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طبعة العراق 

عباس الغضبان 
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نــــــصح خــــــبـــــراء فـي الـــــشـــــأن
كلف السياسي رئيس الوزراء ا
مصطـفى الكاظـمي باإلسراع في
اعالن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــوزاريــة
ورفعـهـا مع الـبرنـامج احلـكومي
الـى مــجــلس الــنــواب لــتــحــديــد
مـوعــد جـلـسـة الــتـصـويت وسط
تـوقعـات بـحـصول تـصـادم بـينه
وبـ الـقــوى الـسـيـاسـيـة بـشـأن
ناصب.  وكـتب رئيس اجمللس ا
ـستشار االستشـاري العراقي وا
الــسـيــاسي الــسـابق في رئــاسـة
اجلــمـهـوريــة فـرهــاد عالء الـدين
في تــغـريـدة عــلى تـويــتـر (بـدأت
ـــعــارضـــة لــتــشـــكــيل عالمــات ا
ـكـلف حـكـومـة جــديـدة من قـبل ا
تـــظـــهـــر بــشـــكل الفـت) واضــاف
مـخـاطـبـا الكـاظـمي (من األفـضل
ان تمضي بأسرع وقت من خالل
إرســـال الـــبـــرنـــامج احلـــكـــومي
واإلسـراع بـالـتـشـكـيـلـة الـوزارية

وحتــديـد يــوم اجلـلــســة من قـبل
مـجـلس الـنـواب) . ولـفت الى ان
(رضـا جـمـيع الـكـتل الـسـيـاسـيـة
غاية ال تـدرك والتأخيـر قد يكون

قاتال).
الى ذلك توقع نـائب عن سائرون
حــصـــول صــدام بــ الــكــاظــمي
والــــقـــوى الــــســــيـــاســــيــــة فـــور
التفـاوض على تـشكيل احلـكومة
واحلـــــصص الـــــوزاريــــة. وقــــال
ـســعـودي في تــصـريح ريــاض ا
امـس أن (مــــــشــــــاركــــــة بــــــعض
ـعـروفـة الـقـيــادات الـسـيـاسـيـة ا
خالل تكـلـيف  الكـاظـمي برئـاسة
الــــوزراء لـــــيـــــست لـــــدعـــــمه بل
لالحتفاء بانتـهاء تكليف  عدنان
الــزرفي) مــضــيــفــا ان (تــكـلــيف
ــرحــلــة الـــكــاظــمي هي بــدايــة ا
وستـنتـقل الكـتل السـياسـية الى
صياغة البرنامج احلكومي ومن
ثم الى مرحلـة الصدام واخلالف
فــور الــتــفـــاوض عــلى تـــشــكــيل
احلكـومـة واحلصص الـوزارية).

وأشـــار إلى ان (ســائـــرون يــدعم
الــبـرنــامج احلـكــومي وال يـرغب
ـقـبل بـاالشـتـراك في احلـكـومـة ا
عـبـر وزراء له فــضال عن سـعـيه
الصالح العمـلية السـياسية دون

قبلة). االشتراك في احلكومة ا
وكشف مصدر سياسي عن شرط
وضــعـتــهـا كـتــلـة ســائـرون امـام
ـــكـــلـف. وقــال رئـــيـس الــوزراء ا
ـصـدر في تــصـريح  إن (كـتـلـة ا
ســائــرون الــداعــمــة  لــلــكـاظــمي
اشــتـرطت إبــقـاء وزيــر الـصــحـة
ـنصـبه وتـغيـير جـعفـر عالوي 
وزير النفط ثامـر الغضبان) دون
ــزيـد. في غــضـون ذلك االدالء بـا
ـــــــــكـــــــــتـب االعـالمي حتـــــــــدث ا
لــلـكــاظـمي عن اجــواء ايـجــابـيـة
تــــســـود مــــشــــاورات تــــشـــكــــيل
ـــكــتب في احلـــكــومـــة .  وقــال ا
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الــكـــاظــمي يــواصل مــشــاورات
تـشــكـيل احلـكــومـة اجلـديـدة في
أجـواء إيـجـابـيـة بـتـعـاون الكـتل

الـــســـيــــاســـيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات
االجـتـمـاعـيـة ووفق الـتـوجـهات
التي أعلـنها في كـلمته)  مـشيرا
الـى انـه (اجـــــــرى خـالل األيـــــــام
ـــاضـــيــــة ســـلـــســـلـــة لـــقـــاءات ا
ومــشــاورات أكــد خاللــهــا عــزمه
عـلى تـقـد بـرنـامجـه احلكـومي
وتـشكـيل احلـكـومـة اجلـديدة في
ــــكن).  وفـي هـــذا أقــــرب وقت 
مـثلة االطار اسـتقبل الـكاظـمي ا
اخلـــاصــــة لألمـــ الـــعـــام لأل
ــتـــحــدة في الـــعــراق جـــيــنــ ا
كـتـبه في الـقـصر بالسـخـارت  
احلكومي وبحث معها تطورات
تشـكيل احلـكومـة. وقال بـيان ان
الــلـقـاء تــضـمن (بــحث تـطـورات
تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة وجـــهــود
مـــواجــــهـــة جـــائــــحـــة كـــورونـــا
واسـتـمـرار التـعـاون والـتـنـسيق
ـــتــحــدة). بـــ الــعــراق واأل ا
وبــحـــسب الــبـــيــان فـــفــد اعــرب
الــكـاظــمي عن (ارتــيــاحه لـســيـر
مـــشــاورات تــشــكـــيل احلــكــومــة

وتطلعه لتعـاون اجلميع وتمك
احلـكومـة من الـعـمل علـى تلـبـية
ـــــواطـــــنـــــ احـــــتـــــيـــــاجـــــات ا
واالســـتـــجـــابــة لـــتـــطـــلـــعــاتـــهم
ــــشــــروعـــــة).بــــدورهــــا أكــــدت ا
بـالســخـــارت (دعــمـــهــا جلـــهــود
تـشــكـيل احلـكــومـة اجلـديـدة في
ظل اإلجــمـاع الــوطـني والــرغـبـة

شترك). في زيادة التعاون ا
وكـشف اخلـبــيـر الـسـتـراتـيـجي
هـشام الـهـاشـمي امس عن تـلقي
الـــكــــاظـــمي امـس تـــخــــويال من
القـيادات الـسيـاسيـة باسـتخدام
كـامل حــريـته في اخــتـيـار وزراء
حـــكــــومـــتـه مع مـــراعــــاة شـــرط
ــكــونـات. الــتــوازن اخلــاصـة بــا
كتـب الهـاشـمي في تغـريـدة على
تـويــتـر امس (انـتـهـى قـبل قـلـيل
اجـتـمـاع ســيـاسي مع الـكـاظـمي
في بيت اهـادي العامـري حضره
ـــالـــكي وعـــمـــار كـل من نـــوري ا
احلكـيم وحيدر الـعبـادي ونصار
الــربــيــعي وآخــرون من قــيـادات
الـبــيت الـســيـاسي الــشـيـعي من

. ( اإلصالحي والبنائ
مـضـيفـا انـهم (خـولـوا الـكـاظمي
بـــاســتـــخــدام كـــامل حـــريــته في
اخـــتـــيـــار وزراء حـــكــــومـــته مع
مـراعـاة شـرط الـتـوازن اخلـاصـة
ـكونـات). وكـان الـهـاشـمي قد بـا
ــاضي قــائال ان غــرد  االثــنــ ا
الـــــصــــــراعـــــات داخل الــــــبـــــيت
الـــســيــاسي الــشـــيــعي افــســدت
عـــلـــيـــهم لـــذة الـــســـلــطـــة الـــتي
يـتـحـكـمـون بـهـا مـشـيـرا  الى ان
هــذه الـلــحـظــة قـد تــكـون حلــظـة
الـنــهـايــة لـلــكــثـيــر مـنــهم. وقـال
الـهـاشـمـي في تـغـريـدته انه (في
كل مـرة يحـمل الـبيت الـسـياسي
الشيـعي معوله لـصراع نفسه اذ
ان الـتـنـافس بـ أطـرافه اصـبح
ال يـطــاق بـالـنـسـبــة جلـمـهـورهم
وتـنظـيـماتـهم) مـضيـفـا ان (كتل
الـــبــيت الـــشــيــعـي مــاهــرون في
صـنـاعـة األعـداء من بـيـنـهم وفي
). ورأى  ان مواجهة صديق قد
(هذه الـصراعـات أفسـدت علـيهم
لــذة الـــســلـــطـــة والــثـــروة الــتي
يتحكمون بها) مشيرا الى انه (
قــد تـكــون هـذه حلــظـة الــنـهــايـة

للكثير منهم).
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2022) . وأوضح وزيـر النـفط أن
ـدة (هــذا الــتـدرج فـي اخلـفـض و
ســــنـــــتــــ يــــأتي بــــعــــد دراســــة
مـسـتـفـيـضـة لـدائرة األبـحـاث في
"أوبك" مــشــيــراً الى أن مــعــدالت
اخلــــفض اســــتــــهــــدفت اخلــــزين
الــكــبــيـــر في الــعــالم لــدى الــدول
الصـنـاعـية والـشـركـات التـجـارية
وهــــو خـــزين عــــالٍ جـــداً وغــــيـــر
مـســبـوق في مــعـدالت الــسـنـوات
ــاضـيــة وال الـســنـوات اخلـمس ا
اخلـمس الـتـي سـبـقـتــهـا أي مـنـذ
عـــام  2010وأن زيـــادة اخلــــزين
يعـدّ عامالً ضـاغطـاً على مـستوى
األســـــــعـــــــار ويــــــؤدي الـى عــــــدم
ية). وشدد استقرار الـسوق العـا
الغـضبـان أن (العـوامل التي أدت
الى مـا نحـن علـيه عـديـدة أهـمـها
ي تباطؤ النمـو االقتصادي العا
ــتـوقع لــهـذا ــعـدل ا حـيـث كـان ا
ـواً معـتدالً قدره ( 2.4في العام 
ئة) إال ان النمو الفعلي احلالي ا
ــــئـــة) أي أن قُـــدّر بـ (-  1.1في ا
هنـالك انخـفاض قدره (-  3.5في
ــئــة) مـن الــنــمــو االقــتــصــادي ا
فضالً عـن عامل آخـر هـو تـناقص
الـطـلب عـلى الـنفـط اخلام وعـامل
تـفــشي وبـاء (فــايـروس كــورونـا)
الـــذي أضـــعف كـــثـــيـــراً احلـــركــة
الـــتــجـــاريــة في الـــعــالـم وتــوقف
الـــطـــيـــران وحـــركـــة الـــقـــطــارات
ــــصـــانـع كل ذلك أدى وتــــوقف ا
الى هبـوط مـسـتويـات الـطلب مع
زيــادة في مـــســتــويــات الــعــرض
والــــتي أدت الـى وجــــود فــــائض
كـبــيـر جــدًا في الـنــفط اخلـام مـا
ضـــــغـط عـــــلى األســـــعـــــار الـــــتي
انــخــفــضت الى مــعــدالت 24-22
دوالراً للـبـرمـيل بـعـد أن كانت في
ـاضي 60 دوالراً). وتابع الـعام ا
أن (ذلـك دفــع دول "أوبـك" و"أوبـك
+" ودوالً أخـــرى مــــثل الـــواليـــات
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة  وكـــنــدا ا
وغيـرهـمـا التي تـأثـرت الصـنـاعة
الــنـفــطـيــة فـيــهــا دفـعــهـا الى أن
تـتخـذ إجـراءات سـريـعـة ومـؤثرة
وملموسة وهي أن يكون مستوى
اخلــــفـض أكــــبــــر مـن الــــســــابق
وجاءت الدراسة بقرار اخلفض لـ
 (10ماليــ بــرمــيل بــالــيــوم مع
تـــــقــــديـــــرات أن الــــدول األخــــرى
كـــأمــــريـــكـــا وكـــنــــدا والـــبـــرازيل
والـنـروج الــتي هي دول مـنــتـجـة
ومــــصــــدّرة في آن واحــــد حتـــذو
حـــذو "أوبك" و"أوبك +" حـــفـــاظــاً
على صنـاعتهـا النفـطية وبـالفعل
كـسـيك التي  ذلك باسـتـثنـاء ا

لــديـــهــا الــتــزامــات مـــعــيــنــة ولم
تـستـطع االلـتـزام بـاخلـفض الذي
كـــــان قـــــدره400  ألف بــــــرمـــــيل
فاوضات التزمت باليوم وبعـد ا
ـعــدل خـفض 100 ألف بــرمـيل
يـــومـــيـــاً عــلـى أن تـــفي شـــركــات
نـفـطـيـة أمـريـكـيـة كإجـراء طـوعي
ـــقـــدار  300 الف من قـــبـــلـــهـــا 
بـــرمـــيـل لـــيـــغـــطي الـ  400 ألف
ــكـــســيك). بـــرمــيل اخلـــاصــة بـــا
وأضـاف أن (االجــتــمــاع نـاقش -
وبـطــلب مــنـا كــمـمــثل لـلــعـراق -
إيضـاحات محـددة عن دور الدول
األعــضـــاء في مـــجــمـــوعــة الـ 20
اضي الـتي اجتـمـعت اجلـمـعـة ا
وعن مـدى الـتـزامـاتـهـا بـاخلـفض
ـعــلن عــنـد3.7 مـلــيــون بــرمـيل ا
بــالــيــوم واخلــفض اإلضــافي من
ــتــحــدة بــشــراء قــبل الــواليــات ا
الـنـفط من اخلـزين الـسـتـراتيـجي
يــقـدّر بـ  3 ماليـ بــرمـيل لـذلك
فإن توقعـاتنا جملمـوع التخفيض
من قــــبـل أوبك والــــدول األخــــرى
خالل شــــهــــري آيـــار وحــــزيـــران
ــقــدار 16 مــلـــيــون ــقــبــلــ  ا
برمـيل) مشـيراً الى أن (الـعراق 
قـد واجه  ظـرفـاً صـعـبـاً في شـهـر
نيـسان اجلـاري لـتسـويق كمـيات
مـــبـــاعـــة أصالً ألن الـــكـــثـــيـــر من
الــشــركـــات الــنــفــطــيــة وبــالــذات
الشـركـات الهـنديـة وبـسبب حـظر
الـــتــجـــوال وانــكـــمــاش احلـــركــة
االقــتــصـاديــة والــتــجــاريـة داخل
الـهــنـد عـزفـت عن رفع الـكــمـيـات
التي كانت مـتعـاقداً على شـرائها
من العـراق لذلك كـان يهـمنـا جداً
التعـاون مع بقـية الـدول األعضاء
إلجراء هـذا اخلفض الـكبـير وهو
أمر اضطراري نقوم به وهو جزء
مــهـم من ايــجـــاد احلــلـــول لــهــذه

االزمــــة). من جـــهــــته قــــال وزيـــر
الــنــفط االســبق اخلــبــيــر عــصـام
اجلــلــبي انـه ال يــتــوقع حتــســنــا
ملـحـوظـا في اسعـار الـنـفط جراء

هذا االتفاق. 
واوضح اجلـلـبي تـصـريح خـاص
لـ( الـزمــان) بـطــبـعــتـهــا الـدولــيـة
امس ان (االتـفــاق االخـيــر  حـدث
بـــعـــد تــدخـل قــادة الـــســـعـــوديــة
وأمـريكـا وروسـيـا وبـعـد سـاعات
طويـلة من االتـفـاق وقد تـضاربت
الــتـصــريــحـات واالســتــنـتــاجـات
حـولهـا واحلـقـيـقـة هي كـمـا يأتي
8.9  مـاليـــ بــــرمــــيـل يــــومــــيـــا
تــــخــــفــــيـض من دول أوبك زائــــد
ـــقــدار ـــكـــســـيـك  ويـــتـــضـــمن ا
100الف ب/ي و7.3 مـــــلــــــيـــــون
بـرمــيل يـومـيــا هـو في احلـقــيـقـة
هــبـــوط اضــطــراري فـي االنــتــاج
وليس تـخفـيضا ) عـازيا ذلك الى
(ضــعف شـديــد بــالـطــلب بــسـبب
فـايـروس كـورونـا و فالس بـعض
ــنــتــجـة الــشــركـات األمــريــكــيـة ا
وخـــاصـــة الــعـــامـــلــة فـي خــلـــيج
ـكـســيك وغـلق الــعـديـد من آبـار ا
النفط في تكـساس وغيـرها  لعدم
اقتصادية تشغيلها) . مضيفا انه
(قد يـضـاف خالل هـذين الـيـوم
تخفيضات اخرى من دول منتجة
اخــرى كـــالــنـــرويج  وعــلـــيه فــان
التخفيض احلقيقي في االنتاج ال
يــتـــجــاوز 8.9 م ب ي).  ومــضى
قائال (شخـصيـا ال اتوقع حتـسنًا
ا العكس كبيرًا باألسـعار بل ور
ــــراقـــبــــ يـــقــــدرون حـــجم ألنّ ا
انخفاض الطلب بحدود 20-30م
ب ي مـع اســــتــــمـــــرار خــــطــــورة
فـــايـــروس  كـــورونـــا وعـــدم بـــدء
ي اال بعد انتعاش االقتصاد العا
شهـر عـده كـحد ادنى.. بـاالضـافة
الى عـدم تـوافر ايـة طـاقـة خـزنـية

متبقية تذكر في العالم).
وعن عـدم تـسـلم الـعـراق اليـرادته
مــبـــاشــرة قـــال اجلــلـــبي ان (ذلك
يـعود الى تـبـعـات الـقـرارات التي
أصــدرهــا مــجـــلس األمن الــدولي
ــوجـب الــفــصل بــحق الـــعــراق 
الـسـابع وأعـتــقـد أن وضـعـهـا في
الــبـــنك الــدولي وحتـت الــقــانــون
األمــريـــكي هــو من اجـل حــمــايــة
األموال الـعـراقـية مـن أية طـلـبات
قضـائيـة محـتملـة من قبـل دائن
وطــالـبي تــعـويــضــات ولـضــمـان
تـــســـديــد كـــامل الـــتــعـــويـــضــات
ـتبـقـيـة وهي بـحدود الـكويـتـيـة ا
5.2 مــلــيـار دوالر مـن اصل اكــثـر
ّ تسديدها). من 60 مليار دوالر 
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ـواطن من ذوي الدخل احملدود ا
ــة األزمـــة ودعـــمــــاً جلـــهـــود خـــلـــيـَّ
ـواجـهـة وبـاء كـورونـا. قـام الـبـنك
ــركـزي الـعـراقي بــفـتح حـسـابـ ا
مــصـرفـيـ لــصـالح وزارة الـعـمل
والـــشـــؤون االجــتـــمــاعـــيـــة بــاسم

حـــســاب الــتـــكــافل االجـــتــمــاعي)
مـــــوضــــحــــا ان احلــــســــاب (األول
بــالــديــنــار ويـحــمل الــرقم 70111
والــثــاني بــالــدوالر ويــحـمـل الـرقم
 60111 وســـيــخــصـــصــان جلــمع
الـتــبـرعـات اخلـاصَّـة بـتـمـويل هـذا

الـــــصــــــنـــــدوق).  واشـــــار  إلى أن
(عـملية التبـرع تتم عبر أي حساب
صارف العامة مـصرفي وبأي من ا
ــــة من داخـل الـــــعــــراق واخلـــــاصـَّ
ـكن االيـداع نـقـداً وخــارجه. كـمـا 
فـي اي مـصــرف بـعــد حتــديـد اسم

صـرفي) مضيفا احلـساب والرقم ا
ــصــارف ســتــقــوم بــتــحــويل ان( ا
عني ـبلغ مباشرة إلى احلساب ا ا
ــركــزي بــالــديــنــار أو فـي الــبــنك ا

الدوالر).
وبـحسب البيان فقد تضمن التبرع
لـــهــــذا الـــصـــنـــدوق إيـــداع رواتب
رئـــيس مـــجـــلس الـــوزراء لـــشـــهــر
نـــــــيـــــــســـــــان  الـــــــوزراء ومـن هم
بــــدرجـــتــــهم. واكــــد إيـــداع رواتب
ـــركــزي ـــســـؤولــ فـي الــبـــنك ا ا
لــشـهـر نـيـســان في هـذا احلـسـاب.
ووجـه الـــــــبـــــــيـــــــان ( دعـــــــوة إلى
ؤسسات العامة واخلاصَّة وإلى ا
عـنوي األشـخاص الطـبيعـي وا
لـلتـبرع دعـماً لهـذا اجلهـد الطوعي
الــتـضـامـني الـذي يـهـدف إلى رص
الـــصـــفـــوف وحتـــشـــيـــد اجلـــهــود
ــواجــهــة وبــاء كــورونــا وتــقـد
الـعون للعوائل التي يتطلب دعمها
والــــــتـي حلــــــقت بــــــهــــــا أضــــــرار
بــســـــــــــبب اإلجــراءات الـوقــائـيـة
ة األزمة الـتي اضـطرت إلـيهـا خـليـَّ
مـثل حـظر الـتجـوال وما تـسبب به
ــــــصـــــادر أرزاق تــــــلك مـن قـــــطـع 

العوائل).
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حتــدثت صــحــيــفــة االنــدبـنــدنت
الــبـريــطـانــيـة عن كــيـفــيـة انــقـاذ
الــشــرطــة الــعـراقــيــة لــعــروسـ
واجهـا تـهديـدا بالـغـاء زواجهـما
جـراء فـايـروس كـورونـا . وقـالت
في تــــقــــريــــر مــــصــــور رصــــدته
(الـــــزمــــان) امـس (طــــلـب طــــالب
عـــراقي وخـــطـــيــبـــته مـــســـاعــدة

الشـرطة إلنـقـاذ زفافـهمـا الذي 
إلـغــاؤه تـقـريـبًـا بــسـبب جـائـحـة
فــيــروس كــورونــا. أحــمــد خــالـد
الكـعبي   23 سنـة خـطب رقـية
ـاضي.  وكان رحـيم منـذ الـعـام ا
الزوجان يخططان إلقامة احتفال
كبـيـر مع العـائـلة واألصـدقاء في
قدسة. مدينة النجف اجلنوبية ا
لــكـن خــطــطــهـم ألــغــيت بــعــد أن
أمرت الـسلطـات العـراقية بـحظر
التـجوال إلبـطاء انـتشـار فيروس
كـــورونــا وحــظــر الـــتــجــمــعــات
الـعـامـة الـكـبـيـرة وإغالق قـاعـات
األفراح.جاء الكعبي بـخطة بديلة
لتـأجيل الـزفاف وطـلب من قوات

األمن احملــلـيـة مــسـاعــدته.وفـرت
ـوسـيـقى والـسـيارات الـشـرطـة ا
لـلـعـريس ونـقـلت الـسـيدة رحـيم
إلى مــنـزل الــعـائــلـة في احــتـفـال
صغير من ستة أشخاص فقط).
وكــــان مــــحـــافظ الــــنــــجف لـــؤي
الـــيــاســـري قــد اطـــلق قـــبل ايــام
مـــبــادرة لـــلـــشـــبـــاب الـــراغـــبــ
بـــالــــزواج أثـــنــــاء  مـــدة حــــظـــر
التـجوال تتـضمن  تـوفيـر سيارة

جنـــدة وعــجالت أخـــرى تــابـــعــة
لـــقــيــادة الــشـــرطــة لــغــرض زفــة
الــعـــريــســـ  وكـــذلك تـــهــيـــئــة
ســـــيـــــارتـــــ أخـــــريـــــ لـــــذوي
الــعـــروســـ  لـــيـــمـــتـــكــنـــوا من
مـرافـقـتــهم أثـنـاء حـفل الـزفـاف .
ـكتـب اليـاسـري عنه ونـقل بيـان 
(دعـمـة جلـمـيع طـبـقـات اجملـتـمع
واألخــذ بـيــد اجلـمــيع  لـتــجـاوز
ـرضـية  األزمة بـأقل اخلـسـائر ا
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سـجـلت مـخـتـبـرات وزارة الـصـحـة
والـبـيـئة امس  26 اصـابـة جـديدة
بـفـايـروس كـورونـا وسـط تـوقـعات
بـتـحـقـيق الـنـصـر عـلـى الـفـايروس
الـــتـــاجـي بـــعـــد تـــدني مـــســـتـــوى
االصــابـات  . وشـدد بـيـان لـلـوزارة
تـلقته (الـزمان) امس على (ضرورة
االســـتــمــرار بـــتــنــفـــيــذ الــقــرارات
والـتـوجـيـهـات الـصـادرة عن خـلـية
االزمـــة الــتي مـن شــأنــهـــا ضــمــان
احـتواء االصابـات ومنع تفـشيها),
واشــار الـبـيـان الى ان (مـخـتـبـرات
الــصـــحــة اخملــتــصــة اجــرت خالل
ـاضـية 2376 فـحـصا الـسـاعـات ا
بـضمنها مختبرات أقليم كردستان
وبـــذلـك يــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ـوذجا) ,واضاف األزمة 37791 
انـه ( تسجيل 26 أصـابة مؤكدة
تـــــــــوزعت بـــــــــواقع  3 فـي كـل من
الــرصـافــة ومــديـنــة الـطب وواسط
والـــديــوانـــيــة وواحـــدة في كل من
الـكـرخ  ومـيـسـان وحـالـتـ في كل
مـن الـــــــنــــــجـف وذي قــــــار و 6فـي

الـبـصرة) ,مـؤكـدا (تسـجيل حـالتي
وفـــاة  واحــدة في الــكــرخ واخــرى
ـديـنـة الـطب) ,مـبـيـنـا ان (حـاالت
الــشـفــاء بـلـغت 77 تــوزعت بـواقع
 25 فـي الــرصــافـة و 3 فـي الــكـرخ
و 14 فـي الــــــــــــنــــــــــــجـف و 8 فـي
الـــســـلـــيــمـــانـــيــة و 11 فـي اربــيل
وحـالتـ في كل من كربالء وديالى
وواحـــدة في كـــركـــوك والـــبـــصــرة
وبــابل و 9 فـي ذي قـار) ,وتــابع ان
(مـــجــمــوع االصـــابــات الـــكــلي في
عـمـوم العـراق بلغ 1378 بـضمـنها
وفــيـات  78 وحــاالت شـفـاء 717).
واعـلنت وزارة اخلارجـية عن بلوغ
مـجـموع االصـابات بـ الـعراقـي
تـحدث في اخلارج   243 . وقـال ا
بـأسم الـوزارة احمـد الصـحاف في
بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
ان (الـوزارة سـجلت  5حـاالت وفاة
غـترب 4 جـديدة بـ العـراقيـ ا
مــنـهـا في بـريــطـانـيـا وواحـدة  في
الــســويـد وتــشــخـيص  10 حــاالت
جــــديـــــدة في الــــســــويــــد و  7 في
بــريــطـانــيـا وواحــدة في روســيـا),
مـبيـنا ان (الـعدد الـكلي لـلمـصاب
لــلـعـراقـيـ في عــمـوم الـعـالم  بـلغ

243 . الفــــتـــا الى ان ( مــــجـــمـــوع
حــاالت الـــوفــاة في عــمــوم الــعــالم
بــلـغت  26 كــانت بـواقع  13حــالـة
فـي بريـطـانـيا و 4 فـي السـويد و3
ـــتــحــدة ــانــيـــا والــواليــات ا فـي ا
ـارك وواحــدة في بـلـجــيـكـا  والـد
مـقـابل  52حـالـة شـفـاء). فـيـمـا أكد
ـيـة مــديـر مــنـظــمـة الــصـحــة الـعــا
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم أن كـــورونـــا
يــنـتـشــر بـسـرعـة ويــتـراجع بـبطء
داعـــيــا الـــدول الـــتي تــرغـب بــرفع
بـعض القـيود بعـد حتسن وضـعها
الـــصــحي الى ضـــرورة ان يــحــدث
ذلـك بـــــبـطء وبــــــشـــــكـل مـــــدروس.
واضــــــــاف أدهــــــــانــــــــوم  امس ان
ــنـظـمـة سـنـتــنـشـر مـذكـرة من 6 (ا
فـقرات كتـوجيهـات أساسيـة للدول

الراغبة برفع القيود).
ــــركــــزي الـى ذلك فــــتـح الــــبــــنـك ا
الـــعــراقي حـــســابـــ مــصـــرفــيــ
ـواطـنـ ـبـادرة دعم ا خــاصـ  
مـن ذوي الـدخل احملــدود لــلــتــلـقي
الــتـبـرعــات. وقـال الـبــنك في بـيـان
تـلقـته (الزمـان) امس انه (اسـتنادا
إلـى كـتـاب األمـانـة الــعـامّـة جملـلس
ـــبـــادرة دعم ـــتـــعـــلق  الـــوزراء ا
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اإلعالم والــعالقــات الـعــامـة في
ستنصرية محاضرة اجلامعة ا
إلـكــتـرونـيـة عن دور اإلعالم في
مـــــواجـــــهــــة أزمـــــة  كـــــورونــــا
ـشاركـة مسـؤولي الـشعب في
اجلـامــعــة. وهــدفت احملــاضـرة
التي ألقتها مـدير القسم فاطمة
ســلـومي إلى (تــسـلــيط الـضـوء
عــلى دور اإلعـالم في مــواجــهـة
جـائــحـة كـورونـا الـتي تـعـد من
ــشـــكالت الــصـــحــيــة أخـــطــر ا
واجــهــهــا الــعــالم في الــتــاريخ
احلـــديـث وتـــوضـــيح أهـــمـــيـــة
وســـــائـل اإلعالم والـــــتـــــواصل
اإلجـتـمـاعي اخملـتـلـفـة فـي نـشر
الـوعي والـثقـافـة الـصحـيـة ب
ــواطـــنــ وفـــعــالـــيــتـــهــا في ا
الـــــــتــــــعــــــريـف بــــــاإلجــــــراءات
اإلضــطــراريــة الــتي تــتــخــذهــا
احلــكـــومـــات ومـــؤســـســـاتـــهــا
اخملـــتــصـــة إلدارة هـــذه األزمــة
والتقليل من تأثيراتها السلبية

على اجملتمع).

الدورات). فـيمـا شرعت الوزارة
ـشــروع زراعــة بـذور مــلــيـون
شــجـــرة . واوضح الـــبـــيــان ان
ــشـــروع يــهــدف الـى تــزويــد (ا
ـــنـــطـــقــة ـــطـــار وا بـــلـــديــات ا
اخلــضــراء والـــكــرادة والــدورة
والـصـدر والــرشـيـد بــاألشـجـار
والـبـذور لألسـهـام في االكـتـفـاء
الــذاتي من إنــتـاجـيــة االشـجـار
ـــديـــنــة ـالئـــمـــة  من االنـــواع ا
ـشروع بـغـداد) الفـتـا الى ان (ا
اجنـــز زراعــــة بـــذور الـــنـــخـــيل
ـــلــــوكي  الـــتي يــــتم جتـــريب ا
زراعــتــهــا ألول مـــرة في الــبالد
فـضال عـن إدخـال انـواع أخـرى
 جنـــاحــهـــا في احملـــافـــظــات
الـــعـــراقـــيـــة من الـــشـــمـــال إلى
اجلــــنــــوب فــــضـال عن تــــدريب
ـــهـــنـــدســـ مـــجـــمـــوعـــة من ا
الـــعـــامــلـــ في أمـــانــة بـــغــداد
والـــبـــلــديـــات في احملـــافـــظــات
الئــمـة والـتــعــريف بـاألنــواع ا
وطـرق زراعــتــهــا). وأقــام قـسم

بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الـــوزارة خـــولت اجلـــامـــعـــات
إقــامــة الــدورات اإللــكــتــرونــيـة
للراغب في الـتقد للدراسات
الـعـلـيـا لـنـيل شـهـادتي تـطـويـر
مـــهــارات احلـــاســوب والـــلــغــة
االنـكـلـيـزيـة عـلى ان يـتم اجـراء
االمـــتـــحـــان من اجـل اجـــتـــيــاز

واحلـــلـــول الــــتي ال تـــؤدي الى
إحــبــاط لــلــطــلــبـة) ,مــؤكـدا (ال
نــســتــطـيـع الـتــعــامل بــالــطـرق
النمطية والتقليدية في التعليم
والـــطـــالب االول عـــلى كـــلـــيـــته
ســيــتم تــعــيــيــنه ضــمن حــركـة
الك) ,وتــــابع ان (تــــقـــلــــيص ا
ــواد الـدراســيــة وارد ولـكن ال ا
وكـشف نــســتــطــيع الــغــاءهـا) ,
السهيل عن ان (مشـكلة التعليم
األهـــــلـي انه يـــــدار مـن بـــــعض
ـــســـتـــثـــمـــرين). ومـــضى الى ا
الـقـول (نحـن بحـاجـة إلى وقـفة
حــقــيــقــيـة لــتــقــو الــدراسـات
العليا في الـبالد الن هناك نحو
 20 الـف طــــالب لــــلــــدراســــات
الـــعــــلـــيــــا). وخــــولت الـــوزارة
اجلــامــعـــات بــإقــامــة الــدورات
اإللـــكــتــرونـــيــة لــلـــراغــبــ في
التقـد للدراسـات العليـا للعام
الـدراسي 2020 - 2021 وقـال
ــديــر الــعــام لــدائــرة الــبــحث ا
والــتـطــويــر غـســان حــمــيـد في
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عـــزا وزيـــر الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والــــبــــحث الــــعــــلــــمي قــــصي
ـــــشــــكالت الــــتي الــــســــهــــيل ا
يـواجـهـهـا الـتـعلـيم االهـلي الى
ادارتــه مـن قـــــــــــــبــل بـــــــــــــعـض
ستثمرين  مؤكدا ان الوزارة ا
رقـنـة قـيودهم لن تـتـخلـى عن ا
وهي تــبــحث عن مــعــاجلــات ال
حتبـط الطـلبـة في ظل تداعـيات
كورونا . وقال السهيل في لقاء
متلفز تـابعته (الزمان) امس ان
(مـعــاجلــات الـوزارة لــلــظـروف
الـــنــاجـــمـــة عن إجـــراءات مــنع
انـتــشــار فــايــروس كــورونـا لن
تــكــون مـــثــالــيــة) ,واضــاف ان
(اجلـــامـــعــات مـــنـــحت مـــرونــة
ــعـانــاة وقـد خــولـنـا لــتـقــديـر ا
صالحية منح  5درجات للطلبة
ـــــرقــــنــــة ولن نـــــتــــخـــــلى عن ا
قـــــيــــودهم) ,مــــشـــــيــــرا الى ان
(الــوزارة تـــبـــحث عـن اخملــارج
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أكد نـائب رئـيس الـوزراء لـشؤون
الـطاقـة وزيـر الـنـفط ثـامـر عـباس
الــغــضـــبــان  أن الــواقع اجلــديــد
للسوق النفطـية والتحديات التي
فُــرضت عــلـيــهــا بـعــد أزمــة وبـاء
كــورونـــا وتــســبــبـــهــا في ركــود
ي وتــــراكم لـالقـــتــــصــــاد الـــعــــا
مـخــزونـات الــنـفط اخلــام بـسـبب
تـقــيـيــد الـنــشـاطـات الــصـنــاعـيـة
والــتـــجــاريــة وحــركـــة الــطــيــران
وغــيـرهــا من الــنـشــاطــات حتـتم
نـتجـة للـنفط على جـميع الـدول ا
اتــخــاذ قـرارات جــريــئــة من أجل
مـعـاجلــة األزمـة واخلـروج مــنـهـا

بأقل اخلسائر.
وقال الغضـبان بعـد مشاركته في
اجتمـاع (أوبك +) إنه "كان يهـمنا
جــداً الــتــعــاون مع بــقــيــة الــدول
األعـــضــاء إلجـــراء هـــذا اخلــفض
الكبـير وهو أمـر اضطراري وفي
الــوقت ذاته جنـــتــهــد في إيــجــاد
بدائل من شأنـها أن تزيد واردات
الدولة من جهـة ومن جهة أخرى
ستويات التصفية إعادة النظر 
ومــســتــويــات اســتــخـدام الــنــفط
اخلـــــام في تـــــولــــيــــد الـــــطــــاقــــة
الـكـهــربـائـيــة وأن إدامـة إيـصـال
الـوقــود الى مــحـطــات الـكــهـربـاء
وبـــالـــذات الـــغـــاز هي من ضـــمن
أولـويـاتـنـا كـذلك هـنـاك مـراجـعة
دقيقة إلنتـاجية احلقول الـنفطية
مع مـنح األفضـلـيـة للـنـفـوط التي
تــدر مـــورداً مــالــيــاً عـــالــيــاً عــلى
أساس النوعـية". وأشار في بيان
تلقته (الزمـان) امس الى (متابعة
الـسـوق الــنـفـطـيـة بــالـتـعـاون مع
أعــضـــاء "أوبك" وحــلــفـــائــهــا من
خارجها والـعمل على اسـتقرارها
وإبعادها عن التذبذبات احلادة)
مــعـــربــاً عن (األمل فـي أن تــكــون
هذه اإلجراءات ناجعة وفاعلة في
خفض اخلزين والفـائض النفطي
مـع مـــــــــرور الــــــــوقـت). وتـــــــــابع
الـغــضـبــان أن (اجملـتــمـعــ عـبـر
دائـرة تــلـفــزيـونـيــة اتـفــقـوا عـلى
ـعدل 10مالي خـفض اإلنـتـاج 
بـرمــيل يـومـيــاً ابـتــداء من بـدايـة
ـدة شـهـرين ــقـبل و شـهـر آيـار ا
يـتــبــعه خـفض آخــر بــكـمــيـة أقل
تـقـدر بـ 8 ماليـ بـرمــيل يـومـيـاً
ـدة سـتــة أشـهـر  لـغــايـة نـهـايـة
الـســنــة احلـالــيـة  2020 ومن ثم
ســيــتم تــقــلــيص اخلــفض الى 6
ماليـ بــرمـيل طـيــلـة عـام 2021
وحتى نهاية شهر نيسان من عام

قصي السهيل

وحـــفــاظًــا عـــلى حــيـــاة وسالمــة
اجملــتـمع الــنــجـفي) مــشــيـرا الى
(تـــخـــصــيـص رقم هـــاتف جــوال
ــــــكــــــتـب احملــــــافظ - خــــــاص 
  - 07808428407 لــــلـــعــــوائل
الراغـبـة بزفـاف أبـنائـهم بـحسب
ـبــادرة). من جــهــة اخـرى هــذه ا
أمـرت سلـطـات سريـالنكـا بـحرق
جـــثث ضـــحـــايــا وبـــاء كـــورونــا
مـتــجـاهـلـة احـتــجـاجـات االقـلـيـة
ـــســـلــمـــة الــتي تـــطــالـب بــدفن ا
اجلــثـث طــبــقــا لــتــعــالــيم الــدين
االسالمي.وسـجـلت سـريالنـكـا 7
وفــيــات بـــالــفــيــروس حــتى االن
. وقامت ـسلم ثالثة منهم من ا
الــســلــطــات بــحــرق اجلــثث رغم
.وأكد تـوف اعتـراضات اقـارب ا
وزيــــر الـــــصــــحـــــة بــــافـــــيــــثــــرا
وانــيــاراتــشي انه (ســيــتـم حـرق
جـثـة أي شـخص يـتـوفى بـسـبب
كــوفــيـد- 19او يــشــتـبـه بـوفــاته
بــالــوبــاء). ولم تــمــانع مــنــظــمـة
ـــيــة دفـن جــثث الـــصـــحــة الـــعــا
الضـحايا وأكـدت في وقت سابق
انّ (جـــثث ضــحـــايــا الـــفــيــروس

كن دفنها او حرقها).
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اعـلـنت وزارة الـنقـل عن وصول
ـبـاشرة الـرحـلـة االستـثـنـائيـة ا
االولـى من مـالــيــزيـا الى مــطـار
بــغــداد الــدولي وعــلى مــتــنــهــا
 275 عـراقيـا كـانوا عـالـق في
ـبــور. وقـال الـوزيــر عـبـد كــواال
الــله لــعــيــبي فـي بـيــان تــلــقــته
(الــــــــزمـــــــــان) امـس ان (عــــــــدد
ــســافــرين الــذين  إعــادتـهم ا
على م طـائرة النـاقل الوطني
بــلغ 275 مـــســـافـــرا تـــنـــفـــيــذا
لقـرارات اللجـنة العـليا لـلصحة
والــسالمــة الــوطــنــيــة وخــلــيـة
االزمة وبـالتنـسيق مع الـسفارة
الـعـراقـيـة في مــالـيـزيـا لـغـرض
تـسـهـيل اجـراءات الـعـودة بـعـد
ـــنـــاشـــدات الـــتـي اطـــلـــقـــهـــا ا
الـــعــراقـــيـــ عـــبـــر الـــقـــنــوات
الــفـضــائـيـة ومــواقع الـتـواصل
االجــــــتـــــمـــــاعي) واضـــــاف ان
(جــمـــيع الـــوافــدين الـى مــطــار
بـغــداد الــدولي من الــعــراقــيـ
يخضعون لفحوصات دقيقة من
قـبل جلــان طـبـيــة مـتـخــصـصـة

معـتـمدة من قـبل وزارة الصـحة
لـلـكـشف والـتـأكـد من سالمـتـهم
سـتجد). من فايروس كـورونا ا
وكان مـدير عـام سلـطة الـطيران
ــدني دريــد يــحــيى جــاسم قـد ا
أعــــلـن عن إيـــــقــــاف تــــعـــــلــــيق
الـرحالت االســتـثــنــائـيــة وفـتح
ـطــارات الـعــراقـيـة. االجــواء وا
واكـدت وزارة اخلـارجـيـة عـودة
 324 عــراقـــيــاً عــبـــر رحــلــتــ
اسـتـثنـائـيـت من  مـصـر. وقال
ُــتـحـدّث بـاسـم الـوزارة أحـمـد ا
الصحّاف في بيان اطلعت عليه
(الـــزمــان) امـس  انه ( إعــداد
قـــوائم بـــأســـمـــاء الــعـــراقـــيــ
العـالق في مـصر و  تسـيير
رحـــلــتــ اســتــثـــنــائــيــتــ من
القاهرة إلى بغداد عـلى متنهما

.(  324مواطناً
مبيـنا ان (ذلك جاء بـتوجيه من
الــوزيــر مــحــمــد عــلي احلــكــيم
وبـالتـنـسـيق مع خلـيّـة األزمة و
الــــنــــقل واخلــــطـــوط اجلــــوّيـــة
الــعـــراقـــيّـــة وســفـــارتــنـــا لــدى
الـــــــــقـــــــــاهــــــــــرة والـــــــــكـــــــــادر

.( الدبلوماســـيّ
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 قـيل وكتب الكثير عن التغيرات احلياتية والفكرية في مجتمعات العالم التي
قـد تتـحـقق وإن بـدرجات مـتـفاوتـة بـعد أن يـصل وبـاء فيـروس كـورونا إلى
كن أن يصل إليه اإلنسان من نـهايته. وبُنيت تلك التوقعات على أساس ما 
قـنـاعـات جـديـدة بـشـأن بـعض األفـكــار والـسـلـوكـات والـقـيم والـنـظم الـتي
أنـشأتها حضارة العصـر وقبل اإلنسان أن يعيش ضمن معـطياتها أحياناً

عن قناعة وأحياناً عن إرغام.
عـطيات الـتي طرحت كـشعـار حيـاتي وجُنـدت الوسائل ومن بـ أبرز تـلك ا
ـارسته كـنمط حـيـاتي كان شـعار الـفردانـية إلقـناع عـموم الـناس بـقبـوله و
ـعـنـية ـنـغلـقـة عـلى الـذات احملكـومـة بـإمالءات حب الـنـفس األنـاني غيـر ا ا
ـطلـقة في التـعبـير والـتصرف بـحاجات وظـروف اآلخرين مـالكـة حريتـها ا
مارسة لالستهالك النهم اجملنون لكل ما تنتجه قدمة ا وبـالطبع بل وفي ا

ية من بضاعة مادية أو خدمية أو ترفيهية. ماكنة الرأسمالية العو
أفصحت عن ذلك الشعار رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر
ا يوجد فرد. فرد معني بنفسه أو عـندما أعلنت أنه ال توجد مجتمعـات وإ
اضية على األخص جزءاً أساسياً أصـبح ذلك القول عبر اخلمس سنـة ا

ية النيولبرالية الرأسمالية. من الثقافة العو
ـلـيـارات مـن الـبـشـر تـنــصـاع خـوفـاً وهـلــعـاً من زحف ودمـار وبـاء اآلن وا
كـورونا لـتوجـيهـات وقـرارات الكـثيـر من احلـكومـات بالـبقـاء في مـساكـنهم
ومـواجهة وحدتهم الذاتية ومحدودية حريتهم الشخصية ألن يقود ذلك إلى
الـبدء بطرح األسئلة حول اإلعالء اجملنون لـلفردانية واإلنزال الغريب ألهمية

ؤسساته ومجتمعاته? ومكانة االجتماع البشري 
ـعـزولـ في بـيوتـهم إال أن يالحـظـوا كيف أن ـكن لـلعـاقـلـ من أولئك ا ال 
يـاً حـامالً ألخـطـار هائـلـة غـيـر عابئ بـالـفـروقـات الطـبـقـية حـدثاً كـبـيـراً عـا
واالجـتـمـاعـيـة والـعـرقـيـة واحلـضــاريـة قـد أظـهـر في واقـعـهم الـيـومي الـذي
ـبالـغات الـسابـقـة في مدى حـرية اإلنـسان واسـتقاللـيته يـعيـشونه اآلن أن ا

الفردية وعدم حاجته للغير وصدقوها كانت وهماً يجب أن يفيقوا منه.
ذلك أن فـيروساً صغيراً قد استطاع أن يسـلب الفرد منهم ما كان يعتقد أن
ال أحـد يسـتطيع سـلبه أي حـرية احلـركة والـذهاب إلى حـيث يشاء من دون
عـائق وجعله يدرك أن حريته تلك مرتبطة أحياناً بحرية اآلخرين وأن قراره

الفردي محكوم بقرار اآلخرين.
في وحـدتـه في عـزلــته في بــيـتـه ال بـد أن فــردانـيــته عــرفت مــعـنى الــشـوق
جلـلـسـة عـائـلــيـة تـسـلـيه ألصـدقــاء يـبـعـدون عـنه الـضــجـر ويـشـاركـونه في
مـصابه بـينـما أدركت أن شـبكـات التـواصل االجتـماعي لـيست قـادرة على
أن حتل مـحل ضمـة احلـنان وابـتسـامة اإلشـفـاق والتـعاطف ودفء الـنفس
وهـو ينتـشر مع الـكلـمات والضـحك والتي وحـده االجتمـاع البـشري قادر

على أن يأتي بها برداً وسالماً على حياته.
ـبـدأ الـصنم عـنـد ذاك وإن بشـكل غـامض سـيـشعـر ذلك اإلنـسـان بفـشل ا
ـقدس للفردانـية في إعانته والتـخفيف من وحدته وسيـدرك أهمية أن يعود ا
صلـحة الـعامـة ويعلي من ـثل ا إلى احلـياة شـعار الوجـود اجلمـعي الذي 
فـضيـلة الـتـعاضـد والـتعـاون بـدالً من رذيلـة الـتنـافس الـتي نادت بـهـا ثقـافة

الفردانية بهوس ومبالغة.
عـند ذاك ستنجلي األهمية االجتماعية الكبرى للتوازن ب حرية الفرد وب

صلحة العامة. انصياعه إلرادة اجملتمع وحاجات ا
عـبر عدة قرون ظلت فردانية اإلنسان تعريفاً وهدفاً وسلوكاً جزءاً أساسياً
هيمـنة على العالم من إعالء في مـسيرة تنقالت إنـسان احلضارة الغـربية ا
ـان إلى إعالء شـأن الـقـوة الدارويـنـيـة إلى االعـتـمـاد الـكلـي على شـأن اإل
ـطاف إلى عـقالنيـة السوق الـعقل والعـقالنيـة التـقدمـية الـعلمـية لـينـتهي به ا
ـصـاحـبــة له. وفي كل مـرحـلـة حـاول اإلنــسـان الـرسـو عـلى فـهم والـرذائل ا
مـوزون موضـوعي إنـسـاني للـفـردانيـة خـصـوصاً بـشـأن ارتبـاطـهـا بقـيـمتي

احلرية والعدالة.
ـلـوءاً اآلن وقـد أثـبت وبـاء كـورونـا لإلنــسـان أن فـهـمه لـلـفـردانـيـة ال يـزال 
بـالنـواقص والـعلل هـنـاك أمل بأن يـفتـش اإلنسـان عن فهم
آخـر لـلــفـردانـيــة: فـهم قـائم عــلى تـشـابـك وتـنـاغم بـ
جــوانب احلـــريــة والــعـــدالــة والــتـــضــامن اإلنـــســاني
والـــعــقالنــيـــة احلــكــيـــمــة والــتــواضـع أمــام جــبــروت

الطبيعـــة.

مـا ان نـشـرت لي صـحـيـفـة الـزمـان يوم
الــــثالثـــاء   2020-4-7 احلـــوار الـــذي
اجـريته مع اجلرثـومة كورونا  عاودت
االتـصـال بـهـا   بعـد ان تـوفـر لـدي عدد

من االسئلة احلائرة   .
قـــلت له انــني ال اســـتــطــيع ان اســتــرد
اســئـلـتي مـثـلـمــا ال يـسـتـطـيع احـد ان
ـنـسـكب  نـتـيـجـة تهـشم ـاء ا يـسـتـرد ا
ـــنــاورة  من اجل قـــدح  بل واضــفت 
اقـنـاعه بـأجـراء احلوار  هل تـسـتـطيع
امـطـار تـهـطل  ان تـعـود ادراجـها  دون
ان تـسـقط عـلى االرض  ويـبـدو ان هذا
ــعـرفي راق له فــوافق عـلى االلــتـفـاف ا

مضض  وهكذا سألته اوال :-
{ كــــيف وجـــدت الــــعـــراقـــيــــ  هم شـــعب
يــسـتــحق الـرعــايـة بــعـد ســنـوات من الــقـحط
واحلـروب  والـدمـار بـكل مـا جـلـبت من فـزع
ومــاسي وتــشـرذم وبــيع وشــراء بــاحلــقـوق 
قـراطـية والـضحك عـلى الـذقـون بطـبـخـات د
مسـمومـة واماني جوفـاء وترهـيب وعنف اكل
االخــضــر والــيــابس وهــا انت تــطـل بـهــيــأتك
ـشـؤومـة عـلــيـنـا  انت تـثـيــر الـفـزع وتـهـدد ا

حياتنا اصال 
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- ســأكـون مــنـصــفـا في االجــابـة  انت
قـدمت لي  اعـذارا لـكي اكون بـعـيدا عن
الـعـراقيـ وهـذا ليس من اخـتـصاصي
بـل ولــيس من شــيـــمي  ولــكن اســألك
بـدوري مـاذا قـدم الـعـراقـيـون ألنـفـسـهم
اسي التي لـكي تنـتصـر ارادتهم عـلى ا
اوردتـها في سـؤالك  ال شكـوك لدي في
االعـداد الـهـائـلـة لـلـذين يـتـوجـهون الى
ـعـابـد االخـرى ـسـاجـد والـكـنـائس وا ا
ألداء الــصالة وطــلب الــصـحــة والـرزق
كما الشكوك لـدي في عدد العلماء لـهم  
الـعراقي في مجـاالت الطب والهندسة
والـعلوم االخـرى من حمورابي الى زها
ـــتــنـــبي الى حـــديــد  ومـن الــشـــاعــر ا
الئــة اجلــواهـــري والــســيــاب ونــازك ا
وعبد الرزاق عبد الواحد  بل ال شكوك
 لـدي في االرث احلضاري العظيم الذي
ـــــلـــــكـه الـــــعـــــراق  واذهل الـــــعـــــالم
ــعــرفــيــة وعــلى رأســهــا بــنــصـــوصه ا
ملحمة كلكامش  والفيلسوف احقيار .
ـاذا  ال شــكـوك لـدي في كـل ذلك  ولـكن 
يـرتـضي الـعـراق ان يقـوده نـرجـسـيون
اقـاموا احلـد  علـيه  احدهـم كان يـتلذذ
بـقـطع االلسـنـة  وحكـام اخـرون قطـعوا
ة قـلت لي عـلـيه فـرصـة احلـيـاة الـكـر
حسـنا انك تـريـدها مـكـاشفـة مـفتـوحـة 
لذلـك خذها مـني وليـس من هيأة قـلت  
الــنـزاهــة  ال يــوجـد عــقـد شــراء واحـد
لــــيس فـــيـه شـــبــــهـــة فــــســـاد  ولي ان
اســـتــثــنـي من ذلك االتـــفــاقــيـــات الــتي
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طــالـبت مــنـظــمـتــان تـطــلـقــان عـلى
نـــفــســيـــهــمـــا رابــطــة اجلـــامــعــات
والكلـيات األهلـية العراقـية ورابطة
وادي الـرافــدين لـتـنــمـيـة وتــطـويـر
الـتـعـلــيم الـعـالي األهــلي الـعـراقي
جهات عدة من بينها وزارة التعليم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي بـالـدعوة
إلى انــتـظــام الــطـلــبــة في الـدروس
وعـــدم االجنـــرار أمـــام الـــدعـــايـــات
صـلحة االنتـخابيـة التي ال تـخدم ا
الــعـامــة والـتـي سـيــتـضــرر مـنــهـا
ــؤســســات االســتـــاذ والــطــالـب وا
ـيـة عـلى الــسـواء عـلى حـد األكــاد
قـولـهـا. واقـتـرحت في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) ان (تـؤكد الـوزارة على أن
الـــعــام الــدراسـي مــســتـــمــر في كل
األحوال وتـطمـ الطـلبـة حول ذلك
من أجل اســــتـــقـــرارهم في الـــدرس
اإللكـتروني ومواصـلة التعـليم فيه
لـوجــود من يـضــلل الـطــلـبـة من أن
هـذا الـعـام الـدراسي سـوف يـؤجل
كـما وقـد بث إجـراء تخـفـيض كبـير
فـي األجـــور وغــيـــرهـــا). وطـــالـــبت
(بـتــحــفـيــز الــطـلــبــة عـلى تــســديـد
األجــور الــدراسـيــة والـتـي لم يـدفع
منها الطلبة سوى ثلثها بل أقل من
ذلك وفي مـعـظم جـامعـات وكـلـيات
العـراق; نتيـجة الغـلق القسـري لها
فـي مــــنـــاطـق الــــوسط واجلــــنـــوب
ومـنــاطق الـفـرات االوسط مـنـذ بـدء
الـعام الـدراسي بسـبب الـتظـاهرات
ي). واقتـرحت ايـضا والـوباء الـعـا
أن (تـتـعـهـد اجلــامـعـات والـكـلـيـات
لـلطـالب الذي يـسدد األجـور كامـلة

يـخـفض له مـا مـقـداره (مـن خـمـسة
ـــئــــة مـن األجـــور الى عــــشــــرة بــــا
الــــدراســـيـــة وحـــسـب صالحـــيـــات
مجالس اجلـامعات والـكليات ورفع
احلـــجـــز عـن أرصـــدة اجلـــامـــعــات
والــكـلــيـات الــتي وضــعـتــهـا وزارة
ـاليـة; لـكونـها مـسـألة خالفـية في ا
ــؤسـسـات فــرض الـضــرائب عـلى ا
ذات الـنـفع الـعـام ولـيس هـنـاك من
إشــارة تـذكــر في قــانــون الـتــعــلـيم
الــــعـــالي األهــــلي كــــمـــا وطــــالـــبت
بتـجميـد الضرائب وحـصة الوزارة

لهذا العام الدراسي).  
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وكــان عـــدد كـــبــيـــر من الـــهــيـــئــات
الـــــتــــدريـــــســـــيـــــة واحملــــاضـــــرين
وظف قد شكوا من اخلارجي وا
امتناع ورفض اجلامعات والكليات
االهـلـيـة من تـســديـد رواتـبـهم مـنـذ
ا جعل بعضهم يغادر أشهر عدة 
العمل او يتقدم بشكاوى الى وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
إلجـبـار هـذه اجلـامـعـات والـكـلـيـات
عــلى تـســديـد مــا بـذمــتـهــا بـعـد ان
الـية أوقـفت صـرف مسـتـحقـاتهـم ا
حتت ذريـعـة عــدم تـسـديـد الــطـلـبـة
لألقــــســـاط الــــســــنــــويــــة بـــســــبب
التظاهـرات وحظر التجـوال نتيجة
ــا دعــا  وزارة ي  لــلـــوبــاء الــعـــا
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
الى تـوجـيه اجلـامــعـات والـكـلـيـات
االهلـية ومـعهـد العلـم لـلدراسات
الـعـليـا بـضـمان حـقـوق تدريـسـيهم
بـاشرة بـصرف ما ومنـتسـبيـهم وا
تأخر من رواتبهم لألشهر السابقة.

وقال مدير دائرة الـتعليم اجلامعي
االهــلي ايـهــاب نـاجي الــعـتـابي إن
(وزارة الـتعـلـيم وجهـت اجلامـعات
والـكليـات االهلـية ومـعهـد العـلم
لــلـدراسـات الـعـلـيـا بـصـرف رواتب
تـدريـسـيــهم ومـنـتــسـبـيـهم ووضع
جدول زمني معلوم ومعلن لتسديد
ـتـرتبـة بـذمة ـاليـة ا ـسـتـحقـات ا ا
ــؤسـســات لــصــالح اســرهـا تــلك ا
التـدريسـية ومـنتسـبيـها). واضاف
ان (على مؤسـسات التـعليم االهلي
ـتـأخـرة لألشـهـر صـرف الــرواتب ا
ومة الـعمـلية الـسابقـة ضمـانا لـد
التـعـلـيـمـية واالسـتـقـرار الـوظـيفي
ــالي واالجـتـمــاعي ال سـيـمـا في وا

ظل أزمة فايروس كورونا).
وتـابـع ان (قـانـون الـتـعـلـيم االهـلي
الـــــنـــــافـــــذ ومن أحـــــكـــــام تـــــخص
االسـتــحـداث وغــيــرهـا حتــتم عـلى
ـؤســسـة ان تــكـون ذات اجلـهــات ا
قـــدرة مـــالــيـــة لـــســد مـــتـــطــلـــبــات
اجلـامـعــة/ الـكـلـيـة ومــنـهـا تـوفـيـر

رواتب ومستلزمات اخرى).
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وكـــانـت الــعـــديـــد من اجلـــامـــعــات
والكـليات االهـلية قـد أوقفت صرف
رواتب الـــهـــيـــئــات الـــتـــدريـــســـيــة
وظف حتت ذريعة عدم تسديد وا
الـطـلبـة لألقـساط الـسـنويـة بـسبب
التظاهرات وحظـر التجوال نتيجة
ي. من جهة ثـانية عبر للوباء الـعا
عدد من أعـضاء الهـيئـة التدريـسية
الـعامـل في اجلـامـعات والـكلـيات
االهـلــيــة عن امــتـعــاضــهم من عـدم
صـرف رواتــبـهـم مـنــذ شـهــور عـدة

وطالـبـوا التـعلـيم األهلي في وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
بــــــــالـــــــتــــــــدخـل مـن اجـل صـــــــرف
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واكـد هـؤالء األسـاتـذة ان (الـتـعـلـيم
األهــلي مـشــروع جتـاري جملــمـوعـة
ـســتـثــمـرين يــتـعــرض لـلـربح من ا

واخلسارة وانهم غير معني بعدم
تسديد الطلبة لألقساط السنوية).
وتابع األساتـذة ان (بعض الـكليات
تـــرفض دفـع راتـــبـــهم خالل فـــتـــرة
التظاهرات مع انـهم كانوا ملتزم
بــالـــدوام الـــيــومـي وان الــتـــعـــلــيم
األهـــــــلي فـي الـــــــوزارة ال تـــــــداعي

بحقوقهم ألسباب مجهولة).

واضـافـوا ان (الـسـنــوات الـسـابـقـة
ــــشــــاريع عــــنــــدمــــا كــــانت هــــذه ا
الـتـجـاريـة حتـقق أربـاحـا طـائـلة لم
تــــبــــادر اداراتــــهــــا الى زيــــادة في
الـرواتب الشـهـرية بل عـلى الـعكس
راحت بـعــضـهـا تــسـتـهــ بـكـرامـة
األسـتـاذ وتـقـلص مسـتـحـقـاتهم وال

تصرفها اثناء العطلة الصيفية).

شـهــدهـا الـعـراق ومـازال يـشـهـدهـا في
مــنـظــومـة تــضــامن تـســتـحق االنــحـاء
تـــقــديــرا لــهـــا. عــلى اي حــال  اخــذت
تي واالنـكفـاء الى ابعد بـاالعتـبار هـز
زاوية مع استمرار مواظبات العراقي
تــــــــلـك  خـــــــاصــــــــة وانــــــــهـم بـــــــدأوا

يستحضرون رصيدهم من الشهامة. 
ــفـــيـــد  انـــتم شـــعب بـــاالخـــتـــصـــار ا

تلتقطون انفسكم خالل الشدائد   
كـان من خطـطي ان انفـذ لكم  من خالل
الــفـــســاد الــســيــاسـي  وفــســاد نــيــات
الـبـعض  لـكني سـقـطت في احملـظور 
اعــني ارصــدتــكم من الــنـخــوة واالثـرة
احلـسنـة والذكـاء الذي واجـهني  كنت
اتـوقـعـهـا عـمـلـيـة سـهـلـة  بـسـهـولـة مـا
تــوفـر لي فـي ايـطـالــيـا مــثال . عـلى اي
حـال انــهـا  جتـربـة مـريـرة  لي مـثـلـمـا

هي جتربة مريرة لكم .
ـصـطـلـحات الـتي { لـقـد اعـجـبـتـني يـعض ا
ـفـيد وردت عـلى لـسـانـك ومـنـهـا االخـتـصـارا
الـذي نـشكـوا من نـدرته في مواجـهـة الثـرثرة
ـقـاهـي ومـنـهـا مــقـهى حـافظ اجلـامــحـة في ا
عـندمـا الـتقي فـيه مع اصـدقائي يـوم اجلمـعة
ـتـنـبي عـلى مـرأى  اكـداس الـكـتب بـشـارع ا

التي تنتظر القراءة .
- الـــبــعض مــنـــا ان لم اقل االغـــلــبــيــة
ـطلقة  تلوك اخبـار الفساد السياسي ا
ـبطـنة  والـنـكات الـفـاحشـة واالمـثلـة ا
فاجئ ومنها  ما ينطبق على وجودك ا
اخلــطـيــر بـيــنـنــا (  ام حـسـ  كــنـتي
) لــقــد كــانت بــوحـــده صــرتي بــثــنـــ
ـشـؤومـة خـارج احلـسـابـات اطـاللـتك ا
ـعـقـولـة   وبـتـوضـيح اضـافي  غـيـر ا
لـي ان اتــــوقف   واضــــرب لـك مــــثـــاال
واحــدا فــقط عــلــيـهــا  كــأن يــتــخـذ كل
الـفـاسـدين الـعـراقـيـ قـرارا  بـالـتـوبـة
والـتنصل من عاداتهم الدنيئة بالسرقة
شروع واحملسوبية واالستحواذ غير ا
ــال الـعــام ويــقـررون والــســطـو عــلى ا
اعادة كل ما سرقوه الى خزينة الدولة.
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ـثال لـقـد حـرصت ان اشـيـر الى هـذا  ا
ـــتـــوقع الني ال اعـــتــقـــد في كل غـــيــر ا
احلـسـابات انك  سـتـتنـصل عن نـزعتك
اخلــبــيــثــة  وتــتــحــول الى حــمل وديع
مـــســالـم  وتــعـــتـــذر عن الــعـــمـــصــائب
والـويالت الـتـي تـسـببـت بـهـا لـلـبـشر 
حـــالك ال يـــخــتـــلف عن حـــال جـــراثــيم
بـهيئات صغيرة ال ترى بالع اجملردة
 او جـراثـيم بـهـيـئـات انـيـقـة وربـطـات
او مــســوح ورع خــادع  عـلى اى عــنق 
حــال هل لـديك قـراءة  عن الـعـراق بـعـد
انـدحارك   انا ال اطلب مـنك ان تساعد
الــعـــراقــيــ عــلى  جتـــاوز مــخــلــفــات
رون به  وال الـظـرف العـصيب الـذي 
في اعــتــقـادي انك تــسـتــطـيع ان تــقـدم
حـسنة واحـدة ولو ضئيـلة  انك مكون
ـقـايــيس ال تـخـتـلف عن وحــشي بـكل ا
اجلــراثـيم االخــرى الـتي لـيـس لـهـا من
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ولـكن ضرورات احلـوار حتتم عـليك ان
تــصــارحــني وان ال تــخــون حــقــيــقــتك

الـوبائيـة التي حترص علـيها  اياك ان
تـتــصـرف كـبـطـران عـلى غـرار مـا فـعـله
بـطران كولـومبي عندمـا توقــــــــف عند
بـيت يـحـتـرق وتـوقـف لـيـسـأل صـاحـبة
الـبيت الـتي كانت تـنتـحب وتسـتغيث 
وســألـهــا بـكـل بـرود هل تــسـمــحـ لي
سـيدتي ان اشعل سكارتي من نار بيتك

احملـترق .
  {حـــســـنـــا انـــا لـــست بـــطـــرانـــا مـــثل ذلك
الـكـولومـبي ولـكن انت  تضـربـني على رأسي
واصابـعك ب اسناني  لقد حذر كوفي انان
ـتـحـدة من هـذا االمـ الـعـام االسـبق لال ا
ا تسحق هذه سـؤول  اذ ر التـصرف غير ا
الـضـربـة  اصابع اخلـصم الـتي وضـعـها في

ه  نتيجة قوة الضربة فم غر
-  سـأكـون صريـحا مـعك انـني لم اعدم
فـرصتي بل سـوف استثـمرها اسـتثمار
كـــائن احــتــكــاري لـــيس لــديه هــدف اال
من طـموحي ان ازوركم فـتوح  الـربح ا
مـــجــددا مـــســتـــغال اي ثـــغــرة اجـــدهــا
مـنـاسـبـة لي واقـيم لـديـكم ضـيـفـا قاتال
فـي كل احلـســابــات واذا لم تـصــدق مـا
اقـوله  عـلـيك مراجـعـة تقـريـر صادرمن
يـة حذرت فيه من مـنظـمة الصـحة الـعا
احــتـمــال عـودتـي الى  الـبــشـر بــهـيــئـة
جــديــدة  وعـلــيك ايــضــا ان تــسـتــعــيـد
مـعـلومـاتك عن احلـربـاء لكي تـتـأكد من
صـــحــة اشــارتي هـــذه مع ان احلــربــاء
ـكن اكتـشاف وجـودها فـكيف بـشأني
والـبـشر ال يـستـطـيعـون رؤيـتي بالـع
اجملـردة .  بيني وبينكم حرب عصابات
كــر وفـر   وهـذا مــا يـبـيح مــشـروعـيـة
وجـودي في هـذا الـعـالم  كـمـا التـنسى
انــني اقـوى من الـبـشـر في كل االحـوال
اذ استطيع ان استبدل هيأتي  وعندها
سـيـمر وقت طـويل قبل ايـجاد لـقاح  او

دواء يـــقـــهــرنـي    لــقـــد روج الـــرئــيس
تــــرامـب الى الــــدواء ( هـــــيــــدروكــــسي
كافحة (زميلي) )  اخملصص  كـلوروك
الريا واالستعانة به  مع كل فـايروس ا
فـوارق االخـتـصـاص  واخـرون روجوا
ـســحــوبــة من مــرضى الـى الـبـالزمــة ا
شــــفـــوا مــــني   والـــبــــعض اكــــتـــفـــوا
عـنى اوضح ليس هناك سكـنات   بـا
دواء شـــــــاف  حـــــــتى االن  الـــــــكـل في
مــحـطـات الـتـجــريب والـعـهـدة في هـذه
ية  الروايات على منظمة الصحة العا
والتـنـسى ان لدي فـريقـا منـاصرا  اكـثر
خــســة من خــسـتي  مــنــتـشــرين في كل
ارجـاء العـالم (ال يخلـو زور من الواوية
) هذا مثل عراقي وليس  من انتاجي  
ثل الـعراقي بل ايـضـا ينـطبق عـليـهم ا
االخــر (صــقــر اوفـيــلح )الــذي اليــجـلب
لـــصـــاحــبـه خالل جــوالت الـــصـــيــد اال
يتة االفـاعي والعقارب النافقة  اعني ا
ــــنــــاصـــــرين كل  اقــــصـــــد بــــهــــؤالء ا
ااالحــــــتـــــكــــــاريـــــ واخــــــرين الــــــذين
حتـــــــــــــــــــركـــهم االحـــقـــاد واال كـــيف
تــفــســر هـذا الــكم الــهــائل من االخــبـار
الـــزائـــفـــة الــتـي تـــدعم حـــروبي . لـــقــد
اسـتـدرجـتـني وها انـا اعـتـرف  بـبعض
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{ لقـد وصفت نفـسك باخلسـيس وهذا سيد
االعــتـرافـات  ورغـم انـنـا نــخـافك ونــهـلع من
غــدرك ولــكن احلــرب سـجــال بــيــنــنــا وبـيــنك
وبــقـدر مــا يـتــعـلق االمــر بـنــا عـراقــيـا  لـدي
ـــاء  مـــتـــوفــر اخـــبـــار لـــيــسـت ســـارة لك  ا
ـعـقـمـات مـتـوفـرة في وكــــــذلـك الـصـابـون وا
االسـواق والـعراقـيـون بـدأوا يـعـون مـخـاطرك
وروح الــتـضــامن والــتـكــافل في سن الــرشـد
هـــذه الـــروح  عــابـــرة لـــلــطـــوائف بــيـــنـــهم   

ـعيبة  ال نـاطق واالحزاب  والسـياسات ا وا
اجـزم ان كـل الـعــراقــيـ عــلى هــذا االيــقـاع
الشـريف او خالف ذلك   (ال يـزكي النـفوس
اال الـله)    هـنـاك حـراك  شـديـد في الـعراق
ألن تـــكــون الــبالد  كل الـــبالد   صــيــدلــيــة
ادويــة شــافــيــة في مـــواجــهــتك  انــا هــنــا ال
ـستحـضرات الـتي باشرت تـنتـجها اقـصد  ا
ــا ايـضـا وا مـصـانع االدويــة بـهــمـة عـالــيـة 
ــســـتــحـــضــرات الـــتي تـــنــتـــجـــهــا الـــنــفس ا
الــعـــــــــراقـــيــة بـــكل مـــا تــمـــلك من نـــخــوة 
باالسـماء  وعلى مد الـبصر و .. و ..ومواطن
عـــراقـي صــــاحب ســــيـــارة (كــــيـه ) اقـــتــــلع
مــقــاعــدهــا ووضـع بــدلــهــا ســريــر مــتــحــرك
(ســــــــــــديـــة)  وطـــلـى الـــســـيــــارة بـــالـــلـــون
االبـيــــض وانـضم متـطـوعـا بهـا الى اسـطول
ســـــيــــارات شـــــعـــــبـــــة الــــطـــــوار فـي احــــد
ـرضى ــعــدة ألسـتــقــبــال ا ـســتــشــفـيــات ا ا
ا سببته انت  وقد ابلغ اهله بكل صاب  ا
وضـوح انه لن يـعـود الـيـهم  اال بـانـتـهـاء هذا

الظرف العصيب.
WOŁ—U  ZzU²½

العراقيون االن على الطريق واخلوف بعد كل
الـــذي جـــرى  مـــازال مـــنك  ومن نـــتـــائـــجك
الكـارثية  واخلـوف ايضا من ان نـنشغل في
االحـتـفــال في الـقـضـاء عـلــيك قـبل ان نـتـأكـد
تــمــامــا مـن دحــرك  او ان يــتــأخــر (عــمـال)
التـنـظـيف من ازالـة مـخـلـفـاتك   ومـايـحصل
بــعــد ذلك من الــدخــول في مــتــوالــيــة نــقــاهـة
مـغـشـوشـة  تـدفـعــنـا الى ثـقـافـة االسـتـرخـاء

واستجمام  زائف طويل .
 ومن قــــائـــمــــة اخملـــاوف االخــــرى  ان جنـــد
انـفـسـنا مـجـددا امـام واقعـة  طـعـنات مـحـلـية
لعـراقيـ من عشـاق اخلنـادق   انا  احتدث
هنا مسـتعينا بخالصة قالها جيفارا (طعنات
االقربـون تكون اشد ألنـها تأتي مـن مسافات

قريبة ) .

تطوع جتري تعقيما حملال جتارية  دني وا rOIFð∫ عناصر من الدفاع ا
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صـلحـة شخـصيـة مع أحد ألكن صـريحـا كفـاية فـالقـضيـة ليـست مرتـبطـة 
ولـكن ألننا ملـننا من تـلك األوضاع الصـعبة التـي إرغمنا أن نـعيشـها كنخب
وكـشـعب في ظـل حتـديـات كـبــيـرة ال تـطـيـق الـتـعـامـل مـعـهـا كــبـريـات الـدول
واحلـكومات من حروب وحصارات وأغراض طائفية وإنفالت أمني ومنافسة
غـير إيجـابية وفـساد أهلك احلـرث والنـسل  ورغبنـا على الدوام في حـكومة
ـتعاقـبة في خـدمة الشـعب وتمنـينا تلـتفت لـهذا  وتمـنينـا جناح احلـكومات ا
عتذر كلف ا ان وكذلك ا تـمرير حكومة السيد محمد تـوفيق عالوي في البر
كلف اجلديد الـسيد عدنان الـزرفي وليست لنا مـعه مصلحة ولن تـكون مع ا
الـسيـد مصـطـفى الكـاظـمي الذي أجـمـعت علـيه الـقوى الـسيـاسـية  وهـو ما
يـدفع إلى الـتـفـاؤل احلذر خـاصـة وأن الـقـوى الـشـيـعيـة األسـاسـيـة مـجـمـعة
بـالفـعل علـى ترشـيحه كـمـا أنه هذا الـترشـيح الـذي أعقـبه تـكلـيف من رئيس
اجلـمـهـوريـة برهـم صالـح حاز الـرضـا والـقـبـول من األكـراد والـسـنـة   وقد
أصـدر رئيس حـكومـة كـردستـان نيـجـيرفـان بـرزاني بيـانا أيـد فـيه التـرشيح
ــكن تـفـسـيـر والـتـكـالـيـف  كـمـا أن الـقـوى الــسـنـيـة أجــمـعت عـلى ذلك  و
حـضور الـشخـصـيات الـتالـيـة جللـسـة التـكلـيف في قـصر الـسالم بـوصفـها
مـوافقـات كامـلة حـيث حضـر رئيس الـوزراء السـابق حيـدر العبـادي ورئيس
حتـالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار احلـكمة السيد عمار احلكيم وهي

إشارة مهمة على إجماع الشيعة على تكليف الكاظمي .
ـاليـة ورئـيس ديوان إقـلـيم كردسـتان في اجلـانب اآلخـر كان حـضور وزيـر ا

السابق فؤاد حس رسالة ضمنية من أربيل على القبول والتأييد .
اجلـانب الــسـيــاسي وبـعــد إجـتــمـاع حتـالـف الـقــوى وإصـداره بـ تــرحـيب
ان محـمد احلـلبوسي لـلتـكليف بـتكلـيف الكـاظمي  فأن حـضور رئـيس البـر
مـؤشر على أن جلـسة التـصويت ستكـون سلسـة وكان الفتا حـضور قيادات
سـنية فاعـلة كمـحمد تـميم وزير التـربية الـسابق وميـسون الدمـلوجي إضافة

إلى رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصاحلي . 
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى مـتـمـثال بـرئـيـسه فـائق زيـدان والـقـاضي اخملـضرم
مـدحت احملـمود أكـمل حـلـقـات اإلجمـاع الـسـيـاسي والـقانـوني وكـانت كـلـمة
ـضي في عقـد جلـسة الـرئيس صـالح معـبرة عن رغـبـة في حلـحلـة األمور وا
قـبلـة لقـضايـا اإلقتـصاد ووبـاء كورونا واألمن الـتصويـت لتلـتفت احلـكومـة ا
واحلـوار اإلستراتيجي مع واشنطن حول الـعالقة مع بغداد ومصير الوجود

األمريكي وعملية اإلنسحاب .
يـكفي ماضاع من جهد ووقت وعلينا اإلسراع بتمرير احلكومة لنلبي مطالب
الـشعب احلقة ونكمل حلقات العملية السياسية ونغادر
دائـرة األزمات  فالعراقيون يـستحقون األفضل والبد
من ضـمان حتقيق تـطلعاتهم اإلنـسانية السـيما وإنها
الفرصة األخيرة لإلستقرار وعدم إشعال الفتنة .   
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بغداد

bFÝ ‰œUŽ

ـهـدي مع عــقـدهـا الــسـيــد عـادل عـبــد ا
الصيني 

لـــقــد حـــاول غـــلق حـــنــفـــيـــة الــفـــســاد
بـاتـفـاقـيـات مـقـايـضه بـالـنفـط العـراقي
من اين فـمن ايـن يـسرقـون ويـنـهـبـون  
لـكـن البـاس من هـل يـكــفــيك مــا قــلـتـه 
هـنـاك عـيـنـات فـسـاد غـير االسـتـرسـال 
مرئية ويعتبرنها شطارة  اال جتد معي
ـــثل الــعــراقي ( اخـــو اخــيــته)هــو ان ا
تـسـويق لـلـفـسـاد  اذا اخـذت انه يـشـير
ـفتوحة نـافسة ا الى اعـتماد الـبعض ا
حلـسـاب احلصـول علـى مكـاسب بغض
الـــنـــظـــر ان كـــان ذلك يـــلـــحق الـــضــرر
انـه يــــقــــضي عــــلى قــــيم بــــاالخــــرين  
ــعــنى مــضــاف هــنـاك الــتــضــامن  و
ـنظـومة فـاسـدون عراقـيون من خـارج ا
ــتــنــفــذة احلــكــومــيــة والــســيــاســيــة ا
لـــصـــوص وجتـــار عـــمـــلـــة وبـــضـــائع
ومــــروجي اشـــاعــــات وفـــ وتـــشـــرذم
واصــحـاب حلـى يـتــحـدثــون عن الـورع

لكنهم  ليسوا كذلك.
WO³KÝ d¼«uþ

{ انت تـتــحـدث عن الــظـواهـر الــسـلــبـيـة في
مع ان هـنـاك حـراكا الـعـراق وكـأنهـا قـدر له 
مـتــواصال في الـتــصـدي لــتـلك الــظـواهـر وال
اذا تفـسر ازدحام السجون بفاسدين نالوا
اجلـــزاء الــعـــادل ولك ان تـــطــلع عـــلى اعــداد
الــذين هــربـــوا الى خــارج الــبـالد خــوفــا من
الحقة الـقضائية  عمـلية تنظيف البالد من ا
الـفـاسـدين  مـسـتـمـرة ولـكن اعـتـرف لـك انـها
بـطــيـئـة عــمـومــا وحتـتـاج الى تــسـريع واالمل
ـقـبلـة  عـلى اي حال  اردت ان بـاحلـكومـة ا
ـــا تـــخـــشى ان اي  ـــا تـــخـــاف  اســـألك 

يعترضك واحتمال ان يقضي عليك .
اكــثــر مـخــاوفي - ســؤال وجــيه جــدا  
ـنـعـني  ان اخـذ فـرصـتي مـن  احبـاط 
زيد من االجساد بـاالكتساح واحتالل ا
ة الـبشرية  اخلطـر احملدق بي  العز
الـتي تـتحـلى بهـا الكـوادر الطـبيـة على
تـعدد اصنافـها وهي تواصل العمل في

اخلط االول 
 اجـد نفـسي اخوض معـركتي بـخسارة
الفــته نـتــيـجــة االصـرار بــالـعــمل الـذي
تـواصـله تـلك الكـوادر ضـدي وان كانت
بـــعض االدوات الــتي يـــســخــدمـــونــهــا

ة وغير فعالة قد
كـما يحبط خطـطي  ويحول بيني وب
الــفــرصــة في اكـتــســاح الــبالد (الــقـمع
ـــشـــروع )الــذي اعـــتــمـــدته اجلـــهــات ا
ـتـنـوعـة لـتـطـبـيق الـعـزل الـعـســكـريـة ا
ـنزلي  لقد سبقوني  وافشلوا خططي ا

تي  واعترف لهم بهز
رارة ولي ايـضا ان اعترف بشعوري با
ـة الــتـطـوعــيـة الـتي واالنــكـفـاء لــلـعـز

W¹eFð vKŽ dJý
?wM¹ËeI أصـالة عن نفـسه خاصة « œ«uł d?C  b?O ? يـتقدم »
ونيـابة عـن اسرة ال الـقزويـني  عـامة بـالشـكر والـتـقديـر  لكل من
واساة احلـسنة عـبر اتصـال أو رسالة قدم  التـعزية الـصادقـة وا
b?O? ? « sÐ  œu??ł b?O? ? في وفـاة الـعالمـة احملـقق الـدكـتـور »

Æ wM¹ËeI « rþU

 وعظـيم الشكـر واالمتـنان لكل من رفع يـديه إلى السـماء ودعا له.
وأسـأل الله العـلي القديـر أن ال يريكم مـكروه بأنـفسكم وال في من
حتبون وال يذيقكم مرارة وألم الفـقد نسأل الله أن يتغمده بواسع

رحمته ويسكنه جنة الفردوس.



‚u « qOFHðË ’U)« ŸUDI « jOAMð

wK;« ÃU²½ù«Ë

         وقــد اســتـهل الــنــدوة الـدكــتـور
لــبـنـان الــشـامي حـديــثه بـاإلشـارة الى
ستدامة ألجل حتقيق اهـمية الزراعة ا
ـسـتـدامـة هي أمن غـذائـي والـتـنـميـة ا
وارد الـتي تـسـهم في حتـس كـفـاءة ا
ومـقاومة التأثيرات اخلارجية السلبية
 فـــضالً عن الـــعــدالـــة االجــتـــمــاعـــيــة
والــسالمـة والـنـظم الــغـذائـيـة وتـأمـ
الــتـغــذيـة اجلــيـدة لــلـجــمـيع االن وفي
ـسـتـقـبل  والبـد مـن اتـخـاذ خـطوات ا
غــيــر اعــتــيــاديــة ومــدروســة إلنــعـاش
الـقـطاع اخلـاص بـقطـاعـات كافـة ومنه
الـقـطاع الـزراعي والصـنـاعي بتـمكـينه
من الـعـمل والتـطور وإنـشـاء مشـاريعه
ـــتــوســـطــة وأعـــمــالـه الــصـــغــيـــرة وا
ــنـــتج ـــبـــدع ا وحـــمـــايــتـه لــلـــعـــمل ا
ستدامة ـنافسة وحتقـيق التنميـة ا وا
لـلـقـطـاع الزراعي فـي العـراق. كـمـا أكد
عـلى ضـرورة  إعـادة تـفـعـيل وتـوسـيع
عـلومـات الزراعـية تـبـادل اخلبـرات وا
ا يتفق مع اخلطط ـراكز البحثـية  وا
االسـتـراتـيـجـيـة لـوزارة الـزراعـة  كـما
شـــدد عـــلى تـــوســيـع مــبـــادرة الـــبــنك
ـركزي ألن التحدي محفز للنمو شرط ا
لف  هـنيـة لهـذا ا اإلدارة اجلـريئـة وا
لـكي تصبح  اإلجراءات عـملية وتهدف
إلـى تــــنــــشــــيـط الــــســــوق واإلنــــتــــاج
واالنتاجية احمللية واالهتمام بالتنمية
ا ـستدامة للـقطاع الزراعي  وذلك  ا
سـيوفر فرص عمل إضافية للتقليل من
الـــضــغط عـــلى احلـــكــومـــة من جــانب

 . واستبعاد مفاهيم التعي
واثـار تسـاؤالت للمـحاورين الرئـيس
في الــنــدوة: مـدى مــسـاهــمــة الـقــطـاع
الـزراعي في التـنميـة االقتصـادية? وما
ـطــلـوب هــو الــنـمــوذج االقـتــصــادي ا
اعـتمـاده وكيـفيـة  تقـيم واقع القروض

الزراعية? 
w  Á—ËœË ÍœUB² ô« qJON « Õö «
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 الـدكـتـور عـماد حـرش الـتـمـيـمي الذي
قـام بـادارة حوارات الـنـدوة  اشار في
الـــبــــدايـــة الى ان الـــقــــطـــاع الـــزراعي
بـوصـفـه قـطـاعـا سـلـعـيـاً يـسـتـطـيع أن
يحدث تغيير جذري في بنية االقتصاد
الــريــعـي وانــتــقــاله نــحــو االقــتــصــاد
اإلنــتـاجي  السـيـمـا وإن له دور كـبـيـر
ـا فـي إصالح الـهـيـكل االقـتـصـادي  
يـــحــقــقه مـن الــتــوازن بـــ قــطــاعــات
االقـــتــصــاد ومـن ثم تــفـــعــيل دوره في
ــســـتــدامــة. ان عــمـــلــيــة الـــتــنــمـــيــة ا
ـــكن ان تـــشـــخـــيص األزمـــات الـــتي 
تـتـركـز في تـداعـيـات كـورونـا بـخـاصـة
تـعـمـيق حالـة الـفقـر وتـزايـد البـطـالة 
وفِي انـهـيـار أسعـار الـنـفط وتذبـذبـها.
ــا ال شك فـيه ان هــذا الـفــقـر وهـذه و
الـبـطـالة لـهـا انـعكـاسـات سلـبـيـة ليس
فـقط على احلياة االقتـصادية فحسب 
ـــــــيــــــاديـن االخــــــرى ـــــــا عــــــلـى ا وإ
االجـتماعية واألمنيـة والسياسية. وقد
اثـار عـدة تسـاؤالت لـلسـادة احملاورين
ستـشارين واخملتص في اخلـبراء وا

الندوة كاالتي:
1. تـــوجـــد الــــكـــثـــيـــر من الـــدراســـات
واخلـــــــرائـط والــــــصـــــــور اجلـــــــويــــــة
والــــــدراســــــات اجلــــــيــــــولــــــوجــــــيـــــة
ـكامن اجلـوفية  اجلـيوفـيزيـائية عن ا
ــ الــنــهـر يــســمى كــمــا تــعــلــمــون 
الـشامية ويـسار النهـر تسمى اجلزيرة
كامن اجلوفية في  وبـشكل مختصر ا
الـشـامـيـة عـبـارة عن فـجـوات  وكـمـيـة
ـياه فيها محددة وتـغذيتها معروفة  ا
وارد اال يـوجـد خـوف مـن اسـتـنـزاف ا

ناطق?  ائية في هذه ا ا
 2. مـاهـي فـلـسـفـة الـدولـة في الـقـطـاع

الزراعي االن?
3.  هـل حتــكم بـــالــقـــوانــ بـــالــرؤيــة
االشـــــتــــراكـــــيـــــة? أم نــــتـــــجه نـــــحــــو
اخلــصــخــصــة الــشــامــلــة أو الــقــطـاع

اخملتلط?
4. مــا هـو دور اجلـهــات اخملـتـصـة في
يدان الزراعي اخلدمية واإلرشادية? ا
5. من الـذي يـرسم السـياسـة الزراعـية
ـا يـحـقق األمن الـغـذائي  فـي الـبـلـد 
ويـــــتــــولـى دعم و تـــــنـــــشــــيـط زراعــــة

احملاصيل االستراتيجية?
ـشاريع 6. هـل هنـاك إلـزام ألصـحـاب ا
ـملوكة للـدولة (محطات االسـتثمارية ا
االبـــقــار  حــقـــول الــدواجن  مـــعــامل
الـتصنيع الغذائي  ... الخ) بـتشغيلها
خالل مــدة مـحـددة ال تـتـجـاوز سـنـت
وبــخالفه تــعـلـن كـفــرص اسـتــثـمــاريـة

جديدة?
7. مـــــدى تـــــوفــــــيـــــر ودعم الـــــفـــــرص
االســتـثــمــاريـة لالســتـغـالل األمـثل في
ــنـاطق اجلــافـة بــاألهـوار اســتـثــمـار ا

ي? خارج منظومة التراث العا
8. مــدى االســتــفــادة مـن الــصــنــاعـات
نـزليـة الشـعبـية وصـناعة احلـرفيـة وا
ــعـــتــمــدة عــلى ــضــغــوط ا اخلــشـب ا
ـوارد الطبيعـية واخمللفات الـسليلوز ا

توفرة وخاصة في مناطق االهوار. ا
9. أهـم وابـرز وســائل الـدعم لــلـقــطـاع
ـــــنع الـــــزراعـي في الـــــعـــــراق  وذلـك 
االغـــراق الـــســلـــعي وتـــوفـــيــر بـــيـــئــة

اقتصادية للمنتج احمللي?
ـيـاه اجلـوفـيـة 10. كـيـفـيـة اسـتـغالل ا
ـشاريع زراعية بعـيدة عن نهري دجلة
ـسـاحـات اخلـضراء والـفـرات لـزيـادة ا

ـدن وتــامــ احلــزام االخـضــر حــول ا
العراقية?

11. كـيفية تنـفيذ حظر جتريف األرض
الـزراعـيـة أو نقل األتـربـة السـتعـمـالـها

في غير أغراض الزراعة? 
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ـائـية وارد ا فـقـد اشـار معـالي وزيـر ا
الــدكـتـور جــمـال الـعـادلـي الى تـأيـيـده
ــــســـتــــشـــاريـن اخلـــبـــراء لــــدعـــوات ا
واخملـــتــصـــ بــالـــشــأن االقـــتــصــادي
ـالي والـزراعي بشـأن عودة الـعراق وا
بـــلــد زراعي وضــرورة بـــنــاء الــســدود
ـياه والـهدف مـنه درء مخـاطر وخـزن ا
ـشاريع االروائـية الـفـيضـانات وبـناء ا
الســيـــمــا وان مــوارد دجــلــة والــفــرات
ـئة) ـائـيـة انخـفـضت بنـسـبة (30 بـا ا
ـئــة) والـزراعــيـة وذلك الن الى (35 بــا
ــيــاه تـقـل بـاســتــمــرار بـنــســبـة (30 ا
ــا كــان يــســـتــلم ســابــقــا  ـــئــة)  بــا
والـــبــحث عـن بــدائل مـــائــيـــة جــديــدة
ومـتطـورة تقـنيـا وتكـنولـوجيـا وزيادة
ــشـــاريع بــحـــثــيــة ــائــيـــة  ـــوارد ا ا
وجتـرى هناك دراسات وبـحوث تبحث
ــيـاه كــيـفــيـة تــطــويـر اســتـخــدامـات ا
اجلــوفــيــة لــغــرض زيــادة االســتــغالل
ــائــيــة ومــنـهــا في االمــثل لــلــمــوارد ا
الـــقـــطـــاع الــزراعـي وتــربـــيـــة حـــقــول
االســمـاك عــلى امـتــداد االنـهــر ودجـلـة
والــفــرات  وهــنـاك دراســات وبــحـوت
ـــيــاه جتـــرى لــتـــطــويـــر اســتـــخــدام ا
اجلـوفـيـة ومحـاوالت تـطـوير االراضي
مــن اراضــي جــــــــــــــــــرداء الــى اراضـي
ــــكن اســــتــــغاللــــهـــا خــــضــــراء  أذ 

بعقالنية وبتقنيات ري متطورة. 
ـوارد وهـنـاك جـهـود حـثـيـثـة لـوزارة ا
ـشـروع اسـتـصالح ـائــيـة مـتـمـثـلـة  ا
صب العام الذي الـصحراء ومشـروع ا
ــتــد من شـمــال بــغـداد (االســحـاقي)
ويـــصب فـي اخلـــلــيـج الـــعــربـي الــذي
أُسـس اسـاسـاً من مـجـلس االعـمـار في
اخلـمسـينات  و اسـتغالل مـحرمات
انـهر الثالث بـعد كارثة نـفوق االسماك
ـصب فـي خـلق بــحـريــات عـلى طــول ا
الـــعـــام وامــكـــانـــيــة اســـتـــثــمـــار هــذه
الـبـحيـرات لتـربـية االسـماك عـلى طول
ــصب الــعــام وامــكــانــيــة تــوزيــعــهـا ا
لـلـباحـثـ عن عمل  وكـذلك تـطويـرها
ــيـاه اجلـوفـيـة بــاسـتـخـدام تــقـنـيـات ا

لتطوير استخداماتها الزراعية. 
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فـيـما أشـار الـدكتـور حـس الـواسطي
ان هــنـاك اكـثـر  14دراســة مـاجـسـتـيـر

ودكــتـــوراه مــنــجــزة تــنــاولت جتــربــة
ـبـادرة ــبـادرة الـزراعـيـة  وجتـربـة ا ا
الــزراعـيـة لـلــحـكـومـة الــعـراقـيـة بـدأت
بـورقة حتت عـنوان النـهوض بالـقطاع
الــزراعي في الــعـراق  قـدمـت في شـهـر
ايــار عـام 2007   عــرضــهـا الــســيـد
رئـيس الـوزراء في وقتـها و اقـرارها
ومن ثـم تـوجــيه فـي مـجــلس الــوزراء 
ستشارين بـتشكيل التشكيالت هـيئة ا
الـالزمـة وتــشــكــيل فــريـق مـتــخــصص
خـبـيـر لـلـمـبـادرة الـزراعـيـة (مـديـر عام
تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط
وخبير من  وخبير في وزارة الزراعة 
ــائـــيــة  ومـــديــر عــام ـــوارد ا وزارة ا
ــــصــــرف الـــــزراعي )  وبــــأشــــرافي ا
بــأعــداد مالمح خــطط اســتــراتـيــجــيـة
ـبـادرة الـزراعـيـة). وتـنـفـيـذيـة لـورقـة ا
وهي ألـية اقراض تتضمن عدة محاور
ـشاريع احملـور االسـاسي  مـنهـا دعم ا
ــائـــيـــة والـــتــمـــويل ـــوارد ا لـــوزارة ا
ـــبـــالـغ الالزمـــة  واالشــــراف عـــلى بــــا
تـنفـيذهـا من جمـلتـها ربط مـبازل غرب
وشــرق الــفــرات  شق وتــبــطــ قــنـاة
طول  240 كـلم من شمـال البصرة الى
الـفاو وعبور هـذه القناة من حتت شط
الـعرب ب7 انـابيب استـراتيجـية نفذت
من قـــبل شــركــة بــريـــطــانــيــة لــغــرض
ــنــاطق احملـــظــورة بــ شط إصـالح ا
الــعــرب واحلــدود االيــرانـيــة مــنــطــقـة
الـشالمجـة غابات الـنخـيل على ان يتم
تـــوزيع هــذه االراضي لـــلــمـــتــضــررين

الـزراع واالطـباء الـبيـطريـ . وايضا
تــــنــــفـــيــــذ ودعم  25 مــــشــــروع زراعي
واالشـراف عـلى تـنـفيـذ مـشـاريع لوزارة
الـزراعـة ومـنـها مـشـاريع تـرقـيم الـثروة
احلـيـوانـية ومـشـاريع االرشـاد الزراعي
ومـــشــاريع تــنـــفــيــذيـــة اخــرى لــدوائــر
مـتـعـددة لـلـمحـاصـيل الـزراعـيـة ودوائر
الـبستنة  وكـان هنالك اجناز في مجال
تـطــويـر الـقـدرات والـقـابـلـيـات بـأرسـال
 126فــرصـة دراسـيـة لـدولــة اسـتـرالـيـا
ـــــرشـــــحـــــ مـن وزارات الـــــزراعــــة وا
ـــــائــــــيـــــة واجلـــــامـــــعـــــات ـــــوارد ا وا
واحملــــافــــظــــات. وأكـــد الــــواســــطي ان
بـادرة الزراعـية  7صـناديق صـنـاديق ا
ـــنح اذ كــــانت في الــــســـنـــوات االولـى 
ــــبــــادرة الــــزراعــــيــــة بـــدون قــــروض ا
حتــمــيالت اداريــة وبــدون فــوائـد  و
ــنح مــبــالغ اطـالق هــذه الــصــنــاديـق 
للعامل في القطاع الزراعي واألشراف
ــشــاريع من ثالث عــلـى تــنــفــيــذ هــذه ا
جـــهــات: دائـــرة الــتـــخــطـــيط في وزارة
ـفتش الـعام  وفرق الـزراعة  ومـكتب ا
ـصرف الـزراعي واألهم في ذلك  فريق ا
بادرة الزراعية. وقد  اجناز مـتابعة ا
ـبـادرة الزراعـيـة بنـسـبة تـتـجاوز (90 ا
شـاريع الضـعيـفة بـنسـبة (8 ئـة) وا بـا
ـئـة) ومــشـاريع وهــمـيـة لـم تـبـلغ (2 بــا
ــئــة) اســتــنــادا الى تــقــاريــر ديـوان بــا
الية . و التـخطيط للمبادرة الـرقابة ا
دة  6 سـنوات وبـعد ذلك يتم الـزراعية 
الـتقييم بغيـة االستمرار او االنتهاء من

بادرة.  ا
وبـــتــاريخ  2016 /3 /18   جتـــمــيــد
ــبــادرة الــزراعــيـة وأثــنــاء احلــكــومـة ا
احلــــالـــيـــة كــــان هـــنـــاك رأي  اعـــادة
شاكل ـبادرة بأساليب جديدة. واهم ا ا
التي تواجه القطاع الزراعي هي ثالث:
1. انــفالت احلـدود والــتـهـريب من دول
مـجـاورة ودول اخـرى  ومـنافـسـة الـقاع
الـزراعي احملـلي الـذي يـعـاني من زيادة

الكلف
2. رفـع رواتب الــعــامــلــ في الــقــطــاع
ـا ادى الى  عـزوف الكـثـير احلـكـومي 
مـن العـاملـ الـزراعي احمللي والـتوجه

نحو التوظيف احلكومي
ــسـتــوردين والـتــجـار 3. قــيـام قــطـاع ا

اســتــثــمـار امــوالــهم في مــجــال جتـارة
الـــســـلع الـــرخـــيـــصـــة واالبـــتـــعـــاد عن

االستثمار في القطاع الزراعي.     
ستـشار الدكتور وخـتاما ابدى الـسيد ا
حــســـ الــواســطي تــثـــمــيــنه جلــهــود
ـالي عقيـل جبر عـلي جلهوده الـباحث ا
ــبــذولـة في اعــداد الــورقـة الــبــحـثــيـة ا
بادرة بـخصوص (تقييم واقع قروض ا
الــزراعـيــة ) بــقـوله قــد  المــست كـثــيـرا
ـبـادرة احلــقـيـقـيـة في تــقـيـيم قـروض ا
الـــــزراعـــــيـــــة ووضع االيـــــجـــــابـــــيــــات
والـسـلـبيـات لـهذه الـقـروض. الـتي على
اســاســهــا  اقــتــراح ورقــة الــنــهـوض
ستشارين بـالقطاع الزراعي في هيـئة ا

و رفعها الى مجلس الوزراء. 
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يـرى الـدكتـور مهـدي الـقيـسي ان افضل
بـيئة منـاسبة لالستفـادة من الصناعات
ـنـزليـة الـشعـبـية وصـنـاعة احلـرفـية وا
ـضـغـوط هي منـطـقـة االهوار اخلـشب ا
ومـخـلـفـات سـعف الـنـخـيـل ونـذكـر بان
ـنحل بـاحـثي مجـلس الـبحث الـعـلمي ا
وحتـديـداً وحـدة الـسـلـيـلـوز التـي كانت
فـي مـــجــــمع اجلــــادريــــة (مـــوقع وزارة
الــعـلــوم والــتـكــنـولــوجــيـا احلــالي) قـد
قـطـعت شـوطاً مـهـما في مـجـال اخلشب
ــضـغـوط وعـجـيــنـة الـورق لـذا فـهـذه ا
ـوارد إضافية ومهمة اقتصاداً لتعزيز ا
ــــــواطـن. وان اهم دعـم يــــــقــــــدم دخـل ا
لـلمنتج الزراعي احملـلي هو حمايته من
اإلغــراق الـســلـعي مـن خالل الـســيـطـرة

ــنـافـذ الـرسـمـيـة الـتــامـة عـلى عـمـوم ا
ــعــابــر غــيـر الــرســمــيــة في عــمـوم وا
الـعــراق فـضالً عن نـقـطـة مـهـمـة وهي
ادخـال احلـوكـمـة اإللكـتـرونـيـة والربط
ـؤسـسي بـ الوزارات والـتـشـكيالت ا
ـنـافذ ـعـنـيـة بـهـذا النـشـاط (نـشـاط ا ا
احلـدودية وآليـات االستيـراد ....). كما
أكــد من جــانــبه بــوجــود تــنــســيق مع
ــــائـــيـــة عن ـــوارد ا مـــعــــالي  وزيـــر ا
ــــنــــاطق اســــتــــثــــمــــار االراضـي في ا
الـصـحراويـة والتي تـعتـمد عـلى اآلبار
ـــيـــاه اجلــوفـــيـــة. فــيـــمـــا أكــد ان او ا
جتــريف الــبـســاتـ او حتــويل جـنس
األرض مـن زراعي الـى خـــــدمــــة او اي
ــوجب الـقـانـون ـنـوع  نــشـاط اخـر 
(حــتى وان كــانت األرض مــلك خـاص)
واخـيراً  التأكيد على (منع استمالك
االراضـي الـــزراعــــيـــة ومـــنـع جتـــريف
) بـقــرار مـجـلس االراضـي والـبـســاتـ
الــــوزراء رقم (50) لــــســـنـــة 2016. ان
اسـتثـمار أهـوار جنـوب العـراق أشير
وسومة (دراسة وتقييم الى الـدراسة ا
الـــتــلــوث اإلشــعـــاعي والــكـــيــمــيــاوي
ـواقع االهوار الـعـراقـية) ـيـكـروبي  وا
الـــتي نـــفــذهـــا مــكـــتب االســتـــشــارات
الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة/ وزارة الــعــلـوم
والـتـكـنولـوجـيـا لـصالح مـركـز انـعاش
ــائـــيــة عــام ــوارد ا االهـــوار/ وزارة ا
2006 وكـانت الـدراسـة بجـزئـ (عدد
صـــفـــحـــات اجلـــزء االول 297 وعـــدد
صــــفـــحـــات اجلــــزء الـــثـــانـي/ مالحق
الـــدراســة 600 صـــفـــحــة)  وكـــنت في
ـديــر الـتـنــفـيـذي لــلـدراسـة حــيـنـهــا  ا
حـينـها كـنت مدير مـركز سالمـة الغذاء
ـــواد ومــــعـــاون مــــديــــر عـــام دائــــرة ا
اخلطرة/ وزارة العلوم والتكنولوجيا.
كــمـــا اشــار الى ان الــزراعــة نــشــاط ال
ــوارد الـزراعـيـة بــديل عـنه لـتــعـظـيم ا
بـــجـــهــود ذاتـــيـــة وبــاالعـــتـــمـــاد عــلى
تاحة واستخدام التقانات االمـكانات ا
ـتـطـورة. والـتــكـنـولـوجـيـا الــزراعـيـة ا
واشـار القيسي  نخـطط النتشار زراعة
الــزيـتــون عـالي الــزيت لـغــرض انـتـاج
ـائـدة والــذي هـو افــضل أنـواع زيـت ا
الـزيـوت خـاصة عـنـد إنـتاجه بـالـعـصر
(الـضغط) ويسـمى الزيت البـكر وليس
اســـتــخـــدام مــذيـــبــات االســـتــخالص
تـبقي مـن مرحـلة الـعصر وبـالتـأكيـد ا
ــذنــبـات ويــكـون زيت يــسـتــخــلص بـا
درجــة ثــانـيــة يـســتــخـدم فـي صـنــاعـة
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ـهـنـدس مـحـمـد فـيــمـا اشـار اخلـبـيـر ا
كـر اخلـفاجي ان فـلـسفـة الـدولة بـعد
 2003ال حتـــكــــمه رؤيـــة  االقـــتـــصـــاد
االشــتـراكي بل اجته  نــحـو االقـتـصـاد
احلــر لــتــشــجــيع االســتــثــمــار ووفــقـا
ـعدل لـلقـانون رقم (13 لـسنة  2006 ا
وقـانـون ايـجار االراضي الـزراعـية رقم
(35 والــتـعـديل الـتي طـرأ عـلـيه  وفي
الـوقت احلـاضـر مـعـروض في مـجـلس
الــنــواب ان اجلــهــة اخملــتــصــة بــرسم
الـسياسة الزراعـية هي هيأة الرأي في
وزارة الـزراعـة بـالـتنـسـيق مع الـلـجـنة
االقـتصادية  في االمانـة العامة جمللس
الـوزراء. وهناك جلان مشـكلة  بتوجيه
ــتــابــعـة مـن امـانـه مـجــلس الــوزراء 
مــشـاريع بــانـواعـهــا مـحـطــات االبـقـار
والــدواجن وغـيـرهـا والـزامــهـا بـبـنـود
الـعقد وتوجيه االنذارات للمتلكئ منها
لــغــرض فـسخ الــعـقــد واعالنه فــرصـة
وجب القانون 2006 13 استثمارية 
ــعــدل  .50انــطـالقــا من مــســؤولــيــة ا
الـقطاع الزراعي في ايـجاد البدائل في
ظل انـخـفـاض عـائـدات الـنـفط وتـفشي
وبـــاء كــورونـــا ومــا يـــؤلـــفه الــقـــطــاع
ـواد ـهم لـتـوفـيـر ا الـزراعـي اجلـانب ا
ـواطـن الـغـذائـية االسـاسـيـة حليـاة ا
تـوفـير الـغـذاء حاجـة اسـاسيـة وفرض
مـــقــــدس وحـــاجـــة تـــســـمــــو عـــلى كل
احلـــــاجــــــات االخـــــرى . ان مـــــهـــــمـــــة
الــتــشــريـعــات الــزراعــيــة هي تــنــظـيم
الــطــريـقــة اخلــاصــة الـتـي تـأخــذ بــهـا
الـدولة لـلمـزارع والفالحـ ليـعمروا
االرض ويــــزرعـــــوهــــا ويــــحـــــســــنــــوا
اسـتغاللـها. هـناك مـحاوالت وخـطوات
حـــقـــيـــقـــيـــة جتـــري عن طـــريق فـــريق
مـختص لتـوحيد التـشريعـات الزراعية
الـــصــادرة مـــنــذ عــام  1938ولـــغــايــة
 : 2020اشــكـالـيـة اصـنـاف االراضي 
وحتـديد جـنسهـا وملـكية االراضي في
ــســاحــة طــريــقــة االرواء واحلــدود وا
واحلــقــوق الـعــيــنـيــة الــواردة  وعـدم
تـسجيل التصرفات الـقانونية اجلارية
وإشـكـالـيـة وضع احلكـومـة يـدهـا على
ـتـروكة مـلـكـيـات االخـرين واالراضـي ا
الــتـي فــقــدت جــنــســهــا  وإشــكــالــيــة
تـــــــــخــــــــصـــــــــيـص االراضـي االراضي
لـلمشاريع االسـتثماريـة وتعارضها مع
الـقـوانـ وحاالت الـشـيوع في االمالك
الــزراعـيـة  واشـكـالـيــة الـتـجـاوز عـلى
امـالك اراضي الــــدولـــة واشــــكــــالــــيـــة
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بغداد

اســــتـــغالل مــــلـــكـــيــــة االراضي خالفـــا
جلـنسـها مع وجود اراضـي غير مـثمرة
يــنــبــغي ازالــتــهــا او اســتــصـالحــهـا 
اشــكــالـــيــة تــفــتــيت االرض الــزراعــيــة
وتـعـريتـها وزيـادة الـتصـحر واالراضي
اخلــالـيــة من اعــمـال الــتـســويـة واالهم
ـلـكـيـة وعالقـتـهـا بـتـحـس اشـكـالـيـة ا
الــوضع الـزراعي. وشــدد عـلى ضـرورة
االعــتــمـاد عــلى االمــكــانـيــات والــقـرات
ـتـاحـة والـتـقـانـات الـزراعـيـة الـذاتـيـة ا
ـتطورة لغرض حتـقيق اعلى مستوى ا
مـن االكــتــفــاء الــذاتي مـع الــعــمل عــلى
تــقــلـيل االســتــيـرادات. ويــرى ان اقـرار
قـانون ايـجار االراضـي الزراعـية سوف
يطور االستثمار الزراعي كونه يتضمن
رؤيـة استثمارية ومـنها جعل العقد 25
ســـنـــة بـــدالً من  5ســـنـــوات  وأيـــضـــاً
ـتعـاقـدين بـقـانون االسـتـثـمار شـمـول ا
لالسـتفادة من امـتيازات هـذا القانون 
ــشـاريع و الــســمـاح بــاقـامــة كــافـة ا
الــنـبـاتــيـة واحلـيــوانـيـة لــلـمـتــقـاعـدين
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اكـد رجل االعـمـال واالقـتـصـادي عـباس
شـمـاره  على  ضـرورة  انـشاء مـشاريع
ــواشـي ويــتـم بــيع زراعـــيه وتـــربـــيه ا
اسـهم لكل من يرغب بشراء تلك االسهم
 وألـية تسديد اقيـامها تكون  على مدى
عشرون سنة. وانشاء مشاريع صناعية
مــكـمـلـه لـلـمــنـتج الــزراعي واحلـيـواني
ــشـاريع تـكـمــيـلـيـة وذو وذلك لــتـكـون ا
امــكــانــيــات تـصــديــريه تــكــون الــدولـة
مـسؤوله على تـشجيع تصـدير الفائض
نتج ,وايـضا يتم تأسيس شركات من ا
مـساهـمه عامـة ويتم بيع اسـهمـها على
من لـــديه الـــرغـــبــة بـــالـــشــراء ويـــكــون

التسديد على مدى عشرون سنه.
شاريع في اعاله وشـدد ان يتم تنفـيذ ا
S.k  يه مثل ساهمة مع شركات عا بـا
الــكـوريــة ويــوني لـيــفــر وبـروكــتل انـد
كـامبل لكي تضع خـطط ناجعة وتشرف
ـــهـــمــة ـــشـــاريع ا عـــلى جنـــاح هـــذه ا
والــكـــبــيــرة. واقــتـــرح ان تــغــطى هــذه
ـشاريع مـاليا عن طـريق تأم ( 200 ا
 (الف بــرمـيل نـفــطي يـومـيــا. واهـمـيـة
اعـادة تـأهيل مـؤسـسات وزارة الـزراعة
ـــا يـــخــدم الـــقـــطــاع الـــزراعي  ودعم
شاريع الـبحوث الزراعـية واالهتمـام با
ـتـطورة ـياه  ا ـقـننـة السـتـخدامـات ا ا
تـــقـــنـــيـــا . وان تـــقـــوم وزارة الـــزراعــة
ـــعـــنـــيـــة في والـــوزارات واجلــــهـــات ا
الـعراق  بأرسال مجموعات من الشباب
صانع واحلقول الـعراقي للعمل بهذه ا
تـطورة الـزراعـية ومـراكـز اخملتـبـرات ا
تـقــنـيـا وتـكـنــولـوجـيـا  لـيــتم تـدريـبـهم
ـدة ثالثة وتـطويـرهم مـهنـيا  ونـفسـيا 
الى سـتـة اشـهر بـشـكل يكـونـوا قادرين

على العمل في العراق.
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ـالـي عـقـيل مـن جـانـبـه يـرى الـبــاحث ا
احملـمــداوي ان الـظـروف االسـتـثـنـائـيـة
ـر بـهـا الـعالم عـمـومـاً والـعراق الـتي 
خــصـــوصــاً وظــروف ازمــة انــخــفــاض
ا نـتج عنه يـة  و اسـعـار النـفط العـا
ــوازنـة ازمــة نــقص مــصــادر تــمــويل ا
وذج ـالية  ان  الـعامة  من الـناحية ا
االقــتــصــاد األخـضــر ضــروري لــغـرض
زيـادة االهتمام بتنـمية القطاع الزراعي
وزيـادة تأثيـره في التنـمية االقـتصادية
 واعـتقد ان مقومات النهوض بالقطاع
الــزراعي مـتــوافـرة ونــحـتـاج الى ارادة
سـياسية واقتصاديـة العتماد االقتصاد
االخــضـــر رديــفــا وداعــمـــا لالقــتــصــاد
الـــريــعـي. وهــنـــاك مــبـــادرات ســابـــقــة
زارعـ وامكـانية لـتمـويل الفالحـ وا
االســتـفــادة من هـذه الــتـجــربـة واعـادة
ـزارع واصحاب اقـراض الفالح وا
ـشـاريع الـزراعـيـة والـغـذائـيـة  بـشـكل ا
مــنــتج واقــتــصــادي وتــنــمــوي ولــيس
بـــشــكل اســتـــهالكي. يــعـــد االقــتــصــاد
ـاذج ـوذجــا جــديــدا من  االخــضــر ا
الـتــنـمـيـة االقـتـصـاديــة سـريـعـة الـنـمـو
ــعـــرفــة لالقـــتــصــادات ويـــقــوم عـــلى ا
الــبــيــئــيــة الــتي تــهــدف الـى مــعــاجلـة
ــتـبـادلــة بـ االقـتــصـاديـات الــعالقـة ا
االنــسـانـيــة والـنــظـام الـبــيـئي من اجل
احلـفـاظ عـلى حق االجـيـال الـقـادمة في
تحدة ـثل  برنامج اال ا الـتنمية . و
لـلـبـيئـة هـذا  الـنوع من االقـتـصـاد بأنه
اقـتـصاد مـنـخفض الـكـربون وفـعال من
وارد وشامل اجتـماعيا ويوجه حـيث ا
فـيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة
االســتــثـــمــارات في الــقــطــاعــ الــعــام
واخلـاص والـتي من شـأنـهـا ان تـفضي
ا وارد  الى تـعزيـز كفاءة اسـتخـدام ا
يـؤدي الى حتس حالة الرفاه البشري
والــعـدالــة االجــتـمــاعـيــة واالسـتــخـدام
االمــثل لــلــتــحــول الـى الــطــاقــة. ويـرى
احملـــمـــداوي ان اعــتـــمـــاد  االقــتـــصــاد
االخـــضــــر  اقـــتـــصـــاد مــــكـــمل ورديف
لالقــتـصـاد الــريـعي  يـجــعل االقـتـصـاد

الـعـراقي  مسـتـداما  بـيـئيـا اذ لم يـعد
خيارا بل بات من الضروري حيث من
ـــتـــوقع ان تــنـــخـــفض مـــســتـــويــات ا
االنتاجية خالل عام  2030بنسبة 2,4

ئة بسبب التدهور البيئي  با
وقــد اوضـحـت الـعــديـد من الــدراسـات
وجــود عالقـة مــبـاشــرة بـ الــظـواهـر
ــبـاشــرة في ــنــاخــيــة واخلــســائــر ا ا
الـــوظــائف االقــتـــصــاديــة واحلـــمــايــة
االجــتــمـاعــيــة . اذ يــتـطــلب االهــتــمـام
بــاحلــزام الـوطــني االخــضــر الـذي في
حــالــة انــشـاءه  ســيــكــون خط الــدفـاع
ــــقـــــاومــــة الــــزحف االول لــــلـــــعــــراق 
ــتـد من شـمـال الــصـحـراوي بـحـدود 
وضرورة ـوصل الى جنوب الـبصرة  ا
الــســعي لــتــشــكــيل هــيــئــة مــخــتــصـة
بــاحلـزام الـوطـني االخـضـر من جـهـة 
ومن جـهـة اخرى مـخـتصـة بـاالقتـصاد
االخـضـر ومـشـروع ادخـال الـعـراق في
ــثّل ــنـــاخ االخـــضـــر . و صـــنـــدوق ا
إنــشـــاء هــذا الــصــنــدوق الــتــزامــا من
ـشاكل ـعاجلـة هذه ا اجملـتـمع الدولي 
الـبـيـئـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية
وفـــرصـــة لــلـــحـــصــول عـــلى مـــصــادر
تـمـويـليـة  واسـتثـمـاريـة جديـدة دولـيا
ومـحـلـيـا وينـبـغي أن تـؤدي صـناديق
ـنـاخ ــنـاخ اجلـديـدة مـثـل صـنـدوق ا ا
األخـــضــــر دورا مـــهـــمـــا فـي حتـــقـــيق
سـتـدامـة  وان يـصـبح هذا الـتـنـمـيـة ا
قتـرح  لدى بدء العمل به الـصندوق  ا
ـالـية في الـعـراق مصـدراً لـلمـسـاعدة ا
ائـية من أجـل تلـبيـة االحـتيـاجـات اإل
الـبــيـئـيـة وخـلق فـرص عــمل حـقـيـقـيـة
الـــذي يــنــعـــكس ايــجـــابــا في تـــقــلــيل
مـسـتويـات البـطـالة  وحتـقيق مـعدالت
مــتـصـاعــدة في مـســتـويــات الـتـنــمـيـة
سـتـدامة كـمـا يتـطلب االقـتـصاديـة وا
اعــطــاء تـــســهــيالت بــســعــر الــصــرف
ــواد االولــيــة الــزراعــيــة الســتـــيــراد ا
ـبيدات ـعدات االسـمدة وا ـكائن وا وا
لـغـرض دعم تـنمـيـة وتنـشـيط الـعمـلـية
االنـــتـــاجـــيـــة الــزراعـــيـــة وحـــصـــرهــا
ـســتـنـدي  وعن طـريق بــاالعـتـمـادات ا
ــصـرف الـزراعي حـصـرا ولألغـراض ا
ـــقـــصـــودة واكـــد احملـــمـــداوي عـــلى ا
ضــرورة تـأسـيس الـصــنـدوق الـوطـني
لـتنمية القـطاع الزراعي  لغرض ايجاد
ـو وتـمويل حتـفـيزيـة لـلـتنـمـية حـزم 
ــسـتـدامـة لــلـقـطــاع الـزراعي وايـضـا ا
تـوظيف االمـكانات والـقدرات الـزراعية
واالقـتصـادية لتـطويـر وتنمـية الـقطاع
الـزراعي ومن ثم ايـجاد اقـتصاد رديف
ومـكـمل لالقـتـصاد الـريـعي. وان تـكون
قدمة عن تقييم واقع قروض دراسته ا
صرف الزراعي ـبادرة الزراعية في ا ا
ان  تـكـون تقـييم اولي وأسـاس  لواقع
سـياسة  االقراض الزراعـية وتطويرها
  يـتم االستـرشاد بـها ألصـحاب الـقرار
ـــــســـــؤولـــــ فـي وزارة الـــــزراعــــة وا
ــصـرف الــزراعي   ألغـراض اعـادة وا
صرف الزراعي هـيكلة وبرمجة  عمل ا
واعـتمـاد سيـاسة اقـراض جديـدة وفقا
ـســتـدامـة الســتـراتـيــجـيـة الــتـنـمــيـة ا
لــلـقـطــاع الـزراعي وضــرورة تـأسـيس
الــصـنـدوق الـوطـنـي لـتـنـمــيـة الـقـطـاع
الــزراعي  لـغـرض تـوظــيف االمـكـانـات
والــقـــدرات الــزراعــيــة واالقــتــصــاديــة
لــتـطـويـر وتــنـمـيـة الــقـطـاع الـزراعي 
والــعــمل اجلــدي عـلى اعــادة تــوظـيف
ـشـاريـع زراعـيـة الــقـروض الــزراعـيــة 
مـنـتــجـة اقـتـصـاديـة تـنـمـويـة لـلـقـطـاع
اخلـاص او وفقا لـلمشاركـة مع القطاع
اخلـــاص مع تـــســهـــيالت تـــمـــويــلـــيــة
لــلــمــصــرف الـزراعـي.  وضـرورة ايالء
احلـكـومة  االولـوية بـاالهـتمـام بالـبنى
الــتــحــتــيــة  لـلــمــنــشــاءات  الــزراعــيـة
ــراكــز الــبــحــثــيــة واالســتـفــادة من وا
ـبـادرة الـزراعـيـة وتـطـويـرها جتـربـة ا
وجـعـلـها مـنـتجـة ولـيـست استـهالكـية
ووفــقـاً لـدراسـة اجلــدوى االقـتـصـاديـة

والزراعية والتنموية .
 في خـتام النـدوة أكد االستـاذ الدكتور
لبنان الشامي عميد كلية بغداد للعلوم
االقــتـصــاديــة اجلـامــعـة عــلى ضـرورة
تــــطـــويــــر الـــقــــدرات واالمـــكــــانـــيـــات
والـــقــابـــلــيــات فـي الــقــطـــاع الــزراعي
اخلاص واحلكومي تقنيا وتكنولوجيا
وخـــــصــــوصــــا فـي اجلــــانب الـــــفــــني
والـــهــنــدسـي الــزراعي واالقـــتــصــادي
ـكـن االعـتمـاد عـلـيـهم ـالي والـذي  وا
فـي  تأسيــــــــس واقامـة  شراكات ب
الــقــطـاع الــعــام واخلــاص السـتــثــمـار
احلــقـول الـزراعــيـة او عـمل صــنـاعـات
مـتكـاملـة وتكـاملـية ومـنهـا الصـناعات
الــزراعــيــة والــصــنـاعــيــة والــغــذائــيـة
سـتـدامـة للـقـطاع وحتـقـيق الـتنـمـيـة ا
ـراكز الـزراعـي في الـعـراق  وانـشـاء ا
الــبــحـــثــيــة والــدراســات الــتي تــعــنى
بتطوير وتنمية القطاع الزراعي فضال
عن اقـامة مشـاريع زراعية مـشتركة في
قـــطـــاعــات فـــرعـــيـــة مــثـل احملــاصـــيل
والــثـروة احلـيــوانـيـة وانـشــاء مـجـمع

الصناعات الزراعية.
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ستدامة نظمت اجلـمعية العـراقية للسـياسات العامـة ندوة ناقشت موضـوع التنميـة ا
ية ركـبة  انـخفـاض اسعـار النـفط العـا للـقطـاع الزراعي في الـعراق في ظل االزمـة ا
وازمـة كـورنا  واشـترك بـالنـدوة العـديـد من اخلبـراء ومنـهم: االسـتاذ الـدكتـور لبـنان
هـاتف الـشـامي/ نائب رئـيس اجملـلس االعـلى لـلـجـمعـيـات الـعـلـميـة بـالـعـراق/ رئيس
ائيـة الدكتور ـوارد ا جمعـية السـياسات العـامة والتـنمية  الـبشريـة   ومعالي وزير ا
جمـال العادلي  والسـيد مسـتشار وزارة الـزراعة الدكـتور مهـدي القيـسي  والسيد
هـندس  محـمد كر جـاسم  مدير سـتشار الـدكتور حـس الواسـطي  واخلبـير ا ا
عام دائـرة  االراضي الزراعية في وزارة الزراعة  رجل االعمال واالقتصادي عباس
الي اخملـتص بالشؤون فاضل شـماره  والدكـتور عمـاد احلرش التـميمي والبـاحث ا

الية.  درس اجلامعي عقيل جبر علي/ باحث ومختص بالشؤون ا الية  وا ا
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قد تقلد عدة مناصب عروف د. فائق شاكر وهو طبـيب عيون  ـنكت ا كان ا
لـكي  قد كـتب مرة حكـوميـة بعـيدة كل الـبـعد عن اخـتصـاصه في الـعهـد ا
يقـول " : كـنت في زيارة عـمل الى احدى الـدول األوربـية عـندمـا أرسلت لي
ثالً عنها وزارة الصحـة برقية تطلب فيـها مني حضور مؤتمـر طبي هناك 
ـؤتـمـر عـلى وشك األنـعـقاد وفي اذ لـيس من الـسـهل أرسـال طـبـيب آخـر وا
ـؤتـمـر عـبـارة عن ـؤتـمــر لـكـنـني فـوجـئت ان ا الـيـوم احملـدد حـضـرت الى ا
ورشة عـمل حول االمراض الـعقـلية ومـرض الشيـزوفريـنيا بـالذات  لم يكن

مثل العراق . كان اخملصص  امامي اال ان اجلس في ا
وبـعـد قلـيل جـاءت طبـيبـة وجـلست الى جـانبـي وبعـد التـعـارف سألـتني عن
بحوثـي في مجـال االمراض الـعقـليـة فاجـبتهـا في احلـقيـقة أنا طـبيـب عيون
وقــد كـلــفت بـاحلـضــور بـشـكـل مـفـاجئ وال عـالقـة لي بـاالمــراض الـعـقــلـيـة
والشـيزوفريـنيـا  فنـظرت الي الـطبـيبـة نظـرة استـغراب وتـعجب وغـيرت من
لهجـتها متسائـلة وفي اية مؤسسة صـحية تعمل اآلن في الـعراق ? فأجبتها
أنـا ال اعـمـل في أيـة مــؤسـســة صـحــيـة أنــا اآلن مـديـر عــام دائـرة الــسـكك
احلديـد في العراق ..! فعادت وسألتني وقبلها اين كنت تعمل? فأجبت كنت

امينا للعاصمة بغداد اي ما يشبه العمدة عندكم..!
شـرف ابـتـسمت الـطـبيـبة ونـهـضت من مكـانهـا بـهدوء وذهـبت الى بـعض ا
ــثل عــلـى الــورشــة فــجــاءني احــدهم مــتــســائـالً : عــذراً هل انت د.فــائق 

العراق?
فأجبت نعم  هل هناك مشكلة?

فسألته حول ماذا ? كال ولكن يبدو ان هناك سوء فهم 
رضى فأجـاب ان الطـبيـبـة التي كـانت جالـسـة الى جوارك تـصورتك احـد ا
قعد صابـ بالشيزوفرينيـا الذين أتينا بهم الى هنا لـلدراسة وقد احتل ا ا

اخملصص للعراق ..!!!
{ عن مجموعة واتساب
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ـنـتظـرة .. سـينـشغل ـهمـة تـشكـيل الوزارة ا كـلف  من البـديـهي .. ان ا
حتـما بتلبية رغبات احزاب  احملاصـصة  مثلما شاهدناه   وقد انشغل
بتـرتـيب  مـفـردات كـلـمـته الى الـشعـب العـراقي .. صـيـاغـة و مـضـام 
ـاءات  واشارات . لكن السياسات  الوطنية ياسيادة الرئيس /  هي وا

نتاج  معاناة  ومخاضات عسيرة .. 
كمـا ان صـانع االجتـهـاد  السـياسي الـوطـني  كثـيرا مـا يـجد نـفسه في
حـالـة  طـواريء   وفي حـالـة ارق  وحـالـة قـلـق  عـلى مـسـتـقـبل وطـنه 
وامن شـعبه  و جنـده ايضا  و قـد رسم  في ذهنه   جـملـة تصورات 

و افكار  واجراءات  تظل عادة  محفورة في ذاكرته .
كـلف  مصطـفى الكـاظمي .. صاحب  مـهمة صـعبة لنـقل .. ان السـيد  ا
جــدا .. النه كـان  اصـال  مـكــلـفــا بـاعــادة تـاهــيل و صـيــاغـة ( الــذاكـرة
ـسـجـلـة  امـام الـعـراقـيـ  كان الـوطـنـيـة) .لـكـنه .. وفي الـقـاء  كـلـمـته  ا
شـارد الذهن  والـذاكرة  ولم يـوفق  في تقـد  رسالـة  جامـعة  مـانعة
يتحرك بها على مساحة متوازنة لبناء الثقة  وتوفير القناعات   تمهد له

ادارة االزمات .
ـكلـف  قد ادرك مـبـكرا ـا .. ولنـفـترض ايـضـا   وبـحسـن نيـة  ان ا ر
وكـما اعلن ان ( االفعال  يجب ان تسبق  االقوال  و حكومته  ستكون
ــعـنـى ان  القـيــمــة خلـطــابــات مـنــمــقـة  حــكـومــة افــعـال  ال اقــوال )  
ومعـسولة تـكون على حسـاب احلقيـقة .. اي انه ترك مسـتقبـله السياسي
مــرهـونـا بـافـعـال ولـيـس بـاقـوال مـثل اي ( رجل مـرحــلـة )  يـسـعى لـنـقل
الـبالد من حال الى حـال    ومن احلضيض الى قـمم اجلبـال .. انه هنا
شـهد الـسيـاسي احملشـو  بلـغو نـحنـا شعـور جـيد .. مـغادرا صـورة ا

الكالم  و صعوبة االنسجام  .
ـكـلف   قـضـيـة  الـقـضـايـا  .. وهي ( لـكن .. الـذي غـاب عن  الـرئـيس ا
فـقـودة ب  الـشعب والـدولـة  التي تـكـثفت  وتـعـمقت عـلى مر الثـقـة)  ا

كلف اعادة  بناء هذه الثقة ..?  كن للرئيس  ا السن .. ترى كيف 
اشـهد لك .. يـاسيـادة الرئـيس .. و عـندمـا كنت تـعيش في كـرادة مر 
شابـا  من عائلـة ميسـورة احلال .. كنت قـد وقفت بـشجاعة  لـلدفاع  عن
ـن تعـرضـوا الى  ابـشع  حـمـلة بـعض االخـوة من  الكـورد الـفـيـلـي  
تــهـجـيـر   غــيـر مـبـررة .. لــكـني ابـحث االن  .. عن شــجـاعـتك وقـدراتك
هـنية  ومهاراتك  الـسياسية .. لـلوقوف  بقوة  بـوجه الذين شيدوا  لنا ا
دولة عـمـيـقـة ومـرعبـة  وكـانـوا سـبـبـا   في تهـجـيـر  ماليـ الـكـفاءات 

والطاقات التي يحتاجها العراق .
طـالب الوالية .. ال يولى  وكـنت بحق .. غيـر آبه وال متحمس  لـلرئاسة 
و هـذا ما سـرنـا به السـيـد رئيس اجلـمـهوريـة  بـرهم صالح  فـي جلـسة
هدي قبول خطاب خاصـة .. وكان يتمنى عليك  منذ استقـالة عادل عبدا
س مـنك نـزاهة  ووطـنـية  عـنـدما التـكـلـيف .. النه وكمـا  ذكـر لـنا   قـد 
كنت  تـتولى مهمة  رئيس حترير مجلة ( االسـبوعية ) التي يشرف عليها
الرئـيس  شخصـيا .. لكني لالسف   واثـناء لقـائي الوحيد بك   وبـينما
كـنت  اتصفح  مـجلـة ( االسبـوعية ) وجـدتهـا حتوي على كل شيء .. اال
الهـوية الـوطنيـة  التي نـعاني من غيـابهـا    وال ا نسى تذكـيرك  انك قد
قــد تــغــافــلت قــصــدا  او  ســهــوا  عن نــشــر  اي مــوضــوع  له عـالقـة
ا بـاالرشيـف اليـهـودي الـذي  سـرقتـه سلـطـة االحـتالل  من الـعـراق .. 

يتنافى
وجوهر  الذاكرة الوطنية التي كنت معنيا بها .

اعود .. الـى كلمتك ( التـاريخية ) التي وجـهتها لـلشعب العراقي .. وانت
حتاول وبـاستـمـالة عـاطفـية غـيـر  موفـقة   ان تـقنـع العـراقيـ   ببـراعة
ـا  الن صعـوبـة  القـراءة  و مـشاكل خـطواتك  وصـواب مـنهـاجك .. ر
االلقـاء  والـصيـاغـة الركـيـكة .. كـلـها اجـتمـعت  لـتـفسـد علـيك  مـباديء
اخلطـابـة  في الـظـروف الصـعـبـة  ولم تنـتـبه  حـتى الى حـدقات الـعـيـن
اللـتان  انفتحتـا بشكل غريب  وكانك تشـاهد فلما مرعـبا   تتطاير  منه

اضي .  بشاعة الصور  وخطايا ا
وضوع الـسيادة .. اعتـقد جازما  انهـا  ال حتتاج منك  خلط في تـناولك 
احـمــر .. الن انــتــهـاك الــســيــادة اقـلــيــمـا   و دولــيــا  مــرفـوض جــمــلـة

وتفصيال.
لكـن .. ماذا ستـفعل للـذين جتاهـلوا سيـادة و هيـبة الدولـة .. من فصائل
مـسـلـحـة مـرتبـطـة بـاجـهـزة الدولـة  ومـيـلـشيـات  ومـا فـيـات ..  سـمحت
لنـفسها لتكون دولـة داخل الدولة .. لها جيوشهـا  و سطوتها  ونفوذها
ضـللة  تستـخدمها  في عمـليات اخلطف والقـتل والتنكيل  ومركـباتها ا
ـنـتــفض مـنــهـا كــبـيـر جــدا .. واشـيــد  هـنـا .. وكـان نــصـيب الــشـبــاب ا
ـطلوب منك .. وعـندما تكون تظاهـرين الوطني  وا بتـعاطفك البـ مع ا
على رأس  الـسلطة   تقد القتلـة الى محاكمات عادلة  وهذا لم تذكره
في خـطابك..? جـميع رؤسـاء  الـوزراء  الذين سـبقـوك .. تـعهـدوا بحـصر
السالح بيد الدولة .. لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا .. ترى ماهي اخلطوات
والـضمـانـات  التـي جتعـلـنا نـصـدق انك تـختـلف عن غـيـرك .. وانت جتد

نفسك  امام دولة ( مسدسات ) .. و لم تكن  يوما دولة مؤوسسات .
امــا الــفـســاد .. ومــا ادراك مـا الــفــسـاد .. فــدعــني  اهـمـس بـاذنك  ان
شــبــهـات الــفـســاد ال  حتـوم االن حــولك  .. لــكن الـشــارع الــعـراقي ظل
كن لرئيس  مكلف  حـظي  بتاييد االحزاب الفاسدة.. يتـساءل / كيف 

 يستطيع الصاق تهم  الفساد بها ..?
ســيـادة الــرئـيس.. عــلى الـرغم من تــراكم االحـبــاط .. وتـصــاعـد درجـات
عجزات اليـأس في نفوس الـعراقيـ جميـعا .. وحتويل الـعراق من بلـد ا
.. الى بـلد لـلـمعـجـنات .. ثق مـازلـنا نـؤمن بـفسـحـة االمل  و هذا  االمل
سيـتحقق حتـما في اجراء  انتـخابات مبـكرة ونزيهـة  وفي موعدها .. انه
مـطلب اساسي وجـوهري للـمتظـاهرين .. والـغريب انك قد  جتـاهلت ذكر

االنتخابات  ..!? 
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