الـتـكـمـلـة بـنـفـسي طـوال الـلـيل الـفـائت
ها بينما صوت كنت استمع النينهـا وا
ـا حتسس الـطفـل لن ينـقـطع بـتـاتـا لـر
بـفـراقـهـا االبــدي  كـانت احلـانـا تـعـزف
بطـريقـة جنـائزيـة ادمعت عـيني اقـترب
لي شـخـصـا لم اقــدر الـتـعـرف عـلـيه وال
حـــتى رسـم صـــورته اال انـــنـي خـــمـــنت
عـــمــره ال يـــتـــجــاوز الـــثالثـــ عــنـــدمــا

خاطبني قائال

- هيا لناخذ منك الدم... 
كل يـوم هـذا الـعـمل يـتـكرر حـتـى سئـمت

روحي منه فقلت له
 _سينتهي دمي وينفذ.. 

ابتسم لي قائال
 _الجل صحتك.. نـخاف عـليك.. ونحن ال

نبعد جهاز التنفس عنك مطلقا.. 
كـــنت ادرك ان كـالم الـــذي ســـمــــعـــته من
الـطــبـبـب كـان مــجـرد مــخـدرا العــصـابي
التي قد تنهار باية حلظة فابتسمت الرد

عليه
 _عـلـيـكم االهـتـمـام بـالـطـفل اكـثـر مـني..

النه بريء... 
قبل ان اكمل كالمي حدثت دربـكة  بنفس
مكان الـطفل وصـيحـات ونداءات طـالب
بــجــلب جــهــاز الــتــنــفس له نــهــظت من

مكاني بصعوبة وصحت 
تعالوا خذوا جهازي... اعطوه له.. 

تـمــركـزت االنـطــار وجتـمع الــواقـفـ من

من أجل عـراق سليم حضـارية بحـتة
فـقـد عانـيـنـا من الـويالت ما مـعـافى
يــكــفي  وجــراحــنــا لم تــنــدمل بــعـد 
فــلــنــتـــعــاون يــرحــمــكم الــله من اجل
وبـخاصـة إنـا نـرى اجلـميع الـعـراق
فـي اسـتـنـفـار عـام من رجـال الـصـحـة
واجلـــهـــات األمـــنـــيـــة وغـــيـــرهم من
والتي االجـهـزة الـكفـوءة اعـانـهم الـله
اثـبـتت وبــجـدارة وطـنـيـتــهـا وحـبـهـا

لشعبها.............
فـنـحن أمـنـ في بـيـوتـنـا وهم قـلـق
بـواجـبـاتــهم مـنـهـمــكـ في اعـمـالـهم
مـسـتـنـفـرين جل طـاقـاتـهم ـسـتـمـرة ا
الف حتية خلدمـة هذا الـبلـد وشعـبه
لهم فكن العون والسند.وخفف العبئ
عـــنــهـم وال تــكن ســـبــبـــاً ألي طــار
اضـــافي يــا ســـامح الـــله. بــألـــتــزامك
واتباعـك للقواعـد العامة بالـتعليـمات

والــــتــــوجــــيــــهــــات وال تــــســــتــــهــــ
فكن بتعـبهم.وحرصـهم بعدم الـتزامك
حـضـاريـا بــكل مـاحتـمـلـه الـكـلـمـة من
فأنت أبن وتـعنيه من مـعاني عنوان
بــلــد احلــضــارات والتــســتــهــيــنــوا

بالفايروس.فأنه وباء خطير...
فـــإلـــتـــزامـــنـــا هـــوبـــعض األمـــتـــنــان
والعـرفان لهـوالءالناس الـذين ضحوا
بـصـحـتـهـم وراحتـهـم  ويـتـعـرضون
لــلـخـطـر بـسـبـبي وسـبـبك...ومن اجل
الـــعـــراق بــــاكـــمــــله حــــفـــظـــهـم الـــله

ورعاهم...........
ـ مـعـافـ ان شاء كـونـو بـخـيـر سا
ــــاااا ولــــيــــدم الــــعــــراق ســــا الــــلـه 

حرااا............
الــــــــلـــــــــهـم ارفع عـــــــــنــــــــا مـــــــــا احل

بنااااا.......اللهم آم
wLýUN - بغداد « w½U √

ادعى البعض منكم .....
عــلى مـاذا اجــتــمـعــتم قــبل هــذا لـكي

يحرمكم الله من التجمع األن !! 
هل اجتمـعتم حتى تفـرقوا شعوبكم .
وفرقكم اليوم الـله..هل اجتمعتم على
قـــتـل األخـــر والـــيـــوم ارسـل الـــله من
يـــقــتـــلــكم وبـــأي حلــظـــة من حــيث ال
تدركون..هل اجتمعتم على سو وقبح
كي تغـضبو الـله واليوم انـظروا ماذا
حل بــنــا بـســبب غــضــبه تـعــالى..هل
اجــتــمـعــتم لـتــنــهـبــوا امـوال الــنـاس
بالـباطل والـيوم حـرمكم الـله وانقص
امـوالـكم بحـقه..ام اجـتمـعـتم لـتبـثوو
الـفـتـنة والـرعب بـ األخـرين والـيوم
ام اجتمـعتم لتـظهرو انتم من ذُعـر
. ـســاكـ قــوتـكم عــلى الــضـعــفــاء وا
والـيـوم تـختـبـئـون من اضـئل كائن ال

يُرى حتى بالع اجملردة .....

تـــســأوالت كـــثـــيـــرة ? واســتـــهـــجــان
اكـثر.....وشـكـوك من هذاوتـلك.حـيرت
واقــلــقت الــكــثــيــرين.والــكـالم يــطـول
ويتشعب...ولكن ماذا عسانا ان نقول
في مــصــابـــنــا هــذا وقــلــة حــيــلــتــنــا
وإبتالئنا اجللل إالما يرضي الله

فــإنـالـله وإنـا الـيه راجـعـون..والحـول
والقــوة اال بـالــله فــهـو خــيــر حـافظ .

وارحم الراحم ....
ولــكن رســالـــتي الى عــااامــة شــعــبي

والناس اجمع
ــــــاذاهـــــذه االســــــتــــــهــــــانــــــة بــــــكل

وباخلطر الواقع مايجري
نعم ان األقـدار بيد الـله ونعم (قل لن
يـــصـــيـــبــنـــا اال مـــا كـــتب الـــله لـــنــا)
وجميـعنا مـتوكلـ عليه في كل شيئ
ولــكن لــتــكن وقــفــتــنــا ســبــحــانه
ــرحــلــة الــصــعــبـة جــمــيــعــا بــهــذه ا

واقف مـختـلـفة فـهـناك الـسارة احلـياة الـطبـيـعيـة مـليـئـة 
ـة ضياع فـرصة او خيـبة أمل او كسـر خاطر ؤ وهـناك ا
والــذاكــرة الــعــقل تــخــزن كـل االحــداث ولــكن هــنــاك في
اعـماقنـا يوجـد الم الكثـيرين اليـستطـيع البـوح به السباب
ا يظنون تـتبع العادات او طبيعة تفكيرهم اواخلجل او ر
انـهــا ســوف جتــرحـنــا مــرة اخــرى ان عـاودنــا تــذكــرهـا
ويـعـيـشـون ذلك اخلـوف وهي تكـبـر كـلـمـا مـر بـهم الـعـمر
فـتكون طريقة لـنسيانها هـو الهروب منها مـحاول تركها
خـلـفهم ومـا أن وضـعـوا رأسهم عـلى الـوسـادة يجـدونـها

رافقتهم.. امامهم ويأخذهم االرق ويبدأ الليل الكئيب 
ــواجــهـة اجلــروح يــجب االعــتـراف بــنــنـا نـســمع يــجب ا

نكسرنا من اشخاص او من مواقف او ضروف 
ولكن فقط نسمع النصائح والجرأة لدينا لتطبيقها 

وبـعد االرهاق من اجلـرح ولوعه نتـحطم وكنـنا سفـينا في
عمق محيط تنصطم بجبل من اجلليد وتبدأ بغرق 

نـعم نـحنـوا الـسفـيـنه الـتي حتطـمت وهـروبـنا يـجـعل جبل
ـشــهــد تــكــرارا ومـرارا اجلـلــيــد في كل مــكــان ويــعــاد ا
حلـظـات التـحـطم وبـدا الـغرق وهـنـا تـتـوقف حـياتـنـا النـنا
ـلك اجلـراة بـالـعـتـراف بـنـصـطـامـنـا بـاجلـليـد االبـيض ال
اجلـميل الـذي كنـا نتـأملـه من بعـيد وكـنا نـنتـظر الـوصول
الـيه بكل لهـفة وتـخيلـنا كيف يـكون حـالنا حـ نصل اليه
وكم سـفوحه رائعة كم من الوقت سنـمضي ونحن نتجول
فـيه ونـتـسـلق ونـعـيش الـتـحـديـات لـلـوصول الـى قمـة ذلك
ـتعة ولو خـفضنا اجلـبل اجلليد وجـو البارد سـيزيد من ا
تـفاؤل سـقف توقـعاتـنا ومـاسرحـنا في خـيالـنا الـواسع ا
.. لـو لم نـسـيــر بـكل ثـقـة الى من سـوف كـثـيـرا ومـتــأنـيـ
يـحطم سفينه امـالنا ..ولو ايـقنا بانه احليـاة التعطيني كل
مـانـريــد ..لـو خــطـطــنـا قــبل انـطالقــنـا مــسـار الـصــحـيح
ـفــاجـئـة وادركـنـا ان ـواقف ا وسـرعـتــنـا وكـيف نـواجــة ا
ـا التشتـهي السـفن ماكان حتـطمنـا بهذا الـرياح جتري 
الـقـسـوة ..ورغم ذلك وبـعـد االنـصـطـام يـجـد االسـتـوعاب
ـوقف ونــتــدارك انــفـســنــا بـطــوق الــنــجـات او مــحــاولـة ا
الـسـبـاحـة وان اغـرقـنـا فالبـأس ولـنـبدأ مـن جـديد وجـعل
ذلك احملـيط مجـرد قطـرة قد اغـرقتـنا في وقت مـا ومازال
احملـيـط احلـيــاة امــامـنــا لــنـبــدا في اخلــوض في اعــمـاقه
ومـازالت هـناك الـعـديـد من جـبـال اجللـيـد تـنـتظـر سـفـنـنا
لـتنـصـدم بـها وتـتـحـطم علـى سواحـلـها فـهـذه هي احلـياة
ـضي ويـوجـد في قــلـبـنـا جـرح حتـول لـدرس جـعل مـنـا

مدرسة ندرس فيها كيف ننجوا في وقت االنكسار
ـتحن ـدارس االدبـية نـدرس ونـتـعـلم ثم  وانـا ادرك في ا

في مدرسة احلياة ندخل االمتحان ثم نتعلم 
رض احلصبة نصاب باحلمى ثم نضعف وكـما نصاب 
ونـكون اسيـرين الفـراش لفـترة من الوقت نـصاب بـخمول
وعـدم الشـهـية لـلطـعـام وتشـوة مالمح وجهـنـا وماتـمضي
فـترة حضانتها في اجسامنا حـتى يكتفي منها اجسامنا
ـناعـة ويحـاربهـا ويـجعـلنـا قـد اكتـسبـنا ويـنتـفض جهـاز ا
ـنـاعـة مـنـهـا مـدى احلـيـاة ويـنـتـهي بـالـنـسـبـة لـنـا مرض ا
احلـصــبــة ونـبــدا نــفـكــر ان هــنـاك امــراض اخــرى يـجب

مواجهتها فلقد اصبحة احلصبة داء ودواء لنا 
فـلماذا نـتفاجئ كـلما تـتصدم ..فال تـبحث عن شخص او
وقت يـداوي جـروحـك فـاجلـروح وخـيـبـات االمل مـوجـودة
في داخـلك ولـيس في حـيـاتك حـاول ان تر مـاتـسـتـطيع
وان كــان الـتــرمــيم يـشــوه من مــنــظـر روحك واهــدمه من
االسـاس وعاود بنـيانه من جـديد عـلى افاق حديـثة ونـفهة
ــكن ان تــكـســرا احلــيـاة لـتــجــعل من نــفــسك شــخص 
وتـكون فرصة جميلة لتعاود الى احلياة بشكل اخر بروح
اخـرى بــامل جـديــد قـابل لــلـتــفـاوض مـع قـوانــ احلـيـاة
الـصـارم كي تـقـلـب الـصـفـحـة حلـداث اخـرى من قـصـتك
ـــشــوقــة تــارك اوقــات تــبــحث عن االحـــداث اجلــمــيــلــة ا
الـتـعـيـسـة وتـمـضي لـنـهـايـة سـعـيـدة تـكـتبـهـا فـي خـاطرك
وتـبـتـسم وهـنـا يــكـون انـكـسـارك جـمـيل انه والدة احلـيـاة
اجلـديــدة ووضع االنـضـمــة وفق الـدراسـة خــيـبـات االمل
الـتي مضى متيقن أنه الله يـكتب كل شيء له خير لنا فال
ضي جتـهد نفسـك وبتسم فجـرح وااللم واحلزن سوف 

فـكـلـمـا يـخـيب ظـنك اجـعلـه والدة امل اخر
تـسـعى لـه ويـكـون له قـدسـيـة في داخـلك
ـكـنه ان يـنـول مـنه وتـاريخ الذي الاحـد 
تـكتبه اليوم لن يعود مرة اخرى ..وصنع

من انكسارك جناح 
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ن يعتـمد على كسـب قوته اليومي ولم
يــسـبق ذلك تــزويـد الــعـوائل بــالـكــمـيـة
الفـصلـيّة ولـيست الـشهـريّة وكذلك دور
الــرعـــايــا االجـــتـــمــاعـــيـــة في اإلســراع
بالـواجب الوطنـي برعايـة هذه الـفئات
وكذلك من الـذّين شمـلهم الـتقـاعد ألربع
وجــبـات وحــال بـيــنــهم الـفــايـروس من
مـعامالت مـتـروكـة هي أزمـات تـشخصّ
اخلــلل عـسى ان يــصـيــبه الـتــصـحـيح
ونتجاوز أزمـات قد تكون اشـدّ صعوبة

ويبدو تأثيرها على اجملتمع واضحاً.
وفي ظـل هـــذه االزمــة الـــتـي اجــتـــاحت
الـــعــــالم فـــتـــعــــطـــلت الــــدوائـــر غـــيـــر
الـــضــروريّــة وتــوقــفـت حــركــة الــعــمل
والسفرات وتواصل البشر عن بُعد إلى
حـــد فــرض الــنـــظــام بــالــقـــوة في مــنع

التـجوال إال لـلـضرورة; وعـدم االهتـمام
ـجريـات الـتطـورات اجلـديـدة من قبل
الـــــبـــــعض فـي مــــواجـــــهـــــة الـــــقــــوات
االمنـيةبـاسـاليب بـعيـدة عن الوعي بل
هــنــالك مـن يـحــاول الــظــهــور فـي اشـدّ
احلـــاالت احلــرجـــة وهــو يــحـــتــاج إلى
الوعي في نـصيـحة نـفسه وعـياله وأن
يـوجه مـعنـا الـتـحيـة والـتـقديـر جلـهود
الــقـــوات االمـــنــيّـــة وكل الـــتـــشـــكــيالت
شاركة مـعها بتـطبيق طلب من وزارة ا
الــــصـــحـــة الجـل الـــسالمــــة من مـــرض
ســيــتــرك الــبالد وكل الــبــلــدان إن شـاء
الله. من هنا حري بـنا أن نحمل الوعي
فـي عــقـولــنــا كــمــا نــحــمل الــكالم عــلى

ألسنتنا. 
rO¼«dÐ≈ vKŽ -  البصرة

مـنذ تـوالت الـنصـائح عـلـينـا بـضرورة
تـطــبـيق الـتــعـلـيـمــات وهي لـيـست من
دارس; بل مؤسسات إنـتاجية وال من ا
هي مـن أصــحـــاب الــصــدارى الـــبــيض
هـؤالء اجلـنـود الـذين إتـخـذوا أمـاكنـهم
ـؤسسـات الصـحـيّة يـبـثون األمل في ا
ـــغــطـــاة عن ثــقل وحتـــكي شــفـــاهــهم ا
الـــوبــاء الــذي نـــزل وهم يــتـــمــســكــون
بـالـصـبـر ولـيس أجـمل من ذلك ثـيـابـهم
ـرض سبق وأن عرفـوا مكان وحتديهم 
انـتـشـاره واآلن هم في صـراع مـعه من
أجـل اإلنــتــصــار عـــلــيه. وقـــد ال تــكــفى
جلهودهم التحايا والتقدير لهم ولهنّ.
ولـقد ظـهـر واضـحـاً بعـد غـزو فـايروس
كـورونـا وتـعــالت األصـوات عن اخلـلل
في إعالن الـبـقاء في الـبـيـوت; وخـاصة
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سبيل احلب كورونا ? 

ال تعبثوا مع انثى لم يسبق 
لكم التعامل معها كورونا!

حاول أن تقلب اللعبه 
رة  فاستتر منها هذه ا

كورونا .. !? 
الطريق الى نهايتك انثى 

في العشرين  تصطاد شبابك 
بشباكها كورونا !?

ال تخلط االوراق فاصابعك 
ستجلب لك النهاية باللمس

كورونا !! 

انثى تهدد ماحولها
خياراتها احالهما مر 

كورونا ! ماتزال جتيد القتل
ية األبيض انثى عا

كورونا !
تتبارى للوصول إلى 

نفسك لتعانقك إلى األبد 
كورونا !

ال تسابقها واغلق النوافذ  
والشبابيك واغتسل كل مرة 

كورونا !!
الهروب منها جناة على

تهتم بالقضاء عليك بسرعه 
كورونا !?

اثبتت انها سيدة الظالم 
واحلجر لتجعل العالم سجن 

كبير ?
السيدة كورونا !?

ال تفكر بالعبث معها 
اما ان تقتلك أو تقتلك  كورونا  !!

لكة  ارهبت العالم كله ا
ذات التاج األكبر 
لكة كورونا  !!? ا

włUH)« dLŽ -  الناصرية

أحذر ان تمارس هوايتك
معها فهي بال حدود لهالكك

كورونا ?
حتـب انـــــفــــاسـك وتـــــعــــانـــــقك

باخلفاء 
لكة  وتبدأ باغراقك بها ا

كورونا !!
لكات خطير  العبث مع ا
حتى تنتهي بحفرة ويرش

عليك مبيد حشري للدفن !!!
 كورونا 

الدين لها وال نوع وال عمر 

…dOB  WB

شفى الذي بإرادة جلية إجتـهت نحو ا
اليــبــعــد عن دارهــا إال نــصـف ســاعـة 
لتأخذ جرعة كيميـاوية كتبها القدر لها
في كل شـهـر .. الشـارع مـتـفـرع واألزقة
ــارة فــحـيــنـهــا كـان تــكــاد تـخــلـو من ا
حضـر التجـوال اليزال مُسـتمـراً بسبب
ُالزمة للبلد منذ ثالثة جائحة كورونا ا
أشهر ..مابرحت الوصول الى مبتغاها
ـشــفى تــكـاد تــخــلـو من بــعــد عـنــاء ..ا
ُحتدم الكادر الصـحي بسبب الـوضع ا
قابل لـلممر تـوجد غرفة ..في اجلانب ا
صغـيـرة سمـعت فـيهـا تمـتـمة لـشخص

في صبيحة اليوم األول من شهر أبريل
..تنـاهت زقـزقة الـعصـافـير عـلى مَقـربة
من شرفـة غرفتـها الـواقعة أمـام شجرة
الـــســــدر الـــكـــثــــة..حـــيـث تـــوارى بـــ
أغصـانهـا يُناغي صـاحبه بـسيـمفـونية
خـاصـة اليـفـقـهـهـا سـواهم ..إصـطـفـقت
امواج قلبـها فجأة تـنـد عن عاصفة من
نــــوع آخــــر عــــلـى وتـــــر بــــتـــــهــــوڤن !
بـإبـتـسـامـة وحـلم شـاخص في روحـهـا

رمقتهم بعمق مفرط ...
األجواء مُـحـتدمـة تـمامـاً التـشي ألبريل

بأي شيء.. 
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WO{U¹— 6

www.azzaman.com

U½Ë—u  —UŁ¬ “ËU−²  Ãd  sŽ Y×³ð WO «dF « W{U¹d «
WL u(« Z U½dÐ qÒFHðË WO½Ëd²J « c «u½ oKDð »U³A «

s Š wB  ≠ œ«bGÐ

تـعـيش الريـاضـة العـراقـية وكـرة الـقدم
خصوصا أوضاعا صعبة جراء جائحة
ـستـجد الـذي ضرب فـايروس كـورونا ا
جـميع قـطاعات احلـياة وأوقف الـعديد
مـن اإلعــمـــال والســـيـــمـــا في الـــقـــطــاع
اخلـاص رغم الـقـرارات الـتي تـصدر من
خــلــيــة األزمــة إليـقــاف تــداعــيــات هـذه
األزمـة التي اليعرف متى سـتنتهي على
خـلـفـيـة تـمـديد قـرارات حـظـر الـتـجوال
الـوبــائي الـتي وصل الى الـثـامن عـشـر
مـن شـــهــــر نــــيــــســــان اجلــــاري جـــراء
اإلصــابــات وحـاالت الــوفــاة في بــغـداد

واحملافظات.
ـعــطـيـات فــان اسـتــئـنـاف وإزاء هــذه ا
الـدوريات سواء بـااللعاب اجلـماعية او
الـفردية حتتاج الى جداول زمـنية بغية
عـــودة الــريـــاضــيــ الـى الــتـــدريــبــات
واســتــعــادتــهم اجلــانب الــبـدنـي الـذي

يـاخذ وقتا طويال
الســــيـــمـــا في
لـــعـــبـــة كــرة
الــــــــقـــــــدم
وكــيــفــيـة
ايــــــجـــــاد
احلــــلـــول
ـنـطـقـية ا
الـــــــــــــــتـي
سـتتخذها
الـــهـــيـــئـــة
ــــؤقــــتــــة ا

بـال تـدريـبـات وهـو مـايـعـني ان االمـور
ســتـبــقى ضـبــابـيــة بل مـعــقـدة اذا مـا
ـالية اخـذنا بـنظـر االعتـبار الـضائـقة ا
الـــتي تـــعـــاني مـــنـــهـــا االنـــديـــة غـــيــر
ادي ـؤسساتية في ترتيب وضعها ا ا
ـؤسـسـاتـيـة فـانـهـا لم وحـتى االنـديـة ا
تـسلم من هذه االزمة السـيما في جانب
تــخــصـــيص دفــعــات عــقــود الالعــبــ
وكــيـفـيــة حـسم هــذه الـقــضـيـة مــبـكـرا
لـــلـــفـــرق الـــتي ســـتــمـــثـل الــعـــراق في
قبـلة اما استـحقاقات االسـتحقـاقات ا
ـنتخب الوطني فـان الوضع اليختلف ا
ـسـابـقـة الدوري ايـضـا كـونه مـرتـبط 
حـتى يـسـتـطـيع مـدرب اسـود الـرافدين
كــاتـانــيـتش اخــتـيــار الـعــنـاصــر الـتي
نتخب وهي تـستطـيع ارتداء قمـيص ا
طلـوبة سـواء لالعب في اجلـاهزيـة ا
احملـلـيـ او احملـتـرفـ قـبل االنـخـراط

في التحضير للمواجهات الدولية.
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ويـواصل مـنـتـخـبـنـا االمـسـاك بـخـيوط
الــصـدارة عـلـى الـرغم من الــتـعـادل بال
أهــداف مع الــبـحــرين في آخـر مــبـاراة
لــعـبـهـا بـافــتـتـاح اجلـولــة الـثـانـيـة من
تـصـفيـات اجملمـوعة اآلسـيـوية الـثالـثة
الـتي اقيمت نهاية  2019فـي العاصمة
االردنـيـة عـمان رافـعـا رصـيده الى 11
نــقــطـة مــتــقـدمــا بــفــارق نـقــطــتـ عن
ـنتخب اإليراني الـبحرين فـيما يأتي ا
ـركـز الــثـالث بـست نــقـاط وكـان في بــا

حــالــة انــتـظــار في هــذه اجلــولــة الـتي
تـمـكن خاللهـا مـنتـخب هـونك كونك من
حتــقـيق أول انــتـصــار له عـلـى حـسـاب
كـمـبوديـا ليـصل الى الـنقـطـة اخلامـسة
ركز األخـير بنقطة ويـقف اخلاسر في ا
نتظر اقامة  اجلولة واحدة. وكان من ا
الـسـابعـة من مـنافـسـات اجملمـوعـة يوم
 26آذار  ?2020بــلـــقــاء الــبــحــرين مع
كـمـبوديـا وإيـران مع هونغ كـونغ غـير
ـسـتـجـد ان جــائـحـة فـايـروس كــورنـا ا
وانــتــشــاره دفع االحتــاد الــدولي لــكـرة
الــقـدم (فـيــفـا) الى ارجـاء هــذه اجلـولـة
ـــقـــررة في اذار واجلـــوالت الـالحــقـــة ا
ـقـبل إلى أجل غـير ـاضي وحـزيـران ا ا
نح الدوريات احمللية األولوية. مـسمى 
ــركــز األول في كل ويـــتــأهل صــاحـب ا
مــجـمـوعـة من اجملــمـوعـات الـثــمـانـيـة
وأفـضل أربعـة منـتخـبات حـاصلـة على
ـركز الـثاني إلى نـهائـيات كـأس آسيا ا
 ?2023والـدور الـنـهـائي من تـصـفـيات
كــأس الــعـالم  ?2022فــيــمــا تــتـنــافس
ـتـبـقـيـة في مـرحـلة ـنـتـخـبات الـ 24ا ا
ثـانـيـة من تـصـفـيـات كـأس آسـيـا لنـيل
ؤهلة لـنهائيات كأس تبـقية ا ـقاعد ا ا

. آسيا  2023في الص
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ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور
احـمـد ريـاض بـإعـتـمـاد الـعـمل الـيومي
ـغلـقة عـبـر آليـة الدائـرة الـتلـفزيـونـية ا
لــــدوائـــر الـــوزارة فــــضال عن وكــــيـــليّ

االسـتثمار والتمويل الـذاتي سيتكفلون
في اإلجـابة عن األسئلـة واالستفسارات
الـــــتي تــــردهـم عن طـــــريق الـــــنــــافــــذة
ــــواطــــنـــ أو االلــــكــــتــــرونــــيــــة مـن ا
ــســتــثــمــرين بــشــأن إي مــعــامــلـة أو ا
ـعـلـومـات إجــراء وسـيـتم إدراج هـذه ا
الـكترونيا ومن ثم تهيئة األجوبة خالل
مـدة ال تـزيـد عن  72سـاعـة حـتى تـكون

ستثمر. واطن أو ا في متناول ا
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وبـــ مــديـــر عـــام دائــرة االســـتــثـــمــار
والــــتــــمــــويـل الــــذاتي ان الــــهــــدف من
اسـتـحـداث هـذه النـافـذة الـتـخـفيف عن
ــســتـثــمــر بــســبب ــواطـن أو ا كــاهل ا
تـطبـيق احلظـر الوقـائي وعـدم إمكـانية
الـــتــواصـل بــشـــكل مـــبــاشـــر في مـــقــر
الــدائــرة لــذا ارتــأيــنــا إن تــكــون هــذه
الــنـافــذة هي قــنـاة لــلــتـواصل وتــقـد
أفـضل اخلدمـات عن مهام الـدائرة التي
ــــشـــاريع تــــخـــتص فـي اســـتــــثـــمـــار ا
الـشبابية والرياضية فضال عن تطوير
حـــزمـــة من اخلــدمـــات االلـــكــتـــرونـــيــة
احلـكـومـيـة والـتـركيـز عـلى نـشـر ثـقـافة
ـتـمـيـزة وتـبـسـيط اإلجراءات اخلـدمـة ا
عــبــر نــافـذة مــوحــدة لــلـخــدمــات عــبـر
الـبـوابة االلـكـتـرونيـة وتـفعـيل بـرنامج
احلـكومة اإللكترونـية مع تبني أساليب
الـتـحـول الشـامل في تـطـبيق احلـكـومة
تطورة االلـكترونية وتقد اخلدمات ا

لرفع مستوى كفاءة العمل.

جـدل كبيـر وكالم كثـير بشـأن اإلعالن بشـأن من يقود االمـانة الـعامة لـلهـيئة
ؤقت كل األسماء التي ترشـح للعمل مع الهيئة الـتطبيعية في إحتاد الـكرة ا
التـطبيعية محترمة وتبـقى عملية اختيار الشخصـيات من صالحية التطبيعية

التي يترأسها إياد بنيان .
لـكن في أول قـرار لـلـهـيــئـة الـتـطـبـيـعـيـة يــرى الـبـعض انه  فـيه ( غـ ) بل
وجتـاهل خلدمـات أحمـد عبـاس ومـا بذله من جـهود اسـتثـائيـة في ( أحرج )
ظـرف مـر فـيه االحتـاد بـعـد اإلسـتـقـالـة اجلـمـاعـيـة الـتي تـقـدم بـهـا األعـضاء
ـفـرده إلدارة االحتـاد الـسـابقـ عـنـدمـا  تكـلـيـفه يوم  16شـبـاط  2020
حـتى  االعالن عن الـهـيـئة الـتـطـبـيـعـيـة برئـاسـة إيـاد بـنـيـان يوم  4نـيـسـان

2020
التـطبـيعـية مهـمتـها الـتحـضير إلنـتخـابات مـبكرة ومـعاجلـة النـظام االساسي
تراكمة ال أن لالحتـاد وكان عليها الـتمسك مبكـرا بخدمات عباس خلـبرته ا
تـتبنى مسبـقا ترشيح كـتلة االصالح وقبل أكـثر من ( شهرين ) لـيتم اختيار
مـحمد فرحـان نائب رئيس الـهيئة االداريـة لنادي امانـة بغداد الذي ( أكن له
ـرحـلـة اجلـديـدة إلحتـاد كل االحـتـرام والـتـقـديـر) دون ان تــراعي حـيـثـيـات ا
الكرة والتي حتتاج إلناس متفرغ كليا اضافة الى تسلحهم بخبرة كبيرة.
لم يـسبق إلحمد عـباس األعتذار عن الـعمل في أمانه السـر بل انه أبلغ جلنة
( فـيفـا ) في الدوحـة عن عدم رغـبته في الـعمل ( كـرئيس) لـلجـنة الـتطـبيـعية
ـعــروف شـخـصـيـا عـنه انه دائـمــا يـبـحث عن خـدمـة الـكـرة ـعـلن وا وهـدفه ا
الـعراقية كل ما ذكـره رئيس اللجـنة التطـبيعية إيـاد بنيان أمـام أحمد عباس
همة اجلديدة هو سؤاله عن النظام االساسي إلحتاد الكرة سـاعة استالمه ا
وأجـابه عـبـاس بـان الــنـسـخـة مـوجـودة عـنـدي و(جــاهـزة) بـعـدهـا أعـلن عن
هـمة االمـانـة العـامـة في االحتاد خالل عـمل الـلجـنة تـسمـية مـحـمد فـرحـان 

التطبيعية.
ا يـكون قد فـات على رئيس اللـجنة التـطبيعـية أو الفيـفا تسمـية أشخاص ر
غـير متفرغ بشكل كامل للـعمل في احتاد الكرة حسب مواد قانون االندية
الـنافذ حتى األن ولـذلك أجد في الهيـئة التطـبيعيـة أكثر من أسم غيـر متفرغ
بـصورة كـاملة لـلعـمل في االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم وهـذا االمر سـيسبب
ــشـاكل مـســتـقـبـال اذا  جتـاهـله وعــدم مـعـاجلــته في الـوقت الـكـثــيـر من ا

احلاضر.
نـتطـلع مـراجـعة الـقـرارات واتـخاذ خـطـوات رصيـنـة بـعيـدة عن اثـارة اجلدل
والـشكـوك في عـمل الـهيـئـة التـطـبيـعـيـة في االيام الـقـادمة كـي نسـتـطيع دعم
عملها لتحقق النجاح إلهدافها ال سيما ان الشارع الرياضي
اليـرغب بـالـعـودة لـكـرة الـقـدم الـعـراقيـة مـن جديـد الى
صـراعـات ومـشــاكل جـانـبـيـة التــخـدم اجلـمـيع وتـقف

حجر عثرة في مستقبل كرة القدم في العراق ..
 ألستم معي

جانب من احدى مباريات الدوري العراقي

ــســتــشــارين الــريــاضــة والــشــبــاب وا
وجـميع الدوائراالخرى لـتفعيل برنامج
احلـكومة االلكترونية ويشمل التوجيه
ــــقـــبـل لـــهــــيــــأة الـــراي اإلجــــتـــمــــاع ا
ديرين العام مع والـتواصل جلميع ا
مـوظفيهم بنفس الطريقة على ان تقوم
الــوزارة بـجــمــيع الـتــرتــيـبــات الالزمـة
لــذلك والــتـوجــيـهــات اخلـاصــة بـالــيـة
الــــعــــمل اجلــــديــــدة وشــــرعـت دوائـــر
ــتــابــعــة واالســتــثــمــار الــتــنــســـيق وا
والــتــمــويـل الــذاتي والــهــنــدســيــة الى
اطالق نـوافذ الـكتـرونية لـلتـواصل عبر
االنــتـرنـيت مع الــريـاضـيــ والـشـبـاب
ــوظــفــ وتـقــد افــضل اخلــدمـات وا

للشعب العراقي.
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وقـــال مــديـــر عـــام دائــرة االســـتــثـــمــار
والــتـمـويـل الـذاتي عـلـي شـمس الـدين
انه تـنـفـيـذا لـتـوجيـهـات وزيـر الـشـباب
والــريــاضــة وخــلــيــة األزمــة بــوجــوب
تـقد أفـضل اخلدمـات في هـذا الظرف
الـصعب وتطبيق احلـظر الوبائي جراء
انـتـشـار جـائـحـة فـايـروس كـورنـا فـقـد
شــــرعت الــــدائــــرة بـــإطـالق الـــنــــافـــذة
االلـكـترونـيـة لـلتـواصل عـبر االنـتـرنيت
ـــومـــة الــعـــمل عـن بــعـــد من خالل ود
ــمــيــزة عــبــر هــذه تــقـــد اخلــدمــات ا
الـنافذة التي سـتكون حلـقة الوصل ب

واطن. الدائرة وا
وأضـاف شمس الدين ان موظفي دائرة

في سـنة  1936بـدايات تـشكـيل جلـنة اولـومـبيه بـبـغداد وفي سـنة  1940لم
بيه التي حـصلت في طوكيـو اليابان شاركه في الـدوره االو تسـتطيع بـغداد ا
بيه وتـعتبـر سنة  1948 فاصالً في كل وشكـلت جلنه تـأسسيـسه للجـنه االو
بيه ببغداد من احتادات رياضيه وساهمت في ذلك اذ  تـشكيل أول جلنه او
ـبــيه سـنـة  1948 في تــاريخ بـغـداد وكــانت جـريـدة أول ألـعــاب ريـاضـيــة او
بيه بشخص الزمـان اجلريده البغداديه الوحيده الـتي حضرت دورة لندن االو

عبد الرزاق نعمان.
دارس الـعـراقـيه في مـسـابـقات كـانت الـبـدايه سـنة  1932 حـيث اشـتـركت ا
ثـابة دورة ريـاضيه جـمعت الـشبـاب لسـنة 1936 سنـويه ريـاضيه اذ كـانت 
ـسابـقات عـلى مـلعب ـبـيه وفي سـنة  1935 جـرت ا عـلى غـرار الدورات االو
الـكـشـافـه بـ مـدارس الـعـراق حـيث فـازت مـدرسـة الـعـويـنه بـبـغـداد وبـعـدهـا
ـبادره مدرسـة بـاب السـيف في كـرخ بغـداد وهذا كـله شـجع على الـتـفكـير وا
انيا لذا بيه لسنة  1936 الـتي حصلت في برل ا لـلمشاركه في الدوره االو
ـدنـيه بـبـغـداد في هـذه السـنه ونـتـيـجة ـعـلـمي الـتـربيه ا عـقـد اجـتـماع مـوسع 
ـرحوم فـالح بالـرئاسـة وعضـوية االنتـخابـات فوز أكـرم فهـمي والد صـديقـنا ا
اللـجنه ابـراهيم شوكـه ومنيـر رشيـد وحسيب الـگيالني والـعقيـد حفـظي عزيز
وقــدري االرضـرومــلي ومــحــمـود حــمــودي چـلــبي وســافــر الـوفــد الى بــرلـ
ـا يروى عن هذا الوفد ـبيه لسنة  1936 و لألشـتراك في دورة االلعاب االو
انه استـعمل احلـكايـة البـغداديه(بـلي يا بلـبول) كـنشـيد وطـني ذلك ان النـشيد
الـوطــني كـان من مـوسـيـقي ال كـلـمـات فـيـه وأضـطـرب عـمل هـذه الـلـجـنه بـعـد
يل الى احلـركه النازيه وقبول رئيس اللجنه في االبعـاد السياسيه اخلاصة با
ـبيه لـسـنة 1940  الكـلـيه الـعسـكـريه ولم يتـم اشتـراك بـغداد في الـدوره االو
بـيه جديـده برئـاسة شـاركه فيـها و تـألـيف جلنـة أو ـوءمل ا الذي كـان من ا
عقـيد الـشرطه مـظفـر أحمـد العـبيـدي وعضـوية ضـابط الشـرطه عبـيد عبـدالله
ـضـايـفي وأكـرم فـهـمي وضـيـاء حـبـيب ومـجيـد مـحـمـد الـسـامـرائي ومـحـمد ا
ـبيه الـدولـيه وقـرارهـا بـأقـامة دورة سـعيـد واصف وكـان لـنـشـاط احلـركه االو
بـيه لسنة  1948 شـجع هواة هذه االلـعاب في بغـداد على االعداد لـندن االو
ـبيه وعـدم ضيـاع هـذه الفـرصه حـيث تكـونت جلنه لـلمـشاركه في الـدورة االو
ـكن تسـميـتها جلـنه تأسـيسـيه لوضع نـظام لـلجـنه وبعـدها تـشكلت ابتـدائيه 
ـصايفي بيـه عراقيه وطـنيه معـترف بـها برئـاسة عبـيد عـبد الله ا أول جلنـة او
وعضـوية أكرم فهـمي وناظم الطبـقچلي وسعـدي جاسم وضياء حـبيب ومجيد
السـامـرائي وسعـيد واصف وهـي اللـجنه الـتي أخذت عـلى عـاتقـها االشـتراك
ـبـيه اجلديـده دورة لـندن لـسـنة  1948 و تـشـكيل سـتة بـدورة االلعـاب االو
ــيــدان وكــرة الـقــدم وكــرة الــسـله احتــادات ريــاضـيـه هي احتــاد الـســاحه وا
بيه وكان شاركه بدورة لندن االو صارعه ورفع االثقال لغرض ا الكـمه وا وا
عـدد أعـضـاء الــفـريق الـريـاضي الــذي شـارك في دولـة لـنـدن 11العـبـًا وكـان
الوفـد الذي سـافر الى لـندن برئـاسة أكـرم فهـمي وعضويـة مجـيد الـسامرائي
وضم الالعب لبيب حسو 400 و 800 متر وسلمان دله علي لسباق 100و
 200  م وفـريق كـرة السـله هـم سلـمـان مـهـدي وهـاشم عـبـد اجلـلـيل وأحـمد
حـميـد وحـنـا جورج وصـالح فـرج وعـبـد الـودود خلـيل وأمـيل يـوسف وعـرفان
عبـد القادر وكنعان عـبد الله على وجمـيعهم من بغداد ويقـول لبيب حسو أحد
ـبـيه لـسـنـة  1948 كـان الـتـدريب يـجـري الـذين شـاركـوا في دورة لــنـدن االو
شخـصيـاً ولم تتعـهد الـرياض أيـدٍ خبـيره ولم تـرعاهم نواد ريـاضيه ألفـتقاد
ـشـاركه في الــدوره كـان خـيـر فـرصـة لـوصـول الـريـاضي بـغـداد لـذلك لـكن ا
الـبغـدادي الى مـا وصل الـيه عـالم الـرياضه الـدولي أي ان تـدريب الـريـاض
ذلك الـوقت كان فـرديـاً بدون اشـراف أو مـنـهح وان كل ما حـقـقه الريـاضـيون

في دورة لندن كان قوام احلركه الرياضيه.
وكانت جـريدة الـزمان البـغداديه أول وسـيلة اعالم تـقوم بتـغطـية أخبـار الفرق
ـشــاركه في بـطـوالت دولـيه حـيـث كـلـفت اجلـريـدة عـبـد الـريــاضـيه الـعـراقـيه ا
الرزاق نـعمان الذي كـان يدرس في بريطانـيا لنيل شـهادة الدبلـوم في التنظيم
ـا ورد في جـربـدة ـبـيـه و ــشـاركه في دورة لــنـدن االو الــريـاضي لـتــغـطـيـة ا
الـزمــان في عــددهـا الــصـادر يـوم  18 تــمـوز  1948 وحتت عــنـوان( الــعـلم
ـبلي): كـتب االسـتـاذ عـبد الـرزاق نـعـمان في العـرافي يـعـلـو ساريـة مـلـعب و
بي الذي سيجري في لندن فقال; أما وحتقق لنـدن عن العراق واالحتفال االو
ي في لندن ألول هرجان العا شاركه في ا حلم الهيئات الرياضيه العراقيه با
ـلعب مره فـي تاريـخه الـرياضي غـدا واقـعـاً أن يعـلـو العـلم الـعـراقي ساريـة ا
ـبي الــعــراقي الى رمـزه االمــبـراطــوري في لــنـدن وغــداً سـيــرنـو الــفــريق االو
قـدس بيـنما تـنطـلق طيـور احلمام رمـز السالم حـاملة شـارة العـراق سابحه ا
ا يـذكر ان عـبد الرزاق في أجـواء لندن مـشيـرة الى نهضـته الريـاضيه.... و
رافق عـدد من الفرق الرياضيه التي لـعبت خارج العراق وكان الثاني في ذلك
ـشارك فـي الـبطـوله عـبـد اخلالـق مـال اللـه الـذي راقق مـنـتخـب رفع االثـقـال ا

صر. دينة االسكندريه  العربيه 
ـلـكي هي دورة مـلـبورن شـاركه الـدولـيه الـثـانيه لـبـغـداد في الـعـهد ا وكانـت ا
اسـتراليا سنة  1956لـوجود رباع تـوءهلهم أرقامهـم احلصول على مراتب
ـيدان وكان عـدد الوفد الذي ذهب مـتقدمه اضـافة الى ال عبـ في الساحه وا
ـدرب من بـغــداد الى مـلـبـورن تــسـعـة العـبـ بــرئـاسـة مـجـيــد الـسـامـرائي وا
االداري جـعفر سلمان والالعب غا محمد لسباق 100م وعبد الستار عبد
الرزاق لـسباق الوثب العريض والـقفزه الثالثيه والربـاع كاظم عبد كله لوزن
الديـك وعبـد الواحـد عزيـز لـوزن اخلفـيف وعدنـان أحـمد لـوزن الريـسه وكامل
ـتوسط وهادي عـبد اجلبار لـوزن الثقـيل ولكن السـياسه لعبت مسـعود لوزن ا
شاركه دورهـا اذ أنسبحت بـعض الوفود الريـاضيه من ا
ـصـريه حول ـعـارك االنـگـلـيـزيه ا بـدورة مـلبـورن بـعـد ا
قــنـاة الــسـويـس وهـكــذا عـمــلت الـســيــاسه بـالــريـاضه
فـأنـسـحب الــوفـد الـريـاضي الــعـراقي ولم يـشـارك في

دينة ملبورن االسترالية. بيه  الدوره االو
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الدارة االحتـــاد الــعـــراقي لــكـــرة الــقــدم
بـرئـاسة ايـاد بنـيان من اجل اسـتئـناف
الـلعبة الـشعبيـة االولى في العراق عبر
متاز الذي عودة عجلة دوران الدوري ا
تـوقف عند اجلولة اخلامسة فيما منح
االحتــاد الـــدولي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا)
فرصة لالحتاد احمللية لترتيب روزنامة
ــبــاريــات الــداخــلــيــة حــيــنــمــا ارجــأ ا
ــبـاريـات الــدولـيـة الـتـي كـانت مـقـررة ا

خالل شهر حزيران.
لـــــكن الـــــوضع عـــــلـى االرض من خالل
الـتصدي للفايروس القاتل يتطلب وقتا
طـويال بحسب مـنظمـة الصحـة الدولية
الــتي تــؤكــد ان اكــتــشــاف الــلــقــاحــات
يـحـتـاج الى نـحـو سنـة لـفك شـفـرة هذا
ؤقـتة الـفـايروس وعـليـه فان الـهيـئـة ا
امــام حتــديــدات كــبــيــرة لـلــتــعــامل مع
مــسـابـقــة الـدوري وايـضــا حتـضـيـرات
زدوجة ـنتخب الـعراقي للـتصفـيات ا ا
لـكاس العالم  2022فـي قطر ونـهائيات
ا اسيا  2023في الص فضال على
الـتـهيء لالعداد الى انـتـخابـات الـهيـئة
االدارية وما يرافقها من تعديالت تطال
عــدد الـهـيـئــة الـعـامــة واحلـصـول عـلى
مـوافقة الفيفا للمضي قدما في العملية

االنتخابية.
WDA½ô« oOKFð

وكـان االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم قرر
مـؤخرا تمديد تعـليق منافسات الدوري
ـمتـاز إلى إشعـار آخر جـراء مخاوف ا
انـتـشار فـيروس كـورونا. وقـال االحتاد
فـي بـيــان إنـه قــرر االســتــمــرار بــقـرار
تـــأجــيل الــدوري إلـى إشــعــار آخــر
وااللـــتــــزام الـــتـــام به حـــتى
عــــــــودة احلـــــــيــــــــاة إلى
شـــوارعـــنــا ومـالعــبـــنــا
وجــمــاهــيـرنــا احملــبـة.
وأضـــــاف أن الـــــقــــرار
يـــأتـي تــمـــاشـــيـــا مع
الـتطورات احلـاصلة
فـي الـبالد وقـرارات
خــــــلـــــيـــــة األزمـــــة
احلــكـومـيـة لـلـحـد
مـن انــــــتــــــشــــــار
فـيروس كـورونا
ومـــــــعــــــاجلــــــة
احلـــــــــــــــــــاالت
ـــكـــتـــشـــفـــة ا
واســــتــــمـــرار
احلــــــــــجــــــــــر
الصحي لكافة
أنحاء البالد.
حلول آنية

وحــتى االنــديـة
التـــمــلـك حــلــوال
آنــيـة او خـطـطـا
واقــــعــــيـــا بــــسب
حـــظـــر الـــتـــجـــوال
الـوقـائي الـذي اوقف
ـــنـــافـــســـات وابـــقى ا
الـالعـبــون في بــيــوتـهم

ر { رومـا - وكاالت - أدت األزمـة احلالـية الـتي 
بـهــا الـعــالم أجــمع بـســبب فــيـروس كــورونـا إلى
انـخفـاض القـيمـة التـسـويقـية جلـميع العـبي كرة
الــقــدم. ونــشـر مــوقع “تــرانــســفــيـر مــاركت”
اخملـتص في هـذا األمـر قائـمـة جـديـدة تضم
الـقـيـمـة الــتـسـويـقـيـة اجلــديـدة لـنـجـوم كـرة
الـقـدم بــعـد انــخـفـاض األســعـار نـتــيـجـة
لـتـفــشي فـيـروس كـورونــا. وحـافظ الـنـجم
الـفـرنـسي كيـلـيـان مـبـابي مـهاجـم باريس
سـان جيـرمـان علـى صدارة الـقائـمـة لكن
ئة وأصبحت انخفضت قيمته بنسبة  10 با
قـيــمـته الـتـســويـقـيـة  180 مـلــيـون يـورو. وجـاء
ــركـز الـثـانـي بـعـدمـا زمـيـله فـي الـفـريق نــيـمـار في ا
ئة وبـلغت قيمته التسويقية انـخفضت قيمته بنسبة 20 با
 128 مـــلــيــون يـــورو وهي نــفـس قــيــمـــة اإلجنــلــيـــزي رحــيم
ـصـري سـتـيـرلـيـنج العـب مـانـشـسـتـر سـيـتـي. الـنـجم الـدولي ا
ئة ـركز الـرابع وانخـفضت قـيمته 20 بـا مـحمـد صالح احتل ا
لـتـصـبح قـيمـته الـتـسـويـقـيـة اجلـديدة  120 مـلـيـون يورو وهي
نـفس قيـمة زمـيله فـي ليـفربـول ساديـو ماني والـبـلجـيكي كـيفن
دي بـروين العب مــانـشــسـتـر ســيـتي واإلجنــلـيــزي هـاري كـ
مـهاجم توتنهام. وتـفوق اإلجنليزي الشـاب جادون سانشو على
األسـطورة األرجنـتيـنيـة ليـونيل مـيسي جنم بـرشلـونة وجاء في
ركز السابع وبلغت قيمته  117 مليون يورو بينما انخفضت ا
ركز العـاشر ترينت قـيمـة ميسي إلى  112مـليون يورو وفـي ا
ألـكـسـنــدر أرنـولـد العب لـيـفـربـول بـ  99 مـلــيـون يـورو. الـنـجم
الـبرتـغالـي كريـستـيـانو رونـالـدو مهـاجم يـوفنـتـوس انخـفضت
. قيمته إلى  60 مليون يورو وخرج من قائمة أغلى  30 العباً

{ مـــدريـــد - وكـــاالت - أعـــلن نـــادي ريــال
مــدريــد اإلســبــاني بــشــكل رســمي خــفض
الي الذي واجـهة الـعبء ا رواتب العبـيه 
سـتجـد. وقال تـسـبب به فيـروس كورونـا ا
دربون الريال في بيـان: "اتفق الالعبون وا
في الـفريق األول لـكـرة الـقدم وكـرة الـسـلة
ـدراء التـنـفيـذيـ الـرئيـسـي إلى جـانب ا

على خفض رواتـبهم لهذا العـام بنسبة 10
ئـة اعتمـادا على الظروف ئة إلى 20 با با

وسم".  التي قد تؤثر على نهاية ا
وأضـــاف الـــبـــيـــان: "هــذا الـــقـــرار اتـــخــذه
ـوظـفـون ويجـنب ـدربـون وا الالعـبـون وا
بقية العـمال وجود أي إجراءات صادمة قد
تــؤثــر عــلــيــهـم كــمــا يــســهم في األهــداف
االقـتـصـاديــة لـلـكـيــان في ضـوء انـخـفـاض

سابقات".  الدخل نتيجة تعليق ا
وتـابع: "يـفـخـر ريـال مـدريـد بـجـمـيع الـذين
يشـكلون هذه الـعائلة الـعظيمـة ويحافظون
على الـقـيم التي ال تـتـزعزع والـتي تـصبح
ذات قــيـمـة خـاصـة في األوقــات الـصـعـبـة".
وأردف: "يـــرغـب ريـــال مـــدريـــد وشـــركــاؤه
ومشـجعـوه في تقد كل احلب والـتضامن
ألولـئك الــذين عـانـوا من عــواقب مـبـاشـرة
بــســبب هــذا الــفــيــروس الــذي يــصــيــبــنــا
جــمـيـعـا خـاصـة أولــئك الـذين فـقـدوا أحـد

أفراد األسرة أو األحباء". 

وخـتم الــبــيـان: "يــتــمـنى الــنــادي الـشــفـاء
ـرضـى ويـنــقل خـالص الــعــاجل جلـمــيع ا
شـكره ألولـئك الذين يـلعـبون دورا أسـاسيا
ـعركـة ضـد فـيروس ومـثـاليـا وداعـمـا في ا
كـــورونـــا". وســـبق ريـــال مـــدريـــد في هـــذا
اإلجراء أغلب األنـدية اإلسبانيـة كبرشلونة

وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.
الى ذلك نـشـر نـادي لـيـفـربـول اإلجنـلـيـزي
فـيديـو طـريـفا أثـنـاء تدريـبـات العـبيه (كل
من مـنـزله) عـبـر تـقـنـيـة الـفـيـديـو الـتـزاما
ـواجهة انتـشار فيروس باحلـجرالصحي 

ستجد.  كورونا ا
وقــبل بــدايــة الــتــدريــبــات بــدأ الالعــبـون
بالـغنـاء إلضفـاء جو من الـبهـجة وقـاموا
بــتــهــنــئــة العب "الــريــدز" الــواعـد هــارفي
إيــلــيــوت بــبــلـوغـه عـامه الـ .17وتــنـاوب
الالعـبـون على أداء أغـنيـة "سنـة حلـوة يا
ـدرب جــمـيـل" كل بــلــغـتـه حتت إشــراف ا
ـــصــري ـــاني يـــورغن كـــلـــوب. وقــام ا األ
مــحـمــد صالح بــدوره بــالــغــنـاء بــالــلــغـة
الـعربـيـة وردد بعـض زمالئه اسم اجلاللة
بـالقول: "يـا الله يا الـله". ويترقب جـمهور
"الــريــدز" حــول الــعـــالم تــطــورات تــأثــيــر
انــتــشــار فــيـــروس كــورونــا عــلى الــدوري
ـتـوقف عـلى أمل أال يـتـسبب اإلجنـليـزي ا

سابقة. تفشي الفيروس في إلغاء ا

بسبب جتربته السابقة في الدوري
الــســعــودي والـتـي لم يــكــتب لــهـا
الــنــجــاح. وعالء عــلي مــهــاوي من
مـــوالــيــد  3حــزيــران  ?1996مــثل
مـنـتـخب الـعــراق لـكـرة الـقـدم وبـدأ
مـسـيرتـه الريـاضـيـة عام  2013مع
نــادي الـكــهــربــاء ومن ثـم الـزوراء
بي العراقي في نتخب األو ومثل ا
باراة بياد  2016وقد إشتهر  أو
الــعــراق ضــد الــبــرازيل حــيث قــام
عالء مهاوي بإيقاف العب البرازيل
والـنـجم نـيـمـار وحـاز عـلى إعـجاب
الـصحف الـبرازيـلـية  وقـتهـا خرج
العـراق متـعادال بـدون أهداف. وفي
ــوسم  17تــمــوز  2017وقع عالء 
واحـد مع نادي الـبـاطن السـعودي
لـكـنه فـسخ الـعــقـد بـالـتـراضي بـ
الطرف بتاريخ  29ايلول من نفس
الــــعـــام  قـــبل الــــعـــودة إلى نـــادي

الشرط العراقي.

الــســـجـن احـــتــفـل بـــعــيـــد مـــيالده
األربـعـ وكـان مـحط أنـظـار بـقـيـة
الــــذين ســـارعـــوا اللـــتـــقـــاط صـــور
للذكرى مـعه فيما حـظي عدد منهم
بـــخـــوض مــبـــاريـــات إلى جـــانــبه.
واعتقل رونالدينيو الذي لعب دورا
بــارزا في تــتـويج الــبـرازيل بــكـأس
العالم  2002 في السادس من آذار
بــرفــقـة شــقــيــقه مــديــر أعـمــاله في
الـــــوقت ذاتـه روبـــــرتــــــو أســـــيس.
حاولة ووجهت اتهـامات لالثنـ 
دخــول بــاراغـواي بــجـوازات ســفـر
مزيفة. ووصف محامي رونالدينيو
اعــتــقــالـــهــمــا بــأنـه "مــهــ وغــيــر

قانوني".
 وأســفــرت الــتــحــقــيــقــات في وقت
الحق عن اعتـقال  15شخـصـا على

عالقة بالقضية.

لـتنـفيـذ اإلقامة اجلـبريـة مع شقـيقه
عـلى نـفـقـتـهـمـا اخلـاصـة. وسـيـقـيم
ـتـهـمـان في غـرفـتـ مـنـفـصـلـتـ ا
وسـيـسـمـح لـهمـا بـتـلـقـي الـزيارات
ولـكـنهـمـا سيـخـضعـان إلى حـراسة
ـنــوعـان من من الـشــرطـة وهــمـا 
مـغـادرة بـارغـواي قـبل مـحـاكـمـتـهـا
التي لم يـتحدد تـاريخهـا بعد. وقال
رونالدينيـو في أول تصريح له بعد
خــروجه من الــســـجن "شــكــرا لــكم
عــلـى احلب والــصـــلـــوات" قــبل أن
يغادر مسرعا باجتاه الفندق التابع
جملــمع إســـبــاني. وذكـــرت تــقــاريــر
ـاروخا" شـهد إعالمـية أن فـندق "بـا
إقباال غيـر مسبوق عـلى حجز غرفه
بعد انتشار خبر اختياره الستقبال
رونالـديـنيـو وشقـيقه. وخالل الـ32
يـوما الـتي قضـاهـا رونالـدينـيو في

{ أســـونــســيــون - وكــاالت - دخل
الـــــنــــجـم الــــبـــــرازيـــــلي الـــــســــابق
رونـالــديـنـيــو مـرحــلـة جـديــدة بـعـد
خـــروجه مـن الـــســـجن وخـــضـــوعه
لإلقـــامــة اجلـــبـــريـــة في عـــاصـــمــة
بــاراغــواي أســونــســيــون. وأصــدر
الـقـاضي غـوسـتـافـو أمـاريـال حـكـما
يــســمح لــرونــالــديــنــيــو وشــقــيــقه
ـغــادرة الـسـجن الـذي قـضـيـا فـيه
 32 يـومـا بـعـد اتـهـامه بـاسـتـخـدام
جــــــوازات ســـــفـــــر مـــــزورة. ووافق
القاضي عـلى طلب اإلقامـة اجلبرية
الـذي تــقـدم به رونــالــديـنــيـو وذلك
مـقــابل كـفـالـة قـدرت بـ  1.6مـلـيـون
دوالر. وأوضح مـــــحـــــامـــــو الالعب
الــــســــابق ألنــــديــــة بــــاريس ســــان
جـيــرمـان وبــرشـلــونــة ومـيالن أنه
اروخـا" الفخم سيـقبع في فنـدق "با
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قال سميـر راشد وكيل عالء مهاوي
صري لم جنم الشرطة إن األهلي ا
يــدخل في مـــفــاوضـــات مع الالعب

ســــــواء بـــــــشـــــــكل

رســمي أو شــفــهي. وأضــاف راشـد
في تــــصــــريـح صــــحــــفي أنه قــــام
بــــــعـــــرض الـالعب عــــــلـى جلـــــنـــــة
الــتــخــطــيط بــاألهــلـي بـعــد عــلــمه
بـبـحـث الـفـريـق األحـمـر عن ظــهـيـر
ن لتـعويض رحـيل أحمـد فتحي أ

وسم اجلاري. بنهاية ا
وتـابع "غيـر صـحيح مـا تداول عن
دخول األهـلي في مفـاوضات مع
الالعب األمــر لم يــتــعــد كــونه
مـرشحًـا أمام جلـنة الـتخـطيط
وهــنــاك مـزايــا جتــعــله خــيـارًا
جــيـدًا لــلــمـارد األحــمــر". ونـوه
"مــهــاوي صــغـــيــر الــسن ولــديه
خـبـرات دوليـة وإمـكانـيـات كبـيرة
فضلًا عن عقده الذي ينتهي بنهاية
ـــيــــزات جتــــعـــله ــــوسم وهـي  ا
خـيــارًا جـيـدًا لــلـشـيــاطـ احلـمـر".
وقـال مـصدر مـقـرب من مـهاوي إن
الالعب رفـض عـرضـ ســعـوديـ
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عـنـدمـا إنــفـجـرت الـفـقـاعـة عـام  2008 وصـفت بــانـهـا أكـبـر حـدث مـؤلم
ي وحـدوثـها سـبب أزمـة مالـيـة كانت وال زالـت شواهـدها لالقـتصـاد الـعا
مـباشرة التاثير منذ ذلك التاريخ حلـ ما تغيرت بوصلة الرؤيا في العالم
بــاجتــاه مـا ســمي بـاجلــائـحــة والـتـي غـيــرت مـســار الـعــالم االقـتــصـادي

واالجتماعي.
لقد  لـقد وصفت جائـحة كورونـا بانها اكـبر (حرب)فرضـت على البشـرية
وبهـذا الـوصف اسـتـطـاعت اجلـائـحـة ان تـسـكت مـدن تـبـاهت بـحـركـتـهـا 
ـر بـها ونـتـحمل نـتـائجـها ـؤلم فان احـداث قـاسيـة البد وان  ـتشـائم وا ا
نـتـحـمل نتـائج مـاحـدث واالسـتـعـداد لألسوء بـشيء من الـقـناعـة والـرضـا
والن اجلائـحـة أصـابت الـعالم بـاخلـوف والـذعـر واجلوع والـتـبـاعد الحـقـا
ـا يعني إن أخـطارا عضـوية ونفـسية االجـتماعي وتـوقف حركة الـبشر 

البد وان تنعكس على السلوك البشري.
ويـعبر بعض اخملضرم الذين عاشوا أزمة الفقاعة انهم لم يشهدوا مثل
مــا حــصل مـن قــبل.في هــذا الــصــدد قــال((Jesse Colomboاحملــلل
تـنبئ االقـتصـادي الذي شـخص أزمة الـفقـاعة قـبل وقوعـها عام ـالي وا ا
 2008 إن(عـدد الـفــقـاعــات في أسـواق الـعــالم مـوشــكـة عـلى االنــفـجـار
وبـعـضهـا انـفـجـرت) ومـثل هـذا الـتوقـع له انـعكـاسـات هـائـلـة عـلى الـعالم
لـيــصـبح الـركــود االقـتـصـادي  Recessionأمـرا ال مــفـر مـنه حـتى إن
الـبعض بـدأ إثارة شبـح الكسـاد الكـبير  Great  Depressionلـيثقـلنا

ريرة. بنتائجه ا
 وفي هـذا اجلــو بـدت ظـاهــرة أخـرى مـثــيـرة لـلــقـلق وهي ظــهـور(عالمـات
ـالي)وهو اخـطـر ما تـوقـعنـاه في مـقـالتـنـا السـابـقة الـتفـكك عـلى النـظـام ا

(جائحة كورونا واقتصاد القدم الواحدة)بتاريخ 2020/3/30
لـقـد ضربت اجلـائـحـة اكـبـر اقتـصـاد في اسـيـا وهـو االقتـصـاد الـصـيني
الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويحجز  ?20من إنتاج التصنيع
ي.واي ركـود فـيه يـعـني ـئـة  من االقـتـصـاد الـعـا ويـشـكل 16 بـا ي الـعـا

تأثيراً كبيراً على اإلنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم. 
ـالية التـي كان تعـتقد بـانها مـتحوطة هذه الـضربة لـلجائـحة هزت الـنظم ا

ضد أي حدث طار
فـقـد أنهت األسـواق اآلسـيويـة تـداوالتـها لـلـربع األول من عام 2020عـلى
تـراجعـات قـياسـيـة حـيث قدر(بـنك الـتنـمـيـة اآلسيـوي)وطـأة اجلائـحـة على
ئة ا يوازي 2.3 با ي ب  2000و 4100مليار دوالر  االقتصاد العا

ي. ئة من إجمالي الناجت احمللي العا إلى 4.8 با
ئة  ومـؤشر هانغ ولـلتاكيد فـقد تراجع(مؤشر تـوبكس الياباني بـ18.5 بـا
ـؤشـر كـوزبي ـئـة   ـئـة  ?وأكـثـر من 20 بـا سـنغ في هـونغ كـونغ  17 بـا
ــسـتـويـات الـكـوري اجلـنــوبي).وقـد تـراجــعت االسـواق الـعـربــيـة ايـضـا 
فـالسـوق السـعودي أنـهت تـداوالتهـا على تـراجع قيـاسي جتاوز قـياسـية 
ئة الي بـأكثر من 35 بـا ئة  ?في حـ تراجع مؤشـر سوق دبي ا 22 بـا
ي وهي ـال العا ـؤشر سـوق أبوظبي) وفي مـركز ا ئة   واكـثر من 27 بـا
بـورصـة نـيويـورك سـجل مـؤشر  Dow Jonesأسـؤ تـراجع له مـنـذ عام

1987.
كــمـا ســجل مـؤشـر  S&P 500أســؤ تـراجع له مــنـذ الـربـع الـرابع عـام
.2008ومـثل هــذه الــتـراجــعــات وخالل هـذه الــفــتـرة الــزمــنـيــة احملـدودة
اليـة إنهيار يتجاوز واسـتمرارها في قادم االيام تعـد في ثقافة االسواق ا
في حـدتـه األنـهـيـار الـذي حـدث عـام  2008ويـتـمـاثل مع أحـداث االثـنـ
ا االسـود عام 1987واحـداث الكـساد الـعظـيم عام  1930-1929ولـر
ـية لـلتـحرك ـاليـة الـعا ؤسـسات ا وهذا مـا دفع احلـكومـات وا يـزيد عـنهـا

ية قاسية وشديدة التأثير. واجهة نذر أزمة اقتصادية عا
Bank of American فـالـركـود في امـريـكـا حـصل فـعال وفق تـقـريـر
ال في الـعـالم وهـناك ثالث اشـهـر قـادمة قـاسـية وهي احملـرك السـواق ا
عـلـى االقـتــصــاد االمـريــكي اذ يــرجح تــراجع الـنــاجت احملــلي االجــمـالي
ا يعني إصابة اقتصاد العالم بالشلل. ا اكثر  ئة  ولر قدار 12 با
وبـــحــسب خــبــراء فـي االقــتــصــاد قـــد(تــؤدي االضــطــرابـــات في الــعــمل
واألسـواق إلـى دخـول عـدد مـن إقـتـصــادات الـعــالم في فــتـرة ركـود وان
ي سـتكون عـلى األرجح)قاسية الـضربة التي يـتعرض لـها االقتـصاد العا

وشديدة.
الذات اآلمـنة تلعب دورها وأصبح تـوليد النقد  بـسبب ما حدث لم تعد ا
الـشاغل الوحيد للمستثمـرين وبدأ الذهب والسندات احلكومية (األصول
وازاة مع أسهم وديـون الشـركات (األصول اخلـالية مـن اخملاطر)تـهبط بـا

ا يتطلب ضخ مزيد من النقد). اخلطرة)
مـثل ما لـقـد تعـرض االقـتـصـاد لضـربـتـ شـديدتـ هـوت به الى الـركـود
ية  2008حـيث ظهر وضع جديد لالقتصاد الـية العا حـدث بعد االزمة ا
اال ان ـصطـنع) ـالي ا ـتـدهـور واالسـتـقـرار ا مـتـمـثل(بـاسـتمـرار الـنـمـو ا
ية كـورونا سيكون تاثيرها أقـسى فقد تتغير(التضـاريس االقتصادية العا
ـة والغـاء الـتقـارب واعـادة تعـريف االنـتاج ـا يسـرع  عـملـيـة ازالة الـعـو
واالسـتهالك)اضافة الى هبوط الناجت احملـلي وانخفاص نصيب الفرد منه
وزيـادة الـبـطـالـة وانــخـفـاض مـسـتـويــات الـتـصـنـيع وتــدهـور في مـبـيـعـات
ا يستلزم ؤشرات هي أحداث الـركود االقتصادي  الـتجزئة ومثل هذه ا

فاهيم التطبيقية لالقتصاد الكلي. اعادة ترتيب ا
ماذا سوف يحصل في الربع الثاني من هذا العام?

ـصادر تـشـير الى زوال اقـتـصاديـات قـتلـتـها كـورونـا وبروز الـص كل ا
ي جــديــد قــطـبــاه أمــريــكـا وظـهــور نــظــام اقــتـصــادي عــا كــقــوة عــظـمـى
وظـهـور عمـلـة جديـدة بـديلـة عن الـدوالر وكل ذلك ياتي من خالل والـص

ية جديدة حرب عا
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تطاحنة بادرة العراقـية وا مسكة بـزمام ا الـواضح أن القوى السياسـية ا
عـلى بـنـاء "مــجـدهـا الـســيـاسي" عـلى إنــقـاض شـعب حتـول غــالـبـيـته إلى
رة لم ولن تـريد تـعـترف ولـو  "رهـائن " بكـل ما حتـمل  الـكلـمة مـن معـنى 
قدورها واحـدة أنها تعيش عصـر "الظمأ السياسي" وزمـن "التيه" وليس 
تأرجح تـكرر ومـنهـجهـا ا ا طـرحته عـبر خـطابـها ا حتـقيق هـدف واحد 
ورؤيـتها الضيـقة ولم تدرك بعـد أن العراق على مـشارف "حتوالت جذرية"
عنى أن ما تعرض له العراق  في فتراته نعطف تاريخي حاسم  ـر  و
ـتأخـرة من ضربـات متـعـددة سيـاسيـا وامنـيـا واقتـصاديـا يعـد األضخم ا
مـقـارنـة مع دول الـشـرق األوسط مـجـتـمـعـة  وأن "الـتـقـهـقـر اإلقـتـصادي"
ـبـددة لـثــرواته هـو األشـرس مـا جنم عـنه جـراء تـنـاسل أنـظــمـة الـفـسـاد ا
"إنـهيـار قـيمـي" انسـحب عـلى جمـيع الـفـعالـيـات تأثـيـرا وتداعي  ذلك ألن
ـال الـوطـني يـؤثـر تــأثـيـرا مـبـاشـرا عـلى "الـضـيـاع اإلقـتـصـادي" ونــفـاد ا
ط االعـتـقـاد والـرؤيـة والـتـطــلـعـات لـكل مـجـتـمع من الـتـفـكـيـر اجلـمـعـي و
كـنها آل سـيمـهد األرضيـة لهيـمنـة قوى وجمـاعات و وهذا ا اجملـتمعـات 
صـائر ويـفتح الـباب واسـعا لـبروز من تـأسيس قـاعدة رصـينـة للـتحـكم بـا
كن أن نسمي قـطيع مبرر خـوفاً وطمعـا لالستبـداد السياسي وإال مـاذا 
إنـصهـار  أفراد ومـجتـمعات فـي رمزية واحـدة  أرجح أن ما وصـلت إليه
قـوى السياسـة في العراق بعد  2003من تـخبط وتوهان وحـيرة في بلورة
رؤيـة سياسية ناهـضة قادرة على بنـاء دولة هو وجود مجـتمع لم يفقه بعد
ولم يـدرك حـتى الـلـحـظـة انه ـسـاهـمـة في بـنـاء دولـة مـواطـنـة  أبـجـديـات ا
بل عـلى الـعكـس من ذلك ساهم شـريك حـقيـقي في تـأسـيس واقع مـغايـر 
عن عـلم وجـهل في وصـول قوى وأفـراد إلى ذروة جـبـروتهـا لـتـتحـول بـعد
ذلك إلى "أمـبـراطـوريات" عـصـيـة عـلى الـكسـر والـتالشي وال أجـد مـبررا
واحـدا لهذا االنقـياد التام الـذي حول العراق إلى أطالل والـسياسي إلى

. ..وأكتمل الهدم . ملوك وسالط
ـقـال أسـهـمت في غـيـاب ولـعل هـذه الـتـيه الـتي أشـرت إلـيـهـا في سـيـاق ا
"الـيقـظة اجلـمـاهيـرية" حـيال الـضـياع واإلنـهيـار الـشامل الـذي وصل إليه
الـعراق جراء تمـدد هذه اجملموعـات السياسـية وكبحـها لكل نهـضة ونتاج
ـرحلـة" أن الـفـضل يـعود لـهـذه الـقـوى السـيـاسـية بـينـمـا يـرى "مطـبـلـوا ا
وهذا لعمري وبأنها التـي أسهمت في تغيير مـجرى التاريخ !!  الـشجاعة 
ـرض اإلجتماعي العضـال الذي مهد الطـريق لظهور ديكـتاتوريات فردية ا
وأضـعاف دور الشعوب في تقريـر مصيرها وبناء دولـتها ونهضتها ورقي

مواطنيها ...وأكتمل الوهن .
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بغداد

ــنــتج ســبــبه الــتــنــاقص الــكــبــيـر ا
الــزراعي عـلى الــرغم من ان الــعـراق
ــتـلـك مـســاحـات يــعــد بـلــد زراعي 
واسـعة وكـبـيـرة صاحلـة لـلـزراعة إذ
تــقــدر نـــســبــة األراضي الـــصــاحلــة
ـئة للـزراعـة فيه بــ  50إلى  60في ا
من أراضيه  فضالً عن وجود مراكز
بـحــثــيــة الــتـابــعــة لــوزارة الــزراعـة
ــراكـــز والــوحــدات الــعـــراقــيـــة أو ا
الـبـحــثـيـة الـتـابـعـة لـوزارة الـتـعـلـيم
العـالي والبحـث العلـمي العـراقية ال
? مع يــــوجــــد لـــهــــا أي دور أو أثـــر 
ــعـــدل الـــتــبـــعـــيــة ارتـــفــاع واضـح 
الــغــذائــيــة لـلــخــارج  ســبب فــقـدان
ـبـذولـة إلى حتـسن كـفاءة اجلـهـود ا
الـقـطـاع الـزراعي  وأشـار الـتـميـمي
الى إنـه يــــرى إن تــــأمــــ الــــســــلـــة
الغذائية وسد االحتـياجات الغذائية
كن حتقيقه األساس للمواطن  لن 
اال عـن طــريق الــســعي لــلــتــخــطــيط
الــسـلـيم لــتـحــقـيق االكـتــفـاء الـذاتي
بوجود شـخصيات اقـتصاديـة مالية
نزيـهة ذات خبـرات متـراكمة مـقتدرة
تعمل على انقـاذ الوضع االقتصادي
ــــالي فـي الـــعــــراق بــــتــــحـــقــــيق وا
طـية جذرية هـيكلية تغييـرات غير 
الية عاجلة اخملاطر اإلقتصادية وا
الـــقـــائـــمـــة واســـتـــعـــادة وحتـــقـــيق
ـنــشـود  االســتـقــرار االقــتـصــادي ا
والذي بـدوره يعـمل على تـقويـة هذا
االقـتـصـاد الـوطـني  وتـوافـر فـرصاً
اقتصـادية للمـجتمع بـأكمله  وبذلك
ـكن تـأمـ الـسـلـة الـغـذائـيـة وسـد
االحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة األســاس
لـــلــمــواطن بــشــكـل وطــني خــالص 
بابتـعادنا عن  الـتنظـير غيـر العملي
وغير الواقعي  وابتعادنا أيضاً عن
اســتــراتــيـجــيــة عـزل وتــهــمـيش أي
شــخـــصــيـــة مــقـــتــدرة  ومـــصــادرة
ـهنـيـة الـعـلـميـة الـوطـنـية اجلـهـود ا
ــقــتــدرة وجتــاهــلــهــا. ــتــمــكــنـــة ا ا
وبـخــصـوص الـتـدابــيـر االحـتـرازيـة
الــواجب عــلى احلــكــومــة اتــخــاذهـا
لتـوافر السـلة الـغذائـية في ظل ازمة
كـــورنـــا يـــتـــطــــلب االمـــر تـــبـــســـيط
االجـراءات واتــبـاع حــزمـة اجـراءات
احــتــرازيـــة تــمـــكــنــهـــا من احــتــواء
الــتـداعـيــات الـسـلــبـيـة لـتــفـشي هـذا
الـوباء والـتخـفـيف من وطـأة تأثـيره
عــلى االقــتــصــاد الــعــراقي والــســلـة
الـغـذائـيــة الـتي تـمـثل االحـتـيـاجـات
الـغـذائـيـة األسـاس لـلـفـئـات الـشـعب
كـافــة  وخــصــوصــاً فـيــمــا يــتــعـلق
ـالـيـة بــتـمـديـد آجــال الـتـسـهــيالت ا
ـسـتـقـبــلـيـة لـلـقـطـاعـات الــقـائـمـة وا
االقــتـــصــاديــة   مـع اتــبـــاع حــزمــة
اجــراءات احـــتـــرازيـــة تــعـــمل عـــلى
تـــخـــفـــيض كـــلف الـــتـــمـــويل وضخ
ساعدة في سيولة إضافية بغرض ا
تــبــســيـط االجــراءات وتــمــكــ هـذه
القطاعـات من توافر السلـة الغذائية
األســاس لــلــمــواطـنــ وخــصــوصـاً
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ـدرس اجلــامـعي من جــانـبه أشــار ا
عقـيل جبـر علي احملـمداوي الـباحث
ـاليـة ضرورة واخملتص بـالـشؤون ا
اســتــثـــمــار االتــفـــاقــات والــقــرارات
والــعـالقــات الــدولــيــة االقــتــصــاديـة
والـتجـارية والـسـياسـية وتـوظـيفـها
لتأم السلة الغذائية في ظل تفشي
جـــائــحـــة فــايـــروس كــورونــا إذ  إن
مـجـمـوعـة الدول الـــ   20 ومـنـظـمة
ــيـــة مــنــحت وزراء الــتــجـــارة الــعــا
الــتــجــارة لــدول الــعــالم تــســهــيالت
جتــاريـــة واقــتـــصــاديـــة وإعــفــاءات
عدات كمركية  ورفع قيـود  لتوفير ا
ــسـتـلـزمــات الـصـحـيــة والـطـبـيـة وا
والــوقــائـــيــة ورفع الـــقــيــود عـــنــهــا
وتــســـهـــيل اإلجـــراءات الــتـــجـــاريــة
ويتـطلب من وزيـر التـجارة الـعراقي
والـتـجـار العـراقـيـ  االسـتـفادة من
هــذه اإلتـــفـــاقــيـــات والــتـــســـهــيالت
قرة في تاحة وا التجارية الدولية ا
اجتـمـاع الدول الـ  20 وترجـمة ذلك
بـــإجـــراءات ســـريـــعـــة ومـــدروســة 
وضـــرورة اعـــتــمـــاد إجــراءات غـــيــر
اعـــــتــــيـــــاديـــــة وجتــــاوز الـــــروتــــ
والبـيـروقراطـية اإلداريـة وبنـاء على
ذلك نقتـرح تشكيل فـريق مشترك من
الــقـــطـــاع اخلــاص بـــاالشـــتــراك مع
ـثل لـلحـكومة اجلانب احلـكومي 
بالـتنـسيق في الـقنـوات االقتـصادية
والتـجاريـة  الدوليـة الرسـميـة وغير
الــرســمـــيــة  الســتــثـــمــار الــعالقــات
الــتـجـاريــة واالقـتـصــاديـة  لـلــقـطـاع

اخلــاص ورجــال األعــمــال والــتــجـار
عـاجلة االزمـة احلالـية وتسـخـيرهـا 
ومـنح صـالحـيـات كـامــلـة وإعـفـاءات
كـمـركـيـة مع تـقـد الـدعم احلـكـومي
تعدد  ويتطـلب  من غرفة التجارة ا
بـــالـــتـــنـــســـيق مع وزارة الـــتـــجـــارة
والـــتـــخـــطـــيـط الـــتـــرتـــيب إلعـــطـــاء
امـتـيازات جـديـدة ومـتـميـزة لـلـتـجار
وردين لألجهزة الـصحية والـطبية ا
والوقائية وتسـهيالت جتارية  فعلى
ــثــال مـــنح اســتـــثــنــاءات ســبــيـل  ا
لـدرجـات تــصـنـيف الـتـجـار أو غـرفـة
الـتـجـارة أو مـنح سـمـاحـات جتـاريـة
ـسـتـقبل أو ـدة زمـنيـة مـحـددة في ا
أي َي امـتــيـازات مـاديـة أو مــعـنـويـة
أخـرى تـعـود بــالـنـفع والـفـائـدة عـلى
الــقــطــاع اخلـاص والــتــجــار ورجـال
األعـــمـــال  وفي ظـل هـــذه الـــظــروف
الــطـارئـة واالســتـثـنــائـيـة ال يــتـطـلب
اعــتــمــاد الــقــنـــوات الــرســمــيــة  في
استيراد االحتـياجات األساس سواءً
الـصحـيـة أم العالجـيـة أم الطـبـية أم
الــوقـائـيـة أم الــغـذائـيـة  بـل يـتـطـلب
تــدخل احلــكــومــة بــإصـدار قــرار من
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والـسالمـة
بــضــروة اشـراك وتــنــشـيط الــقــطـاع
اخلــاص فـي تــأمــ االمـن الــغــذائي
عن طـريق االنـتـاج احملـلي والـوطـني
او االسـتـيــراد وفـقـا حلـاجـة الـسـوق
وإمـكانـية اعـتمـاد القـنوات الفـعلـية 
ــوردين غــيــر الـــرســمــيــة ومـــنــهــا ا
ــتـخـصـصــ في الـدول االجــنـبـيـة ا
األخـرى  سـواءً عـراقي اجلـنـسـيـة أم
ــتــهــنــون هـذا من األجــانـب الــذين 
الـــعـــمل بـــشــكـل اصــولـي ورســمي 
وتسهيل إجراءات منح إجازة توريد
ــلـحـقـيـات الـتــجـاريـة وتـخـويل من ا
لحقيات التجارية بذلك مع تبسيط ا
اإلجراءات الروتينيـة والبيروقراطية
مع التـقيد بـاعتمـاد األسس السلـيمة
ـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدة  في واإلجـــــــراءات ا
ــطــلــوبــة واهــمــهــا االســتــيــرادات ا
واصفات اجلودة واأليزو ومطابقة ا
طلوبة ... وغيرها ودور  احلكومة ا
و حتفيزية   لالنتاج لتنشيط حزم 
الغذائي والزراعي  احمللي والوطني

 
واكد احملمداوي بأنه  في ظل ظروف
األزمـــة يـــجب أن تـــكـــون الـــقـــرارات
حــازمـــة وصــارمـــة  وتـــخــتـــلف عن
ـــتــخـــذة  في الـــظــروف الــقـــرارات ا
الــــعـــاديــــة  ويــــنـــبــــغي أن نــــغـــادر
طروحات ما يـنبغي أن يكون في ظل
الــظــروف الــعـاديــة ويــحـل مــحــلــهـا
ســيـاســة احلــزم والـقــوة.  فـالــظـرف
الـعــام اســتــثــنـائـي  وكـلــنــا يــعـرف
أهمية إحياء الزراعـة وتطويرها كما
يـعرف احلـكم الـصـالح وكـلنـا نـعرف
ونعـرف ما يجب ان يـكون عـليه حال
البـلد سواء عـلى الصـعيد الـسياسي
أم  االقـتصـادي فـنـحن نـواجه خـطرا
وازمة حقيقيـة وليس فقط تهديداً أو
حتدياً. كما دعـا إلى تشكيل صندوق
تبرعـات معاجلـة أزمة تفـشي جائحة
كـــورونـــا  وأن تـــســـهم احلـــكـــومـــة
ــبــلغ مــحـدد فــضالً عن الــعــراقــيـة 
ـتجمعـة  واهمية الية ا التبرعـات ا
تـشـكـيل جلـنـة طـوار أزمـات مـالـيـة
واقــتــصــاديــة وجتــاريــة حــكــومــيــة
بالتنسيق مع خبراء القطاع اخلاص
ــهـام هــذا الـصــنـدوق  لالضــطالع 
وإلعـداد دراسـة حــقـيـقـيـة عن حـاجـة
واد الـغذائـية والـطبـية السـوق من ا
والـوقـائــيـة والـزراعـيـة مع االهـتـمـام
نـتوج الـغذائي والزراعي الكـافي  با

الوطني وحمايته.
في خـــتــام الـــنـــدوة احلـــواريـــة أكــد
الــدكـــتــور لـــبــنـــان الــشـــامي رئــيس
جمعـية السـياسات العـامة والتـنمية
البشـرية  الى ضرورة اتبـاع سياسة
تفـضيل محـكمة لـتسمـية شخـصيات
جتاريـة لهم تـصنـيف جتاري مـتمـيز
ـــثــــلـــ عـن الـــقــــطـــاع اخلـــاص 
وإصدار قـرارات حـكومـية بـتمـثيـلهم
ـــلــحـــقـــيــات الــرســـمـي في بـــعض ا
ـستـهـدفة والـتنـسيق مع التـجـارية ا
لحـقيـات بذلك  وتسـهيل إجراءات ا
ـلــحـقــيـات الــتـجــاريـة ســفـرهـم في ا
كــمـنـسق جتــاري مـعـتــمـد في الـدول
قـتـرحة لـلـمسـاعدة  في ـرشحـة وا ا
جتــهـــيــز االســتــيــرادات الالزمــة من
عدات واألجهـزة الطبيـة والصحية ا
والــوقـائـيــة واالحـتـيــاجـات األسـاس
لـتـسهـيل إجـراءات الـتوريـد لـضـمان
تالفي الـــروتــ والـــبــيـــروقــراطـــيــة
وتــســـهـــيل إجـــراءات الـــتــوريـــد مع
الـســرعــة في الــتــجــهـيــز والــتــوريـد

واصفات وجودة عالية. و

نـظمت اجلـمعـية العـراقيـة للسـياسـات العـامة ندوة نـاقشت تـدابيـر احلكومـة العـراقية
االحترازية لتوفير السلة الغذائية  وتأم قوت العراقي وخصوصا للفئات احملتاجة
 والفـقيرة في ظل ازمة كـورنا  واشترك بـالندوة العـديد من اخلبراء ومـنهم: االستاذ
الـدكتـور لـبـنـان هـاتف الـشـامي / نـائب رئـيس اجملـلس االعـلى لـلـجـمـعـيـات الـعـلـمـية
بالعـراق/ رئيس  جمعية السـياسات العامة والتـنمية  البشريـة   النائبة زينب عارف
الـبـصـري  األستـاذ فـراس احلمـداني / رئـيس غـرفة جتـارة بـغـداد  االستـاذ عـمار
كـهيـة / خـبيـر اقـتصـادي  أ.د. خالـد الـشمـري خـبيـر اقتـصـادي ومديـر مـركز خـلد
لـلـدراسـات واالبحـاث في األردن  د. عـمـاد احلـرش التـمـيـمي اخلـبيـر في احملـاسـبة

الية. درس اجلامعي عقيل جبر علي / باحث ومختص بالشؤون ا الية  ا وا

 وقـد نـاقش اخلـبـراء جـمـلـة  تـدابـير
احلــكــومــة  الــعــراقــيــة االحــتــرازيـة
لتـوفير الـسلة الـغذائـية في ظل ازمة
واطن واالحـتماالت كورنا  وهـموم ا
تـاحة كافـة  وكيف سـتكون الـسلة ا
الــغـذائـيــة مـسـتــقـبالً في ظـل تـفـشي
جـائـحـة وبـاء كـورونـا ومـا حلـقه من
أزمـات مالـيـة واقتـصـادية وصـحـية?
وعــواقــبــهــا الــوخــيــمــة األخــرى من
أزمات مجتـمعية ومـعيشيـة وغذائية
ودوائية  أمنية? هذا األمر  يستدعي
من  اجلميع أن يتحسبـوا للمستقبل
واحــتـــمــاالت األســـوأ في مـــخـــتــلف
اجملاالت وأهـمـها األمن الـغذائي ألنه
قـــوت اجلــمــيع  وخـــصــوصــاً  قــوت

الفقراء.
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 واســتـهل االســتـاذ الـدكــتـور لــبـنـان
هــاتف الــشــامي حـديــثه بــالــقـول أن
االمـــــر يــــتــــطـــــلب إعـــــادة الــــنــــظــــر
بـالـسـيـاسـات وفـقـا حلـاجـة  الـسوق
في ضــــوء االحـــتــــمـــاالت الــــقـــادمـــة
والـتحـسب  لالحـتـمـاالت  اإليجـابـية
أو الـــســـلـــبـــيـــة كــافـــة  وأن نـــبـــقى
مــتــفـــائــلــ في ســد االحـــتــيــاجــات
الــغــذائــيـة األســاس لــلـفــئــات األشـد
ضعفـاً وحاجة  بالـشكل الذي يؤدي
الى رصانـة االمن الـغذائـية  لألشـهر
الـقادمـة عـلى األقل ومـا بـعدهـا يـعاد
الــنـظــر بـالــسـيـاســات وفـقــا حلـاجـة

السوق عن طريق:
ــنــتــجــات 1. فــتح بــاب اســتــيــراد ا
ـهمـة من الـدول اجملاورة الـغذائـيـة ا
الــتي لــيس فـيــهـا إصــابـات واســعـة
بوباء فـايروس كورونـا ومنهـا تركيا
 واألردن  وسـوريـا  ودول اخلـلـيج
ــدة ســتــة أشــهــر وبـدون الــعــربي و
ضـــــريــــبـــــة وكـــــمــــارك وشـــــهــــادات
وإجـراءات روتيـنـية  وخـاصـة مواد
ــعــكـــرونــة والــعــدس ــعــلـــبــات وا ا
والــبــقــولــيــات واألجــبــان والــبــيض
والــدواجن واألســمــاك وكل مــا تــراه

اجلهات ذات العالقة ضرورياً. 
2. جتـــاوز اإلجــراءات الـــروتــيـــنــيــة
والــبـيـروقـراطــيـة وإعـفــاء الـشـركـات
ـنتـجات الـغذائـية ومعـامل صنـاعة ا
ـدة سـنـة واحـدة  لـلـعام  2020من و
رسوم الضرائب والكمارك والكهرباء
تــشـــجــيـــعــا لــرصـــانــة  الــصـــنــاعــة
وجــودتــهــا  بــشــرط أن تــخــفض من
نـتوجـات الغـذائيـة وتسهم أسعـار ا
بتوفير سالت غذائية ألهلنا  الفقراء

ناطق الشعبية.  في ا
ـنـتـجة ـعـامل ا 3. دعم الـشـركـات وا
ــواد األولــيــة واألجــهــزة بــتــوفــيــر ا
عدات وتـسهيل استـيرادها بدون وا
إجــراءات روتـيــنــيـة لــتـســريع زيـادة
ــنـتــجـة  وفــتح خــطـوط الــكــمـيــات ا
ا يـتعلق إنتـاجية جـديدة وخـاصة 
واد التـنظيف من شـركات ومعامل
ـــعــــقــــمـــات واألجــــهـــزة األدويــــة وا
عدات الطـبية والصـحية واإلبقاء وا
نـتج العراقـي الوطني على حـمايـة ا
نـتجـات غيـر الضـرورية ومـنها من ا
الـعـصـائـر والـعـطـور والـتبـغ وأنواع
أخرى تـقررهـا اجلهـات ذات العالقة.
كـمــا أشـار الــشـامي الى ان الــتـكـافل
اجملــتـــمـــعي الـــذي يُــعـــد من أبـــسط
وســائل تـــأمــ الــســـلــة الــغـــذائــيــة
ـوذج مـتـجدد يـعـتـمده لـلـمواطن  و
الــقـطــاع اخلـاص لــلـعـودة إلـى امـنـا
األرض ونــــقـل جتــــربــــة الـــــتــــكــــافل
اجملــتــمــعي بــتــجــارب عن الــتــكــافل
وعن مــوضـوع الــتــجــاري الــوطـنـي 
بـــحث إنـــعــاش الـــزاعــة  وتـــأســيس
. كـمـا جـهـاز اقــتـصـادي أمـني رصـ
اكد الشامي بخصـوص توفير السلة

الغذائية على اآلتي:
1. تنفيـذ سياسة محـكمة وقوية  من

ــثـلـة بــوزارة الـتـجـارة احلــكـومـة  
لبنـاء خزين اسـتراتيـجي ليس بديالً
ــمـارسـة دور الـتـوازن لـلــتـجـار لـكن 

في السوق ومنع االحتكار.
هـمـة التي 2. الـتركـيـز على الـسـلع ا
تتعلـق باألمن الغذائي لـلشعب وعدم
تـــبــديـــد اجلــهــد واألمـــوال في ســلع

كن االستغناء عنها.
 .3تـأســيس جـهـاز اقــتـصـادي أمـني
يــتــمـتع بــصالحــيـات واســعــة هـدفه
ضــبـط األســعــار لــيــمــارس دوره في
عدم تالعب ضعـاف النفـوس بأقوات

الشعب.
 .4اعتـماد الـبطاقـة التـموينـية كـآلية
مـضمـونة إليـصـال احلصـص لعـموم

الشعب وخصوصاً الفئات الفقيرة.
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وعن مساهمة احلكومة بدعم التاجر
نـتج احمللي  لسد احمللي وحمـاية ا
االحـتـيـاجـات الـغـذائـيـة  فـقـد  أشار
األســـتــاذ فـــراس احلــمـــداني رئــيس
غــرفــة جتــارة بــغـداد الـى أن هـنــالك
مــوضـوعــاً مــهـمــاً جـداً هــو ضـرورة
مــســاهـمــة احلـكــومـة بــدعم الـتــاجـر
صنع عن طريق: نتج وا احمللي وا
1. إعـفاء الـتـاجر مـن جمـيع الـرسوم
هنة ترتبة علـيه من رسم ضريبة ا ا
والعـقـار وضريـبـة الدخل من /2020
1/1 ولغاية 2020/12/30 بشرط أن
ـــــــواطن يــــــكـــــــون لـه دور في دعـم ا

العراقي.
ــصــنع الــعــراقي ــنــتج وا 2.  دعم ا
ـتـرتـبـة بـحـقه بـإعـفـائه من االجـور ا
اء والكهرباء من الفترة عن فواتير ا

نفسها وإعفائه من تسديدها. 
 وعبـر احلـمـداني عن أمله بـأن تـقوم
ـوضوع  األهـمـية احلـكومـة بـإيالء ا
القـصـوى والعـمل عـلى تقـد أفضل
اخلــدمـات لـلــمـواطن الــعـراقي  وأن
يـكــون هـنـاك جلـان مـشــتـركـة تـشـكل
بـالـتـنسـيق مـا بـ احلـكـومـة وغرف
الـــتــجــارة في بـــغــداد واحملــافــظــات
تُــتـابـع االسـواق وحتــكم الــسـيــطـرة
والـــرقـــابــة عـــلـــيـــهـــا وتــعـــمل عـــلى
ـحــاســبــة من يــخـالف الــتــوصــيــة 
بــزيــادة األسـعــار واســتــغالل االزمـة

بشكل صحيح.
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كــمــا أشــارت الـنــائــبــة زيــنب عـارف
الــبــصــري الى الــدور الــواجب عــلى
احلـكــومـة الـقـيـام به لــتـأمـ الـسـلـة
الغذائيـة وسد االحتياجـات الغذائية
األســــاس لــــلــــمـــواطــــنــــ هــــو دعم
نتجات الغذائـية احمللية  واإلنتاج ا
الـــزراعي (الـــنـــبــــاتي واحلـــيـــواني)
لــلـــوصـــول الى االكـــتـــفــاء الـــذاتي 
والـذي يــتم  يـتم  اال بـإيــجـاد حـزمـة
ــهـمـة  من الــقـرارات االقـتــصـاديـة ا
واالبــتـعـاد عـن احلـلـول الــتـرقـيــعـيـة
الوقتية التي اثرت سلباً على الواقع
الغـذائي  الزراعي في الـبلـد وضروة
انــتـهــاج واتـبــاع احلـلــول  اجلـذريـة
والـنـهـائـية مـن اجل انـقاذ الـبالد من
ازمـته احلـالـيـة عن طـريق الـنـهـوض
بـالقـطـاع الـغـذائي والـزراعي وادامة
تـطــويـره وصـوالً لالكــتـفـاء الـذاتي 
الســـيـــمـــا وان كـل عـــوامل االنـــتـــاج
الــزراعي مــوجــودة في بـالدنــا. كــمـا
أشـارت البـصـري أيـضـاً إلى ضرورة
نـافذ احلدودية ضبط السـيطرات وا
في مــــنــــاطـق دخــــول الــــبــــضــــائع 
ــنــتـجــات الــغــذائــيـة وخـصــوصــاً ا

والزراعية  .
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نافذ احلدودية  وفيما يتعلق بدور ا
في توافر السلة الغذائية قال اخلبير
االقــتــصــادي عــمــار كــهــيــة  إن هـذه
نـافذ تـلعب دورا كبـيراً في ذلك عن ا
طــريق اتــخــاذ احلــكــومـة الــتــدابــيـر

ـهـمة تـعـلـقـة النـقـاط ا االحـتـرازيـة ا
اآلتية:

نافـذ احلدودية ( بـرية  جوية  1. ا
ـنافـذ يجب أن تـكون بحـريـة ) هذه ا
حتـت إدارة احلـــكــــومـــة االحتــــاديـــة
ومــتــطــورة وتـعــمل بــنـظــام مــركـزي
ثـابت وبـتــقـنـيـة عـالـيـة وتـتـنـاغم مع

سياسة احلكومة االقتصادية.
2. إعــادة الـــنـــظـــر بــأهـــمـــيــة وزارة
الصـنـاعة والـتجـارة وغرفـة التـجارة

 . واحتاد الصناعي
ــســتـــثــمــر 3. اعــتــمـــاد آلــيـــة دعم ا
الـعـراقي أو األجــنـبي بـنـقل مـصـانع
شركـات دولـية إلى الـعـراق فمـثالً لو
قـررت حكـومـة العـراق إبالغ شـركات
ؤتمـر يدعو له مصنـعة لـلسيـارات 
ـصـنـعـة بـأن الـعـراق كل الـشـركـات ا
ســـــوف يـــــتـــــوقف عـن اســـــتـــــيــــراد
الــــســــيـــارات بــــعــــد ســـتــــة أشــــهـــر
وخـصــصـنـا لــكم األرض  ضـمـانـات
مــالـيــة وحـقــوق مـلـكــيـة  ضــمـانـات
شـراء مــنــتــوج مــصـنــوع مــحــلــيًـا 
ضمانات مناطق آمـنة  كما أكد على
ضــرورة  اخــتــيـار شــريك عــراقي أو
ـئة  أسهم لـلعـراقيـ بنـسبة 40 با
وصناعـة سيـارات داخل العراق وكل

شركة تصنع فالعقد جاهز يوقع معه
مـبـاشــرة  وبـشـرط أن  يـكـون الـقـرار
من احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة يـــنـــفــذه
اإلقــلــيم. أتــوقـع بـأنـك ســتـجــد عــلى
األقل (50) ألـف عــــــــــراقـي ســــــــــوف
يــعـمـلـون فـي شـركـة تــويـوتـا وفـورد
ــاركـات الــتي ومــرســيــدس وبــاقي ا
تــمأل شــوارع الــعــراق وهــذا  احلـال

صنع. نفسه مع باقي مواد ا
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 أكــد أ.د. خـــالـــد الــشـــمـــري خــبـــيــر
اقـتـصادي عـلى ضـرورة إعـداد خـطة
غــذائـــيــة قــصـــيــرة األجـل وزراعــيــة
متكاملة لتوافـر السلة الغذائية وسد
االحــتــيــاجــات الـــغــذائــيــة األســاس
لــلــمـواطن  وضــروة  الــعــمل اجلـاد
إلعداد خطـة قصيرة األمـد وتتلخص
بــتــأمـ احــتـيــاجـات الــعـراق لــهـذه
واد األساس من احلنطة السنة من ا

والرز  والـعدس والفـاصولـيا والذرة
وتقن حلـصة غذائيـة توزع للشعب
العراقي ويخصم من موظفي القطاع
العام واخلاص قيمـتها بحيث تذهب
للمـحتاج فـقط. كما أشـار الشمري
إلـى أن  تـشــجــيع الــزراعــة احملــلــيـة
يــتــطــلب مــنـح الـتــســهــيالت حــسب
ــشـــاريع  ووفــقــاً دراســـات جــدوى ا
ـتــبـعـة ولـيس الـضـمـانـات لألسس ا
فـــقط والــــتي أدت إلـى هـــدر مــــئـــات
صـرف الزراعي  إلغاء الي من ا ا
ــؤســســة الــعـــامــة لــلــتــجــهــيــزات ا
ا ـزارع  الـزراعيـة ألنـهـا عبء عـلى ا
تـضيـفه من عـمـوالت تـصل إلى أكـثر
ــئـة  وفي  الــوقت نــفــسه من 12 بــا
ــكن الــقــرض بــدون فــائــدة. وهــنـا 
اســتــقــطــاع كــلــفــة الـقــرض وهي  2
ــئـة فــقط  فــتح اجملــال لـلــقــطـاع بـا
اخلـــاص لـــلــمـــنـــافـــســة الســـتـــيــراد
ــســتـــلــزمـــات  لــلــقـــطــاع الــزراعي ا
وحتـديـد أسعـار الـبـيع ضـمن مـؤشر
األسـعــار لـكل سـلــعـة  إعـادة تـوزيع
الــقــوى الـعــامــلـة لــلـقــطــاع الـزراعي
وكــذلك  لــلــمـوظــفــ الـذين مــنــحـوا
إجــازة خـمـس سـنــوات بــراتب وهـو
وارد الدولة واالستعانة عبء وهدر 

بــهم لــلـــقــطــاع اخلـــاص وبــحــوافــز
لــتـقــلــيل كــلــفــة اإلنــتــاج  تــشـجــيع
شتركة للشباب شاريع اإلنتاجية ا ا
اخلريجـ ولشركـات مساهـمة تمول
ـبادرة الدولـة تكـاليـفهـا من قروض ا
الــزراعـيــة ومـديــرهــا اآلن ال يـقل عن

ثالثة مليارات دوالر.
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 فـيـمــا ذهب الـدكـتـور عـمـاد احلـرش
تخصص الي وا التميمي الـباحث ا
في احملـاســبـة الى أن تـوافــر الـسـلـة
الغذائـية لسـد االحتيـاجات الغـذائية
ــكن أن يــكـون األســاس لــلـمــواطن 
مرتـبط بضـرورة اختيـار شخـصيات
اقـتـصـاديـة مالـيـة جتـاريـة مـقـتدرة 
تــعــمل عــلى تـــشــخــيص ومــعــاجلــة
اسباب هبوط او عدم وجود مستوى
اكـتـفـاء الــذاتي في االنـتـاج الـزراعي
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جانب من احلضور

ناقشات جانب من ا
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بغداد
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