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سـجـلـت دائـرة صـحـة مـحـافـظـة
السليمانيـة ارتفاع غير مسبوق
بـعـدد االصـابـات بـكـورونـا مـنذ
ــدن عن ايـــام وخـــروج بــعـض ا
الـسيـطـرة جـراء تفـشي الـعدوى
. وقال بيـان تلقته واطـن ب ا
(الـزمـان) امس ان (فـريـقـا طـبـيا
من صـحة الـسـليـمانـيـة برئـاسة
ـدير الـعام هـيرش سـليم نائب ا
اطــــلع عــــلـى  اوضــــاع قــــضـــاء
بـــيـــنــــجـــوين بــــعـــد اإلعالن عن
تسجيل  51 اصابة بالفايروس
 حـــــيث تـــــقــــرر نـــــقل جـــــمــــيع
ــســـتــشـــيــفى ــصـــابــ الـى ا ا
نع انتقال العدوى الى اخلاص 
االخــيـرين) واضـاف ان (اثـنـ
الكــات الــطــبــيــة اصــيــبــا من ا
بــكـورونــا في مــعــبــر بــاشــمـاخ

احلـدودي وان قـائمـمـقـام قـضاء
بيـنـجوين زانـا رحمـان اعلن عن
ـــدة ثالثــة أيــام ــعــبــر  اغـالق ا
وإعــــادة تــــشــــديــــد اإلجــــراءات
الــرقـــابــيــة فـــيه). فــيـــمــا اكــدت
مــصــادر طــبــيــة خــروج قــضــاء
بـيـنــجـويـن عن الـســيـطــرة بـعـد
وقـالت تــســجـيل  51 اصــابـة  
تفشي صادر ان (الفـايروس ا ا
وجود في القضاء يختلف عن ا
ـنـاطق األخـرى داخل اإلقـلـيم بـا
مع تـوقعـات بـأن يكـون مـشابـهاً
نـتشر بـإيران كونه للفـايروس ا
ينتقل ب األشخاص خالل مدة
) متوقـع (تـمديد قصـيرة جداً
حــظـــر الـــتــجـــوال الــشـــامل في
ـدة أطـول بـعـد انـتـهـاء اإلقـلـيـم 
ـــدة الـــتي أعـــلن عـــنـــهـــا يــوم ا
األمس وهي أسبوع واحد خوفاً
من تــوسع انــتـشــار الـفــايـروس
وسط اجــراءات مـتــواضــعـة من

ــعــنـيــة وعــدم تــوفـر اجلـهــات ا
أمـاكـن كـافــيــة إلحــتــواء جـمــيع
). وأعـلــنـت حــكــومـة ــصــابــ ا
إقلـيم كـردستـان عن فرض حـظر
شـامل لـلـتـجـوال في عـمـوم مدن
اإلقـــلــيم.وقــالت وزارة داخــلــيــة
إالقلـيم في بيـان تلـقته (الـزمان)
امـس إنــــــهـــــا (قــــــررت وبـــــعـــــد
اســـتــشـــارة رئـــيس احلـــكـــومــة
ونــائـبه ووزيــر الـصـحــة بـهـدف
احلـــد مـن انـــتـــشــــار فـــايـــروس
كورونـا وحـمايـة األمن الـصحي
لإلقليم  منع الـتنـقل ب أربيل
والـسلـيمـانيـة ودهوك وحـلبـجة
وإدارتي رابـــــريـن وكـــــرمـــــيــــان
ــسـتــقـلــتـ بـشــكل تـام الى 6 ا
حـزيـران اجلـاري) الفـتـا الى ان
(الــقــرار تــضــمن فــرض احلــظـر
الــشـــامل لــلـــتــجــوال لـــلــمــشــاة
والــسـيــارات بـالــكـامل داخل كل
احملافظات من الساعة السادسة

مـســاء وحـتى الـسـاعـة الـثـانـيـة
عــشـر) مــؤكــدا (إيــقــاف الـدوام
الــــــرســـــــمي فـي كل الــــــدوائــــــر
ــــؤســــســــات احلــــكــــومــــيــــة وا
بــــاســــتــــثــــنــــاء عــــمل الــــوزراء
ـدة احملددة) ومـكاتـبـهم خالل ا
مــبـــيـــنــاً إنه (ســـيـــتم إغالق كل
ـــرخــــصـــة األمـــاكن واحملـالت ا
ـــواطـــنـــ ســــابـــقـــاً خلـــدمــــة ا
بـــاســـتـــثـــنــــاء الـــصـــيـــدلـــيـــات
واخملابز) مشـيرا الى (الـسماح
بحـركة مـركبـات القـوات األمنـية
والـطـواقـم الـصـحـيـة وسـيـارات
اإلســعــاف خالل أوقــات الــعــمل
الــــرســــمي وكــــذلك الــــســــمـــاح
لـــلــعــامــلـــ في وســائل اإلعالم
بـالتـنـقل بـشرط حـمـلهم تـأيـيداً
ـــؤســســـات الـــتي صــادراً عـن ا
يـعـملـون فـيـهـا عن كل يـوم عمل
وكــــذلك الـــســــمـــاح لـــتــــســـويق
احملــاصـــيل الــزراعـــيــة وبـــبــيع

اخلــــضـــار والـــفــــواكه من خالل
ـــتــجـــولـــة داخل الـــســـيـــارات ا
األحــــيـــــاء مع األخــــذ بــــنــــظــــر
االعتـبار الـتعـليـمات الـصحـية)
مــضـيــفــا (كــمـا يــشــمل احلــظـر
ـــعـــابــد ـــواقع الـــديـــنـــيـــة وا ا
وتــكـلـيف  غــرف الـعـمــلـيـات في
ـسـتـقـلة احملـافـظات واإلدارات ا
بـاتـخــاذ مـا يـلــزم لـتـنــفـيـذ هـذه
ــضي بــاإلجـراءات الــقـرارات وا
الـقـانـونـيـة حـيال أي تـراخي أو
تـقـصــيـر من هـذه اجلـهـات). في
تـــــطـــــور الحق  اتـــــفـق وزيــــرا
ي الـــداخــلــيـــة عــثـــمــان الـــغــا
والـــصــــحـــة والـــبـــيـــئـــة حـــسن
التـميـمي خالل اجتـماع مـشترك
عـــــلى بـــــذل اقــــصـى اجلــــهــــود
لــتـطــبـيق االجــراءات الـوقــائـيـة
ــخــاطـر ــواطـنــ  وتـوعــيــة ا
عدوى كورونا . وقال بيان امس
ان (اجـتـمـاعـاً مـشـتـركـاً عقـد في

ـنـاقشـة تـنفـيذ مـبنـى الداخـلـية 
حظر التجوال الصحي ومتابعة
ـشـتـركة الجنـاحه) االجـراءات ا
ي خالل االجــتـمـاع وأكـد الــغـا
ان (الـوزارة مسـتنـفـرة جهـودها
الجناح احلظر وحتـقيق الفائدة
ـواطـن ـرجوة مـنه لـسالمة ا ا
يـداني لـزيادة وتـفعـيل الـعـمل ا
الــتــوعـيــة والــتــثــقــيف الســنـاد
اجلــــهـــــد احلــــكــــومـي في هــــذا
اجملـال)  مــثــنـيــاً عــلى (جــهـود
الكــات الـصــحـيـة كــونـهم خط ا
الـصـد االول لـلـوباء) من جـهته
شـــدد وزيـــر الــصـــحـــة عـــلى ان
(وزارتـه تـــبــــذل كل طــــاقــــتــــهـــا
واجهـة الفـايروس وان الوضع
الصحي مسيطر عليه في البالد
ــشــكــلـــة تــكــمـن في قــلــة لــكـن ا
( ـواطـنـ الـوعي لــدى بـعض ا
مــشـيـداً بـــجـهـود الـداخــلـيـة في
دعـم االجــــراءات الـــــوقـــــائـــــيــــة
وتـطبـيـقهـا). وسجـلت مـحافـظة
كــــربالء 9 اصــــابــــات جــــديــــدة
بكـورونا و6 حاالت شـفـاء.وقال
مــصــدر طــبي إن (دائــرة صــحـة
احملــافــظــة سـجــلت 9 أصــابـات
جـــديــدة و6 حـــاالت شـــفـــاء من
الفايـروس). واعلن رئيس خـلية
االزمــة مـــحـــافظ الـــنـــجف لــؤي
الــــيـــاســــري عن تــــشــــخـــيص6
إصـابـات حامـلـة لـلـفـايروس في
احملافـظة. وفي واسط  سـجلت
دائــرة الـــصــحـــة حــالـــتي وفــاة
بــكـــورونـــا تــوزعـت بــ مـــركــز
ــديـنــة وقــضــاء الــنـعــمــانــيـة. ا
وســجــلت وزارة الــصــحــة امس
االول 260 إصــابـــة في الــعــراق
توزعـت بواقع  58في الـرصـافة
و 35 فـي الــكــرخ وحــالــتــ في
مــديـــنــة الــطب و 7في الـــنــجف
و 24 في الـســلـيـمـانـيـة و 4 في
دهــوك وحــالــتـ فـي ديـالى و7
في واسط و 26 في بــــابل و31
ـــثـــنى في مـــيـــســان و 21 في ا
وحـــالـــتــ فـي ذي قــار و 9 في
الـديــوانـيـة وواحــدة في االنـبـار

و 7 في كركوك. 
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خولت محافظـة بغداد وحداتها
االداريــــــة (مـــــدراء الـــــنـــــواحي
) حتـديد سـعر والـقائـمـمقـاميـ
االمـبـير لـشـهـر حزيـران جلـميع
ـولـدات احلـكـومـيـة واالهـلـية. ا
وبـحسب بـيـان العالم احملافـظة
تــــلـــقـــته (الــــزمـــان) امس فـــان
(احملـافظ مـحــمـد جـابــر الـعـطـا
خـول رؤساء الـوحـدات االدارية
بـــتـــحــــديـــد الـــســــعـــر عـــلى ان
اليـتجـاوز االمبـير الـواحد مـبلغ
ثـمـانـيـة االف ديـنــار لـلـتـشـغـيل
العادي من الساعة ال 12 ظهرا
والـى اخلــامــســة فــجـرا وان ال
يـتـجاوز سـعـر الـتشـغـيل لـلخط
(الذهبي) 24 ساعة يوميا مبلغ
12 الف ديـنـار لالمبـيـر الـواحد
ــولــدات احلــكــومــيـة جلــمــيع ا
واالهـــلـــيــة اجملـــهـــزة بــحـــصــة
وقــــوديـــــة" مـــــشــــيـــــرة الى ان
ولـدات التي ال تـستـلم حصة (ا
وقودية فان من صالحية رئيس
الــوحـدة االداريــة اضـافــة مـبـلغ
الف او الفـ دينـار فقط عن كل
امـــبــيـــر وحــسـب مــا يـــرتــأيه).
واوضـــــــحت ان (مــــــــنح هـــــــذه
الــصالحــيـات لــرئـيس الــوحـدة
االداريـة كـونه عـلى عـلم ودرايـة
ناطقه عيشـية  تامة للـظروف ا
فـــضال عـن مـــراعـــاة الـــظـــروف
ر بها البلد االستثنائيـة التي 
وهـو يــواجه جــائــحــة كــورونـا
ـا يـسـتــلـزم تـكــاتف وتـعـاون
اجلميع) مشددة على (اصحاب
ــولـدات االلـتـزام بـالـتـسـعـيـرة ا
وسـاعـات الـتـشـغـيل بـالـتـنـاوب

مع الكهرباء الـوطنية وفي حال
مـخــالــفـة ذلـك يـتــعــرضـون الى
ـسـائـلـة القـانـونـيـة). ووجهت ا
احملــافــظـــة (رؤســاء الــوحــدات
ناطق الى االدارية ومـختـاري ا
مـــتــــابـــعـــة الــــتـــزام اصـــحـــاب
ولـدات ونشـر ارقام الـشكاوى ا
عــلى صـفـحـات مــديـريـاتـهم في
فـيــســبــوك مع فـرض عــقــوبـات

.( رادعة بحق اخملالف
كـمــا حــددت مــحـافــظــة ذي قـار
تــســعــيـرة جــديــدة لــلــمــولـدات
االهـليـة تبـلغ سبـعة االف ديـنار

لألمبير الواحد .
وبــ كــتــاب صــادر من مــكــتب
احملـافـظ نـاظـم الــوائـلـي تـلــقت
(الــــزمـــــان) نــــســــخـــــة مــــنه ان
(ساعات التشغـيل اليومية تبدا
من الـتـاسـعـة صــبـاحـا ولـغـايـة
اخلـــامـــســـة فـــجـــرا من الـــيــوم
الـتـالي بـالـتنـاوب مع الـكـهـرباء
الـوطنـية ولـشهـر حزيـران فقط)
وتاتي هذه التـسعيرة في ضوء

تـوقــعـات دائـرة تـوزيع كـهـربـاء
اجلــنــوب بـــان تــكــون مــعــدالت
الــتـــجــهــيـــز مــابــ  13الى14
سـاعــة يــومــيــا والــدعـوة الى ر
رؤســـــاء الـــــوحـــــدات االداريـــــة
تابعة عمل واللجان اخلاصـة 
ـولـدات االهــلـيــة ومـراقـبــتـهـا ا
بـدقـة وتـشـهـد احـيـاء مـحـافـظـة
ذي قــار تــراجــعــا واضــحــا في
جتهيز التيار  الكهربائي للدور
الـــســكــنـــيــة يــخـــرج عن نــظــام
سـاعـات ـقـرر اربع  الــبـرمـجــة ا
تـشغـيل الى سـاعتي اطـفاء. من
جــهــة اخـــرى اعــلــنت مــديــريــة
صــحــة ذي قـار عن تــخــصـيص
وزارة الـصـحـة مـسـتـشـفى عـزل
لــلـمـصـابـ بـفـايـروس كـورونـا
ســعـة  50 ســريــرا وقـال مــديـر
عـــام صـــحـــة احملــافـــظـــة عـــبــد
احلـسـ اجلـابـري في تـصريح
امس ان (الــــوزارة خــــصــــصت
ــصــابــ مــســـتــشــفى لـــعــزل ا

بــفــايــروس كــورونــا ســعــة 50
سـريــرا في مـديــنـة الــنـاصــريـة
ـزمع ـســتـشـفى ا مــضـيـفـا ان ا
انــــشــــاؤه ســــيــــكــــون بــــشــــكل
كـرفـانات). وكـانت خـلـيـة االزمة
في ذي قار قـد اكدت اصـابة 16
الكـات الـصحـيـة مـنذ من بـ ا
ظهور الـفايروس. وقـال الناطق
بـــأسم اخلـــلـــيــــة حـــيـــدر عـــلي
ـالكـــات حــــنــــتـــوش ان (تــــلك ا
تـعــرضت لألصــابــة بـفــايـروس
كورونا خالل عمـلها في ردهات
ـالمــــــســـــ وان او من خـالل ا
االصابات شـملت مالكات طـبية
وتــمــريـــضــيــة واداريــة تــمــاثل

اغلبهم للشفاء).
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أعــلــنت وزارة الــتـعــلــيم الــعـالي
والـــبــحث الـــعــلــمي اســـتــجــابــة
اجلــامـعــات والـكــلـيــات األهـلــيـة
لــتــخــفــيض األجــور الــدراســيـة.
وقـــال بـــيـــان لـــلــــوزارة تـــلـــقـــته
(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (حـــــــرص
الـــوزارة عــــلى مـــنع االلـــتـــبـــاس
والــــتـــــداخل فـي الــــســـــيــــاقــــات
سؤولة عن تنظيم عالقة العمل ا
مع اجلامعات والكليات األهلية 
يـدفعـهـا لتـأكـيد االلـتـزام بقـانون
التـعليـم العالي األهـلي ذي الرقم
 25 لــســنـة  2016 الـذي يــنص
ــؤسـسـات تـتـمـتع عـلى أن تـلك ا
ـــعــنــويــة ذات بــالــشــخـــصــيــة ا
ـــــالي واإلداري) االســـــتـــــقـالل ا
مشيرا الى انه (استنادا الى هذا
فإن الـنص الـقـانونـي الصـريح  
اجلــامـعــات والـكــلـيــات األهـلــيـة
اســـتــجـــابت الى دعـــوة الــوزارة
بــتـــخــفــيض األجــور الــدراســيــة
للـطـلبـة بـنسب مـتـفاوتـة في هذا
عقد صحيا واقتصاديا الظرف ا
ومنـحت مقـاعد دراسـية مـجانـية

لـــعــدد لـــيـس بـــالــقـــلـــيل مـــنـــهم
ـتـعـفـف وأسـقـطت األجـور عن ا
وأبـنـاء الـشـهـداء وغـطت جـزئـيـا
ـوظـفـ رواتب الـتـدريــسـيـ وا

الــذين تــقــدر أعــدادهم نــحـو 14
ألـف مـــــنـــــتـــــسب) واضــــاف ان
(الوزارة تثـمن اسهام اجلـامعات
والكـلـيات االهـلـية  اإليـجابي في
حـــركــة الـــتـــعـــلـــيم فـي الـــعــراق
واحتضـانهـا أكثر من  250 ألف
طالب في الـتخـصصـات العـلمـية
واإلنــســانــيــة اخملــتــلــفـة) وحث
البـيان تلك اجلـامعـات والكـليات
علـى (استـكمـال مـتطـلـبات الـعام
الــــدراسـي احلـــــالي وتـــــوفـــــيــــر
منـاخات الـثـقة والـدعم والنـجاح
جلـميع الـطـلـبـة في امتـحـانـاتهم
رتـقبة). فيما اكدتْ اإللكترونية ا
جلـنـةُ الـتـعلـيم الـعـالي الـنـيـابـية
أنــــهـــا قــــدمـت مــــجـــمــــوعــــة من
ــقــتــرحــات لــلــوزارة تــتــضــمن ا
ــســارات لــتــقــو الــعــديــد من ا
العمليـة التعليمـية ودعمها.وقال
سـعودي عضـو اللـجـنة ريـاض ا
في تــــصــــريـح اطــــلــــعت عــــلــــيه
ــــســـارات (الــــزمــــان) امس إن (ا

الـتي قـدمـتـهـا الـلـجـنـة تـضـمـنت
دعم التعليم بقـوان وتشريعات
تــســـاعــد عــلى تــطــويــره وبــنــاء
عـملـية تـعـليـمـية رصـيـنة اضـافة
الى مـسـارات الـدعم الـلـوجسـتي
بتـوفيـر البـنى التحـتيـة للـعمـلية
التعليمية لـكن تنفيذ ذلك يعتمد
عــــلى مالمـح نـــتـــائـج فـــايـــروس
كــــورونــــا التــــخـــاذ قــــرارات من
شأنها أن تكـون عملية تصب في
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توقع منبئ جـوي ان يشهد يوم
ـقـبل خسـوفـا لـلـقـمر اجلـمـعـة ا
يتـبعه كسـوف للـشمس يوم 21
ـتنبئ حزيـران اجلاري. وذكر ا
صادق عطية ان (خسـوفاً للقمر
ـقـبل سـيــحـدث يـوم اجلـمـعـة ا
مساء ويبدأ في الـساعة  8:47 
بـتــوقــيت الـعــراق ويــسـتــمـر 3
سـاعـات  و 18 دقــيـقــة). حـيث
يـبـدأ الـقـمـر بـالـدخـول في شـبه
الـظل احملــيط بـظل االرض ومن
عـان الـقـمر بـاخلـفوت ثم يـبـدأ 
ـعـان الـقـمـر الـبـدر نـسـبـيـا عن 
ـعــتـاد). وأضـاف في تـصـريح ا
امس ان (القـمر يـصبح في قـمة
شبه الظل  –أي ساعة الذروة -
في الــســاعــة  10:26ويــنــتــهي
اخلــسـوف (شـبه الـظـل) لـلـقـمـر
في الـــــســـــاعــــة  12:05بـــــعــــد
منتصف ليلة اجلمعة/السبت)
ولفت عطية الى (حدوث خفوت
نـسـبـي لـلـمـعــان الـقـمــر عـنـدمـا
يـــــكـــــون في طـــــور الـــــبـــــدر او

االكــتـمــال وال يـحــصل خـسـوف
(مـــــــظــــــلم) كـــــــمــــــا هي عــــــادة
ــا اخلـــســـوفـــات الـــعـــاديـــة ا
عان يحصل خـفوت بسـيط في 
الـقـمر لـذا سـمي خـسـوف شبه
الــــــــظـل). وتــــــــابـع ان الــــــــبالد
ـنـطـقـة الـعـربـيـة سـيـشـهدان وا
وافق  32 حزيران يوم االحد ا
كــسـوفــا جــزئـيــا لـلــشــمس هـو
األول في هـذا الـعـام ويـبـدأ في
الساعة  7:25 صباحا بتوقيت
العراق  ويستـمر حتى الساعة
 8:25 صــبــاحــا حــيث يــغــطي
ــئـة من الــقــمــر حـوالي  47 بــا
قـــــرص الـــــشـــــمس ثـم يـــــبــــدأ
بـاالبــتــعـاد عن قــرص الــشـمس
حتى يـنتهي الـكسـوف في تمام
السـاعة  9:31 صبـاحـا وبذلك
تكون مدة هذا الكسوف حوالي
 2:06 ســـــاعــــــة). وأوضـح انه
(سـيـحــدث هـذا الـكــسـوف بـعـد
حـوالي  6 سـاعــات من وصـول
االرض الى ابـعـد نـقـطه لـها عن
الـشــمـس (االنـقـالب الــصـيــفي)
الـــــذي ســــيـــــصــــادف يــــوم 21

حــزيـران عــنـد الــسـاعـة 12:44
فـــجــــر االحــــد). وأشـــار الى ان
(يــوم االنـقالب سـيــشـهـد أطـول
فــتـرة مـن ضـوء الــشـمس خالل
ــنــاطق الــنــهــار بــاســتــثــنـاء ا
الـقـطـبيـة حـيث تـبـقى الـشمس
 24 ســاعـة مــتـواصــلـة كل يـوم
ــدة تــتـراوح مــا بـ عــدة أيـام
إلى  6 أشــهــر تــبــعــا خلــطــوط
الــعـــرض). من نـــاحــيـــة اخــرى
ســـيــشــهـــد هــذا الــعـــام اربــعــة
خــســوفـات لــلــقــمـر وكــســوفـ
لــلــشـمـس . وكـان اول خــسـوف
لـلــقـمـر في  10 كـانــون الـثـاني
ــقـبل والـثــاني يــوم اجلــمـعــة ا
والـثــالث بــعـد شــهــر واحـد اي
يـوم االحـد  5تــمـوز ولن يــكـون
مشـاهدا بـسمـاء الوطن الـعربي
والرابع في  30تـشـرين الـثاني
ولن يــكـــون مــشــاهــدا بــســمــاء
الوطن العربي. اما الشمس فان
اول كــسـوف لـهــا وهـو كـسـوف
حـــــلــــقـي يــــوم  21 حـــــزيــــران
والـثـاني سـيـكـون كـسـوفـا كـلـيا

للشمس في  14 كانون االول.
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ن لم الـضــغط اجلــمــاهـيــري 
يـحـصـلـوا عـلى تـعـيـنـات  لـكن
اصــحـاب الــرواتب في الــعـراق
يــتــجــاوزون  6 ماليـ مـوظف
ومع عـوائـلـهم يـصل الـعدد الى
عــشـــرين مــلـــيــون نـــســمـــة قــد
تـــتــضــرر بــحـــال عــدم تــوفــيــر
الــــــــــــــــــــــــــــــرواتــب) واردف أن
(االســتــقــطـــاع من الــرواتب او
االدخــار االجــبــاري لــيس احلل
االمـثل خاصـة ان لـدينـا جتـربة
فـي اقـــلـــيم كــــردســـتـــان كـــانت
نـتـيــجـتـهـا مــريـرة الن حـكـومـة
االقـلـيم في الـنهـايـة عـجزت عن
بـالغ واصبحت نـقطة تسـديد ا
سـوداء في تـاريـخـهـا) عـلى حد
تـعــبـيـره مــبـيــنـا ان (مــافـيـات
ـليـشـيات االحـزاب واصحـاب ا
واالجـــــنــــــدات الـــــداخــــــلـــــيـــــة
واخلـارجيـة وسـيطـرة االحزاب
عــلى احملــافـــظــات جــمـــيــعــهــا
عــــوائـق امـــام الــــكــــاظــــمي في
حتقـيق االصالحـات جعـلته في

موقف اليحسد عليه). 

ــهــربــة و من امــوال الــعــراق ا
مــتــابـعــة مــزاد الـعــمــلــة وفـتح
حتــــقــــيق مع اي مــــلـف حتـــوم

حوله شبهات فساد).
 بـدوره  عــد عــضـــو الــلــجــنــة
الية النيـابية جمال كوجر أن ا
رئــــيس الـــوزراء في مـــوقف (ال
يــــحـــســــد عـــلــــيه) وخــــيـــاراته
مــــحــــدودة فـي جتــــاوز االزمـــة
ـالــيـة مــشــيـرا الى ان هــنـاك ا
ـــضي خــــيــــارين امــــامه امــــا ا
باالصالحـات او يكـون مصـيره

هدي. كسابقه عادل عبد ا
وقال كوجر في تصريح اطلعت
عــــــلـــــــيه (الـــــــزمــــــان) امس إن
(اخلــيـارات امـام الــكـاظـمي في
جتـــاوز االزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة
ضي مـحـدودة جـدا فـأمـا ان 
بتحـقيق االصالحات احلقـيقية
ــــالــــيـــة ــــبــــالغ ا وتـــوفــــيــــر ا
للمواطن وإال فأن مصيره لن
يــكــون افــضـل من ســلــفه عــبــد
ـهـدي) واضـاف أن (حــكـومـة ا
ـــهــدي ســـقــطت بـــفــعل عـــبــد ا

ومـضى اخلـبـراء الى الـقـول ان
ـتــاحـة امـام (هــذه اخلـيــارات ا
احلكومـة ستسـاعد على جتاوز
ـكـنة مع االزمـة بأقل خـسـائر 
ضــــــرورة اجــــــراء اصـالحـــــات
حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة ودمـج بـــــعض
ـــؤســـســـات وتــقـــلـــيل رواتب ا
ـســؤولـ الــكـبــار ومـحــاربـة ا
الفساد بشكـل تطبيقي ال شعار
كن استرجاعه واسترجاع ما 

ـــــتــــوسط ــــدى الــــقـــــريب وا ا
والبعيد) مشددين على (األخذ
بـــعــ االعـــتـــبــار أنـه في حــال
اســتـمـرار الـوضـع عـلى مـا هـو
ـــدة  6 أشــــهــــر فـــإن عـــلــــيـه 
مـجــريـات االحـداث قــد تـتــغـيـر
نـحــو االســوأ وقـد نــكــون أمـام
انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادي  وهــذا
يــفــرض عـــلــيــنــا وضع حــلــول
عــــاجـــلــــة قــــبل فـــوات االوان)
تلك واشاروا الى ان (العراق 
اخلبرة واإلمكانيات التي تمكن
من جتـاوز األزمـة عـبر سـلـسـلة
من الـتـدابـيـر واإلجـراءات التي
تـــــدعـم االقــــتـــــصـــــاد من خالل
خـفض نــسـبـة الــفـائــدة بـهـدف
دفع عـجــلــة اإلنـتــاج وتـســهـيل
مــنح قــروض مـتــوســطـة األجل
بـــــــــدون فـــــــــائـــــــــدة لـألفــــــــراد
ــــؤســــســــات والــــشــــركــــات وا
وتــــأجــــيـل ســــداد الــــديـــون او
األقسـاط إلى مؤسـسات الـدولة
دة ثالثـة أشهر قـابلـة للتـمديد
إلى حــــ انـــــتــــهــــاء األزمــــة)

االزمـة بأقل اخلـسائـر والسيـما
ان في الـــعــــراق الـــكـــثــــيـــر من
شــركـات االتــصـال الــتي جتـني
مليارات الـدوالرات يوميا دون
ان تـدفع ديـنـارا واحـدا لـلـدولـة
بل عــلـى الــعــكس تـــتــهــرب من
الـديـون الـتي تـراكـمـت بـذمـتـها
علـى مدى سـنوات) الفت الى
ان (االزمـة الــراهـنــة تـســتـدعي
اتـخاذ اجـراءات كفـيلـة بتـغيـير
بـوصـلـة االنـفـاق انـسـجـاما مع
مــا تـسـبب به جــائـحـة كـورونـا
ــيــا لــلــتـعــاطـي مع احملــنـة عــا
بـسيـطرة تـامـة دون هدر مـزيدا
من االمــوال  الن ال أحــد حــتى
ـكــنه الــتــنـبــؤ بــشـكل الــيــوم 
واضح مـــتى ســـتــنـــتـــهي هــذه
احملـــنــة الـــتي تــفـــتك بـــصــحــة
اإلنــسـان وحـيـاته االقـتـصـاديـة
واالجـتـمـاعـيـة عـلى حـد سـواء
لــــــذلـك يــــــنـــــــبــــــغـي تــــــبـــــــني
ـعالم سـتراتـيـجيـات واضـحة ا
تعتمد الشفافية الكاملة وتضع
ـواجـهـة عـلى سـيـنـاريـوهــات ا
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قـدم عــدد من اخلـبـراء دراسـات
الـى  احلــكـــومـــة من اجل ادارة
االزمـــة االقــتـــصـــاديــة وعـــبــور
احملنة بأقل اخلسائر  مؤكدين
ان الــكـثـيــر من الـدول جتـاوزت
الـصـعـاب واسـتـثـمـرت جـائـحة
كورونا نحو حتـفيز االبتكارات
واطالق احللول. وقـال اخلبراء
لـ (الــــزمــــان) امس ان (هــــنـــاك
فــــرصــــا واعــــدة امــــام رئــــيس
احلـكـومـة مـصــطـفى الـكـاظـمي
الدارة الوضع االقتصادي الذي
تأثر جراء توقف احلياة بسبب
تـفــشي كـورونــا وكـذلك تــوفـيـر
ــتـقـاعـدين ـوظـفـ وا رواتـب ا
ـــســاس بـــهـــمــا كـــونــهم دون ا
الــشــريـــحــة االقل تــأثــيــر عــلى
ــوازنـة الــعـامـة) مـؤكـدين ان ا
(تـركـيــا اسـتـعـانت بــالـشـركـات
العاملـة لتخفـيف اعباء كورونا
ـبالغ واجـبـارها عـلى الـتبـرع 
تــسـاعــد احلــكــومــة عـلى ادارة
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وجـنـوب الـعـراق  بـلغت  96 مـلـيـونا و 39 الـفـا و 852
برمـيال اما من حـقول كـركوك عبـر ميـناء جـيهـان بلغت
صدرة  3 مالي و 545 الفا و 431 برميال الـكميات ا
ـعـدل الـيـومي الـكـلـي لـلـصادرات . واشار جـهـاد ان (ا
ــعـدل بــلغ   3مالي و 212الف بــرمـيل  حــيث كــان ا
اليـومي للتـصدير من مـوانئ البصـرة ثالثة مالي و98
ــعـدل الــيـومي 114 الف بــرمـيـل  ومن جـيــهـان كــان ا
الف بــرمـيـل. وان مـعــدل ســعــر الـبــرمــيل الــواحــد بـلغ
  21.005 دوالرا). يـــــــذكـــــــر ان الـــــــوزارة ومـن خالل
ــانــهــا بــاطالع الــشــعب عــلى عــمــلــيــات الــتــصــديـر ا
تحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري . وااليرادات ا
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اعـلنت وزارة النـفط عن مجمـوع الصادرات وااليرادات
ـاضـي  بـحـسب االحـصـائـيـة ـتـحـقــقـة لـشـهـر آيـار ا ا
االولـيــة الـصـادرة عن شـركــة تـسـويق الـنــفط الـعـراقـيـة
سومـو وقـالت في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان كـمـية
الـصـادرات مـن الـنـفط اخلــام بـلـغت  99 مـلــيـونـا 585
الـفا و  283 بـرميال بـايـرادات بلـغت اكـثر من مـلـيارين
ـائـة و أحـد عـشـر الف وواحـد وتـسـعـ مــلـيـونـا وثـمـا
تـحـدث الرسـمي بـاسم الـوزارة عاصم دوالر) . وقـال ا
صـدرة من الـنـفط اخلام جهـاد ان مـجـموع الـكـمـيـات ا
ــاضي من احلــقــول الـنــفــطـيــة في وسط لـشــهــر آيـار ا

جمال كوجر 
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الــتـــوتــر بـــشــكل مـــتــواصل بــ
طهـران وواشنـطن منـذ انسـحاب
ـتحدة أحـاديا في أيار الواليات ا
 2018 من االتـفـاق الـدولي حـول
وقّع البرنامج النووي اإليراني ا
في  2015 وإعـــــادة فـــــرضـــــهـــــا

عقوبات قاسية على إيران.
عــامـا) وتــرشح قــالــيــبــاف ( 58 
ــــنـــــصب رئــــاســــة ثـالث مــــرات 
اجلـــمــهــوريـــة بــدون أن يـــنــجح

ــقـر خـا األنــبـيـاء وكـان قــائـدا 
ــمــتــدة بــ ــدة ا لإلعــمـــار في ا
عامي  1994و1997 وقاد سالح
اجلـــو في احلــــرس الـــثـــوري من
 1997 إلى   2000 وشــــــــــــــغـل
مـنـصب قـائـد الـشـرطـة االيـرانـيـة
من  2000 إلى  2005واصــــــبح
رئـيس بـلـديـة طـهـران بـ 2005
و 2017 كـمــا  عــمل ضـابــطـا في

احلرس الثوري
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رجع الديـني الشيخ جواد كتب ا
اخلـــــالـــــصي عـــــلى صـــــفــــحـــــته
الـشـخـصـيـة في تـويـتـر (قـد يـظن
البـعض ان مـظاهـرات الـسود في
أمريـكا نـاجتة من قـتل الرجل ذي
األصول األفريقية بهذه الوحشية
تعـمدة وأمـام الكامـيرات ولكن ا
االعـــمق فــيـــهــا هـــو االحــتـــجــاج
الـــشــعــبي الـــعــام عــلـى الــنــظــام
اإلرهـابي الـعــنـصـري احلـاكم في
ـدمــر لألمن والـسالم أمـريــكـا وا
في الـعـالم; انـها حـركـة انـسـانـية
ضد إبادة الـهنود احلـمر وخطف
السود مـن مواطنـهم في أفريـقيا
ـــتـــهم الــــكـــبـــرى في والى جــــر
العراق ودعمـهم األعمى لإلجرام
الصهيوني وعبر مسلسل رهيب
من جرائـمه ضـد اإلنسـانيـة فهل
بــــدأت مــــرحــــلـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر
احلقيقيــة?). الى ذلك عدّ الرئيس
اجلديد جملـلس الشورى اإليراني
مـحــمـد بـاقــر قـالــيـبـاف امس  أن
ـتـحـدة الـتـفـاوض مع الـواليـات ا

(ال فــائــدة مــنه) مــؤكــدا ان عــلى
بالده اكمـال سلـسلـة االنتـقام لدم
قائد فـيلق الـقدس اجلـنرال قاسم
ســلــيـمــاني. وقــال قــالــيــبـاف في
خـطـابه األول أمـام اجمللـس الذي
يـــهــيـــمن عـــلــيـه احملــافـــظــون إن
مــجـلـس الـشــورى اجلــديــد الـذي
أفـرزته االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـية
التي جـرت في شـبـاط (يعـتـبر ان
الــتـفــاوض مع أمــريــكـا كــمــحـور
لالسـتــكـبــار أمـر الفـائــدة مـنه بل
كله اضـرار) مضـيفا  فـي خطابه
الذي بثه الـتلـفزيون ان (تـعامـلنا
مع أمــريـكــا االرهـابــيــة يـتــضـمن
اكــمـــال ســلــســلـــة االنــتــقــام لــدم
الشهيد سلـيماني) مشيرا الى ان
هـذا االنـتقـام (سـيـسـتـكـمل بـطرد
اجلــيش األمــريــكي اإلرهــابي من
نطقة تماما) على حد تعبيره.   ا
ودعـــا  قــالـــيــبـــاف إلى حتـــســ
الـــــعالقــــات مـع جــــيــــران إيــــران
و(الـــدول الـــكـــبــرى الـــتي وقـــفت
بصداقـة إلى جانـبنا في الـشدائد
ولها معنا مصالح استراتيجية)
بــــدون أن يــــســـمـي تـــلـك الـــدول.
واشـاد رئــيس مــجـلس الــشـورى

في كلـمته كثـيرا سـليـماني الذي
قتـلـته غـارة جويّـة أمـريكـيـة قرب
مـــطـــار بــــغـــداد مع نـــائب قـــائـــد
احلـــشــد الـــشـــعــبـي ابــو مـــهــدي
هنـدس قرب مـطار بغـداد مطلع ا
العام اجلـاري اعقب ذلك بأيام ردّ
إيـــراني بــإطـالق صــواريـخ عــلى
قـواعـد تـضم قــوات أمـريـكـيـة في
الـــعـــراق من دون أن يـــصـــدر ردّ
عسـكـري من واشـنطن. وتـصـاعد

صـــالـح الـــطـــلـــبــة) وأضــاف أن
(الـــوزارة أصـــدرت تـــعـــلـــيـــمــات
واضــحــة في كــتــاب رســمي عن
حتــديــد مــواعــيــد االمــتــحــانــات
لــلـدراســات الـعــلـيــا والـدراسـات
االولــيـة) مــؤكــدا ان (الــعــنــوان
األهم في هــذه الــتـعــلــيـمــات هـو
االخــتــبـار ســيــكـون الــكــتـرونــيـا
وإنـهــاء الـعـام الــدراسي بـأسـرع
كن) الفتـا الى ان (خلـية وقت 
االزمــــة الــــنــــيــــابـــيــــة ســــجــــلت
اعــتـــراضـــهــا بـــشـــأن صــعـــوبــة
استكمـال العام الدراسي احلالي
الـــذي شــــهــــد دخـــول الــــنــــظـــام
االلكتروني التـعليمي في العراق
والعالم في حتدٍ كـبير وستـعتمد
الـــوزارة أســهل الـــطــرق إلنـــهــاء
الــعـام لــكال الــدراسـتــ الــعـلــيـا
ـسـعـودي أن واألولـية) وتـابع ا
(الـتـحدي األكـبـر هـو كـيـفـية أداء
االخــــتـــــبــــارات مـن دون تــــوفــــر
الـكــهـربــاء وانـقـطــاع االنـتـرنت
وصـــعــوبــة اســتــخــدام الــنــظــام
وعمـليـة الـغش االلكـتروني وهي
حتــديــات كــبــيــرة ســتــواجــهــهـا

الوزارة ).  سعودي  رياض ا
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تسـتـهدف بـغـداد واحملـافظـات كـافة
وإقليم كردستان).

واقـتـحـمت قـوة مـشـتركـة مـن مـفارز
شعـبة االسـتخـبارات العـسكـرية في
ـــغـــاويــر األول الـــفـــرقــة 19 لــواء ا
واحلـشـد الـشـعــبي ثالثـة مـضـافـات
في مـنــطـقــة رويـعــيـة الــتـابــعـة إلى
جــــرف الــــنـــــصــــر شــــمــــالـي بــــابل
وتستولي على  13حشوة صواريخ
و4 قــــــــاذفــــــــات و 6صــــــــواعق و3
بـطـاريـات تـفـجـير و 3حـقائـب ظـهر
وبـنـدقـيـة بــازوكـة ومـواد تـدخل في
ـتــفـجـرات بـاإلضـافـة إلى صـنـاعـة ا
عـجلـة (بـيـكب) . وكـشف مـصـدر عن
اســتــشـــهــاد مــنـــتــسب بـــالــشــرطــة
االحتادية واصابة 5 اخرين بهجوم

لداعش جنوب سامراء. 
وفي االنبـار اكـد مصـدر ثـان أن قوة
من الشـرطة صـدت تـعرضـاً لـتنـظيم
داعش غـــرب مـــديـــنـــة عـــنـــة غـــربي
احملـافظـة. وفـي ديالـى افادت وزارة
الداخلية بالقبض على متهم بسرقة
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اعـلــنت خــلــيــة الــصــقـور في وزارة
الداخلية عن إحـباط مخطط إرهابي
خــطــر فـي الــبــصــرة ومـــحــافــظــات
أخـرى مشـيـرا الى انـه جرى كـشف
اخملـطط بـعد اطـاحـة بـخـلـيـة نـائـمة
في الــبــصــرة واعـــتــقــال اثــنــ من
ــســؤولــ عـن إعـادة عــنــاصــرهـا ا
اتصـال والتـحـرك على بـقـايا داعش
نقطع والـهارب من احملافظات ا

احملررة.
وأكـــد رئـــيـس اخلـــلـــيــــة أبـــو عـــلي
الــبــصــري الــبـــصــري في تــصــريح
اطــلـــعت عــلـــيه (الـــزمــان) امس انه
(تـنــفــيـذ لــتـوجــهــات الـقــائـد الــعـام
ـسـلـحة ومـتـابـعـة الـوزير للـقـوات ا
ي ,استـطـاعت خـلـية عـثمـان الـغـا
الــصــقـور اســتــخــبــاريــة ومــديــريـة
اسـتـخـبـارات ومــكـافـحـة ارهـاب من
الـقــيــام بـعــمـلــيــات سـريــة خـاطــفـة
أســـــفــــــرت عن إحــــــبـــــاط عــــــدد من
الـعــمـلــيـات ارهــابـيــة مـؤخــر كـانت
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قـبل ثالثـة اسـابـيع كـتبـت مقـاال عن رفـعـة اجلـادرجي الـذي اصـيب بـكـورونـا بـعد
ضاعفات جلطة اصيب بها منذ اعوام.ولم اكن اتوقع انني ساسمع خبر تعرضه 
زاج ال يـتعكر موت صـديق او استاذ او قريب بـهذا الفـيروس ليس النني اتـمتع 
بــســهــولــة,ولــكــنـي كــنت عــلى يــقــ مـن ان روح الــتــفــاؤل قــد تــقــدم لــنــا بــعض
سـاعدة.ولم يحـصل شيء من ذلك الن رحيل رزاق ابراهـيم حسن اكد وساوس ا

غريزتي من ان الئحة الراحل وانا منهم قد تطول.
ــنــشــور اال يــومــان او ثالثــة حــتى اعــلن قــريب لــلــكــاتب ــر عــلى ذلك ا اذن لم 
نـا بهـدوء كبيـر وبال الم.وانا هـنا اسـتعـير كـلمـات العزاء والـصحـفي انه غادر عـا

التي حملها منشور اعالن موته.
قـبل اعـوام قلـيـلة تـعـرفت على رزاق ابـراهـيم حـسن.وكانت جـريـدة الزمـان الـغراء
هي مـحــطـة تـعـارفـنـا.اول االمـر كـنت اتـواصل مـعــهـا تـلـيـفـونـيـا اذ كـنت ارسل له
ليئة باالصرار ـات القليلة ا كا مقاالت نـقدية لنشرها في الزمان.ومن خالل تلك ا
عـلى الكـتابـة احبـبت هذا الـرجل.ثم التـقيـته في جريـدة الزمـان ح تـواعدنـا يوما
على اللـقاء هناك.ومع كل هـذا الزمن القصيـر كان لرزاق ابراهيم حـسن اثر كبير
ـلل الشـيخـوخة.لم اشـعر يـوما وانـا اتابعه عـلي. كان لـطيـفا هـادئا مقـاوما رائـعا 
عمله انه كـان خاضـعا لشـرط التـقدم في العـمر.كـان اكبر من ان تـضعـفه سنوات

عمره الطويلة القاحلة التي جتعلنا نهرم قبل وقت هرمنا.
ال اظن انني ارثي هـذا الكاتب الشاعر الصحفي القدير.هي كلمات اقولها,وكأـني
ارثي ذاتي.ذلك الن حزني عـلى رحيـله ال تصـفه كلمـات قلـيلـة اكتـبها في ظل زمن
وت غـامض فيه سمـة عبـثية كـما يـحب البعض ان يـقول. جتـربتي معه مشحـون 

قصيرة العمر خاطفة سريعة كومضة برق لكنها تشعرني باسى ال حدود له.
تعب بسنواته القاسية ما زال يرن في ذاكرتي. ان صوته الهادي ا

ـتنبي اتذكـر قبل اعـوام اربع رأيته ظـهرا في يـوم جمـعة ضـائع يعـود من شارع ا
بـاجتـاه شـارع اجلـمـهـوريـة وكـان تـمـثـال الـرصـافي خـلـفـه.اراه االن جـيـدا يـسـير
بـخطـواته وهو يـحـمل بضـعة كـتب سلـمت عـليه واكـمل كل منـا طـريقه كـبطـل في
ـاذا يجبرنـا الراحلون عـلى االستسالم لهم قصة لـبورخس.  اؤكد هذه احلـقيقة: 
ـوت ضريـبة قـاسـية جـدا لم يبـتكـرها .. ا دائمـا.مـهمـا كنـا معـهم طـيبـ او سيـئ

عقد.. كيف حدث هذا االمر.? االنسان وافلتت من جهاز مناعته ا
اعني كـيف تطور وجودنـا لينتـهي في هذه اخلاتمـة الغريبة.?

هل هناك ما ال نعرفه.?
اظن اننا ال نعرف الكثير عن سر هذا العالم العجيب.
ـوتك صـديــقي.افـكـر كـسـجـ بـكـلـمـة اخـرى انــا افـكـر 

ينتظر..

ا ما  قدمتـه اللجنة العليا للصحة  والسالمـة الوطنية من جهود خيرية.. ومقارنة 
يـجـري في الـدول اجملاورة  ودول الـعـالم الـتي انـتـشـر فيـهـا وبـاء كـورونـا بـشكل
ـقبـولة   النهـا ظلت متـواضعة سـتويات ا سريع ومخـيف ..ال ترتـقي  ابدا  الى ا
في عملـها  و متهافـتة في بيانـاتها . ومتـلكئة في مـسيرتها  و لـم تكن موفقة في
ـنظومـة الصحـية البـائسة .. خططـها .. بسـبب غياب الـرؤية الواضـحة  وتردي ا
مع اعـترافـنـا باجلـمـيل  وتقـديـرنا جلـهـود اطبـائـنا  و جـميـع الكـوادر  الـصحـية

العاملة في مستشفياتنا .
انتشـار الوباء.. اي وبـاء / يعني ازديـاد في عدد الوفـيات  ويعـني تعطـيل احلياة
العامـة  وشلل  في النشاط االقتـصادي  وتهميش النـشاط االجتماعي  و غياب
النشاط الثقافي.. واالنكى من هذا وذاك  التوظيف السياسي لهذا الوباء الفتاك.
ما اسهل .. ان نـرفع شعار  (خليك بالبيت) وليس مـهما  ان يكون البيت كبيرا 
ام صغـيرا  قصرا ام صريفة .. فبيـوت التنك في حي طارق  ليست مثل قصور
 اجلادرية  وبـعض بيوت الفـقراء ال تتجاوز اخلـمس مترا  ويـسكن في داخلها
ـنـطـقـة اخلـضـراء   البـاذخـة الـفـارهـة  ال تـسـتـخدم اال الـعشـرات .. و قـصـور  ا

لالجتماعات واالستحقاقات . 
اذا تـميل احلكومات  و في كل العـهود والسياسات  لالجـراءات  القمعية ثم .. 
اذا ظـلت  روح االنتقـام  تعشـعش في عقل السـلطة الـسياسـية .. من انقالب  و
14 تـمــوز الى االنــقالبــات الــفـوضــويــة   فــمـا  اســهل مـن عـســكــرة اجملــتـمع 

واستخدام  ادوات العنف  والتعسف  بدال من خيارات  الل والتلطف .
جـمــيـع الـبــيــانــات  واالرشــادات  الــتي تــصــدر عن وزارة الــصــحــة   ومـعــظم
اجـراءات الـتمـديد .. ال حتـمل معـها امـال   وال ودا   وال تبـديال   كلـها (لـطمـية
بلطمية) و تشديد في تشديد  و وعيد في وعيد  وكأن الشعب العراقي هو الذي
جاء بالـوباء  وليس الص الشعـبية  و كأن  مدينة ووهـان  هي احلبيبية ..لهذا
فـاجـراءات  الـقـمع  واالسـتــهـانـة ظـلت مـوجــودة  وطـرق االمل  واالنـفـتـاح بـاتت
مـسدودة .. بـينـما اصـحاب  الـباجـات اخلاصـة  و عنـاصر االحـزاب الضـالة  ..
ـفتـوحة. ولـو راقبـنا .. اي سـيطـرة  لوجـدنا عدم تـسرح  وتـمرح في الـشوارع ا
رور  ومن ال يسمح اجلدية  في تـنفيذ واجباتها  والتمـييز  ب من يسمح  له با
 له  ومن  يحـمل بطاقة  جتيز له التجوال  ومن يسـتقل سيارة مضللة  ويتصل
زاج ولقب احلاج  و لون الباج  كثرت  وتعددت  بالـهاتف اجلوال .. فحاالت ا
واطن ووسط هذه الفوضى وتمـردت على  السيطرات  و زادت من االزمات .. وا
 خرج هو االخـر   ضاربـا عرض احلائط  الـتقـيد بالـتعـليمـات  والنه وببـساطة
ن يـدير قـد شـبع من اخلوف والـتـمرد  واالهـمـال والـتردد  بـعـد ان فقـد الـثقـة 

صير العباد . ن يتحكم  البالد  و
خالصة القـول..  ان اللجنـة العليـا للصحـة والسالمة الوطـنية ( حنديـرية) التوجه
في اجـراءاتهـا  احـاديـة الـنـظرة  في تـفـكـيـرهـا وخـططـهـا .. فـهي تـعـالج مـشاكل
اخلروج الى الشوارع   و تتجاهل ما يحدث في البيوت من فواجع .. فاالمراض
شاكل العائلية زادت .. حتى النفـسية استوطنت  وحاالت العنف استـبدت    وا
تـحدة وصـلت حلـدود القـتل واحلـرق واالنتـحار .. وفـاتـها تـاكـيد صـنـدوق اال ا
لـلـسـكـان في الـعـراق .. الـذي حــذر من ازديـاد حـاالت الـتـوتـر و الـعـنف االسـري
نازل  بـسبب الضـغط النفـسي  وغياب احلـلول العـلميـة  النهاء االزمة  داخل ا
والـبدء بـاالنـفـراج  الـتـدريـجي .. امال بـتـجـنب حـاالت  الـعـصـيـان   وسـيـتجـاهل
واطـنون مسـتقبال  كل حـضر شامل  وهـذا ما حصل  وسيـحصل في ارجاء ا
الـبالد .. واولـهـا كـان امس  االول  في الـديــوانـيـة.. ضـد احلـكـومـة احملـلـيـة الـتي

استفزت العباد.
ان كـنتم تـخافـون عليـنا حـقا .. فانـتبـهوا الى مـا يحدث في الـبيـوت  فال حتاربوا
رزق النـاس في تمديـد جائر و مـرير  وال تـدمروا نفـسية شـعب  ذاق احلصار 

والعوز  والتهجير .
ـنزلي  هم اكثـر بكثـير من الذين وتون قهـرا او جوعا بـاحلجر ا ان عدد الذيـن 
ـسـتـشـفـيـات احلـجـر  الـصـحي .. وكل مـا فـقـدنـاه من ارواح بـريـئـة  ــوتـون  
بـسبـب  التـبـاطـؤ  في ادارة االزمـة  وعـدم فعـالـيـة الـنظـام الـصـحي  لم يـتـجاوز
ـئتـ فـقـيد .. فـمـاذا سـتفـعـلـون بالـعـراقـي  لـو ان االعـداد تـخطت االالف   ال ا

عاجلة محسوبة . وازنة مطلوبة  وا سامح الله .. فا
مـا نـشاهـده في مـدن الـعالم .. وعـلى الـرغم من اسـتمـرار  االصـابات  انـهـا  قد
نوعت في اسـاليبـها و خطـطهـا  و غيرت من اجـراءاتهـا  وخففت من شـروطها 
تـماشـيا مع حتـسن احلال  و ارضـاء واحتـراما لـشعـوبهـا  .. فبـدأت  جمـيعـها 
بـانـفتـاح تدريـجي  مع  الـتقـيـد باالجـراءات  االحتـرازيـة  الى ان  جنحت بـجعل
غـادرة من كارثـة كـورونا .. هـذا ما يـحدث االن في مـواطيـنـيهـا  يتـفاءلـون بـامل ا
الـكــويت والـسـعــوديـة الـتي سـمــحت بـالـرحالت الــداخـلـيـة  وايــران الـتي اتـاحت
الصالة في امـاكن العبـادات  .. وفي فرنسا  وايـطاليـا  و الواليات االمـريكية ..
ـطاعم .. فـلمـاذا انـتم تقـطـعون عـنا شـريان قـاهي وا  دارس  وفـتـحت ا عـادت ا

االمل والنجاة  وكاننا ال نستحق العيش في هذه  احلياة ..?
ظـاهرات .. فهي آتـية ال ريب فـيها  اما خـوفكم من جتـدد ا
فـال االوبـئـة تــوقـفــهـا .. وال مــزاج  الـسـلــطـة  وامــراضـهـا
تمنـعها  .. فال جتـعلوا  من انـتشار الـوباء حجـة للتـغطية
عـلى االزمـات  الـسيـاسـيـة واالقتـصـاديـة . وما عـلـيكم اال

ـواداخلوف من الشعب يوما ..كي ال تخافوا منه دهرا  . بـالـسـرقـة وضـبـطت بـحـوزته ا
سروقة  وصـدقت اقواله قـضائيا ا

ادة 443). و توقيفه وفق ا
والقت الـقوات االمـنيـة القـبض على
ثالثـــــة مــــتـــــهــــمـــــ بــــالـــــســــرقــــة
والتزوير.وذكر بيان امس ان (مفارز
مـكـتب الـدورة في مـديـريـة مـكـافـحة
اجــرام بــغــداد الــقـت الــقــبض عــلى
مـــتــــهم لـــقــــيـــامه
بـسـرقــة مـبـلغ 17
مـلـيـون ديـنـار من
داخـل احــــــــــــــــدى
الـدور الــســكــنــيـة
في جــانب الــكـرخ
ببغداد و اتخاذ
االجـــــــــــــــــــــــراءآت
الـقـانـونـيـة بـحـقه
ادة وفقا الحكام ا
, 446 ق.ع)
وأضــــــــــــــــــــاف ان
(مـــفــــارز مــــكـــتب
مــــكــــافــــحــــة اجــــرام

الــصـــاحلـــيـــة الــقـى الــقـــبض عـــلى
مـــتــهـــمـــ اثــنـــ قـــامــا بـــتـــزويــر
مستـمسكـات ومحررات رسـمية وقد
ضبط بحوزتهما مستمسكات وكتب
فارغـة وعقـود واختـام مزورة اخرى
 توقـيـفهـمـا استـنـادا للـمادة 289
ق.ع). واعتـقـلت قـوة أمنـيـة شخص
ينـتـحل صـفـة ضـابط ضـمن مـنـطـقة

حي االعالم في بغداد.
5H U  j³{

وذكــر بـيــان لــشــرطــة جنــدة بــغـداد
تلـقـته (الـزمان) امس انه (خالل 24
ــاضــيـــة وضــمن مـــنــاطق ســاعـــة ا
متـفرقة مـن بغداد  , القـبض على
 194 شخـصا مـخـالفـ لتـعـليـمات
حـظــر الـتــجــوال وشـخص يــنــتـحل
ـنـطـقة حي االعالم), صفـة ضـابط 
مـشــيـرا الى (ضــبط عـجــلـة عــلـيــهـا
إشــــارة حــــجــــز ضــــمن ســــيــــطــــرة
الـتـاجي). الى ذلك تــوعـدت مـديـريـة
رور الـعـامـة مخـالـفي الـتعـلـيـمات ا
الصحـية والوقـائية بـغرامات مـالية

قدادية.  نازل في قضاء ا احد ا
وقال البيان ان (مفارز قسم مكافحة
االجرام في شرطة ديـالى استخبرت
ـواطــنــ بــتــعـرض داره من احــد ا
ــــال وقالدة لــــســــرقــــة مـــبــــلـغ من ا
واسـوار وجـهـاز مـوبـايل في قـضـاء
قـدادية وبعـد تشـكيل فـريق عمل , ا
 الـتــوصل الـى اجلـانـي واعـتــرفه
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دعا ائتالف الوطنية إلى حل مجلس
النواب والتعجيل بإجراء انتخابات
ـتظاهرين طالب ا مبكـرة استجابـة 

ولفشل اجمللس في عقد جلساته.
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
عـــضــــو قـــيــــادة االئـــتالف صــــبـــاح
الــتــمــيــمي الـقــول ان (الــتــظــاهـرات
ـطالـبة بـاالصالح لم تكن الشـعبـية ا
ناقمـةً فقط عـلى االداء احلكومي بل
ان حـل مـــجــــلس الــــنــــواب كـــان في
ــطـــالب الـــتي رفـــعــتـــهــا مــقـــدمـــة ا
نـتفضـة) مستـغربة من اجلماهـير ا
( فـشل اجملــلس في عـقــد اي جـلـسـة
مــنـذ اســتـقــالـة حــكـومــة عـادل عــبـد
ــهـدي حـتـى الـلـحــظـة بــالـرغم من ا
تـدهـور الـوضع الــداخـلي في جـمـيع
اجملـــــــــاالت والـــــــــذي زاده ســــــــوءاً
تداعـيات انـتشـار ڤايـروس كورونا)
مـــشـــيـــرة الى ان  رئـــاســـة اجملـــلس
ـسـؤولـيــة كـامـلـةً (حـيث تـتـحــمل  ا
يـــبــدو انـــهم -او عـــلى االقـل رئــيس
اجملـــلس- غــيـــر مــؤهـــلــ لــتـــحــمل
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صباح التميمي

واجــــراءات قــــانــــونــــيــــة بــــحق من
يـســتـخــدم االســتـثــنـاء خــارج اطـار

العمل . 
رور الـلـواء زهـير وقال مـديـر عـام ا
اخلفـاجي في تصـريح اطـلعت عـليه
(الزمـان) امس (سـنـتـخـذ اإلجراءات
الــقــانـــونــيــة بـــحق من يـــســتــخــدم
االســـتـــثـــنــاء خـــارج إطـــار الـــعـــمل
وغرامة 50 الف دينـار لـكل مـخالف
ال يـرتــيــد  الـكــمــامـات والــكــفـوف),
مـؤكـدا انه (بـإمــكـان اخملـالـفـ دفع
نصـف الـغرامـة خالل  72من حلـظة
صـدورهــا بــحــقـهم) ,واشـار الى ان
(الدائـرة سـجـلت أكـثر من 285 ألف
مــخــالــفــة مـــروريــة في تــقــاطــعــات
واضاف الـعـاصــمـة واحملــافـظـات) ,
(يسـمح لـلـعـجالت الـتي تـقـوم بـنقل
ــواد الــغـــذائــيـــة بــالــتـــنــقل خالل ا
احلـظـر ,كـمـا ســيـتم نـصب رادارات
قــرب اإلشــارات الــضــوئــيــة لــرصـد
اخملالفات الـتي تصل غرامتـها نحو

dš‚ :سيارات تخرق حظر التجوال الصحي في بغداد 200ألف دينار). 

ـــكـــانـــة ألـــراحل الى الـــذي يـــلـــيق 
مـثــواه األخـيــر في ألـنــجف األشـرف
وذلك بـوصـيـة لـه كـانت قـد أبـلغ بـهـا
أســرتـه فــضالً عن ألــتـــســهــيالت من
ألـدولـة الـتـركـيـة بـخـصـوص تـعـفـيـر
أجلثة ووضعها في صندوق حديدي
مــــحـــكم كــــجـــزء مـــهـم من إجـــراءآت
عمول بها في ألوقاية من الكورونا أ
ـر بهـا ألـعـالم أجمع) هـكذا ظـروف 
مـشيـرة الى أن (والـدهـا كـان يـخشى
وت في ألغربة السيما مؤخراً  بعد أ
وفاة صـديق له خارج الـعراق والذي
ــشـهــد أخـافه  دفــنه في تـركــيـا . أ
ـا دفـعه لتـأكـيـد وصـيـته بـأن يُدفن

في بلده).
وذكرت أن ( الـوالد كان مـهتـماً  وهو
ــــؤلـــــفــــاته ـــــرض  عــــلـى فــــراش أ
وكتاباته يفـكر في تخليده  من خالل
إجنـازاته ألـقـيـمـة في مـجـاالت األدب

والنقد والصحافة).
مبيـنة  (في آخـر أيامه وبعـد إشتداد
وت مرضه الذي أقـعده كان يـتمنى أ
كي اليـــصـــبح عـــالـــة فـــهـــو إنـــســان
حــســاس يـحــرص عــلى عــدم إرهـاق
ـــــرضه رغـم أن الــــزوجــــة أســـــرته 
واألبـنـاء يـســهـرون عـلى الـعـنـايـة به

ليل نهار).
هذا وقد نعى سفير العراق في تركيا
 حـــسن اجلــنــابي  فـــقــيــد ألــســاحــة

األدبية وألثقافية بقوله :
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وسام رزاق ابراهيم
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تـابـعت (الـزمـان) طـيـلـة يومـي االحد
وامس االثـنـ اوضـاع عـائـلـة فـقـيـد
االدب والـــصـــحــافـــة رزاق ابـــراهــيم
حــسن عــبــر مــراسـلــيــهــا في انــقـرة
صالح الـربـيـعي واسـطـنـبـول خـولـة
العكـيلي مثلـما وقفت عـلى تفاصيل
اخرى بـشأن نـقل اجلـثمـان من جنله
ـــــــوجـــــــود في احملـــــــامي وســـــــام ا

اسطنبول عبر الهاتف. 
{ وكتبت العكيلي من هناك:

ـة الفقـيد الزميل رزاق أكـــــــدت كر
أبـــراهــيـــــم حــسن  تـــواصــلـــهــا مع
القنصـلية العـراقية في تركـيا إلتمام
إجـراءآت نــقل جـثــمـان والــدهـا  الى
الـــــــعــراق بـعـد أن فــارق أحلـيــــــاة
ـــصــادف 2020/5/31 أثــر األحــد ا
إصـابـته بـجـائـحـة كـورونـا  .مـثـمـنة
مـبــادرة رئـيس مـجـمـوعــة ألـشـرقـيـة
األســتـاذ سـعــد ألـبـزار تــكـفـلـه بـنـقل

أجلنازة ألى مثواها األخير .
وقالت أبنـته رباب رزاق أبراهيم في
أتـصـال هـاتــفي مع ( الـزمـان ) أمس
ـثل القـنصـلية أنهـا ( تتواصل مع 
الـعـراقـيـة في أسـطـنـبـول الذي طـلب
سـتمـسكـات أخلاصة منـها إرسـال أ
ــوحـدة بــالــفــقــيـد وهـي الـبــطــاقــة أ
ــوافــقـات وأجلــواز  إلتــســتــكــمــال أ
الالزمـــة من  جـــانب  دولــة الـــعــراق
لالســراع بــنــقل أجلــثـمــان بــالــشـكل

توفي االحد الكاتب والصحفي رزاق
ابــــــــراهـــــــــيم حـــــــــسن فـي احــــــــدى
مـســتـشـفـيـات اسـطــنـبـول وقـد نـعى
االحتـاد الـعـام لـالدبـاء والـكـتـاب في

العراق هذا الرحيل.
منـذ السـاعـات االولى لسـماع اخلـبر
قامت السـفارة العـراقية والـقنصـلية
ا يلزم القيام العامة في اسطنبول 
به في ظــــروف حــــظــــر الــــتــــجــــوال
وحــقــيــقــة ان الــوفــاة جــرت بـســبب
فـيــروس كـورونـا بـاالتــصـال بـنـجل
الـفـقـيــد وسـام وشـقـيـقـته وسـتـقـوم
الـقــنـصـلــيـة بـاسـتــكـمـال االجـراءات
ا يليق طلوبة في هذه احلاالت و ا

كانة الراحل.
انـا شخـصيـا اتـصلـت بنـجل الـفقـيد
لــتــقــد الــتــعــزيــة والــتــعـرف عــلى

طلوبة. االحتياجات ا
اشكـر الـذين اتـصلـوا بي من رئـاسة
اجلـمـهـوريــة ومـكـتب الـسـيـد رئـيس
الــــوزراء واالحتـــاد الــــعــــام لالدبـــاء
والكتـاب في العـراق واطمئـنهم على
سـالمــة االجـــراءات بـــالـــتــعـــاون مع

عائلة الفقيد وتعزيتنا للعائلة
{ اما الربيعي فكتب من انقرة:

الـدكتـور أحـمـد عـبد اجملـيـد احملـترم
حتية طيبة

بــدايـــة نـــقـــدم لــكـم أحــر الـــتـــعــازي
واسـاة بعـد ان تـلقـينـا نبـأ  وفاة وا
ـرحــوم االســتـاذ اخلــلـوق الــزمـيـل ا
رزاق ابـراهـيم حـسن في اسـطـنـبـول

وانا لله وانا اليه راجعون 
وبـــعــد مــعــرفــتـي بــاخلــبــر ســارعت
باالتصال فورا  مع مكـتب القنصلية
العراقية في اسطنبول ليحولني الى
ــعـني بـأمــور الـوفـيــات لـلـجــالـيـة  ا
الــعــراقـيــة هـنــاك وكــنت مــحـظــوظـا
عـنـدمـا استـجـابـوا لـنـا بـتـولي األمر
بـعــد ان اعـطـيـتــهم رقم هـاتف  جنل
الـفـقيـد لـكي يـتـواصلـوا مـعه لـتـبني
طلوبة في نقل اجلثمان االجراءات ا
ـــوافـــقــات بـــعــد احلـــصـــول عـــلـى ا
االسـتــثـنـائــيـة من اجلــانب الـعـراقي
لـغــرض الـدخـول لالراضـي الـعـراقي

دون معرقالت ان شاء الله .. 
كـما أسـرني كـثيـرا اتـصالـكم الـطيب

بـــاالخ وســام الـــذي اخـــبــرنـي بــذلك
واالطمـئـنان عـليه فـي الغـربة وبـهذا
ؤلم وهو من جانبه قد عبر الظرف ا
بـكبـيـر الشـكـر واالمتـنـان لشـخـصكم
الكر قـائال ان اتصال الـدكتور كان

له سندا روحيا وثمن ذلك عاليا .  
ـواساة دكتـور اكـرر لكم الـتـعازي وا
والحـــول وال قــوة اال بـــالـــله الـــعــلي

العظيم .  
وتلـقت (الزمـان) امس رسالـة نصـية
ــعـــروف عــمــاد آل من الـــصــحـــفي ا
جالل قال فيها (شكرا لك اخي احمد
كفـيت ووفـيت في نـعي الـزميل رزاق
ـــــنــــيــــة من كل الـــــذي احــــاطت به ا
االجتـــاهــات في الــشـــهــور االخــيــرة
وت ظل مـرافقـا له حتي وكأن مـلك ا
قـضى اللـه امرا كـان مـفـعـوال. اعزيك
ونفـسي واالسـرة الصـحفـيـة بفـقدان
انـسـان تـمـاهى عن مـغـريـات الـدنـيـا
ـفضل ليـمسك قـلـمه وهو الـصديق ا
له يــحـكي ويــقص ويـؤلـف به اجـمل
حـكايـا الـثقـافـة واالدب... مات مـيـتة
ــتــواضــعـة هــادئــة تــلــيق بــروحـه ا
واخالقه اجلـــمـــيــلـــة فـــلـــله احلـــمــد
والشكر وانا لله وانا اليه راجعون).

{ وحتت عــنــوان انــطــفــأت شــمــعـة
تـلـقت (الـزمـان) تـعـزية االديـب منـهل

الهاشمي وقال فيها 
(بــبـالغ األسى واحلــزن تـلـقــيـنــا نـبـأ
وفــاة الـقــامـة الــصـحــفـيــة والـقــيـمـة
األدبــيـة اخملــضـرم األســتـاذ الــكـبــيـر
رزاق إبـــراهــيم .. فـــقــدنــاه انـــســانــا
راقـــيــا.. وصــحــفـــيــارائــدا.. واديــبــا
مـخـضـرمــا كـنت قـد اتـصـلت به اول
ايــام الــعــيـد الــفــائت لــتـهــنــئـتـه فـلم
أســتــطع في حتــصــيــله.. ولـم اعـرف
وت بأنني سأفاجأ به طريح فراش ا
على صـفحـة الفـيس الزرقـاء ! دعوت
له حال الداع .. وحـزنت عليه حال
.. سـامحني أيهـا الكبير كم احلزين
كــنت مــقــصــرا بــحــقك .. ســامــحــني
النقـطاعـي االضطـراري ال االختـياري
عنك... سـامـحني.. سـامـحني... وهل
ـــلك الـــكــبـــيــر ســـوى الــصـــفح عن
الصـغيـر) واضاف (انـا لله وانـا اليه
راجــعـــون الــبــقــاء لــله تــغــمــده الــله
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
إن شـاء الـله الـصـبـر والـسـلـوان لـكم

ولذويه..
ارقــد بــسالم ايــهــا الــرجل الــنــجــفي

اجلمـيل الـنبـيل األصـيل.. ارقد قـرير
الـــعــ بــراحـــتك األبــديـــة عــسى ان
يـــكـــون - ان شــاء الـــله- حلـــاقي بك

قريبا).
الى ذلك اعــادت احلـكــومـة الــتـركــيـة
تـنـزهات ـقـاهي وا طـاعم وا فـتح ا
الــيــوم االثــنــ إضــافــة إلى إلــغــاء
ـدن مع تـخـفيف قـيود الـسـفـر ب ا
ـــكـــافـــحــة ـــفـــروضـــة  اإلجــراءات ا

فيروس كورونا.
وتخفف حـكومة الـرئيس رجب طيب
أردوغـــان مـــنـــذ أســـابـــيع الـــقـــيـــود
بالـتـدريج إذ تقـول الـسلـطـات حالـيا

إن الفيروس بات حتت السيطرة.
ـقـاهي ومـراكـز ـطـاعم وا وتـتـأهب ا
الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة ومـراكـز الـسـبـاحة
ـكـتـبات ـتـنـزهـات وا والـشـواطئ وا
تاحف الستئناف أنشطتها اليوم وا
. كـمـا سـتـعـيـد مـراكـز رعـايـة االثـنـ
األطـفال واحلـضـانات فـتح أبـوابـها
لـكن القـيـود عـلى حركـة األفـراد فوق
سن 65 عـامـا ودون الـثـامـنـة عـشـرة
ستـظل قـائمـة. وسـجلت تـركـيا أكـثر
من 4500 وفــاة و160 ألف إصــابــة

بفايروس كورونا. صالح الربيعيخولة العكيلي

لدسـتور الـعراق الـنافـذ لسـنة 2005
من ثالث سلطات تشريعية وتنفيذية
وقــضــائــيــة مـع اعــتــمــاد الــصــيــغـة
الــثــنــائــيـة في كـل سـلــطــة فــتــتـألف
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة من مـجـلـس
هــمـــا مـــجـــلـس الــنـــواب ومـــجـــلس
االحتاد وتـتـألف السـلطـة الـتنـفيـذية
من رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة ومــجــلس
الوزراء والـسلـطة القـضائـية تـتكون
من مـــــجــــلـس الــــقـــــضــــاء األعـــــلى
واحملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا واشار
الى ان (هـذه الــسـلـطــات تـعـمل وفق
مــبـدأ الـفــصل بـ الــسـلــطـات الـذي
ـــــادة 47 وجـــــمـــــيـع هــــذه اقـــــرته ا
الـتــشـكـيالت مـوجــودة فـعال مـا عـدا
مــجــلس االحتــاد الـذي لـم يـشــرع له
قـانـون حلد االن) . وتـابع ان (بـعض
الــظــروف الــتي تــمــر بــهــا الــبــلـدان
تــتــطـــلب حل اجملـــالس الـــنــيـــابــيــة
والـــدعــوة الى انــتــخـــابــات مــبــكــرة
ألسبـاب مخـتلفـة يعـود تقـديرها الى
ــعــنــيــة بــذلك وهــذا مـا الــســلــطــة ا
ينطبق عـلى الدستـور العراقي حيث

رسم طـريقـة حل مـجـلس الـنواب في
ـــــادة (64) أوال: يــــــحل مــــــجـــــلس ا
ــطـلــقـة لــعـدد الــنـواب بــاألغــلـبــيـة ا
أعــضـائـه بـنــاءً عــلى طـلـبٍ من ثـلث
أعضـائه أو طلبٍ من رئـيس مجلس
ـــــــوافــــــــقـــــــة رئـــــــيس الـــــــوزراء و
اجلـمهـوريـة وال يـجـوز حل اجمللس
في أثـــنــاء مــدة اســتـــجــواب رئــيس
مــجــلس الــوزراء) مــضـيــفــا (وهــنـا
يــتــضح ان لـديــنــا طـريــقــ ال ثـالث
لهما هما كاآلتي:األول: طلب من ثلث
أعضاء مـجلس الـنواب بـحل مجلس
الــنــواب يــصـوت عــلــيه بــاألغـلــبــيـة
طـلـقة لـعدد أعـضـائه.الثـاني: طلب ا
من رئيس مـجـلس الـوزراء مشـروطاً
وافقة رئـيس اجلمهـورية يصوت
طـلقة لـعدد أعضاء عليه بـاألغلبـية ا
مـــجـــلـس الـــنـــواب).  مـــوضـــحــا ان
(رئيس اجلمهورية منفرداً أو رئيس
مـجـلس الوزراء كـذلك أو مـجـتـمـع
دون مجـلس الـنواب لـيس لـهمـا هذا
احلق وهذا يرجع الى فلسفة النظام
الـسـيـاسي في الـعـراق كـونه نـيـابـياً

ــســـؤولــيـــة) عـــلى حـــد قــولـــهــا . ا
وتــــابــــعت الــــتــــمــــيــــمي ان رئــــيس
اجملـلس(لم يفـكـر حتى بـعـقد جـلـسة
ـنــاقـشـة تـلك الـتـداعـيـات او طـارئـة 
حــتـى اجــتــمــاعٍ طــار - ولــو عــبــر
دائرة تـلـفزيـونيـة- رغم كل الـطلـبات
الـتـي وصـلــته من اعـضــاء اجملـلس)
وخـــلـــصـت الى الـــقـــول (ال نـــرى اي
بوادر امل باصالح االوضاع في ظل
وجـود اجملـلـس احلـالي) مـؤكـدة ان
(الوطنـية في الوقت الـذي تثمن دور
الــقـوى الــوطــنـيــة في هــذا االجتـاه
فانها تشكـر من ضم صوته لصوتها
في حل اجملـلس وإجــراء انـتـخـابـات

مبكرة).
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وفي الـــشـــأن نـــفـــسـه اكـــد الـــنـــائب
الـسـابق واخلبـيـر الـقـانـوني حـس
االسدي ان حل مجـلس النواب ليس
من صالحـيـات السـلـطـة الـتنـفـيـذية.
واوضح االســـدي في بـــيــان تــلـــقــته
(الــــزمــــان) امس  ان الــــســــلــــطــــات
االحتـاديــة في الـعـراق تــتـألف وفـقـاً

ـانيـاً فدورهـما دور مـقدم الـطلب بر
وواضـح انه البـــد من جــــهـــة تـــقـــبل
الــطـــلب أو تــرفــضـه فال مــعــنى الن
حتل الــسـلــطـة الـتــنـفــيـذيــة مـجـلس
الـــنـــواب وهي نــتـــاج له فـــشــرعـــيــة
ـا تكـون من الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ا
ثـل الشـعب ومن مـجـلس الـنـواب 
ــكن ان يــكـــون لــلــســلــطــة هـــنــا ال 

التنفيذية هذا احلق).
ومـضى االسـدي قــائال ان(الـنـتـيـجـة
الــتي خــرجــنــا بــهـا ان حـل مـجــلس
ـرحـلـة من تـاريخ الـنـواب في هــذه ا
الــعــراق مــنـــحــصــرة بــيـــد مــجــلس
النواب ذاته على الـطلب والتصويت
أو عــلى مــســتــوى الــتـصــويت فــقط
ولـيس هـنـاك قـانـون يـسمـح لرئـيس
اجلــــمـــهــــوريــــة ان يــــحل مــــجــــلس
الـنـواب) مـوضـحـا ان (االنـتـخـابات
بــعــد الــتــصــويت عــلى حل مــجــلس
الــنـواب رســمـهــا الــدسـتــور بـاآلتي:
فــيـمــا إذا حُل مــجـلس الــنـواب فــقـد
ـادة  - 64ثـانــيـاً: رسـمـت الـطــريق ا
يـدعـو رئـيس اجلـمـهـوريـة عـنـد حل

مجلس النـواب إلى انتخـابات عامة
في البالد خالل مـدة أقصاهـا ستون

يوماً من تاريخ احلل).
 مشـيـرا الى ان (هـذه احـدى وظائف
رئــيس اجلــمــهـوريــة الــتي رســمــهـا
الــــــدســــــتــــــور وهي الــــــدعــــــوة الى
ــبـكــرة في حــال حل االنــتــخــابــات ا
مـجــلس الـنـواب قـبـل نـهـايـة الـدورة

االنتخابية).
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كــبــيــرة وبــإمـــكــانــهــا زيــادة االنــتــاج
ختلف االشكال الصيدالنية لتأم و
حــاجــة الــســوق  احملــلــيــة وتــوفــيــره

للمواطن وبأسعار مناسبة). 
يذكـر ان مرهم الـسمـكس يعـالج نزالت
الــبــرد بــواســطــة الــتــبــخــيــر وقــدرته
العالجية الكبيرة للتشنجات العضلية
ـــتــاز ـــســـتـــحــضـــر  كـــمـــا ان هــذا ا

بفاعليته العالية.
وحــقــقـت الــشــركــة زيــادة كــبــيــرة في
مبيعاتها خالل الفصل االول من العام
ـدة من الـعام اجلـاري مـقارنـة بـنفس ا
ـاضي وبـنـسـبـة تـطـور بـلـغت 71%. ا
وأوضــح الــــســـــالـم في تـــــصــــريح ان
(الـشـركـة تـمـكـنت من حتـقـيق ارتـفـاعاً
كــبـيـراً فـي قـيـمــة مـبـيــعـاتـهــا بـعـد ان
اتـبـعت سـياسـة تـسـويقـيـة جـديدة من
ــسـتــمــر لــلــسـوق خالل االســتــقــراء ا
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ضـــمن اخلـــطط الـــطــمـــوحـــة لـــزيــادة
ـبـيـعـات وبـعـد تـوقف مـنح االمـتـيـاز ا
للشركـات الدوائية االهـلية زاد الطلب
ـستـحـضرات الـتي كانت عـلى بعض ا
تـنـتــجـهــا الـشـركــة الـعــامـة لـصــنـاعـة
ــســتــلــزمــات الــطــبـيــة في االدويــة وا
سـامـراء ومـنـهـا مـسـتحـضـر سـمـكس
الــذي عـاودت  الــشــركــة انـتــاجه بــعـد

توقف دام أربع سنوات . 
وأفاد عبد احلميد عبد الرحمن السالم
مــــديــــر عــــام الــــشـــركــــة أن (مــــرهــــم
الــســـمــكس  انــتــاجه بــعــد تــــــوفــر
ــــــواد االولـيـة وزيـادة الــطـلب عـلـيه ا
وفـقــا لالتــفـاق مع الــوكـيل احلــصـري
وبكمية تصل الى 252 الف انبوبة). 
وأشار السـالم الى ان (الشركـة تمتلك
طاقـات انتـاجية عـاليـة وقدرات علـمية

أمــانـــة بــغــداد بـــانــتــاجـــهــا من مــادة
االسفلت البوليمـري . 

وأفـاد مدير عام الشركة عدنـان الغنـام
في تـــصـــريح لـــلــمـــكــتـب اإلعالمي في
الـــوزارة تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس أن
الكـــات الـــفـــنــيـــة في مـــعـــمل قـــيــر (ا
طور قـامت بتـجهيـز أمانة االكـــسـاء ا
ــــادة ــــشــــاريع  بــــغــــداد / دائـــــرة ا
PG 70 اإلســفــلت الــبــولــيــمــري نــوع
وبـكــمـيـة 72 طــنـا مـؤكــداً أن (جـمـيع
الـكـوادر الـفـنـيـة في مـصـانع ومـعـامل
الــشــركـة مــســتـمــرة بــالـعــمل من أجل
االيــفـاء بــااللـتــزامــات الـتــعـاقــديـة مع

مختلف الشركات واجلهات).
الفـــــــــتــــاً الــــى ان (مـــــــــعــــمل قــــيـــر
طـــــور ينـتج االكســــــاء البـوليمـري ا
PG 82- أنــواع االسـفـلت الـبـولـيـمري

.10 , PG 64-10  PG 76-10 التـي

احملــلـــيــة ووضع خـــطــة تـــســويـــقــيــة
اسـتـطـاعـت من خاللـهـا حتــقـيق قـفـزة
نــوعــيــة وزيــادة في مــعــدالت الـفــصل
االول من العام احلـالي وبنسـبة تطور
ـئـة مـشـيـراً الى ان قـيـمة بـلغت 71 بـا
مـبـيـعـات الـشـركـة في الـفــــــصل االول
من الــعــام احلـالي بــلـغت 15 مـلــيــارا
و389 مليـون ديـنار مقابل 8 مليـارات
و976 مـلـيـون ديـنـار في الـفصل االول

اضـي). من العام ا
وأكــد ان (الـشـركـة ســتـتـخـذ إجـراءات
جديدة وستعتـمد سياسات تهدف الى
ـبـيعـات وتـوفـير مـضـاعـفـة اإلنتـاج وا
ـــســتـــحــضـــرات لــلـــمــواطن جـــمــيع ا

العراقي وبأسعار مناسبـة).
وجهــزت الـشـركـة الـعامـة لـلـصـنـاعات
الــتـــعــديــنـــيــة إحـــدى شــركــات وزارة
شاريع في ـعادن دائـرة ا الصـناعة وا

تسـتخـدم جمـيعـها في أعـمال الرصف
عــالي األداء لـتــبـلــيط الـطــرق الـعــامـة
والـطرق ذات األحـمال الـعالـية وتـكون
بــعــدة أصــنـاف اعــتــمــاداً عــلى درجـة
ــروريـة ـنــطــقــة واالحـمــال ا حــرارة ا

طلوبـة). ا
وسـوقـت الـشـركة الـعـامـة للـصـنـاعات
اإلنــشــائـيــة مــنـتــجــاتـهــا من أنــابـيب
الـبـولي أثـيـلـ واألغـطـيـة الـزجـاجـية
ـواد البالسـتيكـية لـلقـطاعـ العام وا
واخلاص رغم الـظروف الـصعـبة التي
يـعـيـشـهـا الـبـلــد . وأوضـح مـديـر عام
الــشـــركــة أحـــمـــد حـــســيـن عـــبـــد في
تــصـريـح أن (الـشــركــة جـهــزت أمــانـة
بــغــداد بـ 1000 أنـــبــوب من أنـــابــيب
بــولـــي أثـيـلــ قـيـاس 110مـلم 10 *
جو  *6 امـتـار وبـطول 6 امـتـار فـيـما
جهزت القــــــطاع اخلاص بأنبـــــــوب
بــولـي أثــيـــلي بـــنــفـس الــقـــــــــــيــاس
وبـــطـــول 750مــــتـــرا) مـــضــــيـــفـــاً أن
(الـشـركة قـامت أيـضاً بـتـجهـيـز بلـدية
ــنــصــور بــأغــطــيــة زراعــيــة ودائـرة ا
ــواد الــبــســتــنــة في امــانــة بــغــداد 

بالستيكية مختلفة).
مــؤكـداً ان (مالكـات الــشـركـة تـــواصل
الـــعـــمل في ظـل الـــظـــروف الـــراهـــنــة
وحتــرص عـلـى االلـتــزام بـتــعــلـيــمـات
الــوقـايــة لـلــمـحـافــظـة عــلى صـحــتـهـا

وسالمتهـا).
وأعــلــن مــصــدر مــخــول في الــشــركــة
الـعـامـة لـصـناعـات الـنـسـيج واجلـلود
عـن قــيــام مــعــمـل جــلــود الــكــوفــة في
مــصــنع اجلــلــديـــة الــتــابع لــلــشــركــة
بـتـجـهـيـز دائـرة صـحـة الـنـجف بـ 60
ألف كـمـامـة طبـيـة وقـائيـة  مـؤكداً ان
ــبــاشـر ــعــمل مــســتــمــر بــالــبـيـع ا (ا
لــلــكــمــامــات لــلــمــواطــنــ والــقــطـاع
ـركـز الـتـسـويقي اخلـاص عن طـريق ا

التابع للمعمل).
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شــــاركت وزارة الـــعــــمل والـــشـــؤون
ديـر عام دائرة ثـلة  االجتـماعيـة 
ـهـني رائـد جـبار الـعمـل والتـدريب ا
بـاهض في اجـتـمـاع مـوسع لـلـمـركـز
الدولي لسـياسـات الهجـرة ضم اكثر
ــــــنــــــصــــــة من 50 دولــــــة عــــــبــــــر ا
االلــكــتــرونــيــة. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس انه (جــــــرى خالل
االجتـماع مـناقشـة عمـليـة بودابست
بـخــصـوص تـأثــيـر هـجـرة الــعـمـالـة
األجنبية بعد جائحة كورونا اوضح
ــديــر الــعـام تــأثــيــر الـعــمــالـة فــيه ا
األجنـبيـة عـلى العـراق بشـكل خاص
ـصـابـ خـاصـة بـعـد تـزايـد اعـداد ا
بــفــيـروس كــورونــا وتــأثـيــر هــبـوط
اســـــعـــــار الـــــنــــــفط عـــــلـى الـــــوضع
االقـتصـادي في الـبـلـد). واضاف انه
(تــمت مـنــاقـشــة مـعـاجلــة الـقــضـايـا
ـتــعـلـقـة بــإغالق احلـدود  ونـقص ا
ـهــارات احملـددة  وعــودة الـعــمـال ا
ـــــــهــــــاجـــــــريـن  وانــــــخـــــــفــــــاض ا
الـــتـــحـــويالت).وكـــان وزيـــر الــعـــمل
والـــشــــؤون االجـــتــــمـــاعــــيـــة عـــادل
حـــاشــوش الـــركــابـي قــد تـــفــقــد دار
تـأهـيل االحـداث لـلـذكـور في الـكرادة
والــــتـــقـى مالك الــــدار واطـــلـع عـــلى
عوقات الـتي تواجه عمـلهم اليجاد ا

احلـلـول النـاجـعـة لـها. وقـال الـبـيان
انه (اجـرى الـوزيــر جـولـة في اروقـة
الــدار بـــرفـــقـــة مــعـــاون مـــديـــر عــام
االحـــتــــيـــاجــــات اخلـــاصــــة اقـــبـــال
ــســتــفــيــدين الــصـــريــفي والــتــقى ا
واسـتـمع الى طـلـبـاتهـم وشدد عـلى
اهمـيـة االسـراع في حسم قـضـاياهم
وتلـبيـة احتـياجـاتهم بـشكل مـباشر)
ــقـبـلـة ــرحـلـة ا وبـ الــركـابي ان (ا
سـتـشـهـد اشــرافـاً مـبـاشـراً من قـبـله
عـلى عــمل الـدور االيـوائــيـة وايـجـاد
احلــلـول الـســريـعـة لــلـمـشــاكل الـتي
ـسـتـفـيـدين في تـواجه الـعـامــلـ وا

تلك الدور).
sšUÝ jš

وأجنــــــــــــــز قــــــــــــــــــــسـم شــــــــــــؤون
ــــواطـــنـــــــــــــ فـــــــــي هـــــــيـــئـــة ا
احلمـــــاية االجـتمـاعية 466 شكوى
واسـتــفـســارا لـلــمـدة من 21-30 من
ــاضي. وقــال مـديـر شــهـر نــيـسـان ا
الــقـسم يــاســ شـريف عــبــدالـله ان
ـتـابـعـة واخلط الـسـاخن (شـعـبـتي ا

شكوى 466 استقبلتا 1018
واسـتفـسـارا من بـغداد واحملـافـظات
عـــدا إقــلــيم كــردســـتــان مــبــيــنــاً ان
الـشــكـاوى واالســتـفــسـارات تـوزعت
ب 31 حــالـــة ألشــخــاص مــطــلــوب
إجراء بحث ميداني لهم و160 حالة

ألسـر بـحـاجـة إلى تـدقـيق بـيـانـاتـهم
و84 حـــالــة  رفض شـــمــولـــهم من
وزارة التخطيط بسبب ظهور نتائج

الــتـحــلـيل انــهم فــوق مـســتـوى خط
الـفـقر و61 حـالـة أرسـلت بـيـانـاتـهم

الى وزارة الـتــخـطـيط و40 اسرة 

إصدار الـبطـاقات الـذكيـة لهـا). يذكر
ان هيئة احلماية االجتماعية بوزارة
العمل بجميع اقسامها  تعمل بدوام

ــئــة بــعـد كــامل وبــنــســبـة  100 بــا
اســتـثــنـائــهـا مـن قـبل خــلـيــة االزمـة

كافحة جائحة كورونا. اخلاصة 
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كـان من الـنـتائج الـكـارثـيـة لسـيـاسـة الـتـخبط االقـتـصـادي الـتي رافـقت االحتالل
ـعـامل والـشـركـات الـصـنـاعـيـة في ـصـانع وا واسـتـمـرت الى االن تـوقـف االف ا
القطـاع الـعام واخلـاص ودمار قطـاعات اقـتصاديـة مهـمة في مـقدمتـها الـقطاع
وازنـة ما جعله يعيش الزراعي واعـتماد العراق على االيـرادات النفطيـة لتمويل ا
يـاً  وما رافقها من ازمة مـالية كبيـرة بعد االنخـفاض احلاد في اسعار الـنفط عا
يا.. وكان من الطبيعي ان تبحث احلكومة عن خيارات انتشار جائحة كورونا عا
ـنـتـج الـوطـني لــتـقـلـيل ـالـيــة من بـيـنــهـا تـشـجــيع ا لـتـخــطي بـعض اثــار االزمـة ا
كن لـلقـطاع الـصـناعي الـوطني ان يـنـتجـها اضـافة االسـتيـراد لـسلع وبـضائـع 
لتوفـير فرص لـلفالح لتسـويق منتجـاته وبيعـها في االسواق احمللـية ..غير ان اي
نـهاج احلكومي من فـقرات بهذا من هذا لم يـحصل كما يـبدو برغم ما تـضمنه ا
تخخصة في مجلس ا نسمع ونقرا من تصريحات من اللجان ا االجتاه اضـافة 
ـنتجـات الوطنـية الصـناعية عنـية تدعـو جميـعها لدعم ا النواب او من الـوزارات ا

والزراعية وغيرها !
ـصـانع الـعـامـلـة السـتـمـرار عـمل مـنـشاتـهم ان من اولـويـات تـشـجـيع اصـحاب ا
ر به ومـا فرضته تخـفيض الـضرائب والـرسوم في هذا الـطرف الـصعب الـذي 
كورونـا من اوضاع صـعـبة انـعكـست سـلبـا على حـجم الـطلب احملـلي ان لم نقل
توفـير دعم مالي لهم  لكن ما تقوم به بعض الدوائـر احلكومية هو العكس تماما
ـا هنالـك تعمـد في تعـطيل وتـوقف ما بـقي من معـامل صنـاعيـة قاومت غزو وكا
ـنتـجـات اجنـبيـة واسـتمـرت تـعمل مـتـحديـة كل الـصعـوبـات . االمثـلة االسـتيـراد 
ة فـقبل ايـام اصطـحبنـي صديق صـناعي مـعروف الى احـدى معامل كثـيرة ومـؤ
رمر في جـانب الكرخ واسـتمعت الى مـا دار بينهـما من احاديث عن الكـاشي وا
هـمـوم الـقـطـاع الصـنـاعي اخلـاص ومن بـيـنـهـا اصـرار امـانـة بـغـداد علـى فرض
ـاليـة حـيث وكـمـا اشـار صاحب رسـوم عـاليـة وغـيـر مـعقـولـة لـتـعظـيم مـواردهـا ا
عـمل ان مفرزة االمـانة قد فـرضت عليـه مبلغ ثـمانيـة مالي دينـار كرسوم رفع ا
ـبـلغ حيـث انني انـقـاض وغـيرهـا وهـو مـبـلغ كـبـير جـداً وقـال حـاولت تـخـفـيض ا
عمل ارفع  اخمللفـات ولم افلح لذا فاني ساضـطر الى غلقه وتسريح ركـبات ا و
ثالث عـامال واداريـا يعـمـلون مـعي ! هـذه احلالـة واحدة من عـشـرات ان لم نقل
مـئـات احلـاالت االخـرى الــتي ادت الى تـوقف مـنـشـات صــنـاعـيـة  خـاصـة كـانت
اضـافــة لـسـدهــا حـاجـة الـســوق من مـنـتــجـاتـهـا تــشـغل االف االيـدي الــعـامـلـة..
تـواضعـة فـان احتاد الـصنـاعات الـعراقي قـدم العـديد من وبحـسب معـلومـاتي ا
قـتـرحـات من دون ان يـلـقى اسـتجـابـة من احـد. وبـالـتـاكيـد فـان بـقـية االفـكـار وا
القـطاعات االقـتصاديـة ليست بـافضل حال ومـنها عـلى وجه اخلصوص الـقطاع
الـزراعي ويكـفي تقـليـب مفـتاح الـغوغل لـتطـالعـنا الـفيديـوات والصـور عن مـعاناة
الفالح لـتسويق محـصوله ومنـها ما انـتشر مؤخـرا عن تكدس عـشرات صناديق
الـطـمـامـة في احـدى عالوي بـيـع اخلـضـر وعـرضـهـا لـلـبــيع بـسـعـر الـفـ ديـنـار
لـلـصـنـدوق مـن دون ان يـجـد الـفالح من يـشـتــريـهـا !! وكـان لـهـذا احملـصـول ان
شهـور في قضاء الـنعمـانية الذي عـمل ا ـعامل تصـنيع الطـمامة ومـنها ا يسوق 

نتوقع اندثار مكائنه بعد االحتالل واغالقه .
ـنتج الـوطني وتـوفيـر فرص الـنهـوض به صار ضـرورة ملـحة ان لم ان تشـجيع ا
نقـل مسـؤولـيـة وطـنـيـة اليـفهـمـهـا سـيـاسـيو الـصـدفـة النـهم اعـتـادوا عـلى تـهريب

رواتبـهم ومنافعهم الى اوطانهم االصلية في اخلارج تارك
الـعـراق يـغــرق في بـحـر هــائج من االزمـات .. ونـظن ان
انخـفـاض اسعـار الـنفط وجـائـحة كـورونـا تفـرض على
احلـكـومـة عـقـد لـقـاءات سـريـعـة مع احتـاد الـصـنـاعات
ومجـموعة من الصـناعي ومع االحتاد الـعام للفالح

زارع ومنـاقشة سبل النهوض وعدد مـن الفالح وا
بهذين القطاع ..فهل من يفعل ذلك ?!
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سـتكـبـرين أنهم بـلغـوا الـغايـة في السـيـطرة والـقدرة عـلى إحراج يُـخيّـل لبـعض ا

االخرين واالستهزاء بهم والسخرية منهم ...
ا ينبع من الغرور والنرجسية . وكل هذا ا

وجعة بـغتةً فتحمـلهم على ترك التحـرش باالخرين  وعلى الندم وتأتي الصـفعة ا
أزق . على ما بدر منهم وقادهم الى الوقوع في ا

والسؤال اآلن :
مِمَنْ تأتي الصفعة ?

واجلواب :
انها تأتي مِمَنْ رُزِقوا الفطنة وسرعة البديهية واجلرأة ...

ومن ذلك :
ما جاء في التاريخ 

عروف  –كان اذا دخل عليه رجل من انّ احلجاج بن يوسف الثقفي  –السفّاح ا
ن يُـتقن ا لـيُظْـهِرَ له انه  الـقُراّء  –اي من قُـراّء القران  –يُكـثر الـسؤال مـنه ر

قراءة القران ويواظب عليها  بينما هو مصداق للحديث الشريف القائل :
ٍ للقران والقران يلعنُه " " رُبَّ قار

حيث كان جالّداً مِنْ طراز رهيب ال يُحسن اال الظلم والفتك بالعباد ...
وقد دخل عليه يوماً رجل فقال له 

ما قَبْلَ قوله تعالى :
" أّمن هو قانت آناء الليل "

الزمر /9
فقال :

قوله تعالى :
" قل تمتع بكفرك قليالً إنّك من أصحاب النار "

الزمر /8
فما سأل أحداً بعدها .
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وجاء في التاريخ ايضا :

لك) قال له سليمان : ا دخل (يزيد بن مسلم) على (سليمان بن عبد ا
قبّح الله رجالً أشركك في خالفته فقال :

رأيتَنِي واألمرُ مدبر عني 
ولو رأيتَنِي وهو مقبل عليّ ال ستكبرتَ مني ما استصغرتَ 

فقال :
أَتَرى احلجّاجَ استقَر في قَعْرِ جهنم أم بَعْد ?

قال له في جملة ما قال :
نابر  انّه وطَأ لكم ا
وذلّل لكم اجلبابر 

وهو يجئ يوم القيامة عن  أبيك وعن يسار أخيك فحيث كانا كان ..!
-3-

وقيل :
خرج احلـجاج يوماً مـتنزهـاً  فلمـا فرغ من تنـزهه صرَفَ عنه أصـحابه  وانفرد

بنفسه  فاذا هو بشيخ من بني عِجْل فقال له :
يا شيخ ما تقول في احلجّاج ?

قال :
ما وليَ العراق أَشَرّ منه 

قبحّه الله تعالى 
وقبّح مَنْ استْعمَلَهُ .

قال :
تعرفُ مَنْ أنا ?

ويحك أنا احلجّاج 
فقال له :

أتعرفُ مَنْ أنا ?
قال :

ال قال :
أنا مجنون بني عجل أصرعُ كلَّ يوم مرتيْن ..

وبهذا استطاع أنْ ينجو من عقابه .
-4-

وقد اغـلق معـظم سيـاسي الصـدفة في الـعراق اجلـديد هـذا البـاب على انـفسهم
فـهم ال يـخـتـلـطـون بالـنـاس حـيث عـزلـوا انـفـسـهم في مـنـطـقة

محرّمة على االخرين ...
-وهم وان كــانـوا في مــنـتــهى الـنــرجـســيـة والــغـرور -
ـارسـاتـهم وأعـمـالهم  يـخـشـون تـوجـيه االسـئـلـة عن 
ـثابة الـصفعات ألنهم عـلى يق بـانّ االجوبة سـتكون 

وجعة . القويّة ا
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الـعـراقـي الـعـالـقـ في اخلارج
لـــغــايـــة الـــســـادس من الـــشـــهــر

اجلاري).  
واضــاف ان (ذلك جــاء اسـتــنـاداً
الى مـــقـــررات االجــتـــمـــاع الــذي
ــــاضي مع انــــعـــقــــد الــــســــبت ا
خـلــــــــــيـة االزمـة الــنـــــــــيـابـيـة
بـــرئــــاســـة رئــــيس مــــجــــــــــلس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي
لـــــــــغــــــــرض وضـع اإلجــــــــراءات
اخلـــاصــة لـــلـــحـــد من انـــتـــشــار
ــســـتـــجــد فــايـــروس كـــورونـــا ا
ومـــــنـــــاقــــــــــــشـــــة طـــــبـــــيـــــعـــــة
االســــتـــــعـــــدادات الــــصـــــحـــــيــــة
ـصــاحــبـة لــزيـادة والــوقـائــيــة ا

نسبة االصابة).
 öŠ— oOK%

واوضـح جــاسم ان (الـــهــدف من
اســـتـــمــــرار تـــعـــلــــيق الـــرحالت
اجلــويـة فـي الــبالد هــو لــغـرض
ــــوقـف الــــوبــــائي في تــــقـــو ا

البالد).
مشيرا الى انه (يستثنى من ذلك
رحـالت الـــــــــطــــــــــوار واإلخالء
الـطـبي ورحالت الـشـحن اجلوي
والــطــائـــرات الــعــابــرة لالجــواء
الـعــراقـيـة الـتـي تـسـتـمــر بـشـكل

طبيعي). 
افــتـــتح وزيــر في غـــضــون ذلـك 
النقل ناصر حس بندر الشبلي
مــــشـــــروع تــــأهــــيل وصــــيــــانــــة
احـواض الـســكك الـتـخــصـصـيـة
شـتقات الـنفـطية (FZB) لنـقل ا
ـــيـــة لــســـكك في احملـــطـــة الــعـــا

واخلـارجـيـة لـغـايـة الـسادس من
الشهر اجلاري.

وقـال مــديـر عــام الـســلـطــة دريـد
يــحـيـى جـاسم فـي بـيــان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (اللجنة العليا
قـررت تــمـديــد تــعـلــيق الـرحالت
الــــــداخـــــلـــــيــــــة واخلـــــارجـــــيـــــة
واالسـتـثـنـائـيـة اخلـاصـة بإجالء

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

إنطـلقت رحلـة جوية اسـتثنـائية
من مطار بغداد الـدولي متوجهة
الـى دلـــهي العـــادة الـــعـــراقـــيــ

العالق في الهند.
وذكـر بـيـان لـوزارة الـنـقل تـلـقـته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــرحــــلــــة
انـــطـــلـــقت إســـتـــنـــادا لـــقــرارات

وموافـقة اللـجنـة العلـيا للـصحة
والـــسالمــــة الـــوطـــنـــيـــة وبـــعـــد
ـــنـــاشــدات الـــعـــديــدة مـن قــبل ا
الــعـراقــيــ الــعـالــقــ في دولـة

الهند). 
ـدني واكـدت سـلــطـة الـطــيـران ا
امس االول اســـتـــمــرار تـــعـــلــيق
الـــرحـالت اجلــويـــة الـــداخـــلـــيــة

احلديد العراقيـة بعد توقفها عن
العمل سنوات طويلة . 

ونـقل الـبـيان عـن الشـبـلي الـقول
ان (هذه اخلطـوة حتسب إجنازاً
للشركة في ظل الظروف الصعبة
الــتي نــعــيــشــهــا) الفــتــا الى ان
(عمليات التـاهيل تضمنت إعادة
صـــيــانـــة وتـــصـــلـــيح وخـــراطــة
األحــواض اجلــاثـمــة واخلــارجـة
تـوفرة عن اخلدمـة باإلمـكانـات ا
واجلهـود االستـثنائـية لـلمالكات
تـخصـصة الـفنـيـة والهـندسـيـة ا
في اعـمـال الـصـيانـة والـتـصـليح
مــوضـحــا ان (هـذه في الـشــركـة)
األحــواض دخــلت اخلــدمــة مــنـذ

»½ÃU²∫ عامل في معمل انتاج ادوية سامراء

عام  1984اي مايقارب  30سنة
حـــيـث يـــبــــلغ ســــعــــة احلـــوض
الـــــــــواحد منها 61 متر مكعب

بحمولة 56 طن).
ـشروع سـيكون مؤكـدا ان (هذا ا
له مـــردود مـــادي كـــبـــيـــر يـــعــود
بـــالــنــفـع عــلى ايـــرادات الــســكك
ــالـيــة خـاصــة وعــلى اقـتــصـاد ا
البلـد بصورة عامة كـونه سيوفر
ـيــزانــيـة الــدولـة مــبــالغ طـائــلــة 
ـــثــقــلـــة في ظل هـــذا االنــهــيــار ا
والـــتــــدنـي االقـــتــــصــــادي الـــذي
يــعـصف بـوضع الــعـراق تـزامـنـاً

مع جائحة كورونا). 
مـن جـــانــــبه اوضح مــــديـــر عـــام
الشركة طالب احلسيني ان (هذه
االحـــواض وبـــرغم من ســـنـــوات
عـــمــلـــهـــا الــطـــويــلـــة بــاخلـــدمــة
وتــهـــالــكـــهــا تـــعــرضت العـــمــال
الــسـلب والــنـهب  ضــمن مـنـاطق
ســــــيـــــــطــــــرة داعـش اإلجــــــرامي
وبسـبب عدم وجـود التـخصيص
ـواد ــادي الالزم لـهــا ونـقص ا ا
تــمــكـنـت مالكـات االحــتــيـاطــيــة 
الــــــشــــــركـــــــة من اعــــــادة 10 من
الــشـــاحــنــات إلى الـــعــمل ضــمن
حــــمـــلــــة الـــتــــاهـــيـل لألحـــواض
اجلـاثــمـة وبــإمـكــانـات مــحـدودة
الســتــخــدامــهـا فـي نــقل الــوقـود
الـــثـــقـــيل خالل االيـــام الـــقـــادمــة
والـعــمل مـسـتــمـر إلعــادة جـمـيع
الشاحنات اجلاثمة األخرى التي
يـــصل عـــددهــا إلى نـــحــو مـــائــة

حوض).  ŸËdA∫ وزير النقل ناصر حس بندر الشبلي يفتتح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية
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مع تـــــصــــاعــــد حــــاالت اإلصــــابــــة
بفيروس كورونـا  تزايد الشك لدى
الـــــرئــــــيـس الـــــتــــــنـــــزانـي "جـــــون
مـاجــوفـولي" في مـنــظـمـة الــصـحـة
ـيـة  حـيث قـرّر الـتـحـقـيق في الـعـا
ـزاعم بـنـفـسه. أرسل عـيـنات هـذه ا
من مــاعــز ونــبــات بــابــايــا وطــائــر
الـسـمـان لالخـتـبـار. بـعـد أن جـاءت
جـمـيع الـعـيـنـات الـثالثـة إيـجـابـيـة
لـــفــيـــروس كـــورونـــا أي مُـــصـــابــة
بفيروس كورونـا قرّر الرئيس طرد

ية من البلد. منظمة الصحة العا
حتــــديث: بــــعــــد أيـــام مـن الــــقـــرار
الـتــنــزاني  طــردت بــورونـدي اآلن
ــيـة فــريق مــنـظــمـة الــصــحـة الــعـا
لــلــفــيــروس الــتــاجي لــلــتــدخل في

الشؤون الداخلية. 
 وفـي الــــوقـت نــــفــــسـه  في دولــــة

أفـريـقـيـة أخــرى في نـيـجـيـريـا  
ضـبـط بـيل جـيـتس لـرشـوة لـفـرض
برنـامج لقـاح فيـروس كورونـا. بعد
ذلك بـيـومـ فـقط  طـالب سـيـاسي
ـــان اإليــطـــالي إيـــطـــالي فـي الــبـــر
بـاعـتـقـال بـيل جـيـتس جلـرائـم ضد

اإلنسانية.
تــنــزانـيــا تـطــرد مـنــظـمــة الـصــحـة
اعز ية بعد أن جاءت عينات ا العا
والـبـابـايـا وغـيــيـرهـا إيـجـابـيـة في

فحص كورونا .
أوقـفت تـنـزانـيــا رئـيس مـخـتـبـرهـا
ــســـؤول عن الـــصـــحي الـــوطــنـي ا
اختـبار الفـيروسات الـتاجيـة  بعد
يـــوم مـن تــســـاؤل الـــرئـــيـس جــون
مـاجــوفــولي عن دقــة االخـتــبـارات.
وقال ماجـوفولي الذي يـحمل درجة
الـدكتـوراه في الـكيـمـياء يـوم األحد
إنه أخــــضع ســــرا مــــســــحــــات من
اعز والسمّان) وفواكه حيوانات (ا

(الـبـابايـا) وزيت سـيارات لـلـفحص
في اخملــتـــبــر. ووجــد أنــهــا جــاءت
إيــجــابــيــة أي مُــصــابــة بــفــيـروس

كورونا. 
 إعـطـاء العـيـنـات أسمـاء وأعـمار
بـشـريـة و إرسـالــهـا إلى مـخـتـبـر
National Re- اإلحـــالــة الــوطــني
 ferral Laboratoryفي الـــــبـــــلــــد
الخـتبـار الفـيروس الـتاجي دون أن
يــعــرف فـــنّــيــو اخملــتـــبــر الــهــويــة

احلقيقية للعينات.
كـــان الـــرئــــيس الـــتــــنـــزاني جـــون
مـاجـوفـولي مـرتـابًـا بـشـأن مـنـظـمة
ـية وقـرّر خداعـها عن الـصحـة العا
طــريق إرسـال عـيـنـات من الـبـابـايـا
اعـز والسـمان الخـتبـار كورونا. وا
لقد جاءت جـميعها إيـجابية. وطرد
ـثـل مـنــظــمـة الــصــحـة الــرئــيس 
ية في الـبالد وأعلن احلقيقة  العا

Radioa AN24.  على شبكة
ضحك كنك مشاهـدة اخلطاب ا و

بكي على هذا الرابط:   ا
ودعــا الـرئــيس إلى إجـراء حتــقـيق
فيما يشـتبه في أنه "لعبة قذرة" في

اخملـتـبـر  لـكـنه لم يـذكـر من أين 
kits. استيراد مجموعات الفحص
وقـال مــاجــوفـولي في خــطــاب بـثه
مــــبـــاشـــرة عـــبــــر هـــيـــئـــة اإلذاعـــة
الــتـنــزانـيـة ( (TBCالــتي تـديــرهـا
ـعـدات أو األشـخـاص قـد الـدولــة "ا
كن أن يتم الـتالعب بهم وأحيـانًا 

يكون العمل تخريبياً"
وقـالت كـاثـرين سـوجنـورا  مـديـرة
االتـصـاالت بـالـوزارة بـاإلنـابة  في
بيان يوم اإلثنـ  إن مدير اخملتبر
ومــديـر ضــمــان اجلــودة الـتــابع له
أوقفوا على الـفور "لتمـهيد الطريق

أمام التحقيق"
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1. قـــبـــرص (اجلـــانب الـــتـــركي) 1

حزيران 2020
2. البحرين 10 حزيران 2020
3. بلغاريا 10 حزيران 2020

4. قطر  10 حزيران 2020
5. اليونان 10 حزيران 2020

انيا 15 حزيران 2020 6. ا
7. النمسا 15 حزيران 2020

8. اذربيجان 15 حزيران 2020
9. جـمهـوريـة التـشيك 15 حزيران

2020
10. سويسرا 15 حزيران 2020

11. اليابان 15 حزيران 2020
12. جـمهـورية مـقـدونيـا الشـمالـية

 15حزيران 2020
13. ليتوانيا 15 حزيران 2020

14. اجملر 15 حزيران 2020
15. بولندا 15 حزيران 2020

16. رومانيا 15 حزيران 2020
17. صربيا 15 حزيران 2020
18. هولندا 20 حزيران 2020

19. كـــازاخـــســـتـــان 20 حـــزيـــران
2020

20. البانيا   22 حزيران 2020

21. الـــبـــوســــنـــة والــــهـــرسك  22
حزيران 2020

ارك 22 حزيران 2020 22. الد
23. استونيا 22 حزيران 2020

24. فنلندا 22 حزيران 2020
25. كـوريا اجلـنـوبـية 22 حـزيران

2020
26. ايرلندا 22 حزيران 2020

قــيــرغــيــزســتـان 22 حــزيـران  .27
2020

28. التفيا 22 حزيران 2020
29. النرويج 22 حزيران 2020

30. سلوفاكيا 22 حزيران 2020
31. استراليا 1 تموز 2020

32. بلجيكا 1 تموز 2020
33. بيالروسيا  1 تموز 2020

34. الـص  (بـكـ فقط)  1 تـمـوز
2020

35. السويد 1 تموز 2020
36. كندا 1 تموز 2020

37. كولومبيا 1 تموز 2020
38. كوسوفو 1 تموز 2020
39. ماليزيا 1 تموز 2020

40. مولدوفا 1 تموز 2020
41. اوزبكستان 1 تموز 2020

42. جــمــهــوريــة تــايـوان 1 تــمـوز
2020

43. تركمانستان 1 تموز 2020
44. اوكرانيا 1 تموز 2020

45. اندونيسيا 10 تموز 2020
46. الهند 10 تموز 2020

47. باكستان 10 تموز 2020
48. اجلزائر 15 تموز 2020
غرب 15 تموز 2020 49. ا
50. الفلب 15 تموز 2020

51. جــنــوب افـــريــقــيــا 15 تــمــوز
2020

ــــديــــنـــة 52. جــــورجــــيــــا  (فــــقط 
جورجيا)  15تموز 2020

ــتــحـدة 15 تــمـوز ــمــلــكــة ا 53. ا
2020

54. اسرائيل 15 تموز 2020
55. الكويت 15 تموز 2020

56. ليبيا 15 تموز 2020
57 . لبنان 15 تموز 2020
58. روسيا 15 تموز 2020
59. االردن 15 تموز 2020
60. البرازيل 1 اب 2020
61. ارمينيا 1 اب 2020
62. فرنسا 1 اب 2020

ـمــر اجلـوي)  1اب 63. الــعــراق (ا
2020

64. ايران 1 اب 2020
65. اسبانيا 1 اب 2020
66. ايطاليا 1 اب 2020

67. مصر 1 اب 2020
مـلكة الـعربـية السـعودية  1 68. ا

اب 2020
69. تونس 1 اب 2020

تحـدة االمريكية  1 70. الواليات ا
ايلول 20

قبل 71. بغداد االول من اب ا

وقـالت ســوجنــورا أنه  تــشــكـيل
جلـنة من  10أشـخـاص لـلـتـحـقـيق
ا في ذلك في عـمـلـيات اخملـتـبـر  

عملية جمع العينات واختبارها.
كــمــا قــام مــاجــوفــولي يــوم األحــد
بطـرد رئيس إدارة اخملـازن الطـبية
ـسـؤولـة عن تـوزيع احلــكـومـيـة  ا
ـعـدات الـطــبـيـة عـلى اإلمــدادات وا
ـسـتشـفـيات احلـكـوميـة  لـكنه لم ا

يذكر أي سبب.
يـــؤدي عـــدم تـــوفـــر مـــجـــمـــوعــات
التـسهيالت والـوصول إلـيها جـنبًا
إلى جــنـب مع األعــداد الـــضــخــمــة
الـتي تــلي الـفــحـوصـات اخلــاطـئـة
ــــضـــخــــمــــة بــــوســــائل اإلعالم وا
الهـستـيرية إلـى إحداث فوضى في
الـبـنيـة الـتـحتـيـة الطـبـية لأل في
حـــالـــة اإلغالق واحلـــجـــز بـــســـبب
ــا يــؤدي إلى فــيــروس كـــورونــا 

مـــزيــد مـن الــذعـــر والــفـــوضى. مع
ارتفاع النتـائج اخلاطئة  تعرضت
ـية النـتقادات مـنظمـة الصـحة الـعا
يـة. ومع ذلك  فـإن نظـرة أعمق عـا
عـــلى احلــــاالت الـــتي قــــامت بـــهـــا
  GreatGameIndiaأظــــــــهــــــــرت
االحـتيـال الضـخم الختـبار فـيروس
كورونـا - وهو احـتيـال ألن منـظمة
ية فـعلت ذلك من قبل الصـحة العـا
واعــــتـــرفـت به في فــــبــــركــــة وبـــاء
انـفلـونـزا اخلنـازيـرعام  .2009لقد
كــشف تــقــريــر حــصـري صــادر عن
 GreatGameIndiaكــــــــــــــــيـف أن
ـية قبل إعالن منـظمة الـصحـة العا
األوان في عام  2009عن "أنفـلونزا
اخلنازيـر" كوباء أدى إلى زيادة في
طــلــبــات الــلــقــاحــات. كـانـت الـدول
الـغـنـيـة والـثـريـة سـريـعـة في شراء
فارقات اللقاحات لشـعوبها. ومن ا

من أجل مصـالح صنـاعة اللـقاحات
ولـيس الـنـاس - الـسـبب الـذي دفع
ـيـة مـنذ 10 مـنظـمـة الـصـحـة الـعـا
سنوات إلى اخـتالق وباء انـفلونزا

احلنازير.
إن النـمط الثابـت لألخطاء الـفادحة
الــتي تـرتــكـبــهـا مــنـظــمـة الــصـحـة
ـيـة يـثـيـر أسـئـلـة جـديـة حول الـعـا
كــفــاءتــهــا في الــتــعــامل مـع حــيـاة
الناس. يشير مـقدار األخطاء بشكل
ــقــامــرة الــذي مــنــتــظـم إلى نــهج ا
ـيـة تـتــبـعه مـنـظــمـة الـصـحــة الـعـا
ـــيــة. جتــاه أزمـــة الـــصــحـــة الـــعــا
الــتــجــارب الــســابــقــة الــتي تــلــقي
الــضــوء عــلى اســتـخــدام مــنــظــمـة
ـيـة كـأداة بـيـد لـوبي الـصـحـة الـعا
الـلـقـاح دفـعت الـعـديـد مـن اخلـبراء
إلى الــدعــوة إلى تــفــكــيك مــنــظــمـة

ية. الصحة العا

ية WŽbš∫ الرئيس التنزاني يكشف خدعة منظمة الصحة العا
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أن مــعــظم الــوفــيــات لم حتــدث في
أوروبـا ولـكن في إفـريـقـيـا وجـنوب
شـــرق آســـيـــا. كـــمـــا أن الــوبـــاء لم

يحصل و إتالف اللقاحات.
ـاذا تـرتكب وهـذا يـطـرح الـسـؤال: 
ـية الكـثير من منـظمة الـصحـة العا
األخــطــاء? هل هــو مــتــعــمــد? أم أن
هناك سببًـا آخر وراء قائمة أخطاء
ـيـة الـتي ال مـنـظــمـة الـصـحـة الــعـا

تنتهي أبدًا?
ــثــيـر لــلــجــدل  كـشف في كــتــابه ا
ـؤلف الشـهيـر ستـيوارت بـلوم أن ا
ــســتــشــاريـن األكــثـر الــعــديــد من ا
نفوذاً  على كل من منـظمة الصحة
سـتويات الـوطنية  هم ـية وا العا
خــبــراء اسـتــشــاريــون يـتــقــاضـون
ـا يـثـير أجوراً لـصـنـاعـة الـلـقـاح 
سـؤالًـا خــطـيـرًا لـلــغـايـة - وهـو أن
ـية قـد تـعمل مـنـظـمة الـصـحة الـعـا
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الوضع العـراقي حالة استثنائيـة  فالشعب يريد التغـيير وحتقيق شروط احلياة
 والـقوى والـكيـانات احلـاكمـة بالسـلطـة تشـتغل وفق الـياتـها الـكيـانيـة وحاكـمية
صـالح الذاتـية  فـالشـعب قـدم مئـات الشـهداء واالف اجلـرحى بغـية الـوصول ا
ـارسـة ومنـهج عـمل وعالقـات مجـتـمـعيـة  والـكـتل واالحزاب لـلـحالـة الـوطـنيـة 
ــنـاطــقـيـة ـذهـبــيـة والــوالئـيــة الـعـرقــيـة وا والــكـيـانــات احلـاكــمـة تــرد بـتــعـمـيـق ا
ـذاهب والـعـرقيـات في احلـكم  حـيث صارت واحملـاصـصـية  بـتـكـريس فكـرة ا
الكـتـلة الـشـيعـيـة والـكتـلـة السـنـية والـعـرقـية الـكـردية  عـنـاوين ثـابته لـلـمخـاطـبة

واقف والتعبير عن وجهات النظر .  واعالن ا
علن  تـعبر ـكشـوف وا ذهـبيـات والعرقـيات  وبـالشكل ا ـواقف باسم ا وهذه ا
عن مـجـمـوعــة من سـلـوكـيـات ومـواقف هــذه االطـراف  فـهي اوالً تـريـد تـكـريس
ـذهـبيـة بـاحلكـم وفي موسـسـات الدولـة ووسـائل عـمل السـلـطـة كطـريق لـتوزيع ا
شـترك ب هذه االطراف وان كان مغـا وموارد الدولة بيـنهما  وثانـيا العمل ا
غـيــر مـعـلن  عــلى إضـعـاف هــيـكـلـيــة الـدولـة وبــنـيـان مــؤسـسـاتـهــا الـتي بـدأت
وتـرسـخت منـذ عام  1921وحـتى  وقت االحـتالل االمريـكي عام  2003وجـعل

ر . احملاصصة الطائفية عنصر االتفاق ب االطراف على وفق منهاج بر
ـاضية من حكم هـذه االطراف مجـتمعة وثـالثا .. إن جتربـة السنوات ال ( (17ا
كـانت تـمـارس سـيـاسـة اضـعـاف الـدولـة كـكـيـان إداري ومـؤسـسـاتي وتـنـظـيـمي
وثـقـافي وتـربـوي وحـضــوري  لـصـالح تـلك الــكـيـانـانـات ومـاحـمــلـته من تـخـلف

وضعف في االداء وشراهة في االبتزاز والنهب .
ذهبية التي طبعت رابعاً .. عـملت هذه الكيانات واالحـزاب احلاكمة وفق عقليـة ا
ـذهـبـيـة ب دوائـر الـدولـة حـيث لم جتد سـلـوكيـاتـهـا عـلى اشاعـة احملـسـوبـية وا
وزارة دون أن تكـون مـوزعـة عـلى اساس مـذهـبي وطـائـفي وعـرقي  ولـيس على
اسـاس الـكـفــاءة واخلـبـرة ونـظــافـة الـيـد  لــذلك تـدهـورت حـالــة الـدولـة واصـبح
ـنـهـجـيـة عـمـلـهـا وحتـقـيق مـصـاحله واشـغـاله إال بـالـرشـوة اوال ـواطن اليـثق  ا

وباالنتماء الطائفي ثانيا .
مجمل هـذه القضايا وغيرها اضـعفت الدولة العراقية  واصـبحت العالقة بينها
ـواطن شكـوكيـة  إن لم تكـن مفـقودة  وبـينـها وبـ مظـومات دول الـعالم وب ا
واقف غير مـتكافئة  وتنظر اليها الدول من إنها كيان اليتحكم بارادته تتقاذفة ا
وتوثـر في مواقـفه وسيـاساته الـدول اجملاورة والـبعـيدة  إضـافة الى إن اطراف
مـسـلحـة تـتـحـكم في كـثـيـر من مـجـريـاته الـسيـاسـيـة والـداخـلـيـة  وان االطراف

السياسية والكيانات باحلكم تتصرف خارج إرادة الدولة بل الضد منها .
هـذا الـوضع يكـشف بـان هنـاك نـوايا وخـطط من تـلك الكـيـانات والـتـحالـفات في
ناسبة من احلكم  تـشتغل الضعاف كيان الدولـة وتهميشه وجعله في الـلحظة ا
ـذاهب الطـائفـية غـا واجلغـرافيـا على ا الزمن الـقادم سـهل التـفكـيك وتوزيـع ا
والـعـرقـيـة  حتت مـســمـيـات شـتى ومـواد الـدسـتـور الــتي صـنـعت في غـفـله من
الـشـعب واالعـالم إال مـاندر وفـي وقت كـان الـصـراع الـطائـفـي علـى اشـده  لذا
ذهـبيـة الشـيعـية والسـنيـة والكـردية عـلى حساب فأن عدم اخلـجل من تكـريس ا
الوطـنية هو مقـدمة لسيـاسة تفكـيك البالد وحتويل الصـراع من طبقي وسياسي
وثقـافي ووطني ب الطـبقة احلـاكمة وبـ الشعب  الى عمـليات اشـغال الشعب
باخلالفـات الطائفية  وإال مامعنى بروز أسم البيت الشيعي واجلماعات السنية
 الذي  انشاؤها في مؤتمرات لندن وواشنطن وصالح الدين بحضور دهاقنة
السياسة الغربية  في هذا الوقت بالذات واغفال احلديث عن الوطنية العراقية.
عقـد جاء السيـد مصطـفى الكاظمي رئـيسا لـلوزراء  بعد في ظل هذا الـوضع ا
هـدي التي شابهـا الكثيـر من االشكاليـات وعدم رغبة رئاسة الـسيد عـادل عبد ا
الشعب بـبقائهـا  جاء الكاظـمي محمال بالـكثير مـن الهموم ومسـتلزمات احلل 
ـمتـنع  ولكن يبـقى السـؤال هل يسـتطيع وقد طـرح الكاظـمي برنـامجة الـسهل ا
الكـاظمي حتقـيق مطـالب االنتقـاضة الـشعبـية حيـث الزال ثوارها يـتواجدون في
نـاصب الـسـاحـات  وهل بـأمـكـانه مـواجـهـة اصـرار الـكتـل عـلى إعـادة توزيـع ا

واقف طائفيا وعرقيا . وا
هـمة من الـكاظـمي يـرغب ببـدء خطـواته بـتعـزيز دور الـدولة  وتـمكـ حـلقـاتهـا ا
ـشـروع  والشك إن وزيري الـداخـلـية والـدفـاع وهمـا أهم عـنـاصر تـنـفـيذ هـذا ا
تـثـبيت ركـائـز النـظام خـطـوة مهـمة في اخـتـيارات الـكـاظمي  ولـكن إن االطراف
كـنها أن ترغب أو حتى تـسمح بالسيـر في هيكلة ذهبـية والعرقيـة احلاكمة ال ا
ـذهبـيـة مثـلـما يـجري نـاطـقيـة بـعد ا الـدولة عـلى اسـاس وطني وقـد تـذهب الى ا

العمل لوزارتي النفط واخلارجية .
لـلـكاظـمي رغـبـاته ومـشروعه الـوطـني  ولالطـراف احلـاكـمة اجـنـدتـها وخـطـطـها
ـال والـتـواجد فـي كل مـفاصـل احلكم  لـتـحـقـيق ذلك  فـهي تـمـتـلك الـسالح وا
طـالب بالتغـيير وبناء الدولة لك سوى برنامـجه الوزاري وتأييد ا والكاظـمي ال
 وهو تأيـيد يتصاعد وينخفض على وفق مايحققه السيد الكاظمي من مشروعه
ـراقبـون يـعتـقدون إذا مـاجنح الـسيـد مـصطـفى الـكاظـمي بـتحـديد الـوزاري . وا
ـبـكــره وفق الـشـروط الــوطـنـيـة والــنـزاهـة الـتـي طـالب بـهـا مـوعــد االنـتـخــابـات ا
تـظاهرون والشعب  يكـون قد حقق قفزة نـوعية  وتبقى مـسؤولية الشعب في ا
االخــتـيــار  وكـذلك الــعـمل عــلى جتـذيب زوائــد الـوزارات ومــايـســمى بـالــلـجـان
اخلاصـة واالمساك بـالشروط الـوطنـية على اسـاس الكفـاءة واخلبرة واالخالص
في الـوزارات وبـعـض الـكـيــانـات يـكــون قـد حــقق اجنـازا مـهــمـا في فــتـرة حـكم
التتـعدى الـعام وقـد تـطول  بـالتـأكيـد إن الـتقـاطعـات التي
تمـثلها الكيـانات السياسـية معقدة ومـؤثرة أمام الكاظمي
 فعـسى بخـبرته وتـعاون اخملـلصـ معه أن يـجتـاز تلك
عـرقالت  ويحقق جـزءاً من رغبات ومطـالب اجلماهير ا

العراقية .
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ـواضـيع التـي اكتـبـهـا الى احيـاء ذكـرى من تـوفـاهم الله من عادة ال ادعـو في ا
ـبدعة تستحق ان نتذكرها راة العراقية ا عـارف واالهل واالصدقاء لكن هذه ا ا

في كل مناسبة.
عـماريـة العـراقيـة  زها حـديد. واسـمحـوا لي ان احيي ذكـراها هـندسـة ا انهـا ا
فـي يوم 31ايـار مـايس وهـو الـيـوم الـذي اصـبـحت فـيه عـام  2004 أول امـرأة

عمارية . حتصل على جائزة بريتزكر  Pritzker للهندسة ا
 الراحـلة زهـا حديـد التي أبـهرت العـالم من خالل ابـداعاتـها الـهنـدسية تـوفيت
في  31 اذار من الـعـام 2016  عن عـمـر نـاهز  65عـامـاً إثـر تـعـرضـهـا لـنـوبة

قلبية مفاجئة.
عـرض الدولي وبـعد وفـاتـها بـأسـابيع قـلـيلـة أقـيم في مديـنـة ميالنـو اإليـطالـيـة ا
هـندسـة العـراقية لألثـاث صالـون ديل موبيل  2016 بـنسـخته الـ  55 و كـرّم ا

األصل الراحلة من خالل عرض آخر أعمالها.
لكي ـعهـد ا لـكي من قبل ا وكانت حـديد أيـضاً أول امرأة تُـمنح وسـام الذهب ا
لـــــلــــمــــهــــنــــدســــ
ـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــ ا
الـبــريــطــانــيــ ولم
تـكـتفِ بـالـتـصـاميم
ـعـمـاريـة فـحـسب ا
بل صـمــمت أيـضـاً
األثاث واألحذية .
الـراحلـة زها حـديد
صــــمــــمـت مــــبــــنى
ــــركـــزي الــــبــــنـك ا
الـــــعــــراقـي  الــــذي
يــــجــــري انــــشـــاؤه
حـــالــيــا عــلى نــهــر
ــــنـــطـــقـــة دجـــلـــة 

اجلادرية.
بنى مكونة ركزي العراقي  فان قاعدة ا علومات الصادرة من البنك ا وحسب ا
من الفوالذ واالسمنت عالي اجلودة   وسيكون اعلى برج في العراق يتألف من

."  37 طابقاً وبارتفاع  170 متراً
وقد صمـمت البنايـة لتضم خزائن للـعملة والـذهب ومكاتب وقاعات لـلمؤتمرات
واخرى لالجـتماعات ومـتحفا وسـاحة مخصـصة لالحتفـاالت ومواقف سيارات

اً لها ". ومساحات خضراء ونصبا تذكاريا للمعمارية حديد تكر
يـة نفذت ابـراج اللهب ومـركز حيدر عـلييف شـروع من قبل شركـة عا  وينـفذ ا
ـبرم مع الـشـركة 800  في الـعـاصمـة االذربـيجـانـية بـاكـو. وتبـلغ قـيمـة الـعقـد ا

مليون دوالر.
ـبـنى سـيـنـجـر في مـنـتـصف 2022 ـركـزي  ان ا وذكـر مـسـؤولـون في الـبـنـك ا

وسيكون برجه الشاهق محط أنظار كل من يزور بغداد العريقة.
بـدعة دعوة الحـياء ذكـرى زهـا حديـد ونفـتـخر بـهذه الـعـراقيـة ا
التي اسـتطاعت في حيـاتها واعمـالها وضع اسم العراق
ــيـة في 950  مـرفــوعـا وتــركت بــصـمــة مــعـمــاريــة عـا
تـصميما في  44 بلـدا حول العالم بـأفكار غير تـقليدية

سيطر عليها اإلبداع والتحرر.
رحمها الله

بغداد
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دعت وزارة اخلــارجـــيــة اإليـــرانــيــة
امـس اإلثـــنـــ واشـــنـــطن إلى وقف
العنف" ضد شـعبها إثـر التظاهرات
التي عـمت مخـتلـف أنحـاء الواليات
ـــتـــحــدة احـــتـــجــاجـــا عـــلى وفــاة ا
واطن األسـود جـورج فلـويد أثـناء ا
ـتحدث باسم الوزارة توقيفه.وقال ا
عـــبـــاس مــــوســـوي خالل مـــؤتـــمـــر
صــحـافي في طـهـران مــتـوجـهـا الى
الـشعب األمـيـركي "لـقد سـمع الـعالم
صـــوت مــظــلـــومــيـــتــكـم ويــقف الى
جـــانــــبـــكـم". وأضـــاف مــــخـــاطــــبـــا

ـسـؤولــ األمـيــركـيـ والــشـرطـة ا
"أوقـــفـــوا الـــعــــنف ضـــد شــــعـــبـــكم

ودعوهم يتنفسون".
وكــانت إيــران قـد وجــهت تــوبـيــخـا
ـتـحـدة شـديـد الــلـهـجــة لـلـواليــات ا
بـسـبب مقـتل رجل أسـود في مـديـنة
منيـابوليس األمـريكية بـعدما ضغط
شـرطـي أبـيض بـركـبــته عـلى عـنـقه
األمـر الذي أثـار احتـجـاجات عـنيـفة
رفـــــضـــــا لـــــلـــــظـــــلم عـــــلـى أســــاس
الــــعــــرق.وقـــال وزيــــر اخلـــارجــــيـــة
اإليـرانـي مـحـمـد جــواد ظـريف عـلى
تـويـتـر (ال يـعتـقـد الـبـعض أن حـياة

السود مهمة) مستخدما وسم (بالك
اليفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).
ن يـعـتـقـد أنـهـا مـهـمـة. وأضـاف (و
لـقــد تـأخــر كـثــيــرا أن يـشن الــعـالم
بأسـره حربـا على الـعنـصريـة. حان

الوقت لعالم ضد العنصرية).
 وأضاف (احلـكومة األمـريكيـة تبدد
ـغامراتها موارد مواطنـيها سواء 
في آســيــا أو أفــريــقــيــا أو أمــريــكـا
الالتـيـنـية)  ,مـسـتـخـدمـا الـصـيـاغة
نــفــسـهــا الــتي اســتـخــدمــهــا وزيـر
اخلـارجـية األمـريـكي مـايك بومـبـيو
في رسـالـة بعـث بهـا إلى احملـتـج

في شوارع إيران عام .2018وكانت
وزارة اخلارجـية اإليـرانيـة قد نددت
ـــقــتـل الــرجل األســـود األعــزل في
مـــنـــيــابـــولـــيس في واقـــعـــة أثــارت
احتجـاجات في مدن أمريـكية حتول
بــعــضـهــا إلـى الــعـنـف.وأدان بــيـان
ـفـجع لـلـوزارة مـا وصـفه (بـالـقـتل ا
لـلسـود والتـميـيز الـعنـصري الـقاتل
ــــتـــحــــدة(. وقـــالت في الــــواليـــات ا
الوزارة (أصوات احملتج يجب أن
ـعذب تُسـمع... وقمع األمـريكـي ا
يـجب أن يتـوقف فـورا(. وفي سـياق
مـــنـــفـــصل قـــال وزيــر الـــداخـــلـــيــة
اإليـراني إن عـدد قتـلى احـتـجـاجات
اضي في نـوفمـبـر تشـرين الـثـاني ا
إيــران الــتـي انــدلــعت بـــســبب رفع
أســــــعــــــار الــــــوقـــــود أقـل من 225
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ويــخـــتــلف الـــعــدد عن الـــرقم الــذي
نشرته منظمـة العفو الدولية وأشار
إلـى أكـــــثــــــر من  300 وإحــــــصـــــاء
ـقـتل  1500 ونفت لـرويـتـرز أفـاد 
. الــسـلـطــات اإليـرانـيــة كال الـرقـمـ
وقـال وزيــر الـداخــلــيـة عــبـدالــرضـا
رحماني فـضلي للـتلفـزيون الرسمي
في وقـت مـــتـــأخـــر الــــســـبت إن مـــا
يـــتـــراوح بــ  40و 45مـن قــــتــــلى
ـئة االضـطرابـات ويـشكـلون  20با
مـن الـعــدد اإلجـمــالي لم يــسـقــطـوا
بنـيران قـوات األمن.وأضاف الـوزير
أن الـسـلــطـات سـتـعـلن عـلى األرجح
ــقـبـلـة. الــعـدد الـرســمي في األيـام ا
ــتــحــدة أدرجت وكــانـت الــواليـات ا
الــوزيـر في الــقـائــمـة الــسـوداء هـذا

الشـهر بتـهمة الـتورط في انتـهاكات
حلقوق اإلنسان.

فيـما تـظاهـر آالف األشخـاص األحد
في مـونـتـريـال إلدانـة أعـمـال الـعنف
التي تقوم بـها الشرطة والـعنصرية
خالل تظاهـرة حتولت إلى صدامات
وعـــــمـــــلــــــيـــــات ســـــطـــــو فـي وسط
ــــديـــنــــة.وجـــال حــــوالى  10آالف ا
شـــخص وفـــقًـــا لــتـــقـــديــرات غـــيــر
رسمـية لـنحـو ثالث ساعـات بهدوء
ـديـنة حـتى وقت مـتـأخر في وسط ا
من بــعـد الــظــهـر كــمــا أفــاد مـراسل
وكــالـة فـرانس بــرس مـضـيــفـا أنـهم
سـاروا "تضـامـنـا" مع االحتـجـاجات
ـتــحـدة بـعـد الــتي عـمت الــواليـات ا
وفاة جورج فلويد وهو أميركي من
أصـل إفـريــقي يــبــلغ من الــعــمـر 46
عـامًـا تـوفي أثنـاء اعـتـقـاله عـلى يد
ضابـط شرطـة أبيض.لـكن بـعد وقت
قـصــيــر من أمــر الــتــفــريق في وقت
ـســاء انـدلــعت أعــمـال مـبــكـر مـن ا
ـديـنـة عـنـدما رمت عـنف في وسط ا
ـتـظاهـرين مقـذوفات مـجمـوعة من ا
ضــــد الـــشــــرطـــة. وردت الــــشـــرطـــة
ـسـيل لـلـدمـوع.و بـإطالق الــغـاز ا
ـتـاجـر نـهـب الـعـديـد من واجـهـات ا
من قبل مـعتـدين وصور الـتلـفزيون
أحدهم فـيمـا كان يفـر حامال غـيتارا
كهربائيا بعد سرقته من متجر لبيع
ـوسيـقيـة.ويـبدو أن الـهدوء اآلالت ا
عــاد إلى وسط مــونــتـريــال في وقت
متأخر مساء وفقًا لتقارير إعالمية.
ولم تـــــشـــــر الـــــشـــــرطـــــة إلـى عــــدد
األشــخــاص الــذين  تــوقــيـفــهم.لم
يُسمح بـإعادة فتح احملال الـتجارية

ــاضي في حــتـى بـدايــة األســبــوع ا
مـونـتـريـال مـركـز مــقـاطـعـة كـيـبـيك
ستجد في وبؤرة فيروس كورونـا ا
ـتـظـاهرين في كـنـدا.ووضع معـظم ا
مونتريال كمـامة ولكن خالل السير
ـديـنـة أو الــتـجـمع في في شــوارع ا
سـاحــة كـنــدا الـواســعـة الــتـزم عـدد
ـسـافــة الـتـبــاعـد والـبــالـغـة قـلــيل 
مــــــــتـــــــريـن الـــــــتي أوصـت بـــــــهـــــــا
السلطات.وكـتب على الفتات عديدة
غـالـبًــا بـالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيـة "حـيـاة
السود مهمة" و "ال عدالة ال سالم" و
"ال أستطيع التنفس" في إشارة إلى
الكـلمـات األخيرة الـتي قالـها جورج
فلويد عـندما  تثـبيته على األرض
من قبل الشـرطي.وقالت دانييل (28
ســـنـــة) وهي طـــالـــبـــة تـــتــحـــدر من
تحدة "لقد جئت تضامنا الواليات ا
ــــتــــظــــاهــــرين فـي الــــواليـــات مـع ا
ـتحـدة" مـضيـفـة "يجب أن تـتـحقق ا
الــعـدالــة. عـنــدمـا يـقــول الـرجل + ال
ـكـنـني الـتـنـفس+ يـجـب اإلنـصات
له".وحـرصت شـرطة مـونـتـريال في
تـغـريدة عـلى إدانـة مالبـسـات وفاة
جــورج فـلـويـد الــتي "تـتـعـارض مع
قـيم تـنـظـيمـنـا".وذكـرت الـشـرطة في
التغريـدة على تويتر "نـحترم حقوق
وحاجـة اجلميع لـشجب هـذا العنف
بــقـوة وسـنـكـون بـجـانـبـكم لـضـمـان
سالمـتـكم".وجـمـعت تـظـاهـرة أخرى
ضـد الــعــنــصـريــة آالف األشــخـاص
األحــد في فـــانــكــوفـــر (غــرب) غــداة
تظاهر اآلالف بهدوء ضد العنصرية
وعـنف الـشـرطة في تـورونـتـو أكـبر

مدينة في البالد.



احلــــــــرب وشــــــــكى مـن الــــــــكــــــــويت
واإلمــــارات. وعـــــنــــدمــــا ردت عـــــلــــيه
الــســفـــيــرة جــاء الـــنص غــيــر واضح
وصريح لـكن مـا فهـمت مـنه في حـينه
إن أمريكا لـيس لها مـوقف أو سياسة
مــحـددة بــشــأن اخلالفــات الـعــربــيـة-
العربيـة ذلك إن هذا أمر يـتم تسويته

ضمن اآلليات العربية.
ضـام التي حتـتويها تناقشـنا في ا
الرسالـة. وكان لكل واحـد منا راي في
ا مضـاميـنهـا حسـبمـا كان يـراه. وطا
لم يطـلب منـا إبداء الـراي  فقـد كانت
محض مخاطبـة من الرئاسة لالطالع.
وكـان هـذا خــطـا فــادح. ال عـلم لي هل
ارســـلت الــــرســـالـــة الى اخلـــارجـــيـــة
لـدراسـتـهــا وحتـلـيـلـهــا بـهـدف تـقـد

ا جاء فـيها. اخليارات لـلتحـرك وفقـا 
أشك فـي ذلك. اوالً لــــــيس مـن ديـــــدن
الرئـيس ان يطـلب من جهـة أن تفك له
الـغــاز مــقـابــلــة هـو كــان قــد طـلب من
طــرف آخـر أن يــحــضـر لــيَــسـمـع مـنه
وليُـسمـعه. ثانـيا إن الرئـيس كان في
ذهـنه أســئـلــة اراد ان يـســتـوضح من
ا له صلة بأمريكا. السفيرة بشانها 
ثالثاً إنه كـان قد فكر في الـقيام بفعل
خطـيـر العـواقب فـأراد أن يسـتوضح
ـكن ان يـسـتنـتـجه من الـسـفـيـرة مـا 
ـقابـلة ولـيس ما يأتي شخصـيا من ا
ـضـام به غـيـره من االسـتـنـتـاجـات 
الرسـالـة. وهذا يـعـني أن احلـرب على
الكويت لم تكن سياسة وليدة ساعتها
أو ردة فـعل لــفـعل يــتـوجـب أن يـكـون
الرد عليه باحلرب. رابعاَ ال يوجد في
صنع السياسة في الـعراق والسياسة
اخلارجـيـة على وجه الـدقـة سيـاقات
أن يسـبق الفـعل الـقيـام بدراسـة ترفع
إلى الرئيس. ليس لدينا ثقافة اسلوب
السـؤال ما العـمل قبـل الفعـل بل بعد
ـقابـلة الفـعل. إن تـرك فهم مـضامـ ا
الى مــا اســتـوعــبه الــرئــيس ومــا قـرا
ا فـيهـا مـبـاشـرة أوبـ الـسـطـورأو 
ـا من بـ االسبـاب التي كان يـريد ر
اثـــــرت في قـــــراره في احلـــــرب عـــــلى
الكـويت. لقـد استـنتج من احملـادثة ما
كان يظن مسبـقا إنه سوف يسمعه أو
يتـمنى أن يـكون كـذلك. لقـد حمل نص
الـرسـالـة عـلى مـحـمل االنـتـقاء ولـيس
. ففي في اجلمـلة. وشـتان بـ االثنـ
احلـالــة األولى إنه انـتــقى مـا يــطـيب
إلذنه أن تــســمــعه ومــا يــتــســاوق مع
مــدركـاته. وكـالهـمــا لــيس مــنـطــقــيـا.
فـاألول مـشـاعـر ولـيس اعـمـال الـعـقل
وقف والثـاني قد يـكـون توهـماً بـأن ا
هو كـذاك الـذي قـد أدركه. وفي احلـالة
الثانية أن تكون هناك دراسة حتليلية
لألفكار في احملادثة بصورة مترابطة.
وهـذا هــو مــهـمــة ودور واخـتــصـاص
اخلـــارجــيـــة أو الـــلــجـــنـــة الـــتي قــرر

تشكيلها خالصة له.
ـاذا ارسـلت لـنـا? إنـهـا سـألت نـفـسي 
وثيقة جد خطـيرة. وال اعتقد أن هناك
أسبـابـا تـستـدعي أن يـطـلعـنـا علـيـها.
لقـد انطـوت عـلى تلـمـيحـات من قريب
ـا كـان يــجـول في ذهـنه ومن بـعـيــد 
بــعــد هــذه الــفــتــرة من االنــتــظــار في
حترك دول اخللـيج العـربي هل كانت
كلمـاته معـنونـة إلى الكويت? ? هل إن
الــرئــيس كــان يـبــيت شــيــئــا ال يــريـد
االفصـاح عنه مـباشرة? هـل كان يرمي
تمـهيـد الطريـق لعمـل خطيـر? هل كان
يريد جس نـبض واشنطن? اعـتقد انه
كان يريد الـتاكد من مـوقف أمريكا من
ا خـطوة كـان يـفـكـر في اتـخـاذهـا. و
أن طبيـعة صـنع قراراته أن ال يـشاطر
احداً لـيسـتانس بـرأيه فمـا كان عـليه
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واقتـصاديـا ومعـنوياً مـن اطول حرب
ية الثانية. بعد احلرب العا

الراجح إن حتـشـيد الـقـوات العـراقـية
هــدفه الــضــغط عــلى الــكــويت وحث
االقطـار الـعربـية اخلـلـيجـيـة وأمريـكا
حلث الكويت على تلبية طلبات بغداد
التي قد افصح عنها بوضوح من قبل
الـرئـيس بــعـيـارته" قــطع االعـنـاق وال
قـــطع االرزاق" ولـــعل االشـــهـــار بـــأن
ا صبر الرئيس قد كـاد أن ينفد ولر
وقفها غير الواضح تنبيه واشنطن 
من اخلالفــات الــعــربــيـة –الــعــربــيـة
ا اختبار واشنطن في تعهداتها ولر
لدول اجمللس. وعندها سألت أيصدق
أحـد أن بـلـدا سـيـقـوم بـهجـوم ويـقـيم
ندوة لـكـبار قـادته? فأجـبت قـائالً لعل
أحـدكم يـقـول إنـهـا خـطـوة لـلـتـمـويه?

وسكت.
ـــتب وقــيل الــكـــثــيــر في دوافع لــقــد كُ
احلــرب عــلى الــكـــويت وكــيف أتــخــذ
ـكن تــوزيـعــهـا إلى دوافع الـقــرار. و

اقتصادية وأخرى سياسية ومنها  له
عالقة بشخص وسايكـلوجية الرئيس
. لــقــد جـــاء اجــتــيــاح صــدام حـــســ
الكـويت مـباغـتـة لكـثيـر من الـعواصم
ــــقــــربــــ من والــــنــــاس بل حــــتى ا

الرئيس في صنع القرار. 
إثـيـر في الـلـجـنـة مـوضـوع ما الـعـمل
بعـدما تـعطلـت كل الوسـائل الدبـلوما
ســـيـــة مـن ضـــغـــوط ووســـاطـــات من
عــوصـم أجــنــبـــيــة وعــربـــيــة في دفع
الـــعــراق لـالنــســـحـــاب من الـــكــويت.
عـنوية. لـقد كان ادية والـبشريـة وا ا
الرئـيس يـعتـقد انـه سوف يـصبح في
وســــــعـه أن يــــــقــــــود االحــــــداث ال إن
ــلي االحــداث تـــقــوده وأنه ســـوف 
شـروطـه بـعــدمـا احــتل الــكـويت. وإن
عــامل الـنــفط واســعــاره ســوف يـربك
ا يدفع في اجتاه ي  االقتصاد العـا
اجلـلـوس مع الـعراق لـلـبـحث عن حل
ـا يـرضي بـغداد لـكن بـغداد لألزمة 
لم حتدد اهدافها بصورة واضحة في
عالقـاتـهــا الـدبـلـومـلــسـيـة مع الـقـوى
الـكـبـرى والـدول الـعـربـيـة مـثل مـصـر
والـــســـعـــوديــة واالردن بـل اتـــخــذت
اجراءات على األرض تعمل في اجتاه
تــثــبــيت نــظــام حـكـم مــوالي الــعـراق
بهدف الضم. وهي اجراءات ال توحي
بـأنــهـا خــطط درست بــعـمق مــسـبــقـاً
بــدقـة وحــكــمــة. وان هـنــاك خــطـة (أ)
وخــــطـــة (ب) بـل كــــانت اخلــــطـــوات
نـتـيــجـة تـطــور االحـداث عـلى االرض

عاجلات ردود فعل.  وكانت ا
ومن الــصــعب فــهم كــيـف كــان  يـدرك
الرئيس ردود الفـعل الدوليـة الجتياح
الــكــويت. فــهل اعــتـقــد أن في وســعه
فرض إمالءاته على واشنطن وأوربا?
هل كـان يـفـكـر في تـغـيـيـر النـظـام في
الـكــويت بـنـظــام مـوالي لــلـعـراق? هل
كان يرمي إلى حتذير الـسعودية بانه
قـد يـقـوم بـعـمل عـسـكـري ضـدهـا? ألم
يحسب احتمال عـزل العراق سياسيا
وفــرض عــقــوبــات عــلـيـه كــمــا جـرى

إليران بعد الثورة? 
هل اعتقد أن السـعودية سوف ترحب
بــــاحـــــتالل الـــــكــــويـت? ألم يــــدرك ان
االحتـــاد الـــســـوفـــيـــتي أخـــذ يـــواجه
مصاعب من داخل حـلف وارسو تنذر
بـتـفـكــكه? هل اعـتـقــد أن الـكـرمـلن في
عــهــد غــوربــاتــشــوف لم يــتــغــيــر في
سـيـاســته لـلــتـوازن مع أمـريــكـا وهـو
األمــر الـذي ســوف يــقـيــد الــسـيــاسـة
األمـريــكــيـة في الــتــعـامـل مع احـتالل
الــــكـــويـت ? هل أصــــابه الــــيـــأس من
مــحــاوالتـه حلث اخلــلــيـــجــيــ عــلى

مساعدة العراق?
 هل أدرك بــــأن الــــثـــمـن الـــذي دفــــعه
العراق في الـبشر والـتنمـية في حربه
مـع إيــــــران قــــــد جــــــنـى ثــــــمــــــارهـــــا
اخلليـجيـون? هل كان يريـد أن يساوم
مع الـغـرب واخلـلــيـجـيـ عـلى الـدور
الـعـراقي اجلـديـد لـيس من االنـتـصـار

األمــريــكــيـــة فــإن الــســوفــيت ســوف
يعززوا التعاون مع إيران بالضرورة
خلــلق الــتــوازن مع أمــريــكــا بــهــدف
تقيـيد العراق مـن االندفاع في اجتاه
امريـكا وبـذلك سوف يـعمل الـكرملن
عـلـى مـســاعــدة إيـران في اســتــعـادة

عافيتها. 
ـعنى. لقـد كـانت الـرسـالة مـحـدودة ا
دعـــوة لالعـــتـــدال. خـــطـــاب حتـــذيــر
ــكـــافــأة لم حتــدد ضــمــنـي. وعــود 
طبـيـعـتـها واشـنـطن لـذا ال يصح أن
تـقـرأ فـيـهـا بــغـداد مـا يـحـلـو لـهـا أن
تـفـهـمه مـنهـا فـي اجواء اخلـروج من
احلرب منتصـرة وكذلك فإن الرسالة
تـؤمـلـهــا بـالـتـعــويض عـمـا خـسـرت
ـكـافأة. ولـكن ال تـفـصح عن مـاهـيـة ا
ــسـتـقـبل ــرك الـبـاب مـفــتـوحـا  لـقـد تُ
العالقـات الثنـائيـة وطبيـعة الـتعاون
الـعـراقي. وإن سـلـوك الـعـراق سـوف
ـقــيـمه واشــنـطن فــهـنــاك الـقــضـيـة تُ
الفلسطينـية وموقف بغداد من كامب

ديفيد كمقاربة للتسوية. 
ارسلت اللجـنة وجهتي الـنظر. قررت
ـا إن الـرئـاسـة نـشــر الـرسـالـة. ولـر
االعتزاز بـالنفس واالطـمئنان الى أن
اا أراد أمريكا تسـعى لالقتراب ور
 الرئيس حتذيـر اخلليجـي بأنهم ال
ـكن ان يـعــولـوا عـلى واشــنـطن فـا
هي تـقتـرب من الـعـراق وكـذلك ليس
من الصـحيح أن يـراهن اخللـيجـيون
عـلـى أن واشـنــطن تــرجـحــهم دائــمـا
عــلى الــعــراق.  واالبــعــد من هــذا إن
عرض واشنطن عـلى بغداد دالة على
ــصــلـــحــة األمــريــكـــيــة الــعــامل أن ا
االســـاسي في حتـــديـــد الـــســـيـــاســة
ـصـلـحة االمـريكـيـة وإذا اسـتـدعت ا
األمـــريـــكــيـــة االقـــتـــراب من طـــهــران

فسوف تفعل ذلك. 
والراي عـندي ان هـذه االعتـبارات قد
أثـــرت فـي مـــوقـف الـــرئــــيس صـــدام
حس من الـسيـاسة األمركـية عـندما
حتاور مع السفيرة األمريكية ووضع

تصوراته ونواياه أمام واشنطن.
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ـقابـلـة التي استـلـمت الـلجـنـة نص ا
جــرت بــ الــرئـــيس صــدام حــســ

والسفـيرة األمـريكـية غـلسبي في 25
تـموز 1990 وكـان يـقـوم بـالـتـرجـمـة
الــدكــتــور ســعــدون الــزبــيــدي وهـو
متـرجم مقتـدر فال أحسـب إنه تهاون
في اخـتـيـار كـلـمـاته لـنـقل االفـكـار ما
بـ الـرئــيس والـسـفـيــرة. وكـمـا هـو
معتاد علـيه اقترح سميـرعزيز النجم
ان أقرأها. واشيـر هنا من الذاكرة إذ
لــــيـس بــــ يـــــدي الــــنـص االصــــلي
لـلـمـقـابـلـة. لـقـد احـتـوى الـلـقـاء عـلى
مـواضـيع شـتى تـنـقل فـيـهـا الرئـيس
من مــوضـــوع الى آخــر كــالـــقــضــيــة
الـفلـسـطـييـنـيـة والـعالقات الـعـراقـية
األمريـكيـة. وجـاء على االضـرار التي
حلــقت بــالـــعــراق من جــراء احلــرب.
وأشـار إلى تـذمــر الـعـراق من مـوقف
دول اخللـيج العـربي من العـراق بعد

لـقـد اقــتـرحت الـرئـاســة كـمـا جـاء في
رسالـتـهـا الى الـلـجنـة أن تـقـدم الرأي
فــيـمــا إذا كــان من الــنــافع أن تُــنــشـر
الرسالة وتذاع في اإلعالم العراقي أم
ال? لـــقـــد تـــبـــايـــنت األراء فـي جــدوى
الــنـــشــر. فـــبــعـض األعــضــاء رأوا أن
الـنــشـر ســوف يــظـهــر كم هي مـنــزلـة
العـراق بـعـد النـصـر في احلـرب ففي
هــذا ضــاغـط عــلى اخلــلـــيــجــيــ في
االمـتـثـال إلى مـطـالب الـعـراق بـعـدمـا
يـتــأكــدوا من أن أمــريـكــا قــد وضـعت
الثقة فـي العراق وإن دوره سوف لن
يـكـون أقـل من دور الـسـعــوديـة الـتي
ـركزية رأى اخللـيجـيون أنـها الـقوة ا
ـتـحالـفـة مع الـعـربـيـة في اخلـلـيج وا
أمـريـكـا لـتــحـقـيق االسـتـقـرار واألمن
هذا من جهة. ومن اجلهة األخرى إن
الرياض نفسها سوف لن تتصلب في
عالقـــاتـــهــا مـع الــعـــراق خـــاصــة إن
السـعوديـة سوف تـسعى بـعد احلرب
وضـــعف إيــــران إلســـتـــعـــادة دورهـــا
القـيادي في سـيـاسة اخلـليج الـعربي
الــذي كـان الــعـراق قــد خــطـفـه مـنــهـا
خالل ســـنــــوات احلـــرب وســـوف لن
تسمح للعراق أن ينافسها على الدور
الريـادي خاصـة وإن بغداد لـم تتوان
في الــتـوكــيـد عــلى تــضـحــيـاتــهـا في
احلــرب وإن مــردودهــا لم يــكن بــذي
مـنافـع ماديـة او سـيـاسـيـة. وإن نـشر
الرسالة سوف يُفهم من مضمونها أن
أمــريــكــا تـــعــتــرف بــأن الــعــراق قــوة
خـلــيـجــيـة مـركــزيـة وإن ســيـاســتـهـا
اخلــلــيـجــيــة ســوف لن تــكــون بــعـزل
الــــعــــراق أو احـــتــــوائـه أو تـــرجــــيح
الـســعـوديــة عــلـيه بل بــالـتــعـاون او
الـتداول مـعه. لـقـد تـضـمـنت الـرسـالة
األمـريــكـيــة شـواهــد عـلى إن الــعـراق
أصـبح شــريـكــا اسـاســيـا في تــرتـيب
وحماية األمن واالستقرار في اخلليج
الــعـــربي. ثم إن هـــذا الــدور اجلـــديــد
للعراق في السيـاسة األمريكية سوف
يكون له انعكاسات ايجابية على دور
العراق في السياسة الشرق اوسطية.
بـــعــبـــارة اخـــرى إن الـــعــراق ولـــيس
سـوريــا او الـســعـوديــة أخـذت مــكـان
مصـر في الـسيـاسـة العـربـية كـمـركز
وكذلك في القـضية الفـلسطـينية. وإن
العـراق سـوف يـكـون بـ يديه روافع
تــكــتــيـــكــيــة في الــتــعـــامل مع كل من
ـــتـــحـــدة ودول اخلــلـــيج الـــواليــات ا
الـــعــربـي. إن قــبـــول الـــعـــراق بــدوره
ســــوف لن تـــقــــدر ثـــمــــنه واشــــنـــطن
وحدها بل بغداد أيضا. وهذه فرصة
طـالبـة بفن وحـكمة لتـوسيع اجنـدة ا
ـنـطـقـة  حـسب تـطـور االحــداث في ا
هذا من جـهـة ومن الـناحـيـة األخرى
غنـاخللـيجـي سـوف يتـسابقـوا على
كـسـب ود بـغــداد بــعـدمــا اصــبح لـهم
خــيــار بــديل آخــر غــيــر الــســعــوديــة

فردها.
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لقد كان موقـفي في اجلدل أن ال تُنشر
الرسـالة. إن مـثل هذه الـقراءة مـفرطة
في الـتأويل لـلـسـيـاسة األمـريـكـية في
اخلـــلـــيج الـــعــربـي بـــعــد احلـــرب. لم
احتــمـس لــهـــذه الــدفـــاعـــات لــدواعي
الـــنـــشـــر وعـــرضت فـــكـــرة الـــتـــريث
والتـسـتر. إن الـرسـالـة كانت مـوجـهة
بصورة دبلـوماسيـة غير تقـليدية ولم
تـذيـعـهـا واشـنــطن نـفـسـهـا. ولم يـقع
تـسـريب دبـلـومـاسي لـهـا كـما هـو في
ـريـكـيـة.  إن الـعـادة إلى الـصــحـافـة ا
الرسالـة ب الـرئيس بـوش والرئيس
سـتوى الرئاسي صدام حسـ على ا
ولـــــيس بـــــ وزارتـي اخلـــــارجـــــيــــة
للبـلدين. وال مفـر من ان هناك أسـبابا
حدت بـواشنـطن ان ال تذيـعهـا ويجب
عـلــيــنـا فــحـصــهــا. إنـهــا أول مـرة أن
يـخــاطب فـيــهـا  بـوش صــدام حـسـ
مــبــاشــرة  حـسـب عــلـمـي. وتــعـرض
الـرســالــة الـتــوقـعــات األمــريـكــيـة من
ســيـــاســة الـــعــراق بــعـــد احلــرب ولم
حتـــــددهـــــا ســــــوى بـــــالـــــدعـــــوة إلى
االستقـرار واألمن في اخللـيج. وليس
هذا يعني في مواجهة إيران بل حتى
في الـســيـاســة اخلـلــيـجـيــة بـ دوله
الـــعـــربـــيــة وفـي الـــصــراع الـــعـــربي
اإلســـرائـــيــــلي بـــعـــبـــارة أخـــرى إن
واشنطن تطلب من الـعراق أن يتحلى
بضبـط النفس وال يـندفع بـعد الـنصر
إلى تهـديد دول اخللـيج العـربي التي

وقفت معه. 
إن نشر الـرسالة سـوف يحرج أمـريكا
أمــام دول اخلــلــيج الــعــربي خــاصـة
الــســعـــوديــة الــتي ســـوف تــقــرأ في
الـــــرســـــالـــــة ان حتـــــوالً قـــــد وقع في

السـياسـة األمريـكية الـتي تقـوم على
احملـــوريـن بـــعــــد ســـقــــوط الـــشـــاه
"السعـودية وأمريـكا" وإن أمريـكا قد
استـبـدلت الـشاه بـصـدام فـعادت الى
احملـــاور الـــثالثـــة فـي أمن اخلـــلـــيج
العـربي تـلك الـسـياسـة الـتي تـبنـتـها
بــعــدمــا انــســحـــبت بــريــطــانــيــا من
ــصــالح مــســؤلـــيــة احلــفــاظ عـــلى ا
واألمن الــغــربي في شــرق الــسـويس

في 1968.
وإن واشــنــطن غــيــر عــازمـة عــلى أن
تـصـبح الـسـعـوديـة الـوكـيل الـوحـيـد
ـوثـوق فـيه في اخلـلـيج الـصـدوق وا
الــعــربي والـــشــرق األوسط بــعــدمــا
ـا ال ريب فـيه ضـعف دور مـصــر. و
إن ضغوط الـسعـودية عـلى واشنطن
لها وقع أمـضى من تلك التي لـلعراق
من حيث االقـتـراب من امريـكا. ثم إن
نـــشـــر الـــرســــالـــة يـــعـــني االشـــهـــار
بالـتنـافس الـعراقي- الـسعـودي على
الـــدور في الــســـيـــاســة األمـــريــكـــيــة
اخلـلـيـجـيـة والـشـرق اوسـطـيـة. وقـد
يتـرتب على الـنشـر ان تتـحرك بعض
دول اخلـــلـــيج الـــعـــربي لـــلـــدنـــو من
الــعــراق لـــلــتــخــلص مـن الــهــيــمــنــة
الــسـعــوديـة فــثـمــة مـصــلـحــة لـقــطـر
ولعمان في أن يكون بـ يديها خيار
آخر غيـر الرياض لـيس للتـمرد على
السعوديـة ولكن كرافـعة في الضغط

على الرياض. 
إن نـشــرهـا دعــوة واضــحـة إلى شق
صف تــــمـــاسك مـــجــــلس الـــتـــعـــاون
اخلـلـجي. كـمـا إنــنـا بـنـشـر الـرسـالـة
ـــبـــاشـــرة نــــضع مـــضـــامــــيـــنـــهــــا ا
والصـريـحـة في االعالم وهـذا يـعني
من نـاحـيــة أنـهـا قـد تُــفـسـر بـصـورة
ضيقة أي عـندها سـوف تقيـيد بغداد
بـــيــدهـــا حــريـــة حــركـــة الــســـيــاســة
ـعاني احلـرفية. إن قـيمة العراقـية با
الرسـالة في تـفـسيـراتهـا وتاويالتـها
عبر التفاعالت وليس التوقعات. فقد
ـوقف عراقي ال تسـتـجيب واشـنـطن 
يجادل فيه العراق بأن سلوكه يندرج
في مـــعـــاني الـــرســـالــة فـي حــ إن

واشنطن لديها تأويل آخر. 
ـسخ الـعالقـة الـضـمـنـية إن الـنشـر 
ب التـفسير الـضيق والواسع وفي
ـرونـة الـعالقــة الـضـمــنـيــة تـتـمــثل ا
ـطــلـوبــة لـكي يــتـحــرك الـعـراق. إن ا
االعالن عـن الـــرســـالـــة قـــد يـــفـــســره
السـوفـيت واالوروبـيـون بـأن الـعراق
دخـل في شــــــراكـــــة مـع أمـــــريــــــكـــــا.
صلحة تقتضي أن يحافظ العراق وا
ـتسـاوية ب سـافات ا على مـوقف ا
واشنطن والـكرملن. إن الـسوفيت لن
يـقـفــوا مـكـتـفي األيــدي في مـواجـهـة
هذه الـسيـاسة األمـريـكيـة اخللـيجـية
الــعـربــيـة بــعــد احلـرب. فــقــد اصـبح
لــديـــهــا وكـــيالن هــمـــا الــســـعــوديــة
والعـراق. وكان الـكـرملن يـراهن على
إيران ما بـعد الشـاه لتـقييـد الهيـمنة
األمــريـــكــيــة وكـــذلك عــلـى الــعــراق
وبـــجــــنـــوح الــــعـــراق إلى الــــضـــفـــة

ـــفــــرده في احلـــقل إال أن يـــحـــرث 
األمريكي. وكان ذلك خطا فادح. 
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هل إن امــريــكـا لــيس لــهــا ســيــاسـة
واضــحـــة في اخلـالفــات الـــعــربـــيــة
? هل إن واشــنـطن لم الـعــربـيـة حــقـاً
حتــسب أن الــعـــراق قــد يــقــدم عــلى
خطـوة كـتلك الـتي حـدثت? هل كانت
واشـنـطن تـريـد تـضـلـيـله? هل كـانت
واشـنـطن عــاجـزة عن الــضـغط عـلى
اخلـــلــيـــجــيـــ لــتـــهـــدئــة الـــرئــيس
بـاالسـتـجـابـة الـرمـزيـة إلى شـكـواه?
هل فهـم الرئـيس قـول الـسفـيـرة بان
أمــامه اآللـيــات الــعـربــيــة لـتــســويـة
خالفــاته مع اخلــلــيج الــعـربي دون
االشـــــارة إلــــيـــــهــــا وهـي لـــــيس من
واجبها أن تنبـهه بأن في قولها هذا
تريد الطـرق الدبلومـاسية التـقليدية
وإن أمــريـكــا لن تــنــحــاز لــطـرف في
تــــــصـــــريـف تــــــلك الـأللـــــيــــــات? هل
تصورالـرئيس أن ثقـله في العالقات
الـعـربـيـة ال يــضـاهي ثـقل سـواء من
جـانب مـصـر أو الـسـعـوديـة لـذا لن
يـــقـــاومـه أحـــد في ضـــغــــوطه عـــلى
الـكـويت? هـل اعـتـقـد أن الــسـعـوديـة
يرجح عـنـدها الـعراق عـلى الـكويت?
هل أغــفل أن الــســعــوديـة ســوف لن
تـتــركه طــلـيــقـا فـي سـيــاسـته إلنــهـا
ســوف تــخــســر صــدقــيــة قــيــادتــهـا
جملــلـس الــتــعـــاون اخلــلـــيــجي? هل
اعــتــقـــد إنه ســوف يــدخـل الــكــويت
ليفرض شروطه ثم ينسحب دون أن
يواجه مـقاومـة من أمـريكـا إلنه كان
يـرى أن لــيس لـلــسـعـوديــة من قـدرة
على ارغـام العراق عـلى اخلروج من
الـكــويت? هل كــان يـســعى لـلــضـغط
عـــلـى بـــقـــيـــة اخلـــلــــيـــجـــيـــ مـــثل
السـعـودية واإلمـارات للـتـفاهم وفـقا

للشروط العراقية?
لم يقترح أحد من أعـضاء اللجنة أن
قـابلـة وحـسبـناه نعـقب عـلى نص ا
ا أن الرئاسة لم محض لالطالع طا
ـا ارتكـبـنا تطـلب إبـداء الرأي. ولـر
هــفـوة فـي إنـنــا لم نــتــجــرأ عـلى أن
نـنــصـرف إلى الــرسـالـة لــنـشــرحـهـا
بـعض جـراح ال سكـ قـصاب بل
قل مــعي ســاطــور قــصــاب.. لم يــكن
الـــرئـــيس يــــتـــعـــامل مع الـــرســـالـــة
ــبــعض جــراح مــحــتــرف أمــتــحن
واجهات تقلـبات احلرب اخلطيرة
يدان مثل احـتالل الفاو ونفور في ا
إيران عن احلوار بشـأن وضع نهاية
لـهـا ســيـاسـيـاً ومــراسالت ولـقـاءات
ووسـاطــات عــلى صــعـد شــتى. لــقـد
اسـتــأنس الـرئــيس من الـرســالـة مـا
كـان يـطـيب له مـقـدمـاً وغض الـنـظـر
عن جسد الرسالة. وقد أخفق في أن
ال يعرضـها للـتحـليل. إنه االستـئثار
بــالـراي في نــهــايــة األمـر. ويــتــعـذر
ـــيل إلى اجلــزم بـــأنه كـــان ســوف 
قراءة لـلـرسالـة قـراءة غيـر تـلك التي
ـــدركـــاته اســـتـــحـــسـن قـــراءتـــهـــا 
ـاذا جاء وبصـيـرته وخـبرته. ولـكن 
بنـا كـلـجنـة قـريبـة مـنه لـنعـيـنه على
تدبر الـسياسـة العراقيـة أليس هذا

نطق في تشكيلها. هو ا
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طـلـبت مـني جــامـعـة الـبـكـر أن الـقي
مـحـاضـرة عن مــا بـعـد احلـرب. كـان
ا فيهم احلضور من كبار الضباط 
رئــــيس االركــــان.  أثــــار احــــدهم أن
هناك في االخبار الـدولية أن العراق
يــحــشــد قــطـعــاتـه عـنــد احلــدود مع
الـكـويت. فـمـا تــفـسـيـري لـذلك . كـان
سؤاال مـحـرجا فـي االجابـة عـليه. لم
يـكن فـي خـلــد أحـد أن الــعـراق بــعـد
احلــــرب مـع إيــــران ســـــوف يــــقــــوم
بعـمـليـات عـسكـريـة ضد قـطـرعربي.
قدمت بعض االفكارَ التي كلها كانت
ـكن ان يشن  تؤشـر بأن الـعراق ال 
هــجــومـا عــلى الــكــويت. أوالً لــيس
هـنـاك سـابـقــة بـان احـتل بـلـد عـربي
بــلــداً عــربــيـــا. وكــذلك ال يــوجــد في
تاريخ الـعالقات الـدوليـة منـذ نهـاية
ـيـة الـثـانـيـة ان احـتلت احلـرب العـا
دولــة دولـة أخــرى. ومــنــذ مــحــاولـة
الزعيم عـبد الكـر قاسم لم يكن من
بنـات طـروحات الـسـياسـة الـعراقـية
في الـعالقـات مع الـكـويت فـكرة ضم
الكويت بل ان حـزب البـعث العربي
ـؤيـدين خلطـوة الـزعيم لم يكن من ا
عــبــد الــكــر قــاسم. وإنه ال تــوجــد
خالفات تـاريـخـية مع الـكـويت بذات
ــصــيــريــة اخلــطــورة واألهــمــيــة وا
والوجـوديـة حلسـمـها بـاحلـرب على
الـكـويت. وال يـوجــد حـلـيف لـلـعـراق
من الدول العربيـة يؤيد احلرب على
ــكن االفــتــراض بـان الــكــويت. وال 
قـوة إقــلــيـمــيـة مــثل تــركـيــا وإيـران
ســوف تــســانـــد الــعــراق في حــربه.
وفوق هـذا وذاك لـيس من  عاقل أن
يفـتـرض بأن قـوة كبـرى سـوف تقف
مع الـــعــــراق. وال يـــصح الـــقـــول ان
مجـلس الـتـعـاون اخللـيـجي الـعربي
سوف يـتـرك الـكـويت نـهبـاً لـلـعراق.
وال يعقل أن يزج بلد نفسه في حرب
وهو قـد خرج لـتـوه منـهكـا عـسكـريا
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في اآلونـة األخيـرة كـثـر احلديث عـن بعض االحـداث ذات الـصـلة بـحـرب الكـويت وعن وجـود جلـنـة خاصـة لم يـعـلن عنـهـا امر
شخصيـاً بتشكيلها الرئيس صدام حسـ ترتبط به مباشرة خالل السنة االخيرة من احلرب الـعراقية اإليرانية. واللجنة تتألف
لـك ياسـ وكـيل وزيـر اخلـارجـيـة االسبق و االسـتـاذ عـبـد احلـس من اربـعـة اعـضـاء اثـنان دبـلـومـاسـيـان همـا االسـتـاذ عـبـد ا
يـان الدكـتور صادق االسـود رحمه الـله والدكـتور كاظم اجلمالي رحـمه الله وكـيل وزارة اخلارجـية االسـبق واالستاذان االكـاد

هاشم نعمة . 
ا  كـشفه ـقتـرح الى التـنفـيذ.  واثـراءً  وقـد اقتـرحت اللـجنـة االنسـحاب من الـكويت لـكن مالبـسات كـثيـرة اعاقت أن يـفضي ا
يـتناول االسـتاذ الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة عـضو تـلك اللـجنـة بالـتوضـيح ما تالزم مع تـلك التـطورات الـتي تطـرق لهـا البعض
وقرأوا فـيـها مـا ليس مـنهـا فـترتب عـلى ذلك تـفسـيرات مـختـلـفة مـنهـا انـها كـانت من ب االسـبـاب وراء اعدام الـدكتـور فاضل

البراك رئيس اللجنة وغيرها. وفيما يلي اجلزءان اخلامس والسادي من اليوميات:
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في احلـــرب بل من مـــوقـع الــقـــوة في
التهديد والـدفاع عن اخلليج? هل كان
يــروم اخلـروج الـى اخلــلـيـج الـعــربي
ـنــافـسـة جـغــرافـيـا لــيـصـبح الــقـوة ا
إليــران وكــذلك لـــلــســعــوديــة بــعــدمــا
امــتــنـعـت الـكــويـت عن مــنح الــعـراق
انشاء قاعدة بحرية على اخلليج? هل
كــان يــرمي بـــعــيــدا في نــشــر الــقــوة
الـعـراقــيـة إيـديـولـوجــيـا وكـحـزب في
الدول اخلليجية الـتقليدية واألسرية?
هـل اعـــــــتــــــقـــــــد إن فــــــراغ الـــــــقــــــوة
اإليــديـــولــوجــيـــة بــعــد الـــنــاصــريــة
وانـكـمـاش مصـر عـن دورها الـقـومي
ــرشح األوفـر حــظـا يـجــعل الــعـراق ا
ــلــئه  بـــعــدمــا تــعــاظــمت الــقــدرات
الــعــسـكــريــة والــهـيــبــة الــسـيــاســيـة
والقـيـاديـة للـعـراق ? هل كـان محـبـطا
ألنه لم يــحــصــد من االنــتــصــار عــلى
إيران اجـمـاعـا عربـيـا لدوره الـقـيادي
مـيـدانـيـاً كـمــا كـان يـرى نـفـسه?  فـقـد
مــجــده ومــدحه كــثــيــر من الــزعــمـا ء

ــلك فــهــد له الــعــرب. كــانت رســائل ا
ـقـدمة لـيست من خالل احلرب تـبدأ 
سـيـاقـات اخلـطـاب الـدبلـومـاسـي ب
رئيس بل وكـأنها تعـبير عن موقف
شــخــصي. لــقـــد قــرأت عــلى مــســامع
الــلـجــنــة الـعــديــد مـنــهــا الـتـي كـانت
يـوجهـهـا الى الـلـجـنـة. وكـانت غـارقة
ــديح والـثـنــاء والـشـكـر في في كـيل ا
ديبـاجـتـهـا وبرمـوز اخلـطـاب الـعربي
االجـتــمـاعي . فــهي ال تـبــدأ بـفــخـامـة
ـا  بـالـقول األخ الـسـيـد الـرئـيس وإ
سـلول مجد العرب البطل السيف ا
فخر العرب وهكذا غيرها من النعوت
الـتي حتــلـو في عــ أي شـخص. وال
احـســبـهــا من بــاب اجملـامــلـة وحس

ألنها كانت تتكرر. 
الـسـؤال الـكبـيـر هل وزن الـرئـيس كل
هذه االحتـماالت وتأمـل فيهـا بعقل له
قابـليـات التـفكـير اإلستـراتيـجي التي
تـراكــمت له من خـالل سـيــطــرته عـلى
السلطة بعد الرئيس البكر ومن خالل
سنوات احلرب الثمـانية? هناك الذين
ينكرون علـيه امتالكه خصائص رجل
دولة له بصـيرة إستـراتيجـية. وفريق
ال يحرمه مـنهـا. أرى إنه له القابـليات
الـتــفـكـيــر اإلسـتـراتــيـجي. فــالـقـاريء
خلـــطـــبه واحـــاديـــثه ومـــداخالته في
مــنـاســبـات ســيــاسـيــة وعــسـكــريـة ال
ـتــلـكـه من حـسن يـبــخس عــلـيه مــا 
شكلة تدبر وتوقع وفالة من ازمات. ا
إنه انــفـرد في تــصــوراته وحتــلـيالته
وتـوقـعـاته ولم يـدع أحـداً يـشـاركه أو
يقـدم له الـنـصح الـصـادق. وفي حـالة
اظطـراره الى االسـتـعـانـة برأي أو أن
رايــأ يــحـــمــله صــاحــبـه إلــيه فــإنه ال
يـحـمل هـذا الـرأي عـلى مـحـمل اجلـد
ــا ذلك ألنه يـــثق في قـــدراته أكـــثــر 
يــثـق في مـــلــكـــات اآلخــريـن هــذا من
تلك ناحيـة ومن ناحـية ثـانيـة إنه 
معلومات ال تـتيسر لـغيره من اعضاء
الــقـيــادة الــســيـاســيــة لـذا فــمــا كـان
يـــقــتـــرحــونـه عــلـــيه ال يـــنــســـجم مع
حـــســــابـــاته فـي ضـــوء مـــا لــــديه من
معلومات والتي ال اظن أنه كان يطلع

اآلخرين عليها حتى طارق عزيز.
ومع ذلك تغلب على قراراته وسلوكه
الـنـزعـة الـتـقـلـيـديـة بـسـبب الـتـنـشـئة

االجتماعية والسياسية. 
لـــقـــد تــكـــونت مـــهـــارة الـــقــرار لـــديه
وحـســابـات الــربح واخلـســارة وثـمن
العواقب للقـرار اخلاطىء من جتبرته
في عـملـه احلزبي واحملـن التـي كانت

فيها للمغامرة نصيب كبير. 
وقــــد يــــعــــزز هـــذا الــــرأي قــــراره في
االنسـحـاب من احملـمـرة والـعودة إلى
الـضـفـة الـيمـنـى من شط الـعـرب. فـقد
اشتكى أحد الـقادة العـسكري له من
أن االوضـاع في احملـمـرة ال تـستـدعي
االنسـحاب بل إن في وسع الـقطـعات
ان تــتـــقـــدم في الـــعــمق اإليـــراني. لم
ـاذا قرر ـيداني  يشـرح لذلك الـقـائد ا

االنــســحــاب واكــتــفى بــالــقــول  بـإن
القـرار قد اتـخذ وعـلى االستـراتيـجية
ــا تــقــرره الــعـــســكــريـــة ان تــمــتــثـل 
السـياسـة العـلـيا. وهـذا ما وقع حـقا.
وقــد أثـار مــعي  الــضــابط الــذي كـان
ـعــني بــاحلــادثـة في مــحــاضـرة لي ا
القـيـتـها عـلى الـقـادة العـسـكـري في
نـدوة في جــامـعـة الــبـكـر مــدافـعـا عن
رأيـه لـــــكـــــنـي شـــــرحـت لـه إن عـــــلى
ا االستراتيجية العسكرية أن تمتثل 
تقرره السـياسة العـليا فاألخـيرة لها
حـسـابـتـهـا اخملـتـلـفـة عن الـتـقـديـرات
الــعــســكــريـــة في الــهــجــوم والــدفــاع

وحسب.
إن الــبـــقــاء في احملــمـــرة كــان ســوف
يكـلف العـراق بشـريا وسـياسـيا. فـقد
أريد إلحـتالل احملمـرة أن يُقـصر عـمرَ
احلرب الـتي امتـدت إلى فتـرة تخطت
احلسابات و ليكون ورقة ضغط على
إيـــــران لـــــكـي جتـــــلـس إلى طـــــاولـــــة
ـفــاوضـات لــكـنـهــا لم تـفــعل. وكـان ا

احــتاللــهـــا او احــتالل ألراضي دولــة
أخـرى في الـشــرق األوسط أول حـالـة
وفي هــذا انـتــهــاك لــلـقــانــون الـدولي
وســوف لن يــجـد تــايــيــداً من الــقـوى
ـوقف الـكـبــرى بل قـد تـنــجـذب الى ا
اإليراني ثم إن احتاللهـا ليس بهدف
الــــضـم في األســــاس فـال أحــــسب أن
صدام رجح عنده مثل هذا االفتراض
كمـا إن االبعـاد الـعسـكريـة لـلبـقاء في
احملـمــرة خـطــيــرة. فـمن نــاحـيــة كـان
ســيـــتــوجب عـــلى الــعـــراق دعم هــذه
الــــقــــوات وهــــذا مـــا يــــضــــغط عــــلى
ا سك األرض واالنـفتاح  القطـعات 
يـجــعـلــهـا مــنـكــشـفــة امـا الــهـجــمـات
اإليــرانــيــة بـقــوات تــفــلــيــديــة وغــيـر
تقـلـيديـة وقـد تواجه هـجـوماً  يـدعمه
بـعض الـفــصـائل الـكــرديـة من شـمـال
العراق. وإن البقاء في احملمرة سوف
يخـلق جبهـة داخلـية إيـرانيـة موحدة
ــا يـعــنـي زج حــشـود لــتــحــريــرهــا 
بشـرية ذات قـابلـيـة عدم تـماثل الـقوة
لصالح إيران. ثم هنـاك مسألة العمق
اجلغـرافي الـذي سـوف يـتـوقف عـنده
الـتـقـدم الــعـراقي فـمــمـا ال يـريب فـيه
كـلمـا تـمـددت الـقـوات عـلى مـسـاحات
واسعة انـكشـفت أكثر امـام الهـجمات
اإليراينة ما لم تلـبي القوات العراقية
مـتـطـلـبـات مـسك األرض وهـذا امـر ال

طاقة للقوات العراقية عليه.
إن االنسحاب من أرض بعد احتاللها
لم يــكن غــيــر مــالــوف عــنــد الـرئــيس
اذا صدام حس لذلك يأتي السؤال 
ركـبه الـعــنـاد واالسـتـكـبــار والـتـعـنت
والـزهــو فـرفض عـنــدمـا عُــرض عـلـيه
خيار االنسحاب من الكويت من جلنة
هو كان قد شكـلها بنـفسه ووثق فيها
وعـملت لـسـنـتـ دون أن يـحتـج على
مـا كـانت تـعـرضه عـلـيه. ولـقـد جـاءت
الــدعــوات لالنــســحــاب من مــوســكــو

وباريس لكنه لم يستحسنها. 
وثـمـة اسـبـاب وراء عـدم تـقـبـله فـكـرة
االنـسـحــاب من الـكـويت لــو كـانت قـد
عـرضت عـلـيه. الـعـلـة األولى تـكويـنه
ة. الشخـصي في فهم الـنصر والـهز
لقـد حتـدى الـزعـيم عبـد الـكـر قاسم
بـفــعل انــتـحــاري وفــلت من عــواقـبه.
تمـكن من تـصـفيـة شـركائه في 1968
كــمـــا رواهــا بــنـــفــسه.. وقـــد ارســلت
الرئاسـة الى اللـجنة بـعض البـرقيات
ــــتـــبــــادلــــة بـــ بــــغــــداد وبـــاريس ا
وموسـكو بـشان تـعهـدات من البـلدين

بتأم انسحاب سلمي. 
ومع ذلك أظنه كان يـخشى أن ال تفي
أمريـكا بـتعـهداتـها في عـدم التـعرض
ــنـســحـبـة وإن لـلــقـوات الــعـراقــيـة ا
فـــرنــســـا واالحتـــاد الـــســوفـــيـــتي لن
يـعـتــرضـا عــلى  الـتـعــرض األمـريـكي
نسـحبة وإن أمـريكا سوف للقـوات ا
تعـاقب الـعـراق بعـد انـسحـابه بـطرق
شـتى سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا وعـربـيا

ودوليا.
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كــشف الــرئـيـس الـســابق لـالحتـاد
الــعـراقي لـكـرة الـقـدم عـبـد اخلـالق
مـــســـعـــود ان اتـــفــاق الـــتـــرشـــيح
السـتـضـافـة كـأس آسـيـا 2027 مع

األردن كان شفوياً وليس رسمياً.
وأعـلن االحتـاد االسـيـوي في بـيان
عـن الــدول الـــتـي تــقـــدمـت بــشـــكل
رســمـي الســتــضــافــة كــأس آســيــا
2027 حــيث تــقــدمت الــســعــوديـة
وقــطـــر والــهــنـــد واوزبــاكـــســتــان
الستضافـة البطولـة. وقال مسعود

في حـــديـث صـــحـــفي  إن االحتـــاد
الـعـراقي لكـرة الـقدم كـان قـد اتفق
شـــــفــــويــــاً مـع نــــظـــــيــــره األردني
السـتـضـافـة كـأس آسـيـا 2027 في

ملف مشترك.
وتـقــدمت أربع دول رسـمـيـا بـطـلب
اسـتـضــافـة نـهـائــيـات كـأس آسـيـا
2027 وهي قـــطـــر والـــســـعـــوديــة

والهند وأوزبكستان.
وذكــر االحتـاد االســيـوي فـي بـيـان
أن "4 دول تــقـدمت رســمـيــاً بـطـلب
اسـتـضــافـة نـهـائــيـات كـأس آسـيـا

2027 وهى الــســعــوديــة الــهــنـد
قـطـر وأوزبـكـسـتـان وأكـد مـصـدر
بــــاالحتــــاد اآلســــيــــوي أن الــــدول
األربعة تقدمت بشكل رسمى بطلب
االسـتـضـافـة فـيـمـا ال يـزال اجملـال

." مفتوحاً للتقد
وأضـاف الـبيـان "اتُـحـذ الـقرار فى
ضوء الوباء احلالى وذلك من أجل
مــنح االحتـــادات األعــضـــاء الــتى
ي تأثـر الكثـير منـها بالوبـاء العا
الـوقت الـكــافى إلجنـاز عـمــلـيـاتـهـا

الداخلية واجلداول الزمنية".
وكان االحتاد اآلسـيوى لكـرة القدم
ــاضى تـمــديـد أعـلن فـى نـيــسـان ا
مـهلـة تلـقى الـطلـبات لـثالثة أشـهر
ـقـبل بـعـد أن حتى 30 حـزيــران ا
ــوعـد الــنــهـائى فى 31 اذار كــان ا

اضى. ا
وكــان االحتـــاد الــعـــراقي قـــــــــــــد
ـلف الترشح السـتضــــــافة تقدم 
ـلـف مـشـتـرك كـأس آسـيـا 2027 
مع األردن قــــــبل ان يـــــنــــــســـــحب

رسمياً.
وأوضح أن االتــفـــاق بــقي بـــشــكل
ـلف بشكل شفوي ولم يـتم تقد ا
رسمي الى االحتاد االسيوي لذلك
فـــــإن الـــــعــــــراق لم بـــــتـــــرشـح من

األساس.
وكان االحتاد اآلسـيوى لكـرة القدم
ــاضى تـمــديـد أعـلن فـى نـيــسـان ا
مـهلـة تلـقى الـطلـبات لـثالثة أشـهر
ـقـبل بـعـد أن حتى 30 حـزيــران ا
ــوعـد الــنــهـائى فى 31 اذار كــان ا

اضى. ا
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لــــنـــهـــائي ألــــكـــاس  ووصل وهـــو
يتمتع بأفضـلية واضحة في مهمة
 ظـــهـــر تــــأثـــر جـــمـــهـــور الـــزوراء
واضحـا في مسـاندة فـريقـهم الذي
عانى كـثيرا  قـبل ان يخـطف الفوز
بــصــعـــوبــة بــهــدف  بـــعــدمــا قــدم
الالعـبــ مـسـتــوى مـقـنع بــقـيـادة
ـــدربـــ عـــبـــاس عـــطـــيـــة احـــد  ا
ـهمـ في مـسيـرة الـفريق والزال ا
يقدم نفـسه بثقة عالـية  وفي مهمة
تظهر مناسبة ومقبولة  وقبله كان
شاكر محمـود الذي قاد الفريق في
ـــمـــتــاز ـــشـــاركـــات في ا بـــدايــة ا
وجنـح  ولــــعـب دورا مــــهـــــمــــا في
اســـتـــقـــطـــاب الالعـــبـــ وتـــقــد
مـشــاركـات فـاعـلـة دونت في سـجل
الفريق الذي غير من مالمح بطولة
ألــكــاس الــتي نــادرا مــا  يــخـوض
نــــهــــائـــيــــهــــا  من غــــيــــر الــــفـــرق
اجلـــمــاهــيـــريــة وكــان يـــبــحث عن
ـــكن االجنـــاز لـــكن مـــا حــقـــقه  ال
التـقلـيل من شانه حتـت أي مسوغ
ـــوقع ـــوسـم حـــقق ا وقـــبـــلـــهـــا 
اخلامس وان يـكون فـريقـا منـافسا

وسط الكبار.
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ـوسم احلـالـي بـعد وعـاد الـفـريق ا
فـتـرة إعـداد اسـتــعـد فـيـهـا قـبل ان
يـسـتـهل مـشـواره في الـبـطـولة في
ـــاضـي  بــالـــتـــعـــادل مع أيــلـــول ا
النـجف بهـدف  وتـعادل مع اربيل
بــهـدف قــبل ان يــنــتـقـل إلى زاخـو
وعـاد بـفـوائـد الــلـقـاء  حـيث كـامل
الـنقـاط والنـتـيجـة اجليـدة بهـدف
العب لــواحــد مــتــجــاوزا إحــدى ا
سـابـقات الـصـعـبة قـبل ان تـعـلن ا
عن تــوقف الـدوري بـســبب اتـسـاع
االحـتـجـاجـات اجلـمـاهـيـريـة حـتى
االتــــفـــاق مـع الــــفـــرق فـي اقــــامـــة
ــرحــلـة الــواحـدة الــدوري بـالــيـة ا
ــشـــاركـــة طــوعـــيـــة حــيـث تــمت
مشـاركة 15 فريق كل  مـنهـا يلعب
سـبع مـباريـات واسـتـهل الكـهـرباء
مــبـــاريـــاته في مـــواجــهـــة الـــنــفط
وخـســر بـهــدفـ دون رد وبــعـدهـا
ـوسم عـنـدمـا تـعـادل قـدم مـبـاراة ا
مع الـــشــرطـــة بــثالثـــة أهــداف في
مـســتـوى  مـتــمـيــز  وتـوقع كل من
شـــاهــــد الـــفـــريـق من حـــيث األداء
واألهـداف والـنـتـيـجـة  واحلـصـول
ـدجج ــنــافس ا عـلى نــقــطـة من  ا

بالنجوم.
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وعاد الـكهربـاء ليواجه احـد الفرق
ـنــافـسـة عـلى لـقب الـدوري حـيث ا
الـزوراء وخـســر مـعه بـهــدف لـكـنه
قدم مستوى مقبول وأحرج الفريق
ـــقــابـل وخــســـر بــشـــرف قــبل ان ا
يـنـتـقل الى الـنـجف وخـسـر الـلـقاء
الـــثــالـث بــهـــدف ثم عــاد لـــيــواجه

لـتـبـقى األمور  سـائـبـة كمـا يـجري
احلـــال عـــنـــدنـــا ويـــأمل ان تـــقــوم
الـلجـنـة الـتـطـبيـعـيـة في تـصـحيح
ـرحلـة جـديدة األمـور والـتخـطـيط 
ـسـتـقل الـدوري والـكـرة الـعـراقـية
وتـعــلم انـهـا امــام مـهـمـة  تــتـعـلق
بــتــطــويـــر الــلــعــبـــة الــتي تــواجه
انـــتــقـــادات شــديـــدة عــلى جـــمــيع
ــهــمــة لــيـست ــســتــويــات ولـو ا ا
بــالــســهــلــة  وألبــدان تــأتي رحــلــة
ثـلة بـإعـداد النـظام الـتصـحـيح  

الداجي لالنتخابات.
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شـاركة حيث فريق ونعود لـلفرق ا
الــكــهــربــاء الــذي اســتــقل مــحــطـة
ــمــتـاز مــوسم 2004 الــلـعـب في ا
بــعــد أربــعــة مــواسم قــضــاهــا في
الدرجات الـدنيا بعدمـا  كان يحمل
اسم نادي الصناعة  في الستينات
قبل ان يـأخـذ االسم احلالي وظـهر
في مـــواسم مـــتـــفـــاوتــة مـن حــيث
شاركات الـتي تفاوتت من موسم ا
ألخــر لـكــنه ظــهـر  قــويـا مــتـحــديـا
لـلـكــبـار  قـبل ان يــتـراجع وكـاد ان
يتـرك موقـعه موسم  2014 عنـدما
حل تـاسعـا في مجـموعـته  من ب
عـشــرة فـرق عــنــدمـا أقــيم الـدوري
بـطـريـقة الـنـخبـة قـبل ان يـستـعـيد
دوره مــــرة أخــــرى واســــتـــمــــر في

مواقع تضمن له  البقاء.
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وجنح في موسم  2017 في تقد
مـسـتــوى جـيـد وخـاض مــبـاريـاته
بـثـقــة عـالـيـة عـنــدمـا أقـيم الـدوري
ـشـاركـة جـمـيع الـفـرق وبـطـريـقة
الذهـاب واإلياب  وحـققـا الفوز في
15 مــــبـــاراة  والــــتــــعـــادل في 13
وخــسـارة 10 وجع 58 نــقــطـة في
ـيــزة  دونت في سـجل مــشـاركــة 
الـــفــريق وكـــانت فــرصـــة لــظــهــور
الالعـبـ يـعـد مــوسـمـ غـايـة في
متازة قبل الصعوبة كادان يـترك ا
الـتألق في مـوسم يـحسب لالعـب
واجلــهـاز الــفـني لــفــريق  اسـتــمـر
مــعــتــمـدا عــلى الــوجــوه الــواعـدة
منها  من أخذت طريقه للمنتخبات

الوطنية.
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واسم الناجـحة للفريق كان ومن ا
اضي عـندما  جنح مـرت  حيث ا
الوصول الى نهائـي بطولة ألكاس
وخـسر الـلـقب امام الـزوراء بـهدف
فـي  أفـــضـل اجنـــاز لــــلـــفــــريق في
واحدة من اهم بـطولـت مـحلـيت
بـعـد ســلـسـلـة مـبــاريـات تـخـطـاهـا
منها الفـوز على الطالب في الشبه
الـنـهـائي والـتـغـلب عـلـيـهم بـثالثـة
أهــــداف دون رد لــــيــــدمي قــــلــــوب
همة جمهـور الطالب ووضع حـدا 
ـدرب ثــائـر احـمــد قـبل االنــتـقـال ا

نـحل  التي فشـلت  بالـتعاقب مع ا
كـل إدارة ســبق وتـــولت إدارة دفــة
األمـور وبـسـبـبـهـا تـعـرض الدوري
لالرتباك وعـدم االستقـرار واستمر
يـقع حتت  عـمل غيـر مـنـظم وجعل
من الــدوري ان يـــســـتــمـــر لــفـــتــرة
طـويـلة  قـبل ان يـطـلق عـليه دوري
الفـصول األربـعة  من دون االلـتزام
بـوقت يحـدد فيـهـا موعـد لالفتـتاح
وأخر للنهايـة  كما يحصل بجميع
الـدوريات احملـليـة اال عنـدما بـقيت
األمور سـائبة صـحيح ان البـلد مر
بـفـتـرات  غيـر مـستـقـرة أثـرت على
األجـواء الــعـامــة  ومـنــا األنـشــطـة
الـــــريــــاضــــيــــة لــــكن الـــــعــــيب في
ــسـابــقـات انــهـا لن تــتــعـامل مع ا
الـوقت كـمـا يـنـبـغي  وال تـتعـلم من
ــتــكــررة في كل مــوسم األخــطــاء ا
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الزال اجلــدل قـائــمـا بــ الــلـجــنـة
ـشــاركـة الــتـطــبـيــعـيــة واألنـديــة ا
متاز في ضوء ما أقرته بالدوري ا
اللـجنـة برفض إلـغاء الـدوري على
ان يسـتأنف في الـثالث من الـشهر
ـقـبل  إمـام رفض جـمـيـع األنـدية ا
الــتي ســبق وطــلــبت من الــلــجــنـة
إلغاء الـدوري لكي تتفـرغ وتستعد
قـبل مسـوغة ذلك الكـثر لـلمـوسم ا
من ســبـب مــنــهــا التـــوجــد مالعب
باريات في الليل منارة لكي تقام ا
إضـافـة الى صــعـوبـة الــتـنـقل بـ
احملـافــظـات بــسـبب  فــرض حـظـر
الــتــجــول قــبل ان تــتــغــيــر األمـور
بــسـرعـة هــذه األيـام وسط ارتـفـاع
عدد اإلصابات والوفيات بفيروس
كورونا وألنه التوجـد قدرة جلميع
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رأى اخلبيـر الكـروي باسم جـمال وجـود تدخل حـكومي في عـمل الهيـئة الـتطـبيـعية
الحتاد الـكرة. وقـال إن الهـيئـة التـطبـيعـية الحتـاد الكـرة  اختـيار اشـخاصـها في
بغـداد ولقـاء الدوحـة كـان مجـرد اجراء روتـيني شـكـلي وان التـدخل احلكـومي كان
ـؤقـتـة باإلضـافـة الى ان عـضـو االحتـاد االسـيـوي االيراني واضـحا في اخـتـيـار ا
وحـيـد الـتقـى بجـهـات حـكـومـيـة في اجـتـمـاعـات مـكـثـفـة تـمخـضت عـن فرض بـعض
ؤقـتة يـنتهي خالل ـؤقتـة. جتدر اإلشارة الـى ان عمل الهـيئـة ا االسماء فـي توليـفة ا

مدة تقدر بستة اشهر.
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جتـري صـحـيـفـة مـاركـا االسـبـانـية
حاليـا استفـتاءا الختيـار اجلمهور

شـاركة 40 نـاديا ـيـا  االفـضل عا
من بينـها انديـة عربيـة تضم مصر

غرب والعراق. وا

هاجم
العراقي
مرجتى
عادل
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مشجعو
النوارس

يتقدمون في
سلم التشجيع
ي ثالي العا ا

ـســتـوى واضح اجلــويـة  ولــعب 
وقدم نـفسه طرفـا منافـسا  وأحرج
ــرشح لــلـقـب  وتـمــكن مـن فـرض ا
التـعادل وتقـاسم النقـطت وواجه
اجلوية  صعوبـة كبيرة قبل توقف
الــدوري بـســبب جــائـحــة كــورونـا
وقع ما قـبل األخير متواجـدا في ا
في سلم الـترتيب ألـفرقي بنـقطت
من تـــعــــادلـــ  غـــالــــ  مع بـــطل
الـــدوري الــــشــــرطــــة والـــوصــــيف
اجلــويـة  في مــشـاركــة خـرجت عن
سـيـاقـات التـوقـعـات لفـريق اعـتـمد
عـلى وجـوه واعـدة  مـهم ان تـظـهر
ـبـاريـات الـصـعـبـة لـكن األمـر فـي ا
ـتـأخر ومـؤكد ان وقع ا يـتعـلق بـا
جـهــاز الـكــهـربــاء الـفــني يـأمل في
ــــوقع مـن خالل اخــــر حتـــــســــ ا
مــبـاراتــ في مـجــمـوعــته عـنــدمـا
يخرج الى نفط مـيسان الذي خسر
ركـز األخـير جـميـع مبـاريـاته في ا

ويـخــتـتم مـبـاريـاته
في مـواجـهـة فريق
الــصــنــاعـات وفي
كـل األحـــــــــوال ان
الـكـهـربـاء  كـغـيره
من فــــــرق الـــــدوري
واجه مـشـاكل كـثـيـرة
ــــشــــاركــــة الــــتي فـي ا

أثـقـلت كـاهل الـفـريق الـذي سـلطت
عــلـيه األضــواء بـعـد مــوسم نـاجح

ــدرب بــقــيــادة نــفس ا
الـــــذي حــــــرص عـــــلى
مواصلة إعداد الفريق
دون انقـطـاع   قبل ان
يـظـهـر مـتـواضع عـلى

تــعــاني مـن  ازمــة مــالــيــة خــانــقـة
ومـنـهـا بـالـكـاد شـاركت. وبـعـد  ان
نـادي الـكـهـربــاء مـر بـظـروف عـمل
مناسـبة وبحـبوحة مـالية كانت ان
تسـتغل في تطـوير البـنى التحـتية
في بنـاء ملـعب وليـس ساحـة لكرة
ـؤسسـة عريـقة الـقدم لـنادي يـتبع 
لـكـن مـشـكـلة األنـديـة  احملـلـيـة  من
انـها التمـتلك  تـطلعـات مسـتقبـلية
وتـعـمل لـيـومـها فـي عـمل تـقـلـيدي
بحت  ومـنهـا إدارة الكـهربـاء التي
تــقـدم عــمال تــقــلــيــديـا  في
ظــروف عــمل صــعــبــة
لــــكـــنـــهــــا  كـــانت
أفـــــــــــــــضــل فـي
أوقات مـعيـنة
ولـيـس الـيـوم
طـــبــــعـــا والن
الرياضة كلها
عـــــــــــــــبـــــــــــــــر
مـــؤســســـاتـــهــا
الزالت بعيدة عن
الـــتــــطـــلـــعـــات
والنـــــعـــــكس
اهـــتــــمـــام
الــــشـــارع
الرياضي
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الـــفـــرق في االســـتـــمـــرار بـــصــرف
ـــوسم كـــان قــد رواتب الالعـــبـــ 
اضي   وقبـلها انطـلق من أيلـول ا
فــتــرة إعــداد والزال لــلــيــوم  وهي
ـالي  في أســاسـا تـشـكــو  الـعـوز ا
كل مــوسـم كــمــا ان الـــوضع الــذي
ـر به البـلد  اليـساعـد على إقـامة
بـاريات واألنشـطة الريـاضية في ا
ظل تـفـشـي الـوبـاء وهــو مـا يـدعـو
الــلــجــنــة الـى الـعــمـل  ومــنــاقــشـة
ــــوضع مــــرة أخـــرى مع الــــفـــرق ا
لـلـوصول الى أفـضل احلـلـول امام
مــهــمــة لــيــسـت بــالــســهــلــة وسط
شــكــاوى الـفــرق   األخــرى ولــيس

الية. شكلة ا ا
 UIÐU *« WM' 

والزالت سـهام الـنقـد تـصوب نـحو
ـــســـابـــقـــات فـي االحتــاد جلـــنــة ا

وقفز جـمهور الـزوراء العراقي الى
ركز ركـز التاسع بـعد ان احـتل ا ا

14 فـي بـدايـة االسـتـفـتـاء مـتـفـوقا
عـلى جـمـهـور لـيـفربـول االنـكـلـيزي
ــركـز الــذي جــاء بــعــد الــزوراء بــا
الــعــاشــر وبــروســيــا دورتــمــونــد
ركز 11 فيما احتل ريال اني با اال
ـركـز السـادس وبـرشلـونة مـدريد ا

ركز 12. ا
فاجئة اعتالء ثالثة اندية وكانت ا
ـراكـز الــثالثـة االولى في عــربـيــة ا
االســـــتـــــفــــــتـــــاء وهـي الـــــرجـــــاء
ـركز االول واالهلي ـــــــغـربي با ا
ركـز الثاني صريـ با والزمـالك ا

والثالث.
وفي سياق منفصل اقامت  اللجنة
الفنية والتطوير للهيأة التطبيعية
لالحتـــاد الــعـــراقي  لــكـــرة الــقــدم
الـورشـة الـتـدريـبـيـة الـتـي شـهدت

ÎUOMOðô ÎU{dŽ i d¹ WÞdA « »Ò—b
يشار إلى أن عبد الغني شهد
بي الـعراقي سبق أن قـاد األو
لبـلوغ ألعـاب ريو دي جـانيرو

بالبرازيل عام 2016.
ــــهــــاجم ومن جــــانــــبـه أكــــد ا
الــــعــــراقـي مــــرجتى عــــادل أن
وسم احلالي توقيعه للطلبة ا
جـــــاء بـــــحــــثـــــا عـن فــــرصـــــته
احلــــــقيقيـة التي افتقدها مع

النجف.
وقــال عــادل في تــصــريــحــات
صــحــفــيــة  ان فــريق الــطــلــبـة
نـادي جـمـاهـيـري وشـرف ألي

العب ارتداء قميصه.
وأضــاف لـم أتـــردد في قـــبــول
عـرض الـطلـبـة بعـد أن عـانيت

من التـهمـيش في النجــــــــف
ولـم أحــــصل عــــلـى فــــرصــــتي

الكاملة.
وزاد تعلمت الـكثير من والدي
جنم الــكـــرة الــبــصــريــة عــادل
نـاصـر وعـــــمي مـحـمـد نـاصـر
ـــــنـــــتـــــخـب الـــــعـــــراقي جنـم ا
الـــســـابق مـــا اخـــتـــصــر عـــلي
ـشــوار لــكن مـا يــعــاب عـلي ا

أنني بعيد عن اإلعالم.
ـوسم أضرني وتـابع: تـوقف ا
كــثـيـرا حــيــــــــث كـنت أطـمح
ـوسم اسـتثـنـائي مع الطـلـبة
أُثـــبـت من خالله قـــدرتي عـــلى
ــنـــافـــســة بـــقـــوة عــلـى لــقب ا

الهداف.
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رفض مدرب الشرطة العراقي
عــبـد الــغـني شــهــــــــد عـرض
ــــبي ـــنــــتــــخب األو تــــدريـب ا

للدومينيكان.
وقــال شـهــد في تــصــريــحـات
صـحفـية  تلـقيـت العـرض عبر
أحـد الـوكالء الـلـيـبـيـ لـكـني
رفضته رغـــــــم تواصله معي
ـدة 3 أيــام إلقــنـاعـي بــقــبـول

همة. ا
وأوضح أن ظــروفـا شـخـصـيـة
وعـائلـيـة والتـزامه بـالعـقد مع
الـــشـــرطـــة حـــال دون قـــبـــوله
ــــــفــــــاوضـــــــات من خـــــــوض ا

األساس.
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يــبـدو ان مــســتـقــبل عــدد من مــدربي الـدوري
متاز غير واضحة بينما قرر آخرون الرحيل ا
ـوسم احلالي عن فـرقـهم في خـضم تـعقـيـدات ا
سـتـمـرة ويبـرز في هـذا الـصدد والـتـأجـيالت ا

مدرب نفط الوسط راضي شنيشل الذي أعلن في
وقت سابق أن موسمه احلالي هو األخير له مع الفريق.

كـمـا أن مـدرب الـزوراء بـاسم قـاسـم لم تـكن عالقـته جـيـدة
بإدارة النادي وشابها الكثير من األزمات. 

ـوسم احلـالي خـلـفـا ورغم أنه تـعـاقـد مع الــنـادي في بـدايـة ا
للمدرب حكيم شاكـر الذي قاد الفريق في مباراة واحدة فقط

لكن األجواء ب الطرف لم تبد على ما يرام.
وكـان حـضـور قـاسم الجتـمـاع الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية رغـم منــــــع
اإلدارة مـدربهـا من احلضـور دلـيال واضحـا على االخـتالف ب

. الطرف
ويـنـطبق نـفس األمر عـلى حـسن أحمـد مـدرب النـجف فهـو األخر
ــوسم عــانى مـن بــعض الــتــفــاصــيل الــتي عـــطــلت عــمــله خالل ا
درب ـالي حـيث كـثـيـرا مـا حتـدث ا احلـالي من أهـمهـا اجلـانب ا

عن عدم التزام اإلدارة به.
وقد أعـلن عن شرط جتديـد عقده وهـو االلتزام بدفـع نادي النجف

ما تبقى من حقوقه للموسم احلالي. 
وحـضـر حــــــــسـن أحـمـد أيـضــــــا اجـتــمـاع الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة
ـدربـ دون مـوافـقـة إدارة الـنـادي مـا أدى لـتـأزم الـعالقـة بـ وا

. الطرف
ورغم أن السكينة تـسود العالقة ب مدرب الصنـاعات الكهربائية
ـؤشـرات تـدل عـلى أن الـنـهـاية عـادل نـعـمة وإدارة الـنـادي لـكن ا

حتمية. 
ــدرب احـتـرم فـقــد تـقــطـعت حــبـال الــود بـ الــطــــــــرفــ لـكن ا
توجيـهات اإلدارة ولم يـحضـر اجتـماع الـهيـئة الـتطــبيـعية ووسط
ـا يـكـون االتـفـاق قـد  بـ الـطـرفـ عـلى انـتـهـاء هـذا الـبـرود ر

شوار. ا

عـكس الـتـــــــــوقـعـات لـكن األهـــــم
ان الـــفــــريق اســــتـــــــمــــر تـــواجـــد

بــــقوة.
ولـو اقـيم الـدوري وفق الـسـيـاقـات
طلوبة لـكان له  دور اخر  بسبب ا
ـواسم إمــكــانــيـة الــتــأثـيــر عــبــر ا
األخيـرة التي تـميـز فيـها من حيث
الـدفـاع والهـجـوم وتقـد اكـثر من
العب اخذ طـريقه للـمنتـخبات ومع
وقع الذي عليه الفريق  لكنه قدم ا
مباريات مهمة في البطولة الثانية
عندما فرض التـعادل على الشرطة
وعـلى اجلـويـة  ومـعـلـوم ان بعض
ــشـاركـة الــفـرق  وجـدت من ا
مجرد إسقاط فـرض لكنها
أثـقـلــتـهـا كـثــيـرا حـتى
حتـدثت بـلـسـان واحـد
في الــغـــاء الــبــطــولــة
الـــــــتي فــــــقــــــدت روح
ــنـافـسـة بـعـد الـغـاء ا
الـــــهـــــبــــــوط وجـــــعل
شاركة طـوعية  قبل ا
ان تــــــــــــــــــــــــــرهــق

مـيـزانـيـات الـفرق
الــــــــــــــتـي هـي
اســـــاســـــا
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.وقال ـدربـ مـشـاركة الـعـديد من ا
عضو اللـجنة الفـنية  وسام جنيب
إن الورشـة استمـرت ثالث ساعات
ونـــصف الـــســاعـــة عــبـــر الــدائــرة
االلــكــتــرونــيــة (zoom)  وشــهــدت
مـــشــــاركـــة مــــائـــة مــــدرب عـــراقي
وعــربي.وأضــاف جنــيب: الــورشـة
التدريبـية كانت بعنـوان "متطلبات
الـتــدريب والـتـمــرين" لـلـمــحـاضـر

اآلسيوي الدكتور  قاسم لزام.
مــشـيــراً الى: أن الــلـجــنـة الــفـنــيـة
والـتـطــويـر مـسـتــمـرة خالل االيـام
ـقـبلـة بإقـامـة الورش الـتـدريبـية ا
وذلك من اجـل تــطــويــر مــدربــيــنــا
الــــذيـن يــــســــعــــون لالرتـــــــــــقــــاء
والتـطـويـر بـالـكرة الـعـراقـيـة نـحو

االفضل.

حكيم
شاكر



تـعـلـيق بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة: "ال
حاجة للتفسير".واشتهرت هذه
الـطريقـة في التـعبـير عن الرأي
مع العب كـرة الـقـدم األمـيـركـيـة
لـلـمــحـتــرفـ كــولن كـايــبـرنـيك
ــتـــحــدث بــاسم الـــذي أصــبح ا
االحـــتـــجـــاجــات فـي الـــواليــات
ــتــحــدة ضـد عــنف الــشــرطـة ا
وخـــــاصـــــة ضــــــد األقـــــلـــــيـــــات
لـونـة.بـعـد ذلك فـتـرة وجـيزة ا
كــــشـف مــــهــــاجـم بــــوروســــيــــا
دورتـمــونـد الـدولي اإلنــكـلـيـزي
الـواعـد جـايــدون سـانـشـو (20
عامـا) عن قمـيص حتت قميص
فـــــريـــــقـه عــــقـب هـــــزه شـــــبــــاك
بـادربـورن كـتب عـلـيه "الـعـدالة
جلـورج فـلويـد".وكـان األمـيركي
ويستون ماكنزي العب شالكه
ارتــــدى شــــارة الــــســـــبت خالل
ن ــبـــاراة أمــام فـــيـــردر بــر ا

{ بــــــاريـس (أ ف ب) -  بـــــــعــــــد
تــأجـــيل ألكــثــر مـن مــرة اتــخــذت
رابـطــة الـدوري الــبـلــجـيــكي "بـرو
ليغ" في 15 أيار/مـايو قـرار انهاء
وسم بشكل مبكر وتتويج بروج ا
ــا أنـه كــان مــتــصــدرا بـــالــلــقب 
بــــفــــارق 15 نــــقـــــطــــة عن أقــــرب
مالحـقـيه قـبل تـوقف الـبـطـولة مع
تــبـقـي مـرحــلــة واحــدة فـقـط عـلى

نـهايـتـها.
وحلـق
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نافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة { برشـلونة -  وكاالت : قال نادي أتليتيك بيـلباو ا
القدم في بـيان يوم األحد إنه مدد تعاقده مع مدربه جايزكا جاريتانو ليستمر االرتباط ب الطرف

حـتى يونيـو حزيران 2021. وكان جـاريتانـو تولى تدريب بـيلبـاو في ديسمـبر كانون األول 2018
وجنح في إبعـاد الفريق عن منـطقة الـهبوط وضمـان البقـاء في دوري الكبار.كـما قاد الـفريق أيضا
ـقـرر أن يـواجه ريـال سـوسـيـداد لكن ـوسم وكـان من ا لـلـتأهـل لنـهـائي كـأس مـلك إسـبـانـيـا هذا ا
ـوقع الرسـمي لـلـنادي عن ـبـاراة تـأجلـت بسـبب األزمـة الـصحـيـة لـلـفيـروس كـوفـيد-19. ونـقل ا ا
درب جاريتانو قوله ”أنا سعـيد للغاية بثقة النادي في. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ا
ـقرر استـئناف مـباريات دوري إسـبانيا ــثل مسـؤولية كـبيرة.“ومن ا ومن ثم فـــــإن تولي تدريـبه 
قبل.وستكون مباراة بـيلباو األولى بعد العودة أمام ضـيفه أتليتيكو مدريد في 11 يونيـو حزيران ا

بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى.
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{ لـوس اجنـلـيس- (أ ف ب) -
انــضم أســـطــورة كــرة الـــســلــة
األمـــيـــركـــيـــة مـــايـــكـل جــوردان
وبــــطل الــــعــــالم  لــــســــبــــاقـــات
الــفــورمـوال واحــد الـبــريــطـاني
لــويس هــامــيــلــتـون األحــد إلى
الـريـاضــيـ الــذين أعـربـوا في
جميـع أنحاء العـالم عن أسفهم
لــــــوفـــــاة األمـــــيـــــركي مـن أصل
إفـريــقي جـورج فـلــويـد اإلثـنـ
عـــــــلـى يـــــــد الــــــــشـــــــرطــــــــة في
مـــيــنـــيـــابـــولــيـس مــا أدى إلى
ــــظــــاهــــرات الــــتي عــــشـــرات ا
حتولـت في بعض األحـيان إلى

أعمال شغب.
وأدان جــــــــوردان فـي بــــــــيـــــــان
ــتـــأصــلــة" في "الـــعــنــصـــريــة ا
ــتــحـــدة قــائال إنه الـــواليــات ا
"حـــزيـن بـــشـــدة أعــــاني حـــقـــا

وغاضب تماما".

من جهته نـدد هاميـلتون بطل
الـــعــــالم سـت مـــرات بــــصـــمت
"أكـــــبــــر الـــــنــــجـــــوم" في عـــــالم
الـفـورمـوال واحد "الـذي يـهـيمن
ــلك عــلــيـه الــبــيض".وأضــاف ا
احلــالـي حلــلـــبــات الـــفــورمــوال
واحـــد في حـــســابـه عــلـى عــلى
إنــســـتــاغـــرام "أعــرف مـن أنــتم

وأراكم".
ووُجـــــــــهـت الـى الـــــــــشــــــــــرطي
األمـــــيـــــركـي األبـــــيـض ديـــــريك
شوف الذي ألـقى القبض على
ـــواطـن األســـود فـــلـــويــد (46 ا
عــامــا) وضـــغط بــركــبـــته عــلى
رقــــبـــته لــــعــــدة دقـــائق دون أن
ـــنـــاجــــاته كـــونه ال يـــســـتـــمـع 
يسـتـطـيع التـنـفس قـبل يـتوفي
تعمد. الحقا تهمة القتل غير ا
لكن االحـتجاجات اسـتمرت في
الـتـصـاعــد وانـتـهت في بـعض

األحيـان بأعـمال شـغب إلى حد
إعالن حــظـر الــتــجــول في عـدة
مــــــدن.وأردف جــــــوردان الـــــذي
رفض اتــــخــــاذ مــــوقف بــــشـــأن
الــــقــــضــــايــــا االجــــتــــمــــاعــــيـــة
والــسـيــاســيــة خالل مــســيــرته
االحــتــرافــيـة "لــقــد ســئــمــنـا...
يـــجـب أن نــواصـل الـــتـــعـــبـــيــر
ـطـالـبـة الـسـلــمي عن الـظـلـم وا

سؤوليات". باالعتراف با
وانـــضـم الـــنـــجـــمـــان جـــوردان
وهـامـيـلـتون إلـى مـجمـوعـة من
جنـــــوم دوري كــــــرة الـــــســـــلـــــة
األمـيـركي لـلــمـحـتـرفـ ودوري
كرة القدم األميركية للمحترف
وريـاضـات أخـرى في الـواليـات
تحـدة ولكن أيضـا في جميع ا
أنـحاء الـعـالم والذين يـطالـبون
بـتـغـييـرات في طـريـقـة مـعـامـلة
السود في هذا البلد خاصة من

قبل الشرطة.
وقـاد العب بـوسـطن سـيـلـتكس
دة 15 جايـل براون سـيارته 
سـاعـة لـلـمـشـاركـة في مـظـاهرة
ســـلــمـــيــة في أتـالنــتـــا بــواليــة

جورجيا.
وقـال مـفـوض دوري كـرة الـقدم
األميـركـيـة لـلمـحـتـرفـ رودجر
ظاهـرات العنيفة غودويل إن ا
"تـــــــعــــــكـس األلـم والــــــغـــــــضب
واإلحــــبـــاط الــــذي يـــشــــعـــر به

الكثير منا".
ــضــرب ونــشــرت العــبــة كــرة ا
سيرينا ويليامس مقطع فيديو
عـلى حـسـابـهـا في إنـسـتـاغرام
لفـتاة مـتأثـرة جدا خالل جتمع
عــــام: "نـــــحن ســـــود وال يــــجب

علينا أن نشعر بهذا".
وعــبــرت مـواطــنــتـهــا الــواعـدة
كـوكـو غوف عن ردة فـعـلـها في

أخبار النجوم
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وأرجـــأ االحتــــاد األوروبي لـــكـــرة
القـدم (ويـفا) كـأس أوروبا من 12
حزيـران/يونـيو-12 تمـوز/يولـيو
2020 الى  11حــزيـران/يــونـيـو-
11 تــمـوز/يــولـيـو 2021 عـلى ان
حتــتــفظ بــاسـمــهــا "كــأس أوروبـا
."2020كـــمـــا عـــلّق مـــســـابـــقـــتي
األنـديـة (دوري األبـطـال و"يـوروبـا
لــيـغ") حـتـى إشــعـار آخــر وأوقف
ــبـــاريــات الــقـــاريــة الــرســـمــيــة ا
ـــنـــتـــخــبـــات الـــرجــال والـــوديــة 
والـســيــدات.وأدى إرجـاء بــطــولـة
الـــرجــال لـــتــأجــيـل كــأس أوروبــا

للسيدات من 2021 الى 2022.
وأرجـأ احتـاد أمـيـركــا اجلـنـوبـيـة
بـطــولـة كـوبــا أمـيـركــا الى صـيف

.2021
صادق االحتـاد الدولي لكـرة القدم
(فـــيــــفــــا) عـــلـى قـــرار االحتــــادين
الـقـاريـ وأرجـأ الـنـسـخة األولى
من كأس العالم لألنديـة بصيغتها
اجلـــديـــدة والـــتي كـــانت مـــقــررة

أيضا في صيف 2021.
وأعلـنت الكامـيرون تأجيـل بطولة
كـأس األ اإلفـريـقـيـة لـلـمـحـلـيـ
("شــان") الــتي كــانت مــقــررة بــ

الــرابـع من نـــيــســـان/أبــريل و25
منه.

وأرجأ الفيفا التصفيات اآلسيوية
ـؤهــلـة الى مــونـديـال ـزدوجــة ا ا
قــطــر 2022 وكــأس آســيــا 2023
واجلـولــتـ األولى والــثـانــيـة من
الـتـصـفـيات األمـيـركـية اجلـنـوبـية
ــــــونـــــديـــــال 2022 ـــــؤهــــــلـــــة  ا
ــــــبــــــاريـــــات الــــــدولــــــيــــــة في وا

حزيران/يونيو.
وأرجأ االحتـاد اآلسيوي مـباريات

دوري األبطال وكأس االحتاد.
وأعــلن االحتــاد اإلفــريــقي (كــاف)
إرجاء مباريات أبرزها التصفيات
ـــؤهــــلـــة الى كـــأس األ 2021 ا
وتـأجــيل نــصف نــهــائي ونــهـائي
مـسابـقـتي األنديـة (دوري األبـطال
وكـأس االحتاد +الـكـونفـدرالـية+)
والتي كانت مقررة في أيار/مايو.
وعلّق االحتـاد األميـركي اجلنوبي

ت بــــهــــا اســـــكــــتــــلـــــنــــدا في 18
أيار/مايو مع تتويج سلتيك بطال

للمرة التاسعة تواليا.
بــات الــدوري الــهــولــنــدي في 24
نـيسـان/أبريل أول بـطولـة وطنـية
في دولـــة مـــنـــضـــويــة حتـت رايــة
االحتـــاد األوروبـي (ويـــفــــا) يـــتم
إنـهـاؤهـا بـشـكل مـبـكـر نـظـرا الى
قـرار احلــكـومـة مــنع الـتـجــمـعـات
ـبـاريـات دون ـا فـيـهـا ا الـعـامـة 
جمهـور وذلك دون تتويج بـاللقب
أو هــــبــــوط أي فـــريـق لــــلــــدرجـــة

الثانية.
واتـخــذت أنــديــة عــدة في أوروبـا
قــرارات بـخـفض رواتـب الالعـبـ
ـبـاريـات في ظل تــوقف إيـرادات ا
وعــائـــدات الــبث الـــتـــلــفـــزيــوني.
وأوصى الفـيفـا األنديـة والالعب
بـإبـرام اتفـاقـات خلـفض الرواتب
وتـمـديـد الـعـقـود الـتي تـنتـهي في
ا بعد  30حزيران/يونيو 
نهـايـة موسم -2019

.2020
وأجــــــاز مـــــجــــــلس
االحتـــــاد الــــــدولي
لــــــكــــــرة الــــــقـــــدم
("إيـــــــفــــــــاب") في
الــــــــــثــــــــــامـن مـن
أيــــــــار/مــــــــايـــــــو
لــــــلـــــــبــــــطــــــوالت
ـسـابـقـات الـتي وا
تـعــاود نــشــاطــهـا
زيــــــــــــــادة عــــــــــــــدد
الــــتــــبــــديالت خالل
ـــبــاريـــات من ثالثــة ا
الـى خـمـســة وتـعــلـيق
اســــتــــخـــدام تــــقــــنــــيـــة
ـسـاعــدة بـالـفــيـديـو في ا
الـــــــتــــــحــــــكـــــــيم ("فـي ايه
آر").ويـــــعـــــود اعـــــتـــــمــــاد
ـــــنــــظــــمي الــــتـــــعــــديالت 
الــبـطــوالت عـلى ان تــبـقى
سـاريـة حـتى نـهـايـة الـعـام
2020  ويـبـحث الحـقا في
احــتـــمــال تــمـــديــدهــا الى

نهاية 2021.

عتزل بوبي {  واشنطن - وكاالت قال االحتاد الدولي أللعاب القوى إن العداء األمريكي ا
بـية الـصيـفية ـبيـة في دورة ألعـاب ملبـورن األو مـورو الذي تـوج بثالث مـيدالـيات ذهبـية أو
عام 1956 توفي يوم السبت عن  84 عاما.وتوج مورو بذهبيتي سباقي 100 و200 متر
وقاد مـنتـخب بالده لـلفـوز بذهـبيـة سبـاق التـتابع أربـعة في 100 متـر حـيث سجل الـفريق
ـيا. وهـو واحد من أربعـة رجال فـقط أحرزا ألقـاب هذه الـسباقـات الثالثة رقمـا قياسـيا عا
ــبــيـة واحــدة إلى جــانب جــيـسي أويــنــز وكـارل لــويس ويــوســ بـولت.وخالل في دورة أو
ـيـا مـعـتـمـدا كــمـا اخـتـارته مـجـلـة سـبـورتس مــسـيـرته سـجل مـورو 11 رقـمـا قــيـاسـيـا عـا
إيالسـتريـتد الـرياضـية األمـريكـية ”أفـضل رياضي في الـعام “في 1956. وقـالت وسائل

إعالم أمريكية إن مورو توفي ألسباب طبيعية في منزله في سان بنيتو بوالية تكساس.

{ لنـدن- (أ ف ب) - ذكرت شـبكـة "بي بي سي" األحـد أن احلكـومة الـبـريطـانيـة ستـعفي
ـفروض دة 14 يـوما وا ـستـوى العـالي من احلـجر الـصحي اإللـزامي  الـرياضـي ذوي ا
سـافرين القـادم إلى بريـطانيـا ما يسـمح بإقامة سـباق عـلى حلبـة سيلـفرستون على ا

ضمن بطولة العالم لسباقات الفورموال واحد.
وسم وأوضحت الشبكة الـبريطانية أن سباق جائزة بريطـانيا الكبرى سيقام مرت هذا ا
يـومي 2 و9 آب/أغـسـطس.وقــال مـتـحـدث بـاسم الـفــورمـوال واحـد لـ"بي بي سي": نـرحب
بجـهـود احلـكـومـة من أجل الـسمـاح بـاسـتـمـرار األنـشطـة الـريـاضـيـة االحتـرافـيـة ودعـمـها

الستئناف بطولتنا".
قبـلة في وقت نسـتعد فيه واضـاف "سنواصل احلـوار الوثيق مع السـلطات في االسـابيع ا
رحـلة البريـطانية الستـئناف بـطولتنـا خالل االسبوع االول من تمـوز/يوليو".وكـانت إقامة ا
من بطـولـة الـعالم لـسـباقـات الـفـورموال واحـد مـهـددة بسـبب إجـراء احلـجر الـصـحي الذي

شتجد. يهدف إلى احلد من انتشار فيروس كورونا ا
قرر وسيـتم تنـفيذ هـذا اإلجراء اعـتبـارا من الثامـن من حزيران/يـونيـو احلالي.وكـان من ا
ـستـجد حالت دون ان تنـطلق بـطولة 2020 مـنتـصف آذار  لكن تـبعات فـيروس كـورونا ا
ـوسم مـصيـر اإللـغاء أو ذلك. ولـقيـت السـبـاقات الـعـشرة األولـى التي كـانت مـقررة هـذا ا
ـوسم من على حلبة التأجيل الى موعـد غير محدد.ويـأمل منظمو بـطولة العالم في إطالق ا

ريد بول رينغ النمسوية من خالل إقامة سباق متتالي يومي 5 و12 تموز.
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ــيـــبـــول" مــســـابـــقــة كـــوبــا "كـــو
ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة
دوري األبــــطـــــال األوروبي حـــــتى
إشعار آخر.وأعـلن االحتاد القاري
ـــؤهـــلـــة الى أن الـــتـــصـــفــــيـــات ا
مـــونــديــال 2022 ســـتــنـــطــلق في
قـبل بعـدما كان أيلـول/سبـتمـبر ا

انطالقها مقررا في اذار/مارس.
وأعـلن احتـاد أمــيـركـا الـشــمـالـيـة
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)

تأجيل األدوار ال
ـسـابـقة نـهـائـيـة للـنـسـخة األولى 
دوري األ الـتي كـانت مـقررة في
ـقـبل في واليـة حــزيـران/يـونـيـو ا
تكـساس األمـيركـية إلى أجـل غير

مسمى.
وأرجئ انـطالق الـدوري الـصـيـني
22 الـــــــذي كــــــــان مــــــــقــــــــررا في 
شـباط/فـبرايـر. وألـغت األرجنـت
الـدوري احملـلي لـلـمـوسم احلـالي
عـلـى ان يـتم اخـتـيـار الـفـرق الـتي
ـسـابـقـات الـقـارية سـتـشـارك في ا

قبل في وقت الحق. وسم ا ا
كـسيكي وأعلـنت رابطة الـدوري ا
تــعــلـيـق الـهــبــوط والــصــعـود في
ـدة الـدرجــتـ األولـى والـثــانـيــة 

سباق
السيارات في
احدى دول

اوربا
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فيديو على الشبكة االجتماعية
"تـيك تـوك" قـائــلـة "هل سـأكـون
أنا الـتاليـة?".في اخلارج أبدى
ثالثــــــــة العـــــــبـــــــ ســــــــود في
الـبــونـدسـلـيـغــا تـضـامـنـهم مع
ــهــاجم فــلــويــد أبـــرزهــا كــان 
بــوروســـيــا مـــونــشــنـــغالدبــاخ
الفرنسي ماركوس تورام جنل
النجم الفرنسي السابق ليليان
تــــورام الـــذي احـــتــــفل بـــهـــزه
شــبـاك أونــيـون بــرلـ بــالـركع
على رجل واحدة وأحنى رأسه
دعـما حلـملـة حركة "بـالك اليفز
مـاتــر" (أرواح الـســود مـهــمـة)
التي انـطلـقت مجددا اثـر مقتل

فلويد.
ـبـاراة مـبــاشـرة نـشـر وبـعــد ا
نـاديه عـلى حـسـابه في تـويـتـر
صــورة العــبـه وهــو راكع عــلى
األرض وينـظر إلى األسفل مع
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ـــوسم.“وتـــأمل من أجل اتــــمــــام ا
ؤجل في وسم ا البطولة في بدء ا
إسـبانـيا الـتي عـادة ما تـستـضيف
وسم في حلبة أربعة سباقات في ا
خيريس اجلنوبـية في يوليو تموز
ـــقـــبل.وألـــغـــيـت في وقت ســـابق ا
ـانـيـا وهولـنـدا وفنـلـندا سـبـاقات أ
وبـريــطــانـيــا وأســتـرالــيــا بـيــنــمـا
تـأجـلت سـباقـات فـرنـسا وإيـطـالـيا
وقطالونـيا (برشلـونة) إلى مواعيد

الحقة.

بـــالــنـــســبـــة إلقــامـــة الــســـبــاق في
الـــيـــابـــان.“وقـــال كـــاورو تـــانـــاكــا
ـسؤول في شـركة مـوبيـليـتي الند ا
الـتـي تـديـر احلــلـبــة الـيـابــانـيـة إن
وقف في أوروبا واليابان يسوده ا
الـــــــــــغـــــــــــمــــــــــوض فــي الــــــــــوقـت
احلــالي.وأضـاف ”يــتــوقـع تــمــديـد
قـيـود الـسـفر الـدولـيـة. وبـنـاء عـلى
مـحـادثـاتـنـا مع دورنـا فـقـد أتـفـقـنـا
عــلى ضـرورة إلـغــاء سـبـاق جـائـزة
الـيابـان الـكبـرى للـدراجـات النـارية

{  طوكيو - وكـاالت لن تستضيف
الـيــابـان جــولـة في بــطـولــة الـعـالم
لـسـبـاقـات الـفـئـة األولـى لـلـدراجات
الـنــاريـة لــلـمـرة األولـى مـنـذ 1986
بـعـد إقــدام مـنـظـمي الــبـطـولـة يـوم
ـقرر االثـنـ عـلـى إلـغـاء الـسـبـاق ا
إقامته في حلبة مـوتيجي اليابانية
ـقبل في  18أكتـوبر تـشرين األول ا
بـســبب اسـتــمـرار أزمــة الـفــيـروس
كوفيد- 19سريع العـدوى لتقـتصر
البطولة على الدول األوروبية حتى
مـنـتـصف نـوفـمـبـر تـشـرين الـثـاني
قبل.وبـهذا يكون الـسباق سادس ا
جـولـة يـتـقـرر إلـغـائـهـا من بـرنـامج
سـباقـات الـبطـولة في 2020. وقال
كارميلو إيزبليتا الرئيس التنفيذي
لـدورنـا مـالـكــة احلـقـوق الـتـجـاريـة
لــلــبــطــولـة فـي بـيــان إن الــبــطــولـة
كن سـتركـز على إقـامة أكـبر عـدد 
من السبـاقات في دول أوروبا حتى
مـنـتـصف نـوفـمـبـر تـشـرين الـثـاني
ـــقــبل.وأضــاف إيــزبـــلــيــتــا وهــو ا
إسـبـاني ”األحـداث اخلــارجـيـة إذا
ــمــكن إقــامــتــهــا يــتــعـ كــان من ا
تــرتـيب تـنــظـيـمــهـا بـعـد مــنـتـصف
نـوفـمـبـر وهو مـوعـد مـتأخـر كـثـيرا

خافيير
تيباس

وسم مـختـلفـة وأهـميـة استـكمـال ا
في جـــدول زمـــني مـــشــابـه جلــدول
ـمـتـاز من أجل جتـنب أي الـدوري ا
مشاكل محتملة مع الفرق الصاعدة
ــقـرر أن يــنــتـهي والــهـابــطــة من ا
موسم بطولة +سكاي بيت+ باللقاء
الـنـهـائي الـفـاصل (لـتـحـديـد هـويـة
الفـريق الصاعـد مع متـصدر وثاني
ـمـتـاز) في الــتـرتـيب الى الــدوري ا
30 تـموز/يـولـيو  2020أو حوالي

هذا التاريخ".
ويـتـصـدر لـيـدز يـونـايـتـد الـتـرتـيب
بـفـارق نـقـطـة عن وست بـرومـيـتش
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الـــرابـــــــــــطــة فـي نـــهــــــــايـــة هــذا
األســــبــــوع عــــلى تــــاريخ مــــبــــدئي
لالســتــئــنــاف خالل عــطـلــة نــهــايـة
األســبـوع في 20 حــزيــران/يـونــيـو

.2020
وأشـــــارت الى أن هـــــذا الـــــتـــــاريخ
تمثل في "يخضع للشـرط الصارم ا
اسـتيـفاء جـميع مـتطـلبات الـسالمة
واالرشــــادات احلــــكـــــومــــيــــة وأنه
يتوجب عـلى األندية احلـصول على
تـصـريح من سـلـطـاتـهـا احملـلـية من
ـباريـات على أرضـها" أجل إقـامة ا
مــضـيـفــة "بـعـد مــنـاقـشــة مـقـاربـات

{ مـدريـد- (أ ف ب) - أعـلـنت رابـطـة الـدوري اإلسـبـاني لـكـرة الـقـدم
اضي بـسبب فيروس ـعلقة مـنذ آذار ا األحد أن منـافسات الدوري ا
ـســتـجــد ســتـســتـأنف في 11 حــزيـران  احلــالي بـدربي كـورونــا ا
ـرحـلـة الـ28 ـقـبل.وتـنـطـلق ا إشـبـيـلـيــة وسـتـنـتـهي في 19 تـمـوز ا
اخلـمـيس  11حـزيـران/يـونـيـو في تـمـام الـسـاعـة الـعـاشـرة مـساء
بــالـتـوقـيت احملـلي ( 20,00ت غ) بـدربي األنـدلس بـ إشـبـيـلـيـة
تصدر ضيفا على ريال مايوركا وريال بيتـيس. ويحل برشلونة ا
ــبـاشـر ريـال في 13 حـزيـران  عـلـى أن يـسـتـضــيف مـطـارده ا
ـرحـلـة الـ29 في 15 مــدريـد في الـيــوم الـتـالي إيـبــار.وتـنـطــلق ا
حــزيــران/يـونــيــو وتــنـتــهي في  18مــنه ويــســتــضـيـف خاللــهـا
بـرشـلــونـة لـيــغـانـيس في 16 مـنه وريــال مـدريـد فــالـنـســيـا بـعـد
ـرحـلـتـ 28 و29 فـقط .وكـشـفت الــرابـطـة عن بـرنـامج ا يـومـ
وسم عـلمـا بـأنهـا قـررت إقامـة مـرحلـتـ كل أسبـوع حـتى نهـايـة ا
الـتي حددتها في  19تـموز.وقـال رسئيس الـرابطـة خافيـير تـيباس
وسم في تـصـريح لـقنـاة "مـوفـيـسـتار بـلـوس": "نـريـد أن يـنـطلـق ا
نح كل ـقبل في 12 أيـلول ".وأضـاف "لـقد وضـعـنـا البـرنـامج  ا
فـريق مــا ال يـقل عن 72 سـاعـة من الــراحـة بـ مـبـاراتـ (...)
سنقوم بـتحديث الـبرنامج بعـد كل مرحلتـ من أجل األخذ بع

ـــنـــاخـــيـــة الـــتي يـــكـــشف عـــنـــهـــا مـــرة كل االعـــتـــبـــار األجـــواء ا
".ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطت عن ريال مدريد. أسبوع

{ لــنـدن- (أ ف ب) - يــعـاود دوري
الــدرجــة األولى اإلنــكــلــيــزي لــكــرة
الــقـــدم ثــاني الــدرجـــات من حــيث
ــمـتـاز الــتـراتــبـيــة بـعــد الـدوري ا
نــــشــــاطه في 20 حـــزيــــران خــــلف
أبــواب مــوصــدة بــعــد تـوقـف مــنـذ
مـــنـــتـــصف آذار بـــســـبب فـــيــروس
ــســتــجــد وذلك بــعــدمـا كــورونــا ا
وافق مـسؤولـو الـدوري األحـد على

بدئي للعودة. التاريخ ا
ـمـتـاز أن وسـبق لـرابـطـة الـدوري ا
ـــوسم أعـــلــــنت اخلــــمــــيس بــــأن ا
ســــيــــســــتــــأنف األربــــعــــاء في 17
ـــبــــاراتـــ حــــزيــــران/يـــونــــيــــو 
ـرحــلـة مــؤجـلــتـ قــبل أن تـقــام ا
الــكــامــلــة األولى بــعــد الــعــودة في

عطلة نهاية األسبوع ذاته.
وقالت رابـطة الـكرة اإلنـكلـيزية "إي
ـــســؤولـــة عن الـــدرجــات أف أل" ا
ـمـتـاز الـثـالث الـتي تـلي الـدوري ا
إن الـــبــطـــولــة ســـتــعـــود في نــفس
الـــوقت تــقـــريــبــا شـــرط أن تــكــون
جـمـيع متـطـلبـات الـسالمة مـتـوفرة

نع انتشار "كوفيد-19.
وتــــابـــعت فـي بـــيـــان "عــــقب إعالن
احلــكــومــة يــوم الــســبت الــســمـاح
بعـودة األحداث الـرياضـية لـلنـخبة
خــــلـف أبــــواب مـــوصــــدة وافــــقت

مايكل جوردان

سباق الدراجات النارية

خــمــســة أعـــوام من أجل حــمــايــة
ـــتـــضــررة مـــالـــيـــا من األنـــديـــة ا

نافسات. تداعيات تعليق ا
وعلّقت رابطة دوري كرة القدم في
تحدة منافسات بطولة الواليات ا
"أم أل أس" حـــــــتى الــــــثــــــامـن من
حـــزيــــران/يــــونـــيــــو عــــلى األقل
ـقررة بـاريـات الوديـة ا وألـغـيت ا

نتخبي الرجال والسيدات.
وأعلن احتـاد بوركيـنا فاسـو لكرة
الـقدم في اخلـامس من أيـار/مـايو
ـوسم في الدرجت األولى إلغاء ا
والــــــثــــــالــــــثــــــة.وأوقـف االحتـــــاد
األســتــرالي نــشــاطه بــعــدمــا بـات

اللعب "مهمة مستحيلة".
ووضعت قبرص حدا للموسم

وأعــلــنت طـاجــيــكـســتـان تــعــلـيق
دوري كــرة الـقـدم اعــتـبـارا من 27
نـيـســان/أبـريل بـعــدمـا كـانت من
نافسات مثل دول قليلة تواصل ا
بـــــــيـالروســـــــيـــــــا وبـــــــورونــــــدي
وتركـمانسـتان.وأعـلن فيفـا تأجيل
الـكـونـغـرس الــسـبـعـ الـذي كـان
مـــــــــــقـــــــــــررا فـي اخلــــــــــامـس مـن
حـزيـران/يـونـيـو في أديس أبـابـا
الى  18أيـلول/سـبتـمـبر وتـأجيل

اجـتمـاع مـجلـسه الـذي كان مـقررا
في 20 آذار/مـــــارس الى صـــــيف

العام احلالي.
وأعلن احتاد "كـونكاكـاف" (أميركا
الـشمـالـية والـوسـطى والكـاريبي)

قررة. تعليق كل نشاطاته ا
WOÐdF « WIDM*«

واستؤنفت بطـولة سوريا في كرة
الـقـدم اعـتـبـارا من 28 أيـار/مـايو
مـن دون جــمــهــور بــعـــد تــعــلــيق

نافسات منذ آذار/مارس. ا
بـية القـطرية وأعلـنت اللجـنة األو
في 17 أيار/مايـو السمـاح بعودة
النـشاط الـرياضي اعـتبارا من 20
تـمـوز/يــولـيـو. وحــدد احتـاد كـرة
الــقــدم تــاريخ  24تــمــوز/يــولــيــو

الستئناف مسابقاته.
وأعــلـن االحتــاد اإلمـــاراتي لـــكــرة
القدم في 29 نيـسان/أبـريل عودة
أنــشـطــته في آب/أغـســطس بـعـد
تـــعـــلـــيق مـــنـــافـــســـاتـه مـــنــذ 15
آذار/مـــــــارس.وأعـــــــلـن االحتـــــــاد
الــبــحـــريــني لــكــرة الــقــدم في 23
آذار/مــــارس تــــمــــديــــد تـــعــــلــــيق
ـــــبــــاريــــات حــــتـى مــــنــــتــــصف ا

تموز/يوليو.

ألـــبـــيــون قـــبل تـــسع مــراحـل عــلى
وسم في حـ حتتل فرق انتـهاء ا
فــــــولـــــهـــــام بــــــرنـــــتـــــفــــــــــــــورد
نــــــوتـــــــنــــــــــــــغــــــهـــــــام فـــــــورست
ـراكز الـتي تـخول وبـريـســــــتـون ا
ـــلــحق أصـــحــابـــهــا خــوض ا
الفـاصل من أجل اللـحاق
بــثــنـــائي الــصــدارة
الـى الـــــــــــــدوري

متاز. ا

كــتب عــلــيـهــا أيــضــا "الــعــدالـة
جلـــورج".وكــتب مـــاكــنــزي (21
عـاما) في تـغريـدة على حـسابه
ــبــاراة "أن فـي تــويـــتــر عــقـب ا
تكـون قادرا عـلى استـغالل هذه
ـــنــصـــة لــلـــفت االنــتـــبــاه إلى ا
مشـكلـة مسـتـمرة لـفتـرة طويـلة

جدا فهذا شعور جيد !!!"
مضيفـا ""يجب أن ندافع عن ما
نـؤمن به وأعتـقد أن الـوقت قد

حان إلسماع صوتنا!".
وندد جنم كرة السـلة األميركية
ليـبرون جـيمس األربعـاء بوفاة
فـلـويد عـلى غـرار مدرب غـولدن
ســتــايت ووريــرز ســتــيـف كــيـر
الــذي كـــتب في تـــغــريـــدة عــلى

ة. مقززة". تويتر "إنها جر
وبلغت الثورة قمتها مع شعور
األلم لــدى العب ووريــرز وسـان
أنـــطــونـــيــو ســـبــيــرز الـــســابق

ستـيفن
جــاكـسـو
ن الـــــــــــذي
كـــان يــعــرف
الضحية

وكـتب في حـسـابه
عــــلى إنــــســـتــــاغـــرام
"فـلويـد كان أخي. كـنا
نــــســــمـي بــــعــــضــــنــــا
+الـــتــــوأم+. كـــان أخي
في مينيسوتا ألنه غيَّر
حـيـاته قـاد الـشـاحـنات
(...) وأنـتـم قـمت بـقـتـله.
أنـــــــا في طـــــــريــــــقـي إلى
مـــيــنــيـــســوتــا. الـــعــدالــة

ستتحقق".

كأس الدوري االنكليزي
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ـكن لكـل أحد أن يـعـرف احلـضارة  
ولكن من خصائص احلـضارات أنها
التـــقف مـــكـــتــوفـــة األيـــدي جتــاه كل
تعريف وال تبقى صـامتة أمامه. فهي
تتدخل وتـعطي رأيهـا في كل تعريف
وتقول كلمتها فيه. فهي إمّا تقبله أو
تعدله أو تـغيـره أو ترفضه ,أي أنّها
إمّـا تـقـبـله بـشـكل كـامل أو جـزئي أو

ترفضه بشكل كامل أو جزئي. 
   يــعــرّف الــدكــتــور حــســ مــؤنس
احلـــضــــارة  في كـــتـــابه احلـــضـــارة
بقـوله: احلضارة فـي مفهـومنـا العام
هي ثـمرة كل جـهـد يقـوم به اإلنـسان
لتحـس ظـروف  حياته ,سواء أكان
ـبـذول ..مـقـصـوداً أم غـير اجملـهـود ا
مقصود ,وسواء أكانت الثمرة مادية
ا أنه أم مـعـنويـة(١)هـذا الـتـعـريف 
ـفـهـوم الـعـام فال إشـكال يـنـظر الى ا
فيـه. ولكن لـو نـظرنـا اليـه من ناحـية
ـفـهوم, ـصاديق احلـضـاريـة لذلك ا ا
أيّ من داخل كل حــضــارة حــضــارة,
فــإن كل حــضــارة ســتــنــظــر فـي هـذا
الـتعـريف وتـبدأ فـي عمـلـية الـنـقد له
إن كـانت تـرى فـيه خالال أو عـيـبـاً أو
غـــمـــوضـــاً مـــا. إنّ الــنـــقـــد اآلتي من
وجه الى هذا التعريف احلضارات ا
سـيـكـون عـلى شـكل األسـئـلـة اآلتـيـة:
مـــاهي احلــــيـــاة احلـــســــنـــة وغـــيـــر
احلـسـنـة?. وكــيف نـفـرق بـ اجلـهـد
الـذي يـحـسن ظـروف حـيـاة االنـسـان
والـذي يـجـعــلـهـا سـيـئـة?. ولـنـضـرب

لذلك مثالً.
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ترى احلـضـارة األوربيـة احلديـثة أن
الــربــا مــثال أمــر ضــروري لــتــحــريك
الـعـمـلـيـة االقـتـصـاديـة واسـتـمـرارها
وجنـاحـها فـهـو لـذلك يـحـسّن ظروف
اإلنـسان فـي نظـرهـا. ولـكـنه في نـظر
االسالم حرب ضـد االنسـان وحتطيم
القتصاده وامتهاناً لكرامته فهو إذن
يـــجــعـل ظـــروف االنـــســـان بـــائـــســة
وتـعيـسـة. ولـذلك تـوّعد عـلـيه الـقرآن
الـــكــــر بـــحــــرب من الــــله تــــعـــالى
ورسوله صلى الله عليه وآله. وهكذا
عـلـيك أن تـقـيس في كل جـهـد بـشري
وتــنــظــر في مــوقف كل حــضــارة من
هـــذا اجلـــهـــد فــهل يُـــعـــدُّ في رأيـــهــا

حضاريا وتقدماً أم جهالً وتخلفاً. 
  إن مــفـهــوم احلـضــارة هـو مــفـهـوم
عـنى أنه يتـغيـر ويتـحول تاريـخي 
بــحــدوث الــتــغــيــيــرات والــتــحـوالت
الــتــاريــخـيــة الــتي مــرّت بـهــا حــيـاة
االنسان وهو يأخذ أبعادا جديدة مع
كل حتول وتغيير. فـقد ارتبط مفهوم
احلــضـارة بــالـتــحـول الــكـبــيـر الـذي
ـة حــصل في حــيـاة االنــســان الـقــد
وهو مـعـرفة االنـسـان بالـزراعـة وهو
ما يسـميه البـعض بالثـورة الزراعية
ـيالد, األولى قبل 8000 سـنـة قـبل ا
والــتي نــقـلـت حـيــاة االنــسـان نــقــلـة
نوعية كبرى مـازالت آثارها مستمرة
الى الـــيــوم. فــقــد كــان االنــتــقــال من
مـرحـلـة الـصـيـد والرعـي الى مـرحـلة
الـــزراعــة انـــتــقـــاال حــضــاريـــا جــعل

ـرتـبط بــالـزراعـة يــعـتـبـر االنـســان ا
حـــضـــاريـــا قـــيـــاســـا الـى من لـــيس
زراعي. وفـي هــذا الــطــور الــبــشــري
كـانت احلـضـارة تـسـمى بـاحلـضارة
ـارس الــزراعــيــة الـتـي تـرى مـن ال 

الزراعة متخلفاً وغير متحضر.
   وهذا أيـضا ما حـصل بعـد الثورة
الـصـنـاعيـة في اجنـلـتـرا ومن ثم في
بـقـيـة دول أوربـا الـغـربـيـة في الـقرن

الــســابع عــشــر ومــا بــعـده ,فــقـد 
إضـــافــة مــفـــاهــيم وأبـــعــاد جــديــدة
لــلــحــضــارة ,فــقــد أصــبح اإلنــســان
ـتـحـضـر الـزراعي والـصـنـاعي هـو ا
وكل من بقي فـي الطـور األول أمسى
متخلـفاً حتى وإن كان يُـعدُّ حضاريا
بالنـسبة الى الـطور السـابق لطوره.
والــيــوم مع دخــول الــبــشــريــة طــور
احلضـارة الـرقمـيـة اإللكـتـرونيـة فإن
حـضارة جـديـدة قد انـبـثـقت ترى أن
من يـــــبـــــقـى جــــامـــــدًا فـي الـــــطــــور
الــثـــاني(احلـــضــارة الـــصـــنــاعـــيــة)
سيعـتبر مـتخلـفاً حتى وإن كـان يُعدُّ
سابقا متحضـرا بالنسبة الى الطور
الـزراعـي الـسـابـق لـطـوره. لــكن هـذا
لــيس كل احلــضــارة بل هــو جــانــبـا

منها.   
في اجملاالت األخرى غـير التـقنية أو
اديـة حـصـلت أيـضـا حتوالت غـيـر ا
وتـــــغـــــيّــــرات كـــــبـــــرى. فـي اجملــــال
الــســيــاسي كــان شــكل احلــكم أكــثـر
عمـوميـة في البـداية بـسبب قـلة عدد
الـسـكـان فـقـد كـان األغـلب إن لم يـكن
اجلمـيع يشتـركون في عـملـية احلكم
وإدارة األمــــــــور وهـي حــــــــضــــــــارة
ـقـراطـيـة األولى  الـتي تـطـورت الـد
ديـنة. إال أن الى حضـارة الدولـة - ا
تــعــقـد احلــيــاة اإلنـســانــيـة دفع الى
ظـهـور أنـظـمـة احلـكم الـقـوية والـتي
: قسمّت اجملتمع البشري الى قسم
األول األقـــلــيـــة وهم احلـــكـــام الــذين
ــــنـــحــــون صـالحـــيــــات كــــبــــيـــرة
تــسـتــوجـبــهـا حــاجـات اجــتـمــاعـيـة
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة. فــقــد كــانت
أنظمة الري في اجملتـمعات الزراعية
الــتي تــعــتــمــد عــلى األنــهـار والــتي
دن األولى ,كانت كانت مهـد ظهور ا
تتطلب قـدرة على إجبـار الناس على
ـهـام تتـطلـبهـا عمـليـة الري القـيام 
نظمـة. والثاني األكثـرية وهم بقية ا
اجملـتـمع الـذي يـتـمـتـعون فـي مقـابل
طــاعـتـهم لــلـحــاكم بـاخلــدمـات الـتي
يقـدمهـا احلـاكم وال سيّـما حـمايـتهم
وتــنـــظــيم شــؤونـــهم وهي حــضــارة
ــفـــهــوم الــدولــة أو الـــظــهــور األول 

الدولة  –الفرد أو الدولة  –األقلية.
لم يــكن األمـر يـســيـر دائـمــا بـاجتـاه
األحـسن واألفـضل وسـنـرى آثار ذلك
عـلى تـعــريف احلـضـارة الحـقـاً. فـقـد
حتــولت هـذه الــصـيــغـة الى صــيـغـة
حــكم اســتـبــداديـة وقــاسـيــة عـنــدمـا
أصـبح احلـكـام يـرغـبـون في تـعظـيم
ســـلــطــتــهم وســلـــطــانــهم وتــوريــثه
ألبــنــائــهم من بــعــدهم فــعـمــدوا الى
تـبــريـر سـلـطــتـهم بـاألســاطـيـر الـتي

وفرها لـهم الكهـنة أو بتـعاليم ديـنية
عـــمــد بــعـض وعــاظ الـــسالطــ الى

تقريرها لهم وخداع الناس بها. 
    حتول الوضع الى األكـثر خطورة
وتــســلـــطــا عــنــدمــا وصل األمــر الى
اعــتـبــار احلــاكم نـفــسه إلــهـاً أو ابن
اإلله أو نائبه أو احلـاكم بأمره. وفي
هــذه احلــالــة أصــبح الــنــاس مــجـرد
لوكون لـلحاكم يـفعل بهم ما عبيـد 
يــشـــاء. تــلك كــانـت حــضــارة احلــكم
ــلـكي الــفــرعـونـي أو االسـتــبــدادي ا

طلق. ا
مـع كل ذلك ال يـــنـــبـــغي الـــنــظـــر الى
ـنظار هاتـ الصيـغتـ من احلكم 
عــالم الـيــوم والـعـقــلـيــة الـسـيــاسـيـة
احلــديــثـة. واليــجب أن نــعــتـبــرهــمـا
صــيــغــتــ ســلــبــيــتــ وســيــئــتــ
ــطـلق ,فـقــد تـكــون هـنــاك عـوامل بـا
مـوضــوعـيـة فـرضت ضــرورة تـبـريـر
وإقـــامـــة احلــكم عـــلى شـــكل هـــاتــ
. لـعل طـبـيـعـة الـناس في الـصـيـغتـ
تــلـك الــعـــصـــور وقـــســـوتــهـم وعــدم
حتضرهم ونزوعهم لـلعنف والبطش
والـقــتل والـصـراعــات وسـفك الـدمـاء
واالعــتــداء عــلى أمالك اآلخــريـن قـاد
الى ضـــرورة فــرض نــظـــام حــكم من
. ولـعل هــذا الــنــوع من الـصــيــغــتــ
بـعـض نـظـريـات الــعـقـد االجــتـمـاعي
والسيّمـا نظرية تـوماس هوبـز تُنظّر

طلق. لكي ا بهذا االجتاه للحكم ا
ـكن النـظر الى هـات وبالـتالي قـد 
الصيغت بـشكل إيجابي إذا أدخلنا
ــــوضـــوعــــيـــة في هـــذه الــــعـــوامل ا
, احلساب. لكن ال ينـبغي الشك أيضاً
أن احلــكـــام قــد اســـتــغـــلــوا هـــاتــ
الـصــيـغـتــ من احلـكم في الــتـسـلط
عـــــــلـى الـــــــنـــــــاس وأمـالكـــــــهـم وفي
استعبادهم في مراحل زمنية طويلة.
 إال أن هذه احلـالـة لم تـدم وإن كانت
طـــويــلـــة جــداً ,فـــقــد كـــان لــلـــبــؤس
والــشـقــاء الــذي عـانــاه الــنـاس دورا
طلق. كبيرا في الـتمرد عـلى احلكم ا
كـــمــا أن الــتــحــوالت والـــتــغــيــيــرات
الـكــبـرى الــتي حـصــلت في اجملـاالت
األخرى كاجملال الفكري والديني كان
لــهـا آثــارا قــويـة في تــغــيـيــر مـوقف
ـساواة الـنـاس من احلـكـام. فـفـكـرة ا
بـ الـنـاس الـتي جـاءت بـهـا األديان
الـسمـاويـة ثم الفـلـسفـات الـتنـويـرية
في عــصــري الـــنــهــضــة والـــتــنــويــر
األوربي ,كـان لــهـا دورا كــبـيـرا في
ـلـوك مـن مـسـتـوى إنـزال احلــكـام وا
األلوهـية أو نـواب اإلله الى مسـتوى
الــنـاس اآلخــرين وأنه الحق لــهم في
ــوافــقـــة الــنــاس حـــكم الــنـــاس إال 
أنفسهم. وهي مرحلة حضارة الدولة
 –األمة. واليوم هناك حتول سياسي
كـبـيـر ومـهم جـداً هـو الـتـحـول نـحـو
ــيـة أو الــدعـوة الى احلــكــومـة الــعـا
ـية سنـذكر أسـسه بشكل الدولة الـعا

عام الحقاً.
وفي ضــوء هـذا الـتــطـور الــتـاريـخي
للحـضارة هنـالك تعريـفان للـحضارة
ـفردة احلـضارة , ـعاصـر  ـعـنى ا با

األول: يـــرى فــيــهـــا كــيــان مـــتــحــقق
خـــارجي مـــتـــبـــلــــور ومـــكـــتـــمل في
وجـودات مـاديـة ومعـنـويـة وثـقـافـية
ذات جوهر محدد. الـثاني: يرى أنها
سيرورة مـستـمرة في حيـاة االنسان
فردا ومـجـتمـعاً  ,وهي مسـتـمرة في
التـكـامل رغم التـحـديات والـتوقـفات
والـتـراجـعــات بـعض األحـيـان. وكال
الـــتــــعـــريــــفـــ نــــاظـــر الـى الـــواقع
ــــفـــــهــــوم اخلــــارجـي ولــــيس الـى ا
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ــكن الـقــول أن تـعــريف أحـد كــبـار
األنـثــروبـولـوجـيــ اإلجنـلـيـزي إي.
بي. تايـلور مـصداق لـلتـعريف األول
لــلــحــضــارة حــ يــقـول »هي الــكل
ــــعـــرفـــة ـــركب الــــذي يـــشــــتـــمل ا ا
والعـقائـد والـفن واألخالق والقـانون
والـــعــرف وكل الـــقــدرات والـــعــادات
األخرى الـتي يكـتـسبـها اإلنـسان من
حــــيث هــــو عـــضــــو في اجملــــتـــمع«
)٢)تنـدرج تعـريفـات آرنولـد تويـنبي
وأزوالــد اشــبــيــنــجــلــر وصــمــوئــيل
هــنـتـيــنـغــتـون وغـيــرهم لـلــحـضـارة
حتـت هــذا الـــتــعــريـف لــلـــحــضــارة.
تويـنبي يـعرفـها بـاعتـبارهـا كائـنات
حية ثابتة تخضع للوالدة والنمو ثم
ــــوت. وبـــــتــــصــــور االنــــحـــــدار فــــا
احلـضـارات بـهـذا الـشـكل فـلن تـكون
غـيـر كـيانـات مـنـغـلقـة عـلى أنـفـسـها
بـشكـل أساسي ,وقـلـمـا تـنفـتح عـلى
االفـــــتـــــراضــــات والـــــتـــــرابـــــطــــات.
واشبيـنجـلر يرى أنـها الثـقافات(3).
وهـنتـيـنـغتـون يـعرفـهـا أنـها الـكـيان
الثـقـافي األكثـر اتـساعـاً ويـفتـقر الى
ــــيــــز الــــبـــــشــــر عـن بــــقــــيــــة مـــــا 
األنواع..وتعرف بعناصر موضوعية
مشتركة مثل الـلغة والتاريخ والدين
ـؤســســات والــتــمـاثل والــعــادات وا
الـذاتي لـلنـاس...وتـمـثل احلـضارات
(األنـا) الكـبـرى الـتي نـشعـر داخـلـها
وكأنـنـا في بيـتـنا الـثقـافي مـتمـيزين
ــــــــثـل اآلخـــــــر بـــــــذلـك عـن كـل من 

هناك(4).
كن اعـتـبار تـعـريف ميـتـيو بـينـمـا 
أرنـولـد مــصـداقـا لـلـتــعـريف الـثـاني
حـيث يـعـرفـهـا: بـأنـهـا عـمـلـيـة تـرقّي
نـحـو الـكـمـال اإلنـسـاني تـتم بـتـمـثل
أفــضل األفـكــار الـتي عــرفـهـا الــعـالم
وبــتـطـويــر اخلـصــائص االنـســانـيـة
ميـزة. ويرى أن احلـضارة الديـنية ا
 –لـــكــــونـــهـــا تُــــعـــلّم االســــتـــقـــامـــة
واالنــضــبــاط  –تُــســاهم الى جــانب
احلضـارة الـعـلمـانـية  –التي تـبـلور
ــوضـوعـيـة  –في تـرقـيـة احلـقـائق ا
احليـاة اإلنسـانية(5).يلتـقي مع هذا
الـتـعـريفِ ,الـتـعــريفُ الـذي يـرى في
احلـضـارة أنـهـا الـظـهـور الـتدريـجي
لـإلنــســـان وانــفـــصـــاله عن احلـــالــة
احلـيــوانـيـة. وكـذلك تـعــريـفـهـا أنـهـا
نتـاج جهـد جمـاعي بذلـته االنسـانية

جمعاء(6).
الـــتـــعـــريف األول يـــضـــرب أمـــثـــلـــة
لـلـحـضــارة فـيـقـول مـثال ,احلـضـارة
االسالمــيــة  ,احلــضــارة الــهــنــديــة,
احلــضــارة احلـــضــارة الـــغــربـــيــة  ,
الـصـيـنـيـة ,حـضـارة بالد الـرافـدين,
ـــصـــريـــة, حـــضـــارة الــــفـــراعـــنــــة ا
احلــضـارة الــرومــانــيـة  ,احلــضـارة
الـيـونـانـيـة وغـيـرهـا من احلـضارات
التي شهـدها كوكب األرض وعـاشها
االنسـان ومـازال يعـيش في بـعضـها
الى اليوم. وهذه احلضارات كيانات
متحققة في اخلارج وجدت وانقرض
بعضها وبعضها مازال قائما. وهذه
احلــضــارات مــخــتــلــفــة في قــيــمــهـا
ومــبــادئــهــا وأفــكـــارهــا ونــظــرتــهــا
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للـوجود واحلـياة واالنـسان وإن كان
لهـا بعض الـتـماثل في بـعض األمور
عتقـدات . فهي حضـارات متعددة وا
وكل واحدة مـنها لـها مـسار وجودي
واجــتـــمـــاعي مـــخـــتــلـف عن مـــســار

األخرى.
    الـــتــعـــريف الــثـــاني لــلـــحــضــارة
يــــخـــتـــلـف مع الـــتــــعـــريف األول في
ستخلصة منه ,فاحلضارة النتائج ا
فيه واحـدة غيـر مـتعـددة بل هي فعل
انـسـاني مـســتـمـر يـقـوم به االنـسـان
فـردا ومـجـتـمـعـا منـذ أن وعـى نفـسه
ووجوده ,وكل حـضـارة تــمـثل نـقـلـة
نوعـية كبـرى في هذا الـفعل الـبشري
ـسـتـمر ,حـتى وصـلنـا الى الـدائم وا
ــعـــاصــرة. احلــضـــارة الـــكــونـــيـــة ا
ـتـعــددة مـتــحـدة في فــاحلـضــارات ا
اجلـوهــر والـهـدف والـوظــيـفـة. إنـهـا
تعـمل علـى حتسـ وتهـذيب وترقـية
االنــســان في فــكـره وســلــوكه في كل
مــجـــاالت احلـــيـــاة االنـــســـانــيـــة من
أصغرها شـأناً الى أعظـمها وأعالها
وأهمهـا وأكبرهـا أثرا مكـاناً وزماناً.
وهــكـذا يــســتـمــر الــفـعل احلــضـاري
االنــســانـي في عــمــلــيــة مــتــصــاعـدة
ومــتــكــامــلــة التــقف عــنــد حــد مـادام
االنـسان قـابال لـتـحـقق كـمـاالت أعلى
وأرقى في الفكر واألخالق والسلوك.
ـــعـــنى األول قــد     احلـــضـــارات بــا
تــتـــصــارع وتــدخـل في حــروب وهي
لـذلك قـد ال تـعـبـر عن أحـسن مـا لـدى
اإلنـسان فـقط بل قـد تـعـبـر عن أسوء
مــا فــيه. فــاحلــضــارة ال تــعــني فــقط
اجلـــوانب احلــــســـنـــة واجلــــمـــيـــلـــة
ا قـد تعكس هـذبة من الـبشـر وإ وا
أيـــــضـــــا غــــرورهـم وطـــــغــــيـــــانـــــهم
واستبدادهم وهمجيتهم ووحشيتهم
وهــــو أمــــر يــــتــــنــــاقـض مع فــــكــــرة
احلـضـارة الـعــالق في األذهـان ولـكن
ـــفــهــوم األول لــهــا يــســتــلــزم هــذه ا
الــنـــتــائج. وهــو نــاجـم عن الــنــظــرة
ـعـيـاريـة لـلـحـضـارات الـقـيـمــيـة أو ا
بـعــضـهـا جتـاه الــبـعض اآلخـر. فـكل
حـــضــارة تــرى أنــهــا تـــمــثل اخلــيــر
والــصالح والــفـضــيــلـة وأن غــيــرهـا
ـــثل عـــنـــوانــا لـــلـــشـــر والـــفـــســاد
والرذيلة ,وفي هذا اجملال قد تتدخل
صالح السياسـية واالقتصادية في ا
تـــــــكــــــريـس هــــــذه الـــــــتــــــصــــــورات

وتضخيمها. 
ــفـهــوم الـثـانـي هـو الــذي تـقـوم إنّ ا
على أسـاسه الدعـوات التي تـقول أن
عـــالـم الـــيــوم هـــو عـــالـم احلـــضــارة
الكونية الـواحدة وتدعو على أساس
ـية ذلك الى تـأسيس احلـضـارة العـا
ي الــتي تــطــالب بــبــنـاء مــواطن عــا
يـــتـــجـــاوز حـــدود مـــفـــهـــوم الـــوطن
فاهيم والدعوات الضيقة(7) . هذه ا
مــــــاكــــــان لــــــهــــــا أن تــــــظــــــهــــــر من
جـديد(بـاعـتـبـار أنهـا كـانت مـوجودة
ا) بـعد أن خفت صـوتها بـظهور قد
الدولة القوميـة لوال دخول البشر في
طور احلـضارة اإللـكتـرونيـة الرقـمية
وتقنيـات االتصال احلديـثة جدا عبر
االنترنت. كـما أن الـتحول الـسياسي
احلـالـي هـو الـذي يــتـنــاسب مع هـذا
الــطــور حــيث تــطــرح بــقــوة دعـوات

ية.  كثيرة الى إقامة احلكومة العا
لــقـد كــتب الـدكــتـور بــطـرس بــطـرس
غــــالي كــــتـــابــــاً عـــام  1957ســـمّـــاه
ـيـة و إعـادة طبـعه احلـكـومـة الـعـا
عـــام 1992 عـــنــدمـــا أصـــبح األمــ
ــتــحـدة  ,تــنـاول فــيه الــعــام لأل ا
جـــانـــبـــهـــا الــــفـــكـــري الـــفـــلـــســـفي,
والـتـطـبـيـقي الـعـمـلي ,وبـدا مـنهـجه
ــقـارن في حــرصه عـلى الـتــاريـخي ا
درسـة األوربـية, تـناول الـفـكرة فـي ا

بــدايــة عـقــد الــتـســعــيـنــات فـازدادت
معدالت البطالة الـظاهرة مع البطالة
قنعـة التي كان يـعيشهـا االقتصاد ا
ــكـن ان نــقـــول ان الــعــراق وبـــذلك 
شهـد مشـكلة الـتضـخم الركـودي منذ
بــدايــة الــتــســعــيــنــات   والــتي اهم
اسبـابهـا اوال تدمـير جـانب كبـير من
الـبـنـيــة االقـتـصـاديـة والـتـحـتـيـة في
احلـروب وتـأثيـر احلـصـار   وثـانـيا
االنـخـفـاض احلـاد في اسـعـار النـفط
حـــتى وصل 7 دوالرات لــــلـــبــــرمـــيل
الــواحـــد ثــالـــثــا اتـــبــاع ســـيــاســات
واجراءات  كطـباعة العـملة الـعراقية
بـدون غـطـاء مـن الـعـمالت االجـنـبـيـة
واجـهة الصـعبـة كأجـراء اظطـراري 
مـشكـلـة السـيـولـة النـقـدية (الـتـمويل
ـــيل الــــزائـــد بـــالــــعـــجــــز) وكـــذلـك ا
لـلـتــصـنـيع الـعـســكـري عـلى حـسـاب

دنية ..  الصناعة ا
ـشكلـة بخاصة وهكذا تـفاقمت هذه ا
بــعــد الـغــزو الــعـســكــري عـام 2003
والـــذي  فــــيه تـــدمــــيـــر الـــبــــنـــيـــة
االقـتـصـاديـة والـتـحـتـيـة في الـبالد 
وبـالــرغم من الـزيــادات الـكــبـيـرة في
اسعار النفط  حيث تذبذبت معدالت
التضـخم وبلـغت كمـا يشيـر صندوق
ـئة بـ عامي النـقـد الدولي (14) با
(2000-2014) وتــفــاقــمت مــشــكــلـة

الـــكــســـاد فـــهـــو يـــؤدي الـى تـــزايــد
مـعـدالت الـبــطـالـة وانـخـفـاض حـجم
النـاجت احمللي وبـالتـالي تزايـد حالة
الــفــقــر في اجملــتــمـع  وهــذا ايــضـا
شـــهـــدته الـــعـــديـــد من دول الـــعـــالم
ـاضي . ومـنـذ بـخــاصـة في الـقــرن ا
اضي شهدت عدد سبعينات الـقرن ا
مـن االقــتــصــادات مــشــكــلــة جــديــدة
جـــمــعت بــ مـــفــهــومي الـــتــضــخم
والـكسـاد وهي الـتـضـخم الـركودي 
تـحدة ودول بخـاصة فـي الواليـات ا
اوروبــا الـغـربــيـة  ثـم انـتـقــلت هـذه
شكلة للدول النامية ومنها العراق ا
وذلـك بــــعـــد ان عــــانـى الـــعــــراق من

مشكلة  التضخم . 
حـــيث شــهـــد الــبـــلــد قـــبل االحــتالل
شـكـلة 2003 مـعدالت عـالـية لـهـذه ا
ابان فترة احلـرب العراقيـة االيرانية
ـــعـــدالت في زمن وتـــفـــاقــمـت هــذه ا
احلــصـار االقــتــصـادي حــتى بــلـغت
االعــــــلى  فـي مـــــنــــــتــــــصف عــــــقـــــد
الـتـسـعـيـنـات بـحـيث كـادت ان تـقود
النهيـار النظـام النقـدي واالقتصادي
لـوال بـعض الـسـيـاسـات واالجراءات
واهـمـهـا نـظـام البـطـاقـة الـتـمـويـنـية

الذي حال دون ذلك .  
ورافــــقت ذلـك مــــشــــكــــلــــة الــــركــــود
االقـــتــصــادي وبـــشــكل واضـح مــنــذ

 الــتــضــخم الــركــودي الــذي يـســمى
أيــضـا ( الــكــسـاد الــتــضـخــمي) هـو
مـشكـلـة اقتـصـادية مـركـبة مـعـاصرة
ـــتـــقـــدمـــة تـــواجه االقـــتــــصـــادات ا
والــنـامـيــة   جتـمع بــ مـشـكــلـتـ
ـت مـتنـاقضـت هـما الـتضخم قد
والــركـود  فــاألولى تــعـني االرتــفـاع
ـــســــتـــوى الـــعـــام ـــتـــواصـل في ا ا
لألسـعــار  الـنـاجت عن تــزايـد الـطـلب
عروض الكلي الفعال قياسا حلجم ا

السلعي الكلي احلقيقي.
ـثل حـالـة تسـبق أمـا الـركـود فـهـو 
مــشـــكـــلــة الـــكـــســاد  الـــذي يـــعــني
ـسـتـوى الـعـام لالسـعار انـخـفاص ا
الـنـاجت عن انـخـفـاض الـطـلب الـكـلي
ــعــروض الــفـــعــال قــيــاســا حلــجم ا
السـلـعي الكـلي احلـقيـقي  وكالهـما
يـــــقـــــودان الى عـــــدم االســـــتـــــقــــرار
االقـتــصـادي الـذي يــؤثـر سـلــبـاعـلى
احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـية .
فـــالــتــضـــخم يــؤدي الى انـــخــفــاض
الـقـيــمـة احلـقـيـقـيــة لـلـنـقـود ومن ثم
انــخـفــاض الـدخل احلــقـيــقي لـلــفـرد
والدولة وبـالتالي اذا اصـبح تضخم
ـا جـامح اي غـيـر مــسـيـطـر عـلـيه ر
يقود الى انهيار النظام النقدي ومن
ثم الــنــظــام االقـتــصــادي  وهــذا مـا
شهـدته الـعـديد من دول الـعـالم . أما

بـخاصـة الـضـرائب  والـرسـوم بسب
الي.  الفساد االداري وا

وارد 2- االثر الـسلـبي في تشـغيل ا
ـالـيـة ـوارد ا االقـتـصـاديــة ومـنـهـا ا
هربـة خارج البالد  او الـتي تتجه ا
ضاربـة كبيع وشراء الى نشاطـات ا
العقارات التي حتقق ارباحا سريعة
بــدال من تـــشــغـــيــلــهـــا في انـــشــطــة

اقتصادية سلعية . 
ــزيـد من الــضــعف في اجلــهـاز 3- ا
االنــتــاجي الــذي يـتــضح فـي ضـعف
االنــتـــاج غــيــر الـــنــفـــطي بـــخــاصــة
الــزراعي والـصــنـاعـي  وكـمــا تـوقع
الــــبـــنك الـــدولـي من ان انـــخـــفـــاض
الــنــاجت احملــلي االجــمــالي لــلــعـراق
ئة هذه السنة  سيصل الى 9. 7 با
ـزيـد من الـبـطـالة الـتي  وكـذلك في ا
بدات تقترب من نصف عدد القادرين
عـــــلـى الـــــعـــــمـل  والـــــتـي زادت من
مــســـاحـــة الـــفــقـــر في الـــبالد الـــتي

اقتربت من نصف حجم السكان . 
4- تـزايد اسـعـار الـسـلع واخلـدمات
وبـخـاصة الـضـروريـة مـنـها  في ظل
ضـعف سـيـطرة اجلـهـات احلـكـومـية
ا زاد من كلفة معيشة الناس .    
ولــذلك اصـبـحـت مـشـكــلـة الــتـضـخم
الـــركـــودي فـي الـــبالد فـــعال بـــوابـــة
لـالنــهــيــار الــنــقــدي و االقــتــصــادي
واالجــتــمــاعي .. ويــصــبح عـالجــهـا
ـكـن عالجــهـا ضــرورة حــيــاتــيــة ال
بدون ان  تعتمد اخلطط االقتصادية
ـتـوســطـة والـطـويـلـة  الـقــصـيـرة وا
1. االمــــــــــــد وذلـك مـن خـالل اآلتـي : 
تـنـمـيـة االقـتـصـاد من خالل تـنـشـيط
ا القطـاعات الـسلعـية واخلدمـية و
يـجـعل االقتـصـاد مـتـنـوع ونـشيط ال
يعـتـمد عـلى استـخـراج النـفط اخلام
ـا جــعل هـذا الـنـفط في فـحـسب وا
ـشـاريع خـدمــة الـتـنــمـيـة بـخــاصـة ا
ـتـوســطـة  ألنه احلل الـصــغـيــرة وا
االهم لـــزيــادة االنـــتــاج الـــذي يــزيــد
عروض الـسلـعي والذي يؤدي الى ا

البطالـة بخاصة بـعد قرارات احلاكم
ـر) بـتـسـريح ـدني االمـريـكـي (بـر ا
اجليش العـراقي   واالجهزة االمـنية
ووزارة االعالم والتصنيع العسكري
ـؤسـســات . وبـعـدهـا وغـيــرهـا من ا
أخذت البطالة بالـتزايد الفلكي حتى
وصـلت كــمـا يـشـيـر صــنـدوق الـنـقـد
ــئـة من الـدولي الى اكــثـر من 40 بـا
الـشــبــاب عـام 2019 وادى  ذلك الى
تـزايـد نـسـبـة الـفـقـر في الـبالد حـتى
ـــئــة وصـــلت الى اكـــثـــر من  41 بـــا
بخاصة في مـحافظـات جنوب البالد
. وجتــدر االشــارة الـى ان الــنــســبــة
ئـويـة للـعـاملـ في اجـهزة الـدولة ا
الى حـــــجم الــــســـــكـــــان  في الــــدول
تقدمة اقتصاديا وفِي معظم الدول ا
ئة  بينما النامية ال يتجاوز (1) با
في الـعـراق فـإن هـذه الـنـسـبـة تـصل
ــئــة حــيث  يــصل عــدد الى (10) بــا
هــؤالء الــعـــامــلــ الى قــرابــة (5.3)
مليون شخص  وهـذا خلل كبير في
الـعالقـة بـ حـجم الـعـامـل وحـجم

السكان .
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وخالل هــذا الــعـام 2020 والســبـاب
عــدة اهـمـهــا انـهـيــار اسـعــار الـنـفط
واجلـائحـة كـورونـا تزايـدت مـعدالت
الــــتـــضــــخـم الــــركــــودي في الــــبالد
واصــبـحت تــشــكل تـهــديـد لــلـحــيـاة
ـا االقــتـصــاديـة واالجــتـمــاعـيــة ور
تـنــذر بـانـهـيـار نــقـدي واقـتـصـادي 

وذلك من خالل مالحظة اآلتي:
وازنة الـعامة 1- تزايد الـعجـز في ا
بخاصـة بتزايـد النفـقات التـشغيـلية
ـئـة من هذه التـي وصلت الى 70 با
ـــكن تـــخــفـــيض ـــوازنـــة والـــتي  ا
النسـبة االعظم مـنها اذا مـا اعتمدت
الدولة القانون والعـدالة االجتماعية
بـخاصـة ضـخامـة رواتب الـرئـاسات
الــثـالث ومـــلـــحـــقــاتـــهـــا والـــرواتب
زدوجـة وغيـرها  . ومع تـزايد هذه ا
النفقـات انخفضت االيـرادات العامة
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بغداد

واحدة من اهم الـتـحديـات التي تـواجـة مؤسـسات الـدولـة واحلكـومة
ـوظفـ  فـسيـاسة العـراقيـة هي الـزيادة الـكـبيـرة جدا" فـي اعداد ا
دروس قد تسببت بزيادة كبيرة في فرط وغيـر ا التعي احلكومي ا
ـوظف اعداد مـوظفي الـدولة  ففـي الفتـرة قبل 2003 كان اعداد ا
احلكوم في الـعراق تقارب 850 الف موظف  بيـنما قـاربت اليوم
عـلى  الـ 4.5 مــلــيــون مــوظف في 2020  اي تــتــجــاوزت اخلــمس

اضعاف . 
ـفــرط" الى عـدة عـوامل تـرجع اســبـاب سـلــوك سـيـاســة "الـتـعــيـ ا

اقتصادية وسياسية على رإسها  : 
رتفع - االزدياد الكبير في عدد السكان والنمو السكاني السنوي ا
ودخول اعداد بشرية كبـيرة سنويا" الى سوق العـمل مطالبة بفرص

عمل  
- اسباب اقتصادية تتعلق بزيادة اعداد البطالة نتيجة توقف وركود
العـديـد من االنشـطـة في الـقطـاعـات اخلاصـة الـزراعيـة والـصنـاعـية

والتجارية منها منذ 2003. 
- اسـتـمـرار الـضـغـوطـات الـشـعـبـيـة عـلى احلـكـومـة لـتـوفـيـر مـقـاعد

وظيفية جديدة .
ركزي .  - سوء التخطيط واالدارة ا

- اسبـاب سـيـاسـيـة منـهـا  اسـتـخدام "الـتـوظـيف احلـكـومي" كاداة
لرشي الناخب خالل الفترات التي تتزامن وتسبق االنتخابات  . 

- استخـدام غالـبيـة االحزاب السـياسـية الداة "الـتوظـيف احلكومي"
كــمـمــارســة لــتــمــويل االحــزاب من خالل االبــتــزاز وبــيع الــدرجـات
الوظيـفية عـلى اختالف تدرجـها في الـهرم الوظـيفي احلكـومي وكما

هو معروف .
- اسـبــاب ســيـاســيـة اخــرى هي اســتـخــدام ســيـاســيــة "الـتــوظـيف
ـلـتفـة عـلـى رقاب ـفـرط لـفك احلـبـال ا احلـكـومي" الـغـيـر مـدروس وا
احلـكـومـات مع كل تـظـاهـرات شعـبـيـة غـاضـبـة مـنـتـقـدة لـلـحـكـومات

واداءها .
 Uł—œ dO uð

هل من الواجب على احلكـومة االستمـرار بالتوظـيف وتوفير درجات
وظيفية مستحدثة ?

ـكن الي حـكـومـة في الـعـالم احـتـواء من وجه نـظـر االقـتـصـاد  ال 
درجات وظيفية لـكل القادرين على العـمل  فمهمة الـدولة تتباين ب

(رسم السياسات االقـتصادية  او توفـير البيئـة االقتصادية احلرة)
حـسب طـبــيـعـة الـنـظــام االقـتـصـادي الــذي تـتـبـنـاه الــدول ; لـتـوفـيـر
الفرصة للتقدم او النمو االقتصادي الذي يوفر الوظائف للعامل .
ـتـاز بنـسـبـة عدد مـوظـفـ عالـيـة جـدا" مـقارنـة بـاجـمالي فالـعـراق 
ــوظـفــ في جـمــيع الــقـطــاعـات   يــتـزامن هــذا الـتــضـخم اعـداد ا
ـؤسسـات احلـكومـية ومـؤسسـات القـطاع العـددي  مع سوء ادارة ا
وظف احلكومي بنسبة العام  لينتج لنا اخـيرا انخفاض بانتاجيـة ا
ـنـظـمـات الـدولـية بـ 10 دقائـق عمل كـبـيـرة جـدا"  قـدرتـهـا بـعض ا

يوميا" من اصل 8 ساعات ...!!
ومن سلبيات التضخم الوظيفي : 

ـا يـؤدي الى زيـادة - الـضـغط عـلى مـوازنـات احلـكــومـيـة الـعـامـة 
ـوازنات االسـتـثمـاريـة مسـببه ـوازنـات التـشغـيـليـة عـلى حسـاب ا با

نشاءات اخلدمية .  تقصير  في تقد اخلدمات وبناء ا
- خلل في البنى االدارية للمؤسسات احلكومية بسبب اتساع حلقة
وظف اجلـديد غالبا" ما حتاول االدارة دمجه الروت احلكومي  فا
ـهـام ــثـال بـدال" من ان تــكـون ا في الـسـلك االداري . عــلى سـبـيل ا
ـوظـف  اصـبحت الـيـوم موكـلة الى االدارية مـوكلـة الى اثـن من ا
عـشرة مـوظـفـ  في غـيـاب احـدهم او تـقصـيـره في اكـمـال مـهـامة
عاملة ) همة االدارية ( ا االدارية  تنقطع او تتأخر سلسلة اكمال ا

وتتعطل . 
- ولنـفس السـبب االخيـر اعاله  بسـبب التـضخم الـوظيـفي مقـارنة
وظف احلكومي حتى قدرت طلوبة  تقـل انتاجية ا بحجم االعمال ا

بـ 10 دقائق عمل من اصل 8 ساعات عمل يوميا" . 
وكلة للموظف  هي ـهام ا - الكسل والالمباالة والتأجيل في اداء ا
 ابـرز واوضح الـسـلـوكـيـات الـوظـيـفـيـة وواحـد من سـمـاته في حـالـة

التضخم الوظيفي . 
- غياب العدالة الوظيفية  يجب ان ننكر اجلهود االستثنائية لبعض
ؤسـسات احلكومـية ويتكـبدون جهد ثلون اعـمده ا وظف الـذين  ا

وظف .  اضافي كبير اذا ما قورن بنظرائهم من بقية ا
احللول : 

بالنـظر لعـدم قدره الـدولة واحلكـومة على انـهاء الـتعاقـدات الوظيـفية
ــقـــصــرين ــوظـــفــ او االعـــفــاء او تــســـريح  او حــتـى طــرد ا مع ا
والفاسدين منهـم  السباب تتعلق بـالقوان والتـشريعات  واسباب
مكن للحـكومة ان تتجه وتلجأ الى سياسية اخرى معـروفة   فمن ا
((التوسع وانشاء مؤسسات حكومية جديدة ومستحدثة)) ليتم نقل
هم ان تراعي احلكومة في وظف اليها  لكن من ا مجموعات من ا

وضحة ادناه :  هذا االمر الشروط ا
- ان تـعــطي اولـويــة السـتــحـداث مــؤسـســات قـطــاع عـام انــتـاجــيـة
(شـركـات انـتــاجي ) مع دراسـة جـدوى اقـتــصـاديـة  لـتــأسـيـسـهـا 
طاف لتصبح    "شركات ذات متنبئة بربحيتها  لتـنتهي في نهاية ا
تمـويل ذاتي وربـحـية" قـادرة عـلى ان تتـحـمل كـلفـة رواتب مـوظفـيـها
وربـحـيـة  تـرفع من كـاهل مـوازنـة الـدولـة اعـبـاء مـوظـفـيـهـا  وتـرفد

ميزانية الدولة باالرباح .
- ان تكـون االولـويـة  الـثـانيـة السـتـحـداث مـؤسسـات حـكـومـية ذات
اء والكهرباء طبيعة خدمية (مؤسسات بلـدية   مؤسسات خدمات ا
... الخ) لـلـمـحـاولـة من خاللـهــا لـتـأسـيس مـؤسـسـات جـديـدة بـنـظم
ة ذات ـؤسسـات الـقـد ادارية جـديـدة وكـوادر مـنتـقـاة وشـابـة من ا
االنـظمـة الـكالسـيـكـية الـتي تـعـاني من اعـتـمـادهـا على انـظـمـة كـهـلة

وروتينية  وافتقادها لقدرة مواكبة التطور االداري والفني . 
مكن ان تواجه احلكومة في خطواتها هذه  حتديات التمويل - من ا
ؤسسات  االساسية نـشاءات وابنية ا تضمنة  كلف ا الرأسمالي ا
ـصانع او البنى التـحتية وحتى اجلديدة   من االبنيـة او مسقفات ا
ــكـائن  بــاسـتـطــاعـة احلــكـومـة الـنــفـقـات الــرأسـمــالـيـة االخــرى كـا
هملة نـشاءات وعقارات الدولة ا واقع وا االستفادة من الكثير من ا
ـسـتـخـدمة  واعـادة الـنـظـر في اسـتخـدام الـكـثـيـر من مواقع وغيـر ا
الشركـات وعقـارات الدولة الـغير مـستـثمرة او مـستـغلة وتـخصيص

ستحدثة .  اجزاء منها للمؤسسات والشركات ا
ـسـتــحـدثـة حتــديـا" اخـر في ـؤسـســات ا - سـتـواجـه الـشـركــات وا
ـعدات كـائـن وا تـمـثـل بـا ـؤسـسـيـات ا الـتـمـويل الـتـشـغـيـلي لـهـذه ا
ــكن جتـاوزهـا عـبــر تـطـبـيق شــراكـات مع الـقـطـاع ـواد االولـيـة  وا
راحل االنـتاج اخملتـلفة او سـاعدة في االدارة  اخلاص لالدارة او ا
واد االولية باآلجل  او وسائل التمويل االستثماري اخملتلفة توفير ا
ـــصــارف االهـــلـــيــة وغــيـــرهـــا من االجـــراءات او الــشـــراكـــات مع ا

واحلكومية  وفق مبدأ التنافس وتساوي الفرص .

ــدرســـة االجنـــلــوســـكـــســونـــيــة, وا
ــدرســـة االسالمــيــة ,وخالل هــذه وا
ـؤلف ـتـابـعـة الـتـاريـخـيـة يـرصد ا ا
ـو الوعـي بضـرورة وجـود تـنـظيم
دولي ,وبـــــضــــرورة وجــــود نــــظــــام
لــتــســويــة الـصــراعــات والــنــزاعـات

بالطرق السلمية(٨) .
   إن مـــبـــررات إقــــامـــة احلــــكـــومـــة
ـيــة تــتـظــافـر يــومــا بـعــد يـوم الــعــا
ــيـة الـتي يـعــيـشـهـا ,فـاألزمــات الـعـا
الــــنـــاس وكــــوكب األرض تـــتــــطـــلب
يـاً استثنائياً لكي تعاوناً دوليا وعا
ـنظـمات تتـمكن الـدول والشـعوب وا
ناخ الدولية على حـلها. من أزمات ا
والفقر والركود االقتصادي واألوبئة
أو األمــــراض وأســــلــــحــــة الــــدمــــار
ــنـظــمـة ـة ا الـشـامل ,وقـوى اجلــر
واخملـــــدرات و..و..حــــــتـى ظــــــهـــــور
فايـروس كورنـا أخـيرا. كـلهـا عوامل
تـدفع نــحـو الـتــعـاون الـدولي اجلـاد
واحلــــقـــــيــــقـي وإال فــــإن اجلـــــمــــيع
سيشهدون انتحارا اجتماعيا هائال.
    لقـد اعتـبرت احلـضارة في الـقرن
ــشـكالت الــثـامن عــشـر مــثـاال وحالً 
وهذا ــطـلـقـة , ـلــكـيـة الـفــرنـسـيـة ا ا
ماكان جـليًا في تـطويرها األولي من
قبل ميرابو خطيب الثورة الفرنسية
الـــذي يــعـــتـــبـــر أول مـن اســـتـــخــدم
ــفــهــومــهــا مـــصــطــلح احلــضــارة 
احلـــديـث عـــام  1756في كــــتـــاب له
بعـنوان صـديق اإلنسـان أو معـاهدة
الـسـكـان. وقـد  أيـضـا تـوضـيـحـها
بـــعــد ذلك من قـــبل فالســـفــة آخــرين
ـرء فـقط الى بـشـكل عـام. ويـحـتـاج ا
قــراءة كــتـــابه لــيــدرك أن احلــضــارة
بوعـودهـا باحلـرية تُـقَـدَّمُ باعـتبـارها
ـال ــلـحــة: ا ــشـاكـل الـعــصـر ا حال 
والــضــريــبــة والــتــجــارة والــســكــان
والـــســيـــاســة اخلـــارجــيـــة ومــا الى
ــــكن الــــقـــول أن ذلـك(٩) . ولـــهــــذا 
احلــضــارة الــيــوم تــعــد أيــضــاً حالً
ـلــحـة ولـكن لـيس ـشـاكـل الـعـصـر ا
عـــلـى مــــســــتــــوى دولــــة واحـــدة أو
مـــجــمــوعــة دول بل عـــلى مــســتــوى

العالم كله وجلميع دوله وشعوبه.
—œUB*«

1-حس مؤنس احلضارة سلسلة
ـعـرفة الـعدد1 الكويت كتب عـالم ا

1987 ص13.
الــتـــغــيــر 2-مـــحــيي الـــدين صـــابــر
ـكتـبة ا احلضـاري وتـنمـيـة اجملتـمع
ص- 1986 بــيـروت ط2 الــعــصــريـة

ص41-40.
احلـــــضــــارة 3-بــــروس مـــــازلـــــيـش
تــرجـمـة: عــبـد الـنـور ومــضـامـيــنـهـا
ـعـرفـة ســلـسـلـة كـتـب عـالم ا خـراقي

ص 16. 2014 الكويت العدد412
صدر السابق ص32. 4-نفس ا

احلــضـارة- 5-نــصـر مــحـمــد عـارف
ــديــنــة:دراســة لــســيــرة الــثــقــافــة-ا
ــعــهـد ا ـفــهــوم ــصــطــلح وداللــة ا ا
ط٢ عـمان ي لـلـفـكـر اإلسالمي الـعا

ص21. 1994
الـــغـــرب والــعـــالم 6-كـــافـــ رايـــلي
الــقــسم األول تــاريخ احلــضـارة من
خالل مـــوضــوعــات تــرجــمــة: عــبــد
ـــشـــيـــري و هـــدى عـــبــد الــوهـــاب ا
سلـسـلة كـتب عالم السـمـيع حجـازي
ـعـرفــة الـعـدد90 الـكـويت 1985 ا

ص17.
7-بــروس مـــازلــيش مـــصــدر ســبق

ص12. ذكره
8-بـطـرس بـطــرس غـالي احلـكـومـة
ط بال ـــــعـــــارف دار ا ــــيـــــة الـــــعـــــا

ص6. 1992
9-بــروس مـــازلــيش مـــصــدر ســبق

ذكره ص30
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خـفض االسـعــار أي خـفض مـعـدالت
الــتـضـخـم  وبـالـوقـت نـفـسـه يـعـني
تـشـغــيل قـوة الـعـمـل الـعـاطـلـة الـذي
يؤدي الى خفض مساحة الفقر  . .2
ـالية تفـعيل الـسيـاست الـنقـدية وا
والــربط بـيــنـهــمـا في مــعـاجلــة هـذه
ـشـكـلــة في الـبالد  وذلك من خالل ا
ـالـية ؤسـسـات الـنـقديـة وا الـتـزام ا
ـصـارف ـركـزي وا بـخـاصـة الـبـنك ا
احلــكــومــيــة واالهــلــيــة بــالــقــوانــ
ة والتـشـريعـات وخـلوهـا من اجلـر
ـــالي واولــهــا والــفـــســاد االداري وا
ـثل بوابة الغاء مـزاد العمـلة الذي 
ــــال الــــعــــام  من الــــعــــمالت هـــدر ا

االجنبية الصعبة .
ؤسسات 3- اعادة هيكلة وتـطوير ا
ـصـرفـيــة بـخـاصـة جـهـاز ـالــيـة وا ا
ــا يـــؤدي الى تــزايــد الــضـــرائب و
حـــصـــيــــلـــة الـــضــــرائب والـــرســـوم

واجلبايات االخرى.
 4- تطوير نظـام البطاقة الـتموينية
وتـــوســيــعــهــا بــوصــفــهــا احــد اهم
مــعـاجلــة آثـار الــبـطـالــة والـفــقـر في
الـبـالد  ال سـيـمــا ان هـنــالك جتـربـة
ــكن ســـابــقــة نـــاجــحــة في الـــبالد 

االستفادة منها .
5- تـــشـــجــيع االســـتـــثــمـــار احملــلي
ــشــاريع واالجــنـــبي بــخــاصـــة في ا
الـزراعـيـة ( الـنـبـاتـيـة واحلـيـوانـيـة)
والصناعية  والزامه بتشغيل القوة
العاملة العراقية بعد اجراء تدريبها

وتأهيلها . 
نفلت للعمالة 6- ايقاف االستيراد ا
نافسة للعمالة العراقية . االجنبية ا
7- انـــشــاء صـــنــدوق تـــعــويـــضــات
البـطـالة تـخـصص امواله لـلـعاطـل

عن العمل . 
كن معاجلة وبتلك االفكار وغيـرها 
ــشـكــلــة اخلـطــيــرة وحتــقـيق هــذه ا
الـبـنـاء االقــتـصـادي وتـدعـيم الـبـنـاء
االجـــتــــمــــاعي وتــــعـــزيــــز احلــــيـــاة

نشودة .. السياسية ا
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يـتـحـدث الـكـاتب الـلـبـنـاني الـفــرنـسي أمـ مـعـلـوف عن كـتـابه األخـيـر "غـرق
احلـضـارات" الـذي يـسـلط فـيه الـضوء عـلى أحـوال الـعـالم الـراهـنـة خـاصاً
ـتـشــبث بـعـقالنــيـته في زمن الحـظ ا ـ الــغـربي والــعـربي بـواقــعـيـة "ا الــعـا

اجلنون".
ية الـفرنـسية أنـنا "لـسنا يرى الكـاتب اللـبنـاني أم معـلوف عـضو األكـاد
في عالم تـتـصارع فـيه احلـضـارات بل تنـهـار فيه احلـضـارات كلـهـا األقوى
ـهـزومـون في حـالـة تـراجع وفـي خـطر ـنـتـصـرون وا واألضـعف" ويـقـول: "ا

االنهيار".
يقـول معلوف إن الظلمـات التي اكتسحت العـالم راهناً بدأت في بالده لبنان.
ويعـود ذلك إلى أن الـعـالم الـعـربي اخـتار "الـطـريق اخلـطـأ". فـسبب إخالالت
حـركـة الـنـهضـة الـعـربـيـة الـتي بـدأت في مـنـتـصف الـقـرن الـتـاسع عـشر أن
اجملــتـمـعـات الـعـربـيـة لـم تـتـمـكن من االسـتـجـابــة الـفـعـلـيـة لـدعـوات اإلصالح
ـاضـي رافــضـة كـل مــا يــسـمـح لــهـا والــتــحــديث بل ظــلت مــشــدودة إلـى ا

ساهمة في احلضارة اجلديدة." با
ويروي مـعلوف كيف كـان شاهدا بـالصدفـة على حادثة بـوسطة عـ الرمانة
التـي كانت بداية للحـرب اللبنانية في  13أبـريل/نيسان  ?1975مـعتبرا "أن
احلرب انـتهت في لبنان ولكن الـعطب الذي أدخلته على الـنموذج اللبناني لم

ينته".
ويـعــتـبــر الـكــاتب الـلــبـنــاني الــعـروف مـعــلـوف أن "الــيـأس الــعـربـي بـدأ عـام
 ?"1967ويرى أن "العرب لم
ــة يـــتـــخـــطـــوا حلـــظـــة الـــهـــز
وإســــرائــــيل لـم تــــتــــمــــكن من
اإلفـالت من فـخ االنــــتــــصــــار
ألنـــهـــا اعـــتـــبــرت أنـــهـــا غـــيــر

مضطرة لتقد تنازالت".
وفــــــضال عـن ذلـك يــــــضــــــيف
مـعلوف: "الـعرب كانـوا ضحية
ـــة وإســــرائـــيل كـــانت الـــهـــز
ضـحيـة االنتـصـار" ويسـتبـعد
أي تـسـويــة لـلـصــراع الـعـربي
ــســتــقــبل اإلســرائــيـــلي في "ا

نظور". ا
ويـتــعـرض مــعـلــوف في "غـرق
ـــــا أســـــمـــــاه احلـــــضـــــارات" 
بـ"الـردة الــكـبـرى" فـي الـعـالم.
فمـنـذ بدايـة الـسبـعـينـيـات بدأ
الـــعــــالـم الـــغــــربـي كـــصــــانع
للـحضارة احلديثة يشـهد تدهوراً على مستـويات متعددة وشرعت األحزاب
واحلركـات اليساريـة والثوريـة في التراجع أمـام األحزاب اليمـينيـة واحملافظة
التي وصـلت إلى السـلطـة في بـريطـانيـا مع مارغـريت تاتـشر وفي الـواليات

تحدة األميركية مع رونالد ريغن. ا
أمــا في الــعــالـم اإلسالمي فــقــد ســمــحـت الــثــورة اإليــرانــيــة لــرجــال الــدين
ـتـشـددين بـالـصـعـود إلى كـرسي الـسـلـطـة. وكل تـلك الـتـحـوالت الـسـريـعة ا
والـفـجـائيـة أحـيـانـاً أدت إلى االضـطـرابـات اخلـطيـرة الـتي يـواجـهـهـا الـعالم
مـيتـة إن لم تـتوصل راهـنـاً والتي قـد تـغرق الـعـالم في الفـوضى الـقاتـلـة وا

كن. البشرية إلى إيجاد احللول الضرورية والناجعة في أقرب وقت 
»أين رحل عـالم أحالمنا? ما هو هذا العالم الذي يأتي?..«غالف كتاب أم

معلوف األخير »غرق احلضارات«
"أين رحل عــالم أحالمــنـا? مــا هــو هـذا الــعـالـم الـذي يــأتي?"......في كــتـابه
عروف أم معلوف الضوء على أحوال العالم راهنا اجلديد يسلط الكاتب ا

مركزا على التراجع الثقافي واحلضاري في العا الغربي والعربي.
يعـتبر الـكاتب اللـبنانـي أم معـلوف من أكثـر األصوات حضـورا ونفوذاً في
اجملـال الـثـقـافي في الـعــالم الـعـربي من خالل مـجـمـوعــة من  كـتـبه الـبـحـثـيـة
مـيزة على غـرار "احلروب الـصليـبيـة كما رآهـا العـرب" و"الهويـات القـاتلة" ا
وأعـمـاله الـروائـيـة "لـيـون األفــريـقي" و"سـمـرقـنـد" و"حـدائق الـنـور" و"صـخـرة

طانيوس" و"ساللم الشرق" وغيرها.
وفازت روايـته "صخـرة طانـيوس" بـجائـزة غونـكور في عام  .1993وفي عام

ه من خالل منحه جائزة أميرة أستورياس  ?2010 تكر

الــفــكـري واالدبي. ومـن هـنــا فـان
ـعــمـوري انـصــبت عـلى دراســة ا
مـتـابـعـة اجلـوانب الـفـكـريـة التي
ــــضــــمـــون تــــركت اثــــرهــــا في ا
الـــــروائـي اكــــثـــــر من اجلـــــوانب
الــفــنــيـــة الــتي اشــبـــعت بــحــثــا
ودراسة. يقـسم الكتـاب الذي يقع
في  285صــــفــــحــــة من الــــقــــطع
الــكــبــيـــر الى ثالثــة فــصــول هي
حصيلة االجتاهـات الفكرية التي
ـرحــلــة الـتي كـانت ســائــدة في ا
ـــوجب ـــؤلـــفـــة و حـــددتـــهـــا ا
هـــيـــكـــلــيـــة الـــدراســـة فـــان عــدد
ـوضوع ـبـاحث الـتي تـنـاولت ا ا
بـــلــغت  11مــبـــحـــثــا فـــضال عن

صادر.  اخلاتمة وا

التماهي في ترجمـة الشعر- معلقة
ـــوذجـــا امـــا د. امــــرؤ الـــقـــيـس  أ
مــاجــدة هــاتـــو هــاشم فــكــتــبت عن
(التمـاهي وجدلية اخلـفاء والتجلي
دونة الترجمية حلياة شرارة) في ا
ــلف نـــفــسه تــنــاول د. رضــا وفي ا
ـــوســـوي مــبـــحث ســـطــوة كـــامل ا
تـرجم كما النص وقـدرات تمـاهي ا
تـولـى أمـجـد حـمـيـد تـرجـمـة دراسة
عن الـلـغة الـفـرنسـيـة حمـلت عـنوان
(الـتـمــاهي .. غـايـة مــؤلف أم رغـبـة
?).وفـي ابـواب اجملـلـة االخـرى قـار
ــهــمـة نــقــرأ عــددا من الــدراســات ا
ـــــــواد واحلـــــــوارات فــــــــضال عـن ا
ـتـرجـمـة مـن بـيـنـهـا والـنـصــوص ا
دراسـة بـعنـوان اشـكالـيـة الفـلـسفي
والـيـومي والــهـامـشي لــعـلي حـسن

الــفــواز  واخـــرى حــمــلت عــنــوان
الــعـدو الـرئــيس في االدب الـروسي
احلديث ترجـمة هدى علي الـتميمي
ـــقــراطـــيـــةالــتـــرجـــمـــة  تــولت ود
ترجـمتهـا سمـيرة جبـار  عنبـر. كما
نـطالع عـروضـا لعـدد من الـكتب من
بـيـنـهـا كتـاب مـظـاهـر االختالف في
عاني القران الترجمـات االنكليزيـة 
الــــكـــر من تـــألـــيـف عـــلي يـــونس
الدهش وعـرض علـي الشـاعر فـيما
دونت نـوال علي افـكـارها عن كـتاب
ـوسوم (الكتابة حسب الله يحيى ا
اخلشـنة والكـتابة الـناعمـة)  ونقرأ
ايـــضــــا مـــوضـــوعـــا عـن تـــرجـــمـــة
ـان بــورخـوفـا لـلـقـرآن الـروسـيـة ا
الــــكــــر كــــتــــبـه عــــمــــار حــــســــ
اخلالـصي ومادت مـترجـمت عن

ـــرأة في االدب الـــفــرنـــسي مـــوقع ا
تـرجــمـة جـمــال عـبـد احلــكـيم وعن
عالقـة ريـنـيه شـار بالـبـيـر كـامو من
تــرجـمــة مـحــمــد كـر الــيـعــقـوبي.
وكــــتب الــــبــــاحـث شــــكــــيب كــــاظم
ســعـودي عن آخـر مـا كــتـبه الـطـيب
صـالح. كـمـا نـطــالع دراسـة لـلـنـاقـد
مــحــمــد يـونس بــعــنــوان (مــعـرض
جـــــثث بالسـم .. أدب الـــــقــــمـــــامــــة
واالبـــتــذال اخلـالق )  فــيـــمـــا كــتب
عـمـوري عن كـتاب احلـياة نـاجح  ا
لــــعــــبـــد االمــــيــــر اجملـــر.وفـي بـــاب
نــصـــوص. نـــقــرأ قـــصـــة قــصـــيــرة
بـعنـوان ماذا حـدث خالل الـعاصـفة
الثلجية? جلم هـي ترجمها جودت
جـالي  وقـصــيـدتـان لـلــشـاعـر بـول

فور بترجمة مصطفى البغدادي. 
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ضـمن سلـسـلة نـقـد التي تـصدر عن
دار الـشؤون الـثقـافـية الـعامـة صدر
حـديـثـا لـلـدكـتـورة صـبـا عـلي كـر
عمـوري كتاب بعـنوان االجتاهات ا
الــفــكـريــة في الــروايــة الـعــراقــيـة).
ـــدة – 1948 وغــــطـت الــــدراســــة ا
ـؤلــفـة ان الــعالقـة  .1980واكــدت ا
ب الـرواية والـفكـر عالقة تـالزمية
فـكالهـمــا نـتـاج اخملـيـلــة اجلـمـعـيـة
لـلمـجتـمع. واالولى جـزء من الواقع
االجـتمـاعي والثـقافي الـذي تنـخرط
فــيه ايــديـولــوجــيـا وهي بــالــتـالي
خــــطــــاب جــــمــــالي تــــمــــارس فــــيه
االيديـولـوجيـا سـلـطتـهـا الـتأثـيـرية
فـكـريـا ونفـسـيا وتـكـون في الـرواية

نـسقـا متـواريـا يخـفى خلف
اقـنـعـة سـرديـة مـخـتـلـفـة قـد
تــشي بــهــا لــغــة الـكــاتب او
طـريقـة بنـاء احداث الـرواية
او تقد شخصياتها. وترى
ؤلفـة الرواية العـراقية منذ ا
بواكير تأسـيسها عام 1928
بــدت اكــثــر وعــيــا وتــفــهــمــا
لــواقع اجملــتــمع الــغــارق في
اجلــهل والـــســبــات الــفــكــري
فــأخــذ يــوجه خــطــابه االدبي
تـنورة في صـوب الشـريحـة ا
اجملـتـمع بـغـيـة اسـتـنـهـاضـها
النــتــشـال اجملــتـمـع من واقـعه
ـــريــــر. كـــمــــا رأت ان تـــأثـــر ا
الـــروايــة بــالــفـــكــر اخــذ مــداه
االوسع في عـقـد اخلـمـسـيـنات
من القرن العشـرين اثر انفتاح
اجملتـمع الـعراقي عـلى ثقـافات
اال اخملــتــلــفــة عــبــر مــا كــان
يــصـله مــتــرجـمــا من نــتـاجــهـا
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ــنح لـــغــة األرقــام رونق هــنـــاك من 
الـشـعـر وحـ يـصـدر كـتـابـا جـديـدا
عهد عـراقي متخصص بـلغة األرقام
االقــتــصــاديـة واشــكــالـيــة الــعـمــلــيـة
السـياسـية في زمن  قل فـيه التـحليل
وزاد الــتـــنـــظـــيـــر عن تـــلك احلـــلــول
ــكن لـــلــحــكــومــة الــنــاجــعــة الـــتي 
الـعــراقـيـة االتــيـان بـهـا لــلـخـروج من
عــــنـق زجــــاجــــة األســــوأ في أزمــــات
اقـتـصـاديــة مـتـوالـدة بـسـبب تـذبـذب
كن ان ينتج من أسعار النفـط  وما 
جائـحـة كورونـا  يبـدو الـكتـاب الذي
بـــ أيــديــنــا بــعــنــوان ((االقــتــصــاد
الــعـــراقي  واشـــكـــالــيـــة الـــعــمـــلـــيــة
ـعــهـد الــسـيــاســيـة )) الــصــادر عن ا
هـذا الـعــراقي لإلصالح االقــتـصــادي
الفريق  البحثي الـذي يقوده الدكتور
ــشــاركــة أربــعـة  كــمــال الــبــصــري 
باحـثـ متـخصـصـ بفـروع العـلوم
ــالـيـة االقــتـصــاديـة لــلـســيـاســيـات ا
ــنح الــقـار والــنـقــديــة  واإلداريـة 
ـا كـان وما سـيـكون جـولة حتـلـيـليـة 
من وقـائع  في  احلــيـاة االقـتـصـاديـة
ـصـيري الـعـراقـيـة وعالقـة الـتـرابط ا
الـتي  انتـهت الى مـا انـتـهت اليه من
أزمـات  بــسـبب  إشــكـالـيــات مـفـاسـد
احملـاصصـة في الـعمـلـية الـسـياسـية

برمتها .
شـكالت  يـؤكـد الـبـصـري علـى ان ((ا
االقــتـــصــاديــة في الــعــراق بــالــقــوت
احلاضر ليست مشكلة ندرة الثروات
وال مشكلـة عدم توافق قوى وعالقات
االنـتــاج بــقـدر مــا هي ضـعف اإلدارة
السياسية ذلك الضعف الذي انعكس

على قلة اخلصوبة االقتصادية)).
ويـــكـــرر فـي  كـــتـــابه  مـــا ســـبق وان
سـمــعـته مـنه في نــدوات ومـؤتـمـرات
عـــلـــمـــيـــة فـي ســـنـــوات  مـــضت  ان
قراطي  للتداول السلمي عيار الد ا
للـسلطـة لم يتـرجم  فعـليـا الى حلول
ـصاحلـة الـوطنـيـة  لكي نـاجعـة في ا
تـثــمـر  تـلك اخلـصـوبــة االقـتـصـاديـة
ـتـلـكـهـا الـعـراق في  مـوارده الـتي  
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ـا يـجب   هـذه اخلالصـة في الـقـول  
ان يـــكــون   عــاجلـــهــا الـــكــتــاب  في
أربـعـة فـصـول  تـنـاول الفـصل األول
بــعـنــوان  ( الــقـطــاعـات  اإلنــتـاجــيـة
ـؤشــرات االقـتـصـاديــة الـذي كـتب وا
ــشــاركــة الــدكــتــور الــبــصــري  مع

ـــقـــارنـــة الـــدكـــتـــور  زيــــاد طـــارق  
تفصيـلية ما بـ العدالة االجـتماعية
حيث تعد الـعدالة  االقتـصادية جزءا
مدخالته منها  اذ تركز على اإلنتاج 
حق مشـاركـة االفراد في ومخـرجـاته 
عــمــلــيــة  اإلنــتــاج من اجل احلــد من
الـتـفـاوت الطـبـقي  وحـدد الـبـاحـثان
ثالثـة مـبــاد لـلـعـدالـة  االقـتـصـاديـة
ـشـاركـة في فـرص تـتـمـثل في مـبـدأ ا
مــتـسـاويـة مــجـتـمـعــيـا في الـعــمـلـيـة
اإلنـتـاجـية  ومـبـدأ الـتـوزيع لـعـوائد
العمليـة  اإلنتاجية  مـبدأ التصحيح
الي انحـرافات عـلى  معـدالت رفاهـية
اجملـــتـــمع  فــيـــمـــا  مــا زال الـــعــراق
يــصــنـف من ( الــدول الــهــشــة ) وفق
معايير  دولية جتسد  واقع البلد في
مؤشـرات الـتمـاسك من خالل  مـؤشر
االمـن ومـــؤشـــر الـــنـــخب احلـــزبـــيـــة
هيمنة على الـدولة ومؤشر مجموع ا
ــظــالم الــتي تــعـكس االنــقــســامـات ا
داخل اجملتمع ذاته  يضاف الى ذلك
الــتـــراجع االقــتــصـــادي في مــعــدالت
التضخم والبطالة وتالك الفجوة ب
ــدنـيــة وتــأثـيــرات كل ذلك الــريف وا
على هجرة العقول العراقية  ألسباب
ـؤشرات الـسـياسـية ا تـتـعلق بـا  ر
مــثل  مــؤشــر شـرعــيــة الــدولــيـة  من
خالل  انفتاح الدولة عـلى  مواطنيها
ــا يــظــهـــر جــلــيــا عـــلى مــســتــوى
اخلدمـات العـامة   وااللـتزام بـحقوق
االنــسـان وســيــادة الـقــانــون  األمـور
الــتـي تــعــكس مــؤشــرات الــضــغــوط
ــتــعــلق بــالــغـداء ــوغــرافــيـة  ا الــد
ـياه مـامـونـة االسـتخـدام وغـيـرها وا
من مــسـتـلــزمـات اسـتــدامـة احلـيـاة 
يــضـاف الى كـل ذلك مـؤشــر الــتـدخل
اخلارجي   ويؤكد الـباحثان على ان
ـؤشـرات عـلى  مـقـارنـة جـمـيع هـذه ا
عـــراق الـــيــوم  جتـــعــلـه يــظـــهــر  في
جداول التـقيـيم الدوليـة  يعاني  من
هشاشـة كبيـرة مقارنـة ببعض الدول
الريـعيـة  ( النـفطـية )مـثل السـعودية
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تــنـاول الــفــصل الــثـاني مـن الـكــتـاب
الذي  كتب شـراكة ب الدكـتور كمال
ابـصـري والــدكـتـور يـوسف االسـدي
تــفــاصــيل  مــســهــبــة  عن الــنــظــريـة
الهجينة للرؤية االقتصادية  العرافي
ــا أدى الى ظـــهــور ـــال  في ادارة ا
إشكـالية الـعجـز واليدن الـعام  وعدم

الـــقـــدرة عـــلى  تـــعـــظـــيـم  اإليــرادات
وتــرشـيـد الــنـفـقــات الـعــامـة وسـعى
الــبــحث الـى حتــلــيل كل مــفــردة  من
ـفردات ضـمكن  جـداول رقمـية هذه ا
لــتــوضــيح اإليــرادات الــعــامـة حــيث
ــــثل الــــنــــفط  %93.7وأســــالــــيب
ــوارد غـيـر الــنـفـطــيـة مـثل تــعـظـيم ا
اإليـرادات  من الـضــرائب  والـكـمـارك
وعـقــارات الـدولــة  فــضال  عن ضـبط
االنفـاق التـشغـيلي  لـترشـيد سـياسة
االنـفــاق احلـكـومي   وشــدد الـبـحث
عـــلى أهــمـــيــة االحــتـــراز الــدائم  من
تــقــلـــبــات  أســعـــار الــنـــفط كــاجــراء
ـــايــة   مـــطــلـــوب في اإلصـالحــات ا
إضــافـة الى رفـع  نـســبـة  مــسـاهــمـة
اإليرادات الـنفـطيةو بـالتـخصـيصات
االســـتــثــمــاريــة ومــغــادرة الــتــمــويل
باالسـاليب التـقلـدية وإصالح األجور
والـــرواتب  مـن اجل إحالل مـــوازنـــة
بـرامج  تـقـو األداء بدال  مـن برامج
الـبـنـود الـتـشغـيـلـيـة  واالسـتـثـمـارية
حــتـى تــتــمــكـن الــدولــة  من االتــيــان
ـعايـير  شـفافـية بخـطوات مـطلـوبة  
فـتـوحة  الـتي  لم يتـجاوز وازنـة ا ا
التزام العراق بها  نسبة  %3فقط !!

 اجلانب النقدي 
حدد الفـصل الثـالث من الكـتاب الذي
شــارك فـي كــتــابــته الــدكــتــور كــمــال
الــبــصــري والــدكــتــور فالح ثــويــني
ـفـترض مـفـهوم االسـتـقـرار الـنقـدي ا
لــــعــــراق الــــيــــوم ومــــحــــددات هــــذه
السـيـاسيـة ما بـ الـعجـز في صافي
ــوازنـة اإليــرادات الــكــلــيــة وعــجــز ا
الـعـامـة لــلـدولـة والـوضع الـسـيـاسي
واألمني الـذي تنـعكس تـأثيـراته على
معـظم اجلوانب االقتـصاديـة  يضاف
الى ذلك ضــعف الـبــنى الـتــنـظـيــمـيـة
واإلداريـــة والــتــقــنــيـــة  لــلــمــصــارف
ــــؤســـســـات ذات وضــــعف كــــفـــاءة ا
ا أدى ركزي  العالقة بعمل الـبنك ا
الى عـدم اكــتـمـال دورة هــذا الـنـشـاط
االقـتـصـادي وجــعـلـهـا تـقـتـصـر عـلى
الطلب االستيـرادي  االستهالكي غير
ــنـتج والــذي  هـو احملــور  لـنــشـاط ا
الـسـيـاسـة الـنـقـديـة عن طـريق نـافـذة

بيع العملة األجنبية .
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واألسـتـاذ مـضـر سبـاهي فـي الفـصل
الـــرابـع من هـــذا الـــكـــتــاب مـالحـــقــة
ـعـايـيـر الـدولـة  عن احلـكم الـرشـيد ا
وتــطـبــيـقــاتـهــا عـلى  واقع الــعـراق 
رة األولى التي  يطرح فيها ولعلها ا
ي مـفهـوم  " التـنمـية  بتـحلـيل اكاد
الــســيــاســيــة في عــراق الــيــوم "  من
ال ـفهـوم " راس ا خالل  التـعريف 
الــسـيـاسـي الـذي يـتــمـثل فـي الـقـدرة
على وضع تشريعات نوعية وتطبيق
ثالن "مـاسـسة" الـقانـون  وكالهـمـا 
الــدولــة  من خالل مــجــمــوعــة الـقــيم
واألعــــراف والــــعـــــادات الــــســــائــــدة

كـضــوابط  ذاتـيـة لـاللـتـزام بــحـمـايـة
الـدولــة لــلــحـقــوق الــعــامـة لــتــوفــيـر
احلـــــوافــــز لألداء  األفـــــضل  وقــــدم
ــتــعــة عن الــبــاحــثــان  تــفــاصــيل  
مـقــارنـة الـعـراق بــعـدد من الـدول في
ـكن  مالحـظـتهـا في هـذا الـسـيـاق  

رفقة .  الرسوم البيانية ا
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 وحدد الباحثان مؤشرات احلكم
الرشيـد في تطـبيق الشـفافيـة وتعني
ـــا فــــيـــهـــا ان جـــمــــيع الـــقــــرارات 
وازنة قد اليـة في ا التخـصيصـات ا
 اقـرارهــا او تـخـصــيـصـهــا بـشـكل
اذا واطن ينبغي ان يعي  شفاف. فا
اتخذ القرار او ماهي اجلدوى وكيف
 اتـخـاذه.  الـشــفـافـيـة تـشـجع عـلى
ـواطـنــة الـصـاحلـة االنـتــمـاء وروح ا

وتكبح جماح الفساد. 
ـــشـــاركــــة و تـــعـــني إضـــافـــة الـى  ا
واطن ومؤسسات اجملتمع مشاركة ا
في الشأن العام  وتـعني على صعيد
ـؤسسـات قـيـام الـقائـمـون عـلى امر ا
ـنـتسـب ؤسـسـات بالـتـشاور مع ا ا
في صـنـاعـة الـقـرارت. حـيث تـنعـكس
تلك القـرارات فيما بـعد ايجـابيا على
اجــواء الـــعـــمـل ويـــشــعـــر اجلـــمـــيع
بـاالنـتمـاء لـلـمـؤسـسة الـتي يـعـمـلون

بها.  
ـساءلة واحملـاسبة بان فيمـا تعني  ا
يــكـون اصــحـاب الــقـرار مــسـتــعـدون
لــتـحــمل تــبـعــات قـراراتــهم وذلك من
خالل وجـــود الــيــة مــيــســرة تــســمح
دني للمواطن او مـنظمـات اجملتمع ا
ــسـاءلــة عن ــســاءلــة  وتــشــمل ا بــا
كـيــفـيــة اتـخـاذ الــقـرار واجلـدوى من
الـقـرار واسـلوب تـنـفـيـذه او الـنـتائج
ـتــرتـبـة عــلى ذلك.  الشك ان وجـود ا
ـســاءلـة حتـفـز ان تــتـخـذ الـقـرارات ا
بـدقة وثـقـة عالـيـة بقـصـد حفظ احلق

العام.
يـضـاف الى ذلك اعـتـمـاد الـكفـاءة في
ــعــنى ان تــكـون جــمــيع الــقــرارات 
الـــقـــرارات تـــمــــثل افـــضـل الـــبـــدائل
كن الوصول تاحة وهي حـالة ال  ا
الـيـهـا دون مـنـهـجيـة عـلـمـيـة لـتـقـرير
اولـــويـــات الــــعـــمل او االفــــضـــلـــيـــة
ــا يــحـــقق افــضل بـــاالســتــخـــدام و
ـردودات.  بـعـكس ذلك ال تـسـتـطـيع ا
ــؤســســـة ان حتــقق احلـــكــومـــة او ا

افضل العوائد.
فـيـمـا  يحـقق مـبـدأ  سـيـادة الـقـانون
ان جـــمــــيع تــــصــــرفــــات او قـــرارات
ـسـؤولـ احلـكـومـيـ تـسـتنـد الى ا
قـوانــ  وان الـقـانـون يــفـرض عـلى
اجلـمــيع بـدرجـة واحـدة عــلى جـمـيع
االقـالــيم واحملـافـظـات وعــلى جـمـيع
واطنـ بغض الـنظر عـن خلفـيتهم ا

السياسية او الدينية او العرقية.
ـسـاواة واالنـدماج االجـتـماعي اما  ا
ساواة احلكـومية مـبنية فتعـني ان ا
ـواطـنـ بـصورة عـلى الـتعـامل مع ا

ـا يـعزز من مـتـساويـة دون حتـيـز و
الـلــحـمـة االجـتــمـاعـيـة بــ مـكـونـات
اجملـــــتــــمـع ان وجــــود الـــــلــــحـــــمــــة
االجــتــمــاعــيـة يــعــزز من االســتــقـرار
الـســيـاسي الـضــروري ويـوفـر الـدعم
لــتـحــقـيق االصالحــات الـتــشـريــعـيـة

شاريع احلكومية.   وقوة تنفيذا ا
وكل ذلك ال يــتــحــقق من دون الــرؤيـا
الستراتيـجية التي يـقتضي ان تكون
للحكومة رؤيا مستقبلية ستراتيجية
ــعـطــيــات احلــالــيـة مــســتــنــده الى ا
واطن في تنمية تسعى طموحات ا

مستدامة.
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يـرى الـبـاحـثـان ان االعـتـقـاد السـابق
كون الدول التي تتمـتع بثروة بشرية
وطـبيـعـيـة هي الـدول التي تـسـتـطيع
قـطع شـوطــا كـبـيـرا بـالـتـنـمـيـة ولـكن
سرعـان مـا تبـدد هذا االعـتـقاد مـقابل
دول حققت الـتنميـة وهي ال تملك من
الثروات الطـبيعيـة ( دول شرق اسيا
) ما دام العامل األهم هو حتقيق قدر
مـنـاسب لـسـيـادة الـقـانـون تـصـان به
ـلـكــيـة فـمن خالل  مـطـالـعـة حـقـوق ا
لــتـاريـخ شـرق وجــنــوب شـرق اســيـا
جند هناك أربعة  موجات للتنمية قد
 حتــقـــقت بــفــضل ســيــادة الــقــانــون
لــلـحــكم الـرشــيـد وتـطــويـر مــسـتـوى
الـتـعلـيم وتـعـزيـز  سيـاسـات جتـارية
توفر رصيـدا من العملـة األجنبية من
خـالل الــتـــشـــدد في ابـــعـــاد الــعـــامل

الـــــــســــــيـــــــاسـي عن الـــــــقــــــرارات
وجات االقتصـادية  وتمـثل هذه ا
ــوجـة األولى ( حـسـب الـكــتـاب ا
ـوجـة تــايـوان) ا كـوريـا  الـيــابـان 
الثـانيـة ( سنـغافورة  هـونغ كونغ
ــوجـــة الــثـــالـــثــة ( تـــايــلـــنــد  ) ا
إنـدونيـسـيـا  مالـيـزيـا  الفـلـب )
وجة الرابعة . فيما تمثل الص ا
عـضلة وبذلك يسـتنـتج الكتـابان ا
الـعراقـيـة ال تتـعـلق باالقـتـصاد بل
في غــيـاب الـســيـاســات الـسـلــيـمـة
والـتـشـريـعـات الـضـروريـة وغـياب
ســلــطــة فــرض الــقـانــون نــتــيــجـة
ــــــال ضــــــعف تــــــطــــــويــــــر راس ا
ــتـــصــديــة الــســيـــاسي لــلـــقــوى ا
ـا يــجـعل الــبـاحــثـان لــلـســلـطــة 
وذجـا ربـاعـيـا لـتـحـليل يـقـدمـان 
مـسـتـقبل الـعـراق مـا بـ الـتـفاؤل
وخــيــبـة االمل والــيــاس والــفـرص
الـضـائـعـة كـما مـوضح فـي الشـكل

رفق. ا
 يبـقى  من القـول  ان هذا الـكتاب
جـديـر ان يـضـعه كل  من يـتـصـدى
للـسـلطـة اليـوم امـام ناظـريه  لعل
وعــسى  لــعـل وعــسى  يــتــنس له
ــطــالـعــته  فــرضــيــة االهــتــمــام 
والـعمل عـلى تـطـبيق األفـكـار التي
ـا يتـوقف االنحدار جاءت فيه  ر
الـسـلـبي  في عـراق الـيـوم  ونـفـكر
بـالـتـطـور  اإليـجـابي  لـعـراق الـغد

ولله في خلقه شؤون !
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WO «dF « W¹«Ëd « عـنـوان "أنـطون تـشـيـخـوف حلم أم

لف حيـاة? ترجمـة زينب فـخري وا
الثاني بعنـوان (التماهي من فرويد
الى االجـنــاس االدبـيــة  احلـديــثـة )
تـــضــمن دراســات مــهـــمــة فــكــتــبت
ســمـيـرة ابـراهـيم عـبـد الـرحـمن عن
ـــؤلف (الـــتـــمـــاهي الـــروحي بـــ ا
ـــتــرجـم -  ربـــاعـــيـــات اخلـــيــام وا
ــوذجـاً) وكـتـبت د. نـاديـة هـنـاوي
عن التمـاهي ب الصهـر والتهج
في نـظـريـة الـعـبـور األجـنـاسي كـما
نـقـرأ دراسـة حملـمـد جـبـيـر بـعـنوان
التماهي السردي والتفكير السردي
- مـــنـــازل ح17بـــوصـــفـــهـــا نـــصـــاً
تـطـبيـقيـاً وكـانت دراسة زيـنب عـبد
الــلــطــيف صــالح بــعــنــوان (آلــيـات
ــتـــرجم والــنص الـــتــمــاهـي  بــ ا
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لـتبسـة واحلداثة ـواطنة - الـبدائل ا صـدرت عن مركز دراسـات الوحـدة العربـية في بيـروت الطبـعة الثـانية مـن كتاب "الـهوية وا
واطنة حيزاً غير قليل في الثقافة والفكر وفي دراسات علوم ـتعثّرة" للدكتور عبد احلس شعبان. ويشغل موضوع الهـويّة وا ا
الـسياسة والقانـون واالجتماع وخصوصاً في ظل اجلـدل الذي ارتفعت وتيرته مـنذ ما يزيد على ربع قـرن في إطار مجتمعات
ـصالح الدولية واإلقـليمية. وكـان النهيار األنظـمة الشمولـية وبخاصة في أوروبا مـتعدّدة التكـوينات والهويّـات أو في إطار احتدامات ا
الـشرقية أثره الـكبير في انفـتاح الصراع ب هـويّات فرعية حتت وطـنية األمر الذي عـرّض بعض الكيانـات الكبرى للـتصدّع والتآكل
وأصـبح اإلقرار بالتعدّدية والتنوّع الثقافي والقـومي والديني واحترام حقوق الهويّات الفرعية وخـصوصياتها مسألة كونية. وعلى هذه
ساواة للتمزق والتشظّي وصعود هويّات قراطية والعـدالة وا الـشاكلة تعرّضت الدولة الوطنية العربيـة بسبب فشلها في حتقيق الد
ـواطنة ويبـحث في أسباب ونتائج تـعثّر احلداثة تعلقـة بالهوية وا فـرعية فيهـا. ويناقش الكـتاب اإلشكاليـات الفكرية والـسياسيـة واالجتماعيـة ا
فاهـيم والتـدقيق في الشـعارات واألهـداف والوقوف عـند الـغايات والـوسائل ومـقاربتـها من زاوية في الـوطن العـربي من خالل الفـحص عن ا

ية. حقوقية في إطار تطوّر الفقه الدستوري متوقفاً عند بعض التجارب احمللية العربية وبعض التجارب العا

رسالة بيروت
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تـضـمن الـعـدد اجلـديـد من مـجـلة
ــأمــون الــثــقــافــيــة الــفــصــلــيـة ا
ــــــأمــــــون الـــــــصــــــادرة عـن دار ا
لـــلــتـــرجــمـــة والــنـــشــر في وزارة
الثقـافة والسـياحة واالثـار ملف
مــــهـــمــــ وعـــدا مـن الـــبــــحـــوث
ــهـمــة . وهــذا هـو والـدراســات ا
الــعـــدد االول من اجملــلـــة لــســنــة
 2020من اجملـــلــــة الـــتي دخـــلت
ســنــتـهــا الــســادسـة عــشــرة وقـد
ـرة إلكترونـياً بسبب صدر هذه ا
جـائــحـة كــورونـا. تــصـدر الــعـدد
افتـتـاحـيـة رئـيس الـتـحـريـر عـبد
ـوسوي بـعـنوان" روح الـلطـيف ا
ثـقـافــيـة" فـضال عـن مـلـفـ االول
كـان هو مـوضـوع الـغالف وحمل

الــفـكـريـة االولـى الـتي ارتـكـزت عــلـيـهـا
مـــتــطـــلــبــات الـــبــحـث ورؤاه وافــكــاره
ومـــتــبــيــنـــاته عــلى انـه فــرش نــظــري
تــتـضح في مـتــنه الـنـصـي الـتـصـورات
ـضـيئـة لشـروعـية الـبـحث ومرتـكزاته ا
االســيـاسـيـة. وبـعــد ذلك وجـهت آلـيـات
الـبحث صوب بيان االبعـاد التصويرية
ومـردودات القيمـة الفنية في اثـر فعلها
ضمرة ـتخفي حتت سلطـة االنساق ا ا
في اول بـحث في ابعاد البيئة والقبيلة
واالســطـورة واثــر الـفــعل الـثــقـافي في
ــــغـــــزى احملــــقق لـــــلــــقــــيم تــــوجـــــيه ا
نحاها الفني القادر على الـتصويرية 
االرتـفـاع بـقيـمـة الـنص مضـمـونـاً). اما
هـمة اختيار الـفصل الثالث فـقد عني 
الـعـينـات الشـعريـة عـلى وفق متـبنـيات
وذج الفعلي وشرائط تكفل حتقيق اال
الـصالح السـقاط فرضـيات الـبحث على

تفصيالت انتاجه النصي.
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عن دار الــشــؤون الــثــقــافــيــة الــعــامـة
بــبـغــداد صـدر حـديــثـاً كــتـاب (الــشـعـر
اجلـاهلي في ضوء االنساق الثقافية –
الالمـنتمي اختياراً) للمؤلفة نبأ باسم
ويـعد الكتاب الذي صـدر ضمن سلسلة
نقد اسهامة في اجلهود النقدية للشعر
اجلــاهـلـي في ايـجــاد ارضـيــة خـصــبـة
لــقــراءة الـنــصــوص ال تـقــدم ضـرورة
عــلى مــطــابــقــة االجتــاهــات الــنــقــديــة
ــعـاصــرة وال تـخــالـفــهـا أو تــقـلل من ا
ــا تــنـزاح تــارة وتــطـابق شــأنــهـا وا
اخـرى وهذه السـمة االساسيـة للبحث
الــعـلـمي فـي مالزمـة الـقــلق والـتـأرجح

وعدم الثبات على رؤية بعينها.
ـؤلفـة في مقدمـة الكـتاب الذي وتـقول ا
يقع في  294صـفحة من الـقطع الـكبير
ان (طــبـيـعـة الـدراســة وضـعـتـهـا حتت
اطــار فـصل نـظـري بــوصـفه االنـطالقـة

امـــــــتـالكـــــــهـــــــا مـــــــوارد
وتـراكـمـات رأسـمـالـية أو
حــصـولــهـا عــلى االمـوال
من خـالل الـــــقـــــروض أو
ـــعــــونـــات فـي الـــوقت ا
الـــذي جنــــحت فــــيه دول
اخـــــــرى ال حتــــــوز تــــــلك

وارد ذاتها). ا
ـؤلف الـعـوامل ويـحــلل ا
ـؤثرة غـير االقـتـصاديـة ا
فـي الــــنـــــمــــو مـن حــــيث
ــكن طــبــيــعـتــهــا وهل 
الــتـعــبــيـر عــنـهــا بــشـكل
كـــــــــمي? واذا كـــــــــان ذلك
ــكــنــاً فــمــا هــو مــقـدار
أثــرهــا? ومــا هــو مــســار

ذلك التأثير.

دار الــشــؤون الــثــقـــافــيــة الــعــامــة
بــبــغــداد. ويـــقع الــكــتــاب في 400
صــفـحـة مـن الـقـطـع الـكـبــيـر فــيـمـا
يتـألف من اربـعة فصـول وكل مـنها
يـــتـــألف من  4مـــبـــاحث فـــضالً عن
مـبـحـث خـتـامي لــتـحـلـيـل الـنـتـائج
ومالحق تــتـضــمن ارقــامـاً بــبـعض
ــــؤشــــرات كــــاحلــــكم الــــصــــالح ا
ـقـراطـية ـال والـد وتـكـوين رأس ا
واحلــريــة االقــتــصــاديــة وســهــولـة
االعـــمـــال ومـــتـــوسط دخـل الـــفــرد.
ؤسساتية ؤلف الى ان (ا ويشير ا
بـحـثت في مـوضـوع الـتـنـمـيـة ومـا
يـحـقــقـهـا أو يـعـوقــهـا لالجـابـة عن
الــعـديـد من الـتـسـاؤالت من اهـمـهـا
سـبب فــشل الــكـثــيــر من الـدول في
حتــقــيق الــتـنــمــيـة عــلى الــرغم من
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تـعــد الـتــنـمــيــة عـمــلـيــة شـامــلـة
مـرتـبطـة تـتكـامل فـيـها الـتـنمـية
الـــســـيـــاســــيـــة مع الــــتـــنـــمـــيـــة
االقــتـصـاديـة. ويـعـد الـعـمل عـلى
حتـقــيق االول ومـا يـصـاحـبه من
تـــنــــظـــيـم الجـــهـــزة الــــدولـــة في
ـؤسـسـاتـيـة االداريـة اجلـوانـب ا
مــنــهــا والــقـانــونــيــة  ضــروريـاً
الحـداث الـثـانـيــة النـهـا تـتـطـلب
بـيـئـة وظـروفاً مـحـيـطـة مـالئـمة.
وفي اطــار هـذه احلــقــيـقــة تـدور
ــــؤســـســـات فـــصــــول كـــتـــاب (ا
احلـديـثة ودورهـا في الـتنـمـية –
دراســة ســيــاســيــة اقــتــصــاديـة)
لـلـدكـتـور مـصـطـفى حـسـ عـبـد
الـرزاق الــذي صــدر حــديــثـاً عن
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"بـاسم" أو " منـيـر أحـمد" أو "مـجـيد"
أو "أبـو سالم" هـو مـا كـنت أفـكّـر فـيه
من أسـمـاء أعـرفـهـا عن الـرفـيق بـهـاء
الــــدين نـــــوري الــــذي كــــنـت أتــــوجه
لـزيـارته في " عـزلـته" اجملـيدة" أو في
صـومـعـته في مـديـنـة الـسـلـيـمـانـيـة
فـــحــــ عــــلم بــــوجــــودي حلــــضـــور
احتفـالية الـشاعر مـظفر الـنواب عاد
من قــرداغ الــتي كـان يــزورهــا وحـدّد

موعداً لي لزيارته.
وعــلـى مــدى ســاعــتــ مــرّت كــأنــهــا
بـضـعة دقـائق قـلّـبت مـعه الـكـثـير من
األمــور فـــذاكــرته مــا تــزال خــصــبــة
وعـقـله حـيـويـاً وذهـنه مـفـتوحـاً ولم
يـنسَ  ما حـصل له رغم شـيـخـوخته
فقد جتـاوز الثـالثة والـتسعـون عاماً
لـكــنه مـا يــزال يـنـبض بــحبّ احلـيـاة
والـرغبـة في اجلـدل فـقـد بدأ بـالـنـقد
ـلّــحـة وانــتـهى بـه مع بـاقــة عــتب 
ـا حـصل لـه ومـا عـانـاه من السـيّــمـا 
إهـــمـــال في الـــثالثـــ عـــامــاً ونـــيّف
نـصـرمة خـصوصـاً مـنذ فـصله من ا
احلـزب الــعـام  1984دون مـحــاسـبـة
كـمــا يـقـول ودون اســتـمـاع إلى رأيه
وهي طـريقـة كـانت وما تـزال  سـائدة
في األحــزاب الــشــمـولــيــة بـألــوانــهـا
اخملـــتــــلـــفـــة ألن االخـــتالف والـــرأي

ة ال تغتفر. يصبحان جر
ولـكي أغـيّـر هـذا اجلـو الـكـئيـب الذي
خــيّم عــلى لــقــائــنــا وقــد مـضـى عـدة
ســـــنــــوات عــــلى آخـــــر زيــــارة له في
ديـنة الـسليـمانـية وقبل صومـعته 
ذلك ببضع سـنوات ح كـان مريضاً
وقمت بزيـارته أيضاً يـوم كنتُ مديراً
عامـاً لقنـاة الفضـائيـة البغـدادية وقد
رافقني د. حميد عبدالله الذي أجرى

معه مقـابلـة بثّتـها القـناة في حيـنها
كـمــا أجـرى مـقـابـلــة مع نـاوشـيـروان
مصـطـفى نائب األمـ الـعام الـسابق
لالحتاد الـوطـني الكـردسـتاني (أوك)
ـسـؤولـ عـن الـهـجـوم وأحـد أبــرز ا
الـذي شـنّه "أوك" ضـد أنـصـار احلزب
الـشــيـوعي وراح ضــحـيــته نـحـو 60
ـنــاســبــة فــأنـا رفــيــقــة ورفــيق  وبــا
أرتـــبط بـــنـــاوشـــيـــروان مـــصـــطـــفى
بصداقة منذ السـتينات حيث درسنا
في جــامــعــة بـــغــداد وكــنّـــا نــلــتــقي
بــصــورة مــســتــمــرّة واحلــديث عــنه
ســأتــركـه إلى فــرصــة أخــرى آمل أن
تـأتي قـلت لــكي أغـيّـر اجلـو اخلـانق
الـذي وجــدنـا أنـفـســنـا به فـأخـرجتُ
كـتـابـاً من حـقـيـبـتي الـيـدويـة حـملـته
معي وفـيه صـورة نادرة لـبهـاء الدين
نـــوري كـــنّـــا قـــد الـــتـــقـــطـــنـــاهـــا في
كـــردســـتـــان وضـــمّت كل من رئـــيس
الوزراء األسـبق وقائـد القـوة اجلوية
ــقـــدم رجــاء عـــارف عــبـــد الـــرزاق وا
غــيـدان والـقــيـادي الــبـعـثـي الـسـابق
وسفـيـر العـراق في كـوبـا وبراغ عـبد
الستار الدوري وكـاتب السطور وقد
فوجئ بـها وطـلب الكـتاب مـني وقلت
له جـلبـته مـعي هـدية لك وهـو عـبارة
عن حوارات أجراهـا معي الـصحافي
توفيق الـتميمي اخملـتفي قسـرياً منذ
ثقف شهريـن ونيّف وهو بـعنـوان " ا

في وعيه الشقي".
وأتذكّـر حـ عرّفت أبـو رافع " عارف
عـبـد الـرزاق" عـلى بـهـاء الديـن نوري
هــتف بــصــوت عــال:هل أنت الــقــائـد
الـشـيـوعي الـذي نـسـمع به ولم نـره 
فــضـحك حـيــنـهــا بـهــاء الـدين نـوري
وقــال بـكل تــواضع أنــا مـوجــود بـ
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اكد خـبيـر دولي في استـراتيـجيات
اإلدارات احلــكــومـــيــة والــتـــنــمــيــة
ــال الــبــشــري ان  الــعـراق ورأس ا
يـــفــتـــقــد بـــرغم ثــرواتـه الــكـــبــيــرة
وطـــاقـــات شـــعـــبـه الـــكـــامـــنـــة الى
حــوكـمــة رشــيـدة وان هــذا يــطـرح
تــــســـــاؤالت في شـــــرعــــيــــة اإلدارة
القائمة وأسباب تركها على عالتها
مـن دون ايـــة مــعـــاجلـــة مـن مـــركــز
الــقـرار. ولــفت الــبـرفــيــسـور ســعـد
ي الــعـراقي غــالب يـاســ االكـاد
ـغـتـرب فـي اجـابـاته عــلى مـجـمل ا
أسـئـلــة اثـارتـهـا مــعه (الـزمـان) في
طـبـعـتـهـا الـدولـيـة الى ان   الـعراق
يتم اسـتنـزافه على نـحو مريع  بل
ويــــغــــرق في ظـل غــــيـــاب اخلــــطط
ــسـتـدامـة الــتـنـمــويـة الـنــاجـعـة وا
ــوجــهـــة لــتــحـــقــيق الـــنــمــو النه ا
وببـساطـة يسـتنـزف ثروته بـسرعة
الن ايرادات النـفط  تمثل  %99من
صــادرات الـعــراق واكـثـر من 90%
من ايــرادات احلـكــومــة كــمــا كـانت
في سنة . 2015وانه حالـيا يواجه
االقتـصاد الـعراقي انـكمـاش الناجت
احمللي االجمالي بـنسبة  %9,7في
 2020واحتـياجـات تمـويلـية تصل
الى  67مــــلــــيـــــار دوالر امــــريــــكي
بحسب بيانات البنك الدولي فضال
عن عـجـز احلـسـاب اجلـاري بـسبب
انـــخـــفـــاض الـــواردات ومـن غـــيــر
ــتــوقع تــوافــر ايــة امــكــانــيــة في ا
ـالـية تـمـويل الـعجـز من االسـواق ا

الدولية اال وفق شروط قاسية.
{ مــــــا لـــــعـــــمـل أذن? وهـــــنـــــا يــــــتـــــابع

البروفيسور غالب :
- أعــتــقـد أن الــعــراق بــحــاجـة الى
مـشــروع وطـني شـامل مـسـتـمـد من
تــاســـيس عــقــد أجــتــمــاعي جــديــد
وخطـة تـنـمـويـة شامـلـة تـمـتـد على
مـرحـلــتـ لـعـشـر ســنـوات مـقـبـلـة.
وهـذا يـتطـلب بـناء حـوكـمة رشـيدة
وارادة سـيـاسـيـة مسـتـقـلـة وبرامج
االصالح: بـرنامج االصالح االداري
واعـادة هــنـدسـة وهــيـكـلــة الـقـطـاع
الـــــعـــــام ولـــــبـــــنـــــاء احلـــــكـــــومـــــة
ـشروع ـكن الـبـدء  االلـكـتـرونـية(
الــبــنـــيــة الــتـــحــتــيـــة لــلــحـــكــومــة
االلـكـترونـيـة النهـا سـتضـمن كـفاءة
ـــســـاءلـــة االداء والـــشـــفــــافـــيـــة وا

وسـتــضـيق كـثــيـرا عـلى الــفـسـاد )
وبــــخـــصــــوص بـــرنــــامج االصالح
ــالي قـــال : ضــرورة اعــادة بــنــاء ا
ــــصــــرفي عــــلى اسس الــــنـــظــــام ا
الي في صرفي وا حديثة(النـظام ا
قـارنة الـعراق هـو االكثـر تـخلـفا بـا
مع جـمـيع الـدول االخـرى) وان ذلك
يـجـب ان يـصــاحــبه بــرنـامـج لـدعم
بـيـئـة االعـمـال وحتفـيـز االسـتـثـمار
تقـوده مؤسسـة مستـقلة وتـمكيـنها
من  تقد خدمات النافذة الوحيدة
ــــعــــامالت من ( كـل اخلــــدمــــات وا
نــــافـــذة واحـــدة) بــــرنـــامج اصالح
لــلـنـظم الــتـعـلـيــمـيـة والــصـحـيـة و
خطط تـنمـوية العادة بـناء وتـطوير
الــبـنــيــة الــتـحــتــيــة والـصــنــاعــيـة
والــــــزراعـــــيـــــةهــــــذه االصالحـــــات
الـهــيـكـلــيـة حتــتـاج الى ادوات هي
أدارة كـــفـــوءة وحـــوكـــمـــة رشـــيــدة
وتــمـــويل واســتـــقـــرار أجــتـــمــاعي
وسـيـاسي.اخلـطـوة االولى تـتـطـلب
اعــادة هــيـــكــلـــة الــقــطـــاع وجــيش
كن الـعـاملـ من دون انـتاجـيـة و
اعتماد حلول مبـتكرة للتخفيف من
ـشـكـلـة الــثـقـيـلـة الـتي تـقع وطـاة ا
عــــلى عـــاتق دولــــة ضـــعـــيـــة اصال
بـامــكـانـيـاتــهـا وقـدراتـهــا الـفـكـريـة
واالســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة
وخـــلـص الـــبــــاحث االقــــتــــصـــادي
ـالي االستـراتـيجي  سـعـد غالب وا
يـاســ   الى ان واقع احلـال يـقـول
ـشـكـلـة االسـاسـيـة فـي الـقـطاع ان ا
الـعـام تـتـمثـل باحلـجم الـهـائل غـير
ــــنـــتج مـن الـــعــــامـــلـــ بــــســـبب ا
ســـيــاســات الــتــوظـــيف الــزبــائــني
ـأســســة الــفــسـاد والــســيــاسي و
وانــتــشــار الـرشــوة واحملــســوبــيـة
ـقــنـعـة وضـعف االداء والــبـطـالــة ا
وغـيــرهـا. رداءة هـيــكـلـة احلــوكـمـة
ــارســات الــتــوظـيف والــفــسـاد و
ــــو اجلــــمــــاعـــات الــــزبــــائــــنـي و
ـــــتـــــنـــــافـــــســـــة داخـل الــــوزارات ا
واالدارات الــــــعــــــامـــــة ســــــاهـم في
اضـعـاف مــوسـسـات الــدولـة وعـدم
تطبيق معايير ادارة وتقييم االداء.
 فمـثال تشـير بيـانات الـبنك الدولي
الى ضعف في االنفـاق االستثماري
ئة فقط مع معدل بنسبة  خمسة با
ـئـة عـلــمـا ان مـعـظم تـنـفـيـذ  45بــا
االنـفـاق يـذهب الى الـقطـاعـات غـير
الــنـفــطـيــة. وبـلـغـت نـسـبــة تـنــفـيـذ

االسـتـثـمـارات في الـقـطـاعـات غـيـر
ئة فقط وهذا يفسر النفطية  18با
بـبــسـاطــة سـبب تــدهـور مــسـتـوى
تقد اخلـدمات للمـواطن وتزايد
فـجـوات الـبـنـيـة الـتحـتـيـة وتـوقف
بــــرامج االعــــمـــار. كـــذلـك فـــان ربع
مـؤســسـات الــدولـة حتـقـق اربـاحـا
والـشـركات الـتـابـعة لـلـقطـاع الـعام
لـهـا صالت ســيـاسـيـة وتــسـتـحـوذ
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 وعن الفساد في القطاع العام

ودوره فـي اإلعــــــــــــاقـــــــــــة  قـــــــــــال
الــبــروفــيــســور  انه احــد أعــراض
ضــعـف احلـــوكـــمــة ولـــذك يـــحـــتل
ـرتـبـة  161من ب 168 الـعــراق ا
دولــة حــسب مــنـظــمــة الــشـفــافــيـة
الـــدولــيـــة ســـنــة  2015عـــلـــمــا ان
الــعــراق خــارج تـصــنــيف تــقــاريـر
الــتــنــافــســيــة الــدولــيــة وتــقــاريــر
ـيـة وقـال مـوشـرات االبـتـكــار الـعـا
ـغــتـرب الــبـروفــيــسـور الــعـراقـي ا
ـال بــشــأن االســتــثـمــار فـي رأس ا
الزمـة لذلك الـبشـري واالخفـاقات ا
في العراق   انه قبل كل شيء منذ

حــــوالي عـــقـــد بــــدأت دول الـــعـــالم
باعداد استراتيجيات أدارة وتقييم
ال الـفكـري الوطني وقيـاس رأس ا
ــال وهــو يــضم مــكــونــات ( راس ا
ــال الـــهــيـــكــلي الـــبــشـــري وراس ا
ــال الــعالئــقي) قــبل وضع وراس ا
خـطط لـلـهـيـكـلـة واالصالح وأتـمنى
عــلى الـبــاحـثــ وصــانـعي الــقـرار
االطالع عــــلى تـــقـــاريـــر ودراســـات
ـال الفـكري ومعـاييـر دراسة راس ا
الــوطــني المــريــكــا وكــنــدا والــدول
االســكـنــدنــافــيــة واالحتـاد االوربي
ـــتــــطـــورة ولـــلــــدول الــــنـــامــــيــــة ا
واالقــتـصـاديـات الـنـاشـئـة وكـذلك (
اسـرائـيل) وجـمـيـعـهـا متـاحـة عـلى
شـبكـة االنـتـرنت يعـاني الـعراق من
ـال الــبــشـري وتــزايـد تـآكـل راس ا
هــجـــرة الــعـــقــول والـــكـــفــاءات من
الــعــلــمــاء واســـاتــذة والــتــقــنــيــ
ــتــخــصــصــ واالســتــشــاريــ وا
(يــحــتــاج الــعــراق الى ــهـــنــيــ وا
تــشـكــيل مــجــالس اسـتــشــاريـة من
الــعـــقــول والـــكــفـــاءات الــعـــراقــيــة
ـراكـز صـنع ـســتـقـلـة مــرتـبـطــة  ا
الـــقــرار) وبــســبب عـــوامل كــثــيــرة

المـــجــال لـــذكــرهـــا ســجـل الــعــراق
ــال انـــخــفـــاضــاً في جـــودة راس ا
ــهـــارات والــكــفــاءات الـــبــشــري وا
نـظمات طـلوبة بـحسب بيـانات ا ا
تـخصصـة وفي مقدمـتها الدولـية ا
الــبـنـك الـدولي. ومــثالً فــقــد بــلـغت
مـوازنـة الـتـعـليم  2.5بـلـيون دوالر
امريـكي في العـام الدراسي -1988
 1989أي حـوالي  %6من الــنــاجت
احمللي االجـمالي ووصـلت النـفقات
عن كل طـالب الى نـحو  620دوالرا
أمـريكـيا لـكن بـ العـام  1993و
 2002أنــخـفض مـتـوسط الـنـفـقـات
الـــســـنـــويــة عـن كل طـــالب الى 47
دوالرا أمـريـكــيـا. بـلغ االنــفـاق عـلى
الـتعـلـيم في سـنة  %3.5 2008من
الــــنـــاجت احملــــلي االجـــمــــالي وهي
نطقة نسبـة متدنيـة مقارنة بـدول ا
واجلــوار. فــضال عن ذلك تــدهـورت
اخلـدمـات الـصـحـيـة فـعـدد االطـبـاء
لــــكل  1000نــــســــمـــة  0,78وهـــو
منـخفض جدا. أن احـتمـالية الـبقاء
على قيد احلياة الى سن  5سنوات
تـــبـــلغ  0,97وســـنـــوات الـــدراســـة
ـتـوقـعـة  6,9وفق بـيــانـات الـبـنك ا
الــدولي وهـذه نــسب مــنــخـفــضـة .
عــــلــــمـــا ان فـي عـــام  1991كــــانت
الـرعايـة الصـحـية تـغطي  %97من
ـــدن و %79مـن ســـكـــان ســـكــــان ا
الريف  و تسلسل العراق في تقرير
الـتــنـمــيـة الــبـشــريـة  120تـســبـقه

فلسط وليبيا!
وفق تـقـرير الـتنـميـة الـبشـرية لـعام
 2019والــصـادر عن بــرنـامج اال
ـــائي هـــنـــاك فــرص ـــتـــحــدة اال ا
متـاحة لـتنـشيط االقـتصـاد العراقي

وهي:
1. تــنـويع مــزيج الـطــاقـة من خالل
االســتـــثــمــار في مــصــادر الــطــاقــة
ـتــجــددة نــظـرا لــكــثــافـة الــطــاقـة ا
الــشــمــســيــة وامــكــانــيــات طــاقـات

الرياح
2.  االستـثمار في قـطاع تـكنلـوجيا
ـعلـومات واالتـصـاالت وهنـا نحن ا
بــــحـــاجـــة مــــلـــحـــة الـى صـــيـــاغـــة
استـراتيجيـة وطنيـة لتطـوير قطاع
ـعـلـومـات واتـصاالت تـكـنـلـوجـيـا ا
والــتــركــيـز عــلى صــنــاعـة وطــنــيـة
لـلـبرامـجيـات الـتطـبيـقـية وخـدمات
احلـوسـبـة وهـذا القـطـاع يـسـتـطيع
ــكن ان يــخـــلق االف الـــوظــائـف. 

جذب اسـتثـمارات جـديدة من خالل
الـتوسع بـشـبكـة االليـاف الـضوئـية
ودعـــوة مــشـــغـــلـــ جـــدداً وجـــعل
الــعـراق مــحـورا اقــلــيـمــيـا حلــركـة
الــتـــواصل عـــبــر االنـــتــرنت اي من
خالل التوسـع بالبنـية التـحتية من
االلـيـاف الضـوئـية من نـقـاط ارساء
الكابل البحـري في الفاو الى تركيا
ؤسف ان وايران عـبر الـعراق.من ا
الـــســلـــطـــات في الـــعـــراق التــمـــلك
اســتــراتـيــجــيـة او رؤيــة لــتــحـويل
الــــعــــراق الـى مــــركـــــز اقــــلـــــيــــمي
لالتصاالت الدوليـة وللنقل اجلوي
ولــذلـك البــد من االســراع  بــاصـدار
ــا يـكــفل نـقل قـانــون االتـصــاالت 
الـعــراق من مــســتــهـلك الـى وسـيط
انتـاجي لالتصـاالت وهذا استـثمار

هائل يرفد اخلزينة .
3.  فـرص اسـتـثـمــاريـة مـتـاحـة في
قطـاع اخلدمـات وهو أضـعف قطاع
في الــعــراق بــاالضــافــة الى قــطـاع
اخلدمات الـلوجسـتية الـتي تتطلب
ان يـــنــشــا الــعـــراق مــوانيء بــريــة
دمرة وبناء طارات ا واعادة بناء ا
ـكن ان نـبـدأ مــطـارات جـديــدة . و

وانىء البرية على االقل من ا
4.  تنـشيط قطـاع السـياحة ووضع
اسـتـراتيـجـيـة شامـلـة لتـحـقيق ذلك
ـيـادين لـكن هـذا الـقـطـاع وفي كـل ا
بالـذات يـعـتـمـد على تـطـور الـبـنـية
الـتـحـتـيــة والـثـقـافـيـة اجملـتـمـعـيـة.

ثقافة اخلدمة.
5. إعــادة الـــقـــاعــدة الـــصـــنــاعـــيــة
واســتـقـطـاب االسـتـثـمـار اخلـارجي
وربـط عقـود الـنـفط بـاسـتـراتـيـجـية
الـشـراكـة مع الـشـركـات الـصـنـاعـية
ــيــة . الـعــراق ســوق كــبــيـرة الــعــا
ية كن أستقطاب الشركات العا و
الى الـــســـوق الــعـــراقي مـع وجــود
قوى بـشرية شـابة وسـريعة الـتعلم
والتدريب   هل من أمل? وهـنا ختم
اخلـبـيــر الـدولي بـالــقـول : نـعم إذا
وضـوعـية انـفة تـوافرت الـشـروط ا
الـــذكــر واقـــتــنع الـــنــاس وانـــطــلق
ـشــروع نــهــضــة شـامل اجلــمـيـع 
ومــســتـــدام ســيـــكــتــشـف اجلــمــيع
تجددة الهائلة الطاقات الكامنـة وا
لـلــعـراقـيــ فـهم كـنــز من الـثـروات
وقدرات االبداع واالبتـكار في الفكر
والـــعــــمل وفي الـــثـــقـــافـــة واالدارة

والتكنلوجيا 

الــنـاس وحــيــثـمــا يــكـونــون جتـدني
هـنــاك واسـتـعــدنـا تـلك الـلــيـلـة ومـا
صـاحـبـها مـن حوارات سـاهـمتُ في
تـنشـيـطـها وكـان الـثالثـة يسـتـرقون
الــنـظـر إلــيه وكــأنه جـاء من الــعـالم

اآلخر أو من كوكب سري.
لم يــعـش بــهــاء الــدين نــوري حــيــاة
طـبيـعـيـة فإمـا في أوضـاع سـرّية أو
سـجـيـنــاً أو في اجلـبل وإذا كـان قـد
عــاش فـي بــغــداد بــعــد مـــجــيــئه من
السليمانية (حزيران/يونيو/(1949
لــغـــايــة (آذار /مــارس/ (1953فــإنه
اعتقل في محلة السفـينة باألعظمية
مع زوجته األولى مادلـ التي ولدت
ابنه سالم في السجن وعاش الطفل
مع أمه حل ثورة  14تموز (يوليو)
الــعـام  1958الــتي أطــلــقت ســراحه
وسـراحـهـا وقــد اعـتـقل مـعه صـادق
جـعفـر الـفالحي أحـد أركـان احلـركة

النقابية والشيوعية العراقية.
وبـعــد الـثــورة وانـتـهــاء الـعـام األول
ـــــدّ الـــــشـــــيـــــوعي ومـــــا ســـــمي بـــــا
(آذار/مـارس - تمـوز/يـولـيو (1959
تــدهــورت األمـــور مع  الــزعــيم عــبــد
الكر قـاسم وعاد بهـاء الدين نوري
للعمل شبه السري ثم انتقل للسرّية
الكامـلة وقـد اختـلف مع قيادة سالم
عـادل وأرسل لـلــدراسـة احلـزبـيـة في
موسكو وبـقي في اخلارج نحو أربع
سنوات عاد بعـدها سرّاً إلى العراق
 مــحــمّالً بــخط آب الــذي انــتـفــضت
ضده القاعـدة احلزبية وأطيح به في
اجتماع الـ   25العام 1965واضطرّ
بعض أعضاء القيـادة لالستقالة لكن
بــهــاء رفض ذلك. وفي بــغــداد تـزوج
مــرّة أخــرى  لــكن زوجــتـه الــثــانــيـة
ـرأة الــقـيــاديـة الــبــارزة في رابـطــة ا
عـــايــدة يـــاســ اســـتــشـــهــدت حتت
التـعذيب الـعام  1980وله منـهـا ولد

واحد (علي).
×××××

كنت في الطريق مستغرقاً كيف لذلك
تعلّم (آنذاك) القروي الشاب نصف ا
النشأة ومن عائلة متديّنة حيث كان

والـده شــيــخـاً في أحــد اجلـوامع أن
يـقـود حزبـاً بـعـد قيـادة الـرفـيق فـهد
خصـوصاً وأن خـمسـة مراكـز حزبـية
تشكّلت سريعـاً وانهار بعضها ووقع
بـعـضهـا اآلخـر في قـبـضة الـسـلـطات
األمــنـيــة والــتـحــقـيــقـات اجلــنـائــيـة

بقيادة بهجت العطية.
قــبل أكــثـر من  70عــامـاً كــان ذلك
الــشــاب الـيــافع الــغضّ الــعـود يــبـدأ
مـــشــواره في تــعــلّـم فــنــون الــقــيــادة
ويـتــقن أســالــيــبــهــا فــتــارة يــخــطـأ
وأخـرى يــصـيب لــكـنه بال أدنى شك
قـاد شـتـاتــاً لـيـحـوّله إلى حـزب واعـد
بـعــد أن كـاد يــتالشى ولـيــضـعه مـرّة
أخـرى وخالل أقل من  4سـنــوات في
صدارة األحـداث وفي مقـدمة احلـركة
الوطنـية واألمـر ال يتعـلق باجلوانب
الـسـيـاسـيـة والـبـرنـامـجـيـة الـنـظـرية
فـحـسب بل بــجـوانب تـخص الـعـمل
ـهــني واجلـمــاهـيـري أيــضـاً حـيث ا
نـظـمات الـتي أسـسـها إلى حتـوّلت ا
مــــدارس لــــتـــــخــــريج الـــــعــــديــــد من
رأة ـنـاضلـ فـقـد أسس "رابـطـة ا ا
العراقية" وهي أول تنظيم نسوي في
العراق والتي قادتها الدكتورة نزيهة
الــــدلـــيــــمي و"احتــــاد الـــشــــبـــيــــبـــة
ــــقــــراطـــيــــة" الـــذي شــــارك في الـــد
ـنـعـقد مـهـرجـان الـشـبـاب والـطالب ا
في بــوخــارست الــعـام  1953وخالل
قيـادته أعـيد تـأسيـس "احتاد الـطلـبة
الـعـراقي الـعـام" خـريف الـعـام 1951
كما عمل عـلى تنشيط الـعمل النقابي
الـــعـــمـــالي وتـــأســـيس مـــكـــتب عـــام
لــلـــنــقـــابـــات. وخالل فــتـــرة قـــيــادته
استـعاد احلـزب الثـقة بـنفـسه مثـلما
اسـتعـاد الـشارع الـثـقـة باحلـزب بـعد
محاوالت الـتشـكيك بدوره بـاستغالل
القضية الـفلسطيـنية واندالع احلرب

العربية - اإلسرائيلية.
وبـــــغـضّ الـــــنـــــظـــــر عـن األخـــــطـــــاء
مارسـات السلـبية السـيّما أجواء وا

القـرار وحتـمّل مسـؤولـياته وتـبـعاته
سـلـبـاً أو إيـجـابـاً وثـانـيـهـا - اجلرأة
واحلـــزم فال قـــيــادة حـــقــيـــقــيــة دون
شـجــاعـة وحـسم واخــتـيـار الــلـحـظـة
بادرة ناسبة وثالثها- االجتهاد وا ا
ــــعـــرفــــة بـــاألوضـــاع ورابـــعــــهـــا- ا
واالسـتــفـادة من الــكـفـاءات احملــيـطـة
وتلك مسـألة نسـبية خـاضعة لـزمنها
ولـدرجـة الـوعي والـثـقـافـة الـسـائـدة
ـــبـــدأيــة وخــامـــســـهـــا- الـــصالبـــة ا
ـرونـة الـعـمـلـيـة  أي الـقـدرة عـلى وا
ـسـاومة ـناورة والـتـراجع وحـتى ا ا
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واصفات امتلكتها قيادة ومثل تلك ا
سالم عـادل بــجـدارة بـاهــرة وهـو مـا
أهـــلّـــهـــا لــــتـــلـــعـب دورًا مـــؤثّـــراً في
التـحـضيـر لـثورة  14تمـوز (يـولـيو)
ـوقع الـعام  ?1958وقـد اختـلّ هذا ا
بـــــســــــبب الـــــتــــــردّد وعـــــدم احلـــــزم
واالنــــتـــــظــــاريـــــة الــــتـي ســــادت في
صفـوفـها خـصـوصاً مـا صاحب ذلك
مـن تـــصـــدّعــات داخـــلـــيـــة  وضـــعف
لــــوحــــدة اإلرادة والـــعــــمل وغــــيـــاب
وقف من استراتـيجـية واضـحة في ا
شكالت حكومـة عبـد الكر قـاسم وا

التي واجهتها.
وإذا كــــــــان لـي وأنــــــــا أحتــــــــدث عن
مـــواصـــفـــات الـــقـــيـــادة  فال بـــدّ من
ـبكرة اإلشارة إلى الكـفاءة القـيادية ا
لـلـرفـيق عــامـر عـبـدالـله الـذي لم يـكن
قـــائـــداً حـــزبــــيـــاً فـــحــــسب بل كـــان
شــخـصــيـة ســيـاســيـة بــارزة تـتــمـتّع
بـثـقـافـة راقـيـة ومـرونـة عـالـيـة وذكاء
حاد وقدرة على التقاط اجلوهري من
األشــيـــاء والــتـــواصل مع اآلخــر وال
يــعـنـي أن تـلك الــقــيـادات تــخــلـو من
الــنــواقص والـثــغــرات والـتــقــديـرات
ـمـارسات اخلـاطئـة أو حـتى بـعض ا

السلبية.
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وضـوع الفكر الصوفي البغدادي وب احملامي عباس العزاوي وا
في مـجلـس الـكرمـلي الـثـقـافي كـنـيـسـة الـكـرمـلـ بـحـضـور جمـيع

مثقفي بغداد
هذا ما حـصل ببغداد الـساعة الثامـنة صباحـاً من يوم اجلمعة من
ـكـان الـذي حـدده أديب بـغـداد يوم  1945/4/27وهـو الـزمـان وا
في تلك الـفـترة االب انـستـاس مـاري الكـرمـلي زمانـاً ومكـانـاً لعـقد
مـجــلـسه الـثـقـافي الـبـغـدادي فـي يـوم كل جـمـعـة ولـيس كـاجملـالس
الثقافية البغدادية احلالـية التي تنعقد عادة مساءً وكل شهر وعادة
فأن اجملـلس الكرملي  يـستمـر ألربع ساعات فقط أي حلـد الساعة
الـثـانـيـة عـشــر ظـهـراً  وقـد حـضـر جـلـســة هـذا الـيـوم الى مـجـلس
الكرمـلي من البدايات االولى مـن الصباح الكـثير من مثـقفي بغداد
من عـلـمـاء وادبـاء وفـقـهاء ومـخـتـصـون بـالـفلـسـفـة وعـلم االجـتـماع
سـلـمـ والـيـهود والـلـغـة والشـريـعـة حـيث حـضـر رجال ديـن من ا
ـسـلـمـ كون مـوضـوع احملـاضـرة هـو فـلسـفـة الـفـكـر الـصوفي وا
ـدرســة الـبـغــداديـة في الــتـصـوف الـبــغـدادي كـمــا اوردهـا شــيخ ا
احلالج شــهـيـد الــعـشق االلـهـي وخـاصـة وحــدة الـوجـود أم وحـدة
الــشـهــود كـمــا حـضــر كل مــثـقف في بــغـداد ومـن يـدعي الــثـقــافـة
لألسـتمـاع الى ما يـقوله عـباس الـعزاوي الذي أظـهر بـغضـاً للـفكر
ـستشرقـ لويس ماسيـنيون الذي كان الصوفي ومـا يقوله شيخ ا
موءمـنـاً ومدافـعـاً عن الفـكـر الصـوفي وشـيـخه احلالج الى حد انه
اعتبر بغداد والقبر الرمزي للحالج مجاور مقبرة الكرخ في اجلزء
الـغـربي مـن بـغـداد قـبــلـة له بــدالً من قـبـلــة ديـانـته وحــتى انه تـولى
تـعديل اسـمه بحـيث يكـون عربـياً فاضـاف الى اسمـه اسم ( عبده)
في بدايـة االسم فأصـبح تـوقيـعه ومخـاطبـاته ومـا يكـتبـها  فـأصبح
ستـشرق الفرنسي مـاسينيون اسمه( عبـده لويز ما سيـنيون) ان ا
على صداقة ومـودة ورسائل مع جميع مثـقفي بغداد وعلـمائها منذ
أن زار بــغـداد ألول مــرة سـنـة  1908واسـتــمـر ذلـك الـود بــسـبب
ــدزسـة الــبـغــداديـة احلالج الــذي عـشــفه مــاسـيــيـنــيـون وبــسـبب ا
بالتصوف التي تـعتبر االصل واجلذر للفـكر الصوفي الذي انتشر
بعـد ذلك في الـعـالم فـبغـداد كـانت مـحالً لـوالدة هذا الـفـكـر وكانت
ـثقفي بـغداد مسـتمرة عـلى الرغم من انه زار وسكن دول عالقته 
أخـرى وفي بـغـداد كـانـت له صـداقـات مع عـلـيـة أهل بـغـداد ثـقـافـة
مـنـهـم اآللـوسـيـان عـلي االلـوسي ومــحـمـود شـكـري االلـوسي الـتي
ترجع الى سـنة  1908وفي مدرسـة مرجـان ببـغداد ذلك ان االول
كــان قـاضي بــغـداد وكـانت رســائل كـثـيــرة بـ مـحــمـود االلـوسي
ومـاســيـنـيــون حـيث أعــلن اعـجــابه بـاالسالم والــتـصــوف والـتـراث
وكـانت بـينـهـمـا رسـائل متـعـددة وأبـتـدأ منـذ ذلك الـتـاريخ ان يـختم
رســائــله هــذه بــعــبــارة ( من الــفــقــيــر الــيه ســبــحــانه عــبــده لــويـز
ـاسينـيون عالقة مع االب الـكرملي الذي ماسـينيـون) وكذلك كانت 
تشـر في مجـلته لـغة الـعرب الـكثـير عن مـاسيـنيـون والتـصوف و
ية الثانية وكذلك تبادل الرسائل بينـهما بأستثناء فترة احلـرب العا
ـاسيـنيون عالقـة خاصة بـالشاعـر الزهاوي حـيث كان ال أما كان 
سـتشـرق الـفرنسـي ماسـينيـون باحملـامي عبـد الله عالقة شـيخ ا
ـــســـتـــشـــرق الـــعــــزاوي كـــانت من أوضـح الـــعالقـــات بــــ هـــذا ا
وشخـصيات بـغداد السـباب تـاريخـية ومـعرفيـة وعقـيديـة وانسـانية
ــكن الــقــول ان الــعــزاوي هــو صـلــة الــوصل الــتي تــربط بــحــيث 
مـاسـينـيـون ببـغـداد منـذ سـنة  1908وشـيوخـهـا ومدرسـة مـرجان
واشـكالـية احلالج وبـغداد والـفقـهاء والـقضـاة وبعـد انتـهاء احلرب
ية الـثانية حضر ما سـينيون الى بغداد لتـحقيق أهداف كثيرة العا
نـاظـرة العـلـمـية بـيـنه وبـ العـزاري عن مـأساة وكـان اولهـا عـقـد ا
احلالج ومالبسـاتها حـيث يسعى ماسـينيـون للخصـول على اجابة
عـلى االسئـلة اخلاصـة بذلك وهـنا أصـطدم بالـعقـيدة السـلفـية التي
أحاط بـهـا الـعزاوي عن طـريق كـتابـات ابن تـيـميـة الـعدو الـرئـيسي
للحالج وكان العـزاري يحترم ماسيـنيون ويقدر غايته الـعلمية لكنه
يعـرف ان أصل احملنـة احلالجيـة أكبـر من الصـداقات واجملامالت
ال سيـمـا وان الـعـزاوي يرى فـي احللـول واالحتـاد ووحـدة الـوجود
دعــــوة لـــلـــخـــروج عن دائـــرة االسـالم ولـــكن هـــذا االخـــتالف بـــ
ماسـينـيـون والعـزاوي  يدلل عـلى انـهمـا كانـا عـلى هدف واحـد هو
ـراسالت بـيـنـهـمـا لـكن الـوصــول الى احلـقـيـقـة وهـذا مـا كـشـفـته ا
موقفهما يـتلخص بأن ماسينـيون يرى ان احلالج من أهل التوحيد
ا ورده احلالج والعـزاوي ينـسبه الى وحدة الـوجود ويـوءكد ذلك 
فـي الــطــواســ وقــوله( جــحــودي لك تــقــديس) وحــيــنــمــا يــشــكك
نسوبة  الى احلـالج يرد العزاوي ان العلماء ماسينيون بـالوثائق ا
ـعروفـة عـنه وحـيـنـمـا يوءكـد مـاسـيـنـيـون على اسـتـدلـوا بـالـوثـائق ا
الـشـبـهــة عـنـد احلــكم عـلـيه بــالـصـلب  يــرد الـعـزاوي بـأن ذم غالة
الـصوفـية أمـر متـفق علـيه ويقـول العـزاوي انه يجل مـاسيـنيون ألنه
باحث ال يأخذ بأراء غالة الصوفية وهنا يفول ماسينيون انه يطعن
في مبدأ وحدة الوجود وهذا ما أكـده في كتبه وكان ماسينيون في
رسائـله لـلعـزاوي يـخاطـبه بـعـبارة( أيـها الـزمـيل احملـترم واالسـتاذ
الـعـزيز)  حـتى ان احدى رسـائل العـزاوي الى مـاسيـنيـون تتـحدث
عن رجــال الـصــوفــيـة وعــقــائـدهم واحلـالج ومـحــنـتـه والـنــصـوص
نظور سلفي وألجله عارضة وموقف الفقهاء والقضاة  وءيدة وا ا
ـنـاظـرة في كـنــسـبـة الالتـ - ديـر الـكــرمـلـ في الـتـاريخ جــرت ا
ـذكور وانـطلق الـعـزاوي في وجهـة نظـره على الـتاريخ الـذي قسم ا
الـنــاس بـ مــحـبــذ لـفـكــر احلالج وبـ نــاقم عـلــيه خـاصــة أولـئك
ـتصـوفـة احلـلـوليـ واالحتـاديـ ووحدة الـوجـود ولـكن الـعزاوي ا
يـحذر من التـعصب ألي وجـهة ال سـيما وان ذلك من مـباديء مـهنة
العزاوي وهي مهنة احملاماة وفي ذلك يتم الرجوع الى كتب عديدة
وءلـفـ في تلـك الفـتـرة وبعـدهـا تأيـيـداً لكل رأي ويـدافع الـعزاوي
عن الـقضـاة الذين حـاكمـوا احلالج وأدلتـهم  جتاه غالة الـصوفـية
ومـاسـيـنــيـون يـقـدر الـوثـائـق الـتي قـدمـهـا الــعـزاوي وهـنـا بـحـصل
االتـفاق عـلى مبـدأ وحدة الشـهود الـتي يقـول فيـها متـصوفـة بغداد
عتدل الذين اعتـمدوا الزهد وااللتزام بالتـكاليف الشرعية بحيث ا
 اخـراج احلالج من نـطاقـز وحـدة الوجـود وهـذا هو االتـفـاق ب
ـوجـود في وحدة العـزاوي ومـاسيـنـيون بـابـعاد احلـلـول واالحتاد ا
شـهـود. واخـيراً الـعـزاوي ولد الوجـود واالخـذ بـوحدة الـشـاهـد وا
ـدارس الـعـثـمـانـيـة ومـدرسـة احلـقـوق بـبـغـداد سـنة  1891دخل ا
وزاول احملـامـاة أربعـ سـنـة ولـعـلـمه فـلـقد كـانت له مـراسالت من
طـبوعـة سبـعة أهل العـلم في العـديد من دول الـعالـم وبلـغت كتـبه ا
عشـر كتـابـاً واهمـها كـتـابه  تاربخ الـعراق بـ احـتالل من الـغزو
ـغـولي حـتـى دخـول االنـكـلـيــز اذ ال تـوجـد رسـالـة مــاجـسـتـيـر او ا
دكـتوراه تكـتب عن تاربخ الـعراق في تـلك الفـترة دون الـرجوع اليه
وكتـبه االخـرى عن العـشائـر وااليـزدية والـفـلك والنـقود والـكـاكائـية

وسيقى والضرائب وعلماء بغداد وخلفاء بني العباس وا
ومـاسـيـنـيـون فـرنـسي ولـد سـنة  1883ونـال الـبـكـالـوريـوس  سـنة
ـستشـرق الـذين قبله وزار  1901وتـابع دراسته العـليـا والتقى ا
اجلـــزائــر واحملــمــرة والــبــصــرة وبـــغــداد وشــارك في مــوءتــمــرات
لك فيصل ا فـيهم ا ستـشرق والتقى بـشخصيات تـلك الفترة  ا
وكتب الـكثـير حـتى وفاتـه سنة  1962ولكـنه احب بغداد واحلالج
بـحيث يرى احلج الى الـقبر الـرمزي لـلحالج ببـغداد وصادق كـثير
من عـلـمـاء العـراق وزار قـبـر احلالج مـراراً حتى
ـســاجــد االسالمــيـة قــيل انه كــان يــطـلـب من ا
فــــــي يـوم اجلـمـعـة قــراءة الـفـاحتـة عـلى روح

احلالج.

عبد احلس  شعبان مع بهاء الدين نوري

الــتـشـدّد الــسـتــالـيــني وإلـقــاء الـتـهم
وإطالق الـنــعـوت بــحق الـرأي اآلخـر
واالخــــتـالف لــــدرجـــــة الـــــتــــخـــــوين
والتـجر وهو مـا حصل بـخصوص
" راية الـشـغيـلة" وعـملـيـات التـشهـير
بقيـاداتها بـاألسماء بـاعتبـارها "راية
الــبالط"  وتــلك من أمــراض احلــركـة
الشيوعيـة بشكل خاص والتـنظيمات
واألنظـمة الـشمـوليـة بشكـل عام لكن
ـؤهالت بــهـاء الــدين نــوري تــمـتّـع 
قـيـاديـة تـكـاد تـكون نـادرة في زمـانه
من خـــفــــة احلـــركـــة والــــقـــدرة عـــلى
الــتــخــفي واإلفالت مـن أيــدي الــعـدو
وأجــهـزته إلـى بـنــاء تـنــظــيم رصـ
ـارسـاته عـلى الـرغم مـن أخـطـائه و

السلبية.
وكـنت في كــتـابي " عـامــر عـبـدالـله -
الــنـار ومــرارة األمل " قــد جـئـت عـلى
ذكر حقيقة قد ينكرها البعض سواء
عـــلى بـــهــاء الـــدين نــوري أم غـــيــره
مـفادهـا أن " إدارارت" حـزبـيـة عـديدة
مرّت على احلزب الشيوعي وهو من
أكثـر األحزاب الـتي تمـتلك مـسؤول
حزبي مـتمرّس ومنـظم بارع

لكن عدد القادة الفعلي ال يكاد يُذكر
ـسـلكي  فـأغـلـبهم انـشـغل بـالـعـمل ا
اليومي وانتظار الـتعليمات واستالم
التـوجيـهـات باسـتثـناءات مـحدودة
أما مـواصـفات الـزعـامة فـهي نادرة 
ـلـكات الـفـائـقة وقـد وهِبَ فهـد تـلك ا
كمـا توفّـرت في بهاء الـدين نوري من
بـعده مـؤهالت الـقـيادة بـغض الـنـظر
عن اخــــــتـالف دور كـل مــــــنــــــهــــــمـــــا
وتأثيراته واألمر ليس حباً أو كرهاً
ـــا إقــــرار بـــواقع خـــارج نـــطـــاق وإ
االرتـيـاحـات الـشـخـصـيـة بل بـوضع
ـنـزلـة ــوضـوعـيـة في ا االعـتـبـارات ا
األولـى.  والــقـــيــادة غـــيـــر الــزعـــامــة
فاألخـيرة لـها شـروطهـا مثـلمـا هناك
شــروط لألولى أمــا شـروط الــقــيـادة
فــعــلّل أولــهـا - الــقــدرة عــلى اتــخـاذ
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صباح زيارة
ــبـدا خــلــيك بــالــبـيت مع مــســتــمـعــيــهم 
ـــفـــضل وجنـــحـــنــا وحتـــدث مع فـــنـــانك ا

 . باستضافة عشرات الفنان
واخـتـتم (كانت هـناك مـبادرة من قـبل كادر
ســتــوديــو 10 بــاشــراك اكــثــر من ثــمــاني
ـدة سـاعـتـ وذلك من اجل اذاعــات 
تـــــوحــــيــــد اخلــــطــــاب
ـعـلـومـة وايـصـال ا
مــن قـــــــــــــــبـل اهـل
االخـــــتـــــصــــاص
وهـــــذا الــــعــــمل
اســتــمــر اكــثـر
مـن شــــــــهـــــــر

تقريبا ).
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عضو الهـيئة االدارية جلمعية التشـكيلي العراقي تلقى
الـتـعازي من زمالئـه واصدقـائه لـوفاة شـقـيقـته في بـغداد
ــاضي  سـائــلـ الــله تــعـالـى ان يـتــغـمــدهـا اخلـمــيس ا

برحمته الواسعة.
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ـستـهلك في ظل ي الـعراقي حتـدث عن (سـلوك ا االكاد
االزمـة االقـتصـادية الـتي سبـبـها وبـاء كورونـا) في ورشة
عمـل اقامـتـهـا جـامـعـة سـامراء بـعـنـوان(اثـر وبـاء كـورونا

ستهلك). على القيادات االستراتيجية وسلوك ا

oÒI% UſUG  WOMſ√

WOÝUO  ÎU U —√ { لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
انــتــشــرت عــلى مــواقع الــتــواصل
ية االجتماعي صورة للـنجمة العا
ـــشي ÊUمـــادونـــاوهـي عـــاجـــزة عن ا e « ≠ …d¼UI «

ـصــريـة ?كـارمن حــاولت الـفــنـانــة ا

سوء التفـاهم بينك وب شريكك سـيتبدد بسرعة يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك . رقم احلظ .2

Ê«eO*«

ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .
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ال تــقـــلل من جــهــودك وال وقــتـك لــتــكــون مــشــاريــعك
ناجحة.يوم السعد االربعاء.
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ـشاكلـك العائـليـة. اتخـذ أسلوب ستـجد حـلوالً جـيدة 
حياة أكثر رويّة .
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في العائـلة هنالك بعض التغـيير من الطرف اآلخر قد
يكون سببه الغيرة.
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ألنك صـرفت مالك بدون حساب  ,سـتجد نفسك اآلن
في حالة مالية صعبة .

ÊUÞd «

انهض ودافع عن حـقوقك فأنت تستحق األفضل. كل
األنظار موجهة إليك.

Íb'«

تشعـر بنـدم مؤلم. احلل هو بـاتخـاذ بعض االجراءات
السريعة لتجاوز االزمة.

bÝô«

عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .

Ë«b «

 الـعـائـلـة ســوف تـدعـمك لـتـخــطي ازمـتك . أنت تـقـدّم
أفضل ما لديك.

¡«—cF «

اتبع حدسـك فهو لن يخذلك . ال تـقع فريسة الضعف
فهذا الوقت غير مناسب لذلك .

 u(«
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ضع مـرادف الــكـلــمـات بــشـكل
افـقي فـقط مع احلـل الـصـحـيح
ــسـتــطـيل حتـصل في قــطـري ا

: طلوبت على الكلمت ا
1- مدينة تركية

2- مدينة فلسطينية

3- من القارات

4- اداء مكانه

5- ملكة عربية

6- اهزمه

7- مقر دبلوماسي

طـرب اللـبنـاني اعلن انه سـيطلق ا
أغنـيته اخلليـجية (خط أحمر) في
الــســـاعـــة اخلــامـــســـة من مـــســاء
ـقـبـل.وهي من كـلـمـات اخلــمـيس ا
فـــراس احلـــبـــيب وأحلـــان بـــســام

مهدي وتوزيع عمر صباغ.

ي العـماني يحاضر فـي الندوة واحللقـة النقاشية االكاد
الـتي تـنــظـمـهـا جــامـعـة الـعــمـيـد في الـثــامن من حـزيـران
اجلـاري الكـترونـيا بـعنـوان(استـقراء مـستـقبل اجلـامعات

باستخدام أداة التفكير سداسي االبعاد).

الـبـاحث االردني نـال شـهــادة الـدكـتـوراه من قـسم الـلـغـة
االنكلـيزية وآدابها في كلية العلـوم االجتماعية واإلنسانية
ـاليـزيّة عن اطـروحته فـي جامـعة (يـو كي ام) احلكـوميـة ا
ـعــنــونـة (مــواجـهــة الـعــنف األســري في روايـات ســنـاء ا

الشعالن).
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احملـلل الـسـيـاسي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االهل واالصـدقاء
لوفاة شقيقه  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ليدي غاغا

وأضـافت الشـربـيـني أن (اجلداوي
طـلـبت مـنـهـا أن حتـذر اجلمـيع من
فـايــروس كـورونـا وأن يـأخـذوا كل
االحتياطات) قائلة: (الفنانة رجاء
كـانت عامـلة كـل االحتـياطـات التي
ـفـترض أن تـنـفـذ ولـكنه كـان من ا
قـدر الــله وال بـدّ أن نــدعـو لــبـعض
ويا رب البالد كـلها تـكون في أمان

وربنا يحفظنا).
عـلى صعـيد مـتصل كـشفت أمـيرة
ابـنــة اجلــداوى تـطــورات احلــالـة
الصـحيـة لوالـدتهـا بعد 6 أيام فى
ــسـتـشـفى أبـو احلـجـر الـصـحى 

خليفة باإلسماعيلية.
وقــالت أمــيــرة حــسن مــخــتـار إن
(والـــدتـــهــــا حتـــســـنت حـــالـــتـــهـــا
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ــصــريــة ديــنـا ــمــثــلــة ا كــشــفت ا
الشـربيني نتيـجة حتلـيل فايروس
كـورونـا الــذي خـضــعت له أخــيـرًا
بـعد ان كـان جمـهورهـا قلق عـليـها
ـمثـلـة رجاء بـسـبب تـأكد اصـابـة ا
اجلدواي بـالفـايروس والـتي كانت
قـد اخـتــلـطت قـبل ايـام من االعالن
بطاقم عمل مسلـسل لعبة النسيان

الذي تشارك فيه.
وقـــالت الــشــربــيـــني (أن نــتــيــجــة
الـــتــحــلــيل اخلـــاصــة بــهــا جــاءت
سلبية وانها بصحة جيدة) وأكدت
فـي تـصــريــحــات تــلــفــزيــونــيـة أن
(اجلداوي بـحالـة جيـدة وتتواصل

.( معها يوميًا صباحًا ومساءً

الــصــحــيــة وال يــوجــد لــديــهـا أى
أعـراض كـورونـا سـوى ارتـفاع فى
درجة احلرارة وتـستمـر مشكـلتها
الـــصـــحـــيـــة حـــتى اآلن فـى درجــة
احلـرارة الـتي تـرتـفع ثم تـنـخـفض
وهو األمر الذى يتـكرر باستمرار).
وأبـــدت انــزعــاجـــهــا الـــشــديــد من
مـواقع الـتواصل اإلجـتـمـاعي التى
تتناول كل ساعة خبر وفاة الفنانة
الــقــديــرة قــائــلـة (البــد أن يــراعى
أصـحـاب تلك الـصـفحـات أن هـناك
أســــــــــــــرة تــــــــتــــــــألـم من هــــــــذه
الشـائعـات) طالـبة من كـل احملب
بـالــدعـاء لــوالـدتــهـا حـتـى تـخـرج
بــالـــسالمــة من احلـــجــر الــصــحى

باإلسماعيلية.
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ــيــون وفــنــانــون الـى ضـرورة دعــا اكــاد
ــشـهــد الــفـني والــثــقـافي الــتــواصل مع ا
لـعـودة احليـاة الى طبـيعـتـها بـعد تـخطي
خــطــر وبــاء الــكــورونــا مـؤكــدين عــلى ان
ـثـقـف ـي وا اصـرار الـفـنانـ واالكـاد
عــلى مـواصـلــة عـمـلــهم بـالــرغم من حـظـر
الـــتــجــوال وانــتـــشــار الــوبـــاء في بــعض
ـناطق السـكنية فـي العاصمـة بغداد فان ا
مـؤسساتهم وجمعياتـهم وملتقياهم تعمل
ـبدع عن طريق وبـحذر شديـد مع كافة ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي القــامــة مــعـارض
ونـشـاطـات افـتراضـيـة الـكـترونـيـة جتـسد
خـطـر الـوبـاء. فـيـمـا تـلـتـقي بـاعـضاء تـلك
ـــؤســـســـات واجلــــمـــعـــيـــات عن طـــريق ا
الـتواصل االجـتمـاعي وتستـضيف فـنان
ــيــة لــلـــحــديث عن وشـــخــصــيــات اكـــاد
جتـاربهم وتـقوم بعض اجلـمعـيات الفـنية
بـفتح ابوابها وسط االجراءات االحترازية
والـلقـاء باعضـائهـا للتـباحث في خـططهم
ـسـتقـبلـيـة متـمـسكـ بضـرورة الـتبـاعد ا
االجـتماعي وفق الضوابط والشروط التي
تــضــمن سالمــة االعــضـاء وضــيــوفـهم . (
الـــزمــــان ) الـــتـــقـت عـــدد من الــــفـــنـــانـــ
ـيـ لـلــتـعـرف عـلى نــشـاطـاتـهم واالكــاد

نزلي . خالل مدة احلظر والعزل ا
لـتقى االذاعي والتـلفزيوني وقـال رئيس ا
ي صـــالـح الــصـــحـن ( في فـــتــرة االكـــاد
لـتقى احلـجـر بسـبب كورونـا ال زلنـا في ا

اإلذاعـي والـتــلــفــزيـوني عــلى تــواصل مع
اجلـمهـور من خالل مـنصـة أمانـة الشؤون
الـثـقافـيـة الحتـاد االدباء حـيث اسـتضـفـنا
عـددا من األسـاتذة الـضـيوف لـلـحديث من
صــفـحـته صـورة وصــوت ومـبـاشـرة عـلى
الـهـواء عن جتـربته الـثـقافـيـة والفـنـية مع
اسـتقـبال أسئـلة األصدقـاء واإلجابة عـنها
وبــروح الـتــفـاؤل وتــبـادل اآلراء واألفــكـار
ويقيـنا لديـنا مـنهاجـا اعددناه ـفاهـيم  وا
مـابعد كـورونا سيكـون حافال بالـنشاطات
الـفـنيـة والـثـقافـيـة التي نـسـتـضيف فـيـها
ـبـدع والـرواد من االذاعة والـتـلفـزيون ا
ـبدع الـقادم من الـغربة الى ونـرصد ا
ارض الـــــوطـن الــــذيـن لـــــهم حـــــصـــــة في
االســتــضــافــة وســيـتـم االعالن عــنـهــا في

لتقى ). التواصل االجتماعي وموقع ا
واكـد رئيس جمـعية الـفنان الـتشكـيلي
الــعـراقــيـ قــاسم سـبــتي ( ان اجلـمــعـيـة
برغم كل الظروف احملرجة التي مرت على
الـعـاصـمـة بـغداد لـم تغـلق ابـوابـهـا النـها
هي الـبيت احلقـيقي للفـنان التـشكيلي في
الــعــراق عــنــدمـا يــتــواجــد خالل ســاعـات
الـنـهـار يـعني ان اجلـمـعـيـة فعـالـة وتـعمل
بـادواتـهـا اعـضـاء اجلمـعـيـة من الـفـنـان
وخالل حــظـر الـتــجـوال نـحــاول ان نـفـتح
ابــوابــنــا ونـــلــتــقي بــعــدد من الــفــنــانــ
االعـضـاء والـضـيـوف الـذين يـسـتـطـيـعون
الـوصـول الى اجلـمـعـية الـتي تـسـتـقـبـلهم
دومــا وخالل تــواجـدنــا نــتـبــاحث بــامـور

سـتقـبـليـة ومنـها اجلـمـعيـة ونشـاطاتـنـا ا
ـعرض الـسنـوية واخلـاصة الـتي توقفت ا
بـسـبب الظـروف واجلت الى مـابعـد االزمة
احلــالـيــة الـتـي سـتــنـجــلي عـاجال ام آجال
كـذلك نـنـاقش مع اعضـاء اجلـمعـيـة االمور
االداريـة والـتــرتـيـبـات سـيـمـا انـنـا نـتـهـيـا
النـتـخابـات اجلمـعـية الـتي تـاجلت بـسبب
اضي لـكنـنا عـازمون الـظـروف في العـام ا
عـلى اقامتهـا بعد االزمة كـذلك في اجندتنا
مـعـارض تـشكـيـلـية مـهـمة ونـخـطط القـامة
مــحــاضــرات ثـقــافــيــة ونـدوات اســتــذكـار
لـلراحل من الفنان واالهم اننا نعد االن
ومـع الكـوادر اخملـتـصـيـة الصـدار عـدد من

اجمللة الفصلية رواق التشكيل).
وقــــــــال رئــــــــيـس احتــــــــاد االذاعــــــــيــــــــ
والــتـلــفـزيــونـيــ الـفــنـان اخملــرج مـظــفـر
سـلمان ( بالرغم من حـظر التجوال نحاول
قــدر االمـكـان ان تـكــون ابـوابـنـا مــفـتـوحـة
ونـــتــواجـــد في مـــقــر االحتـــاد الى جــانب
تـواصـلـنـا مع اعـضـاء اجلـمـعيـة من خالل
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي وااللـــكـــتـــروني
ونــحــاول ان نــبــحث واقع االحتــاد اداريـا
وفــنــيــا وكـــيــفــيــة الــتــواصل مع اعــضــاء
ــلــتــقى الــثـقــافي في االحتــاد ســيــمـا ان ا
االحتـاد كان يـستقـبل النـشاطات من خالل
اسـتضافة الفنـان الرواد وتكر عدد من
الـزمالء ونـعـمل حـالـيـا عـلى اعـادة تـرتيب
هــــويــــات االعــــضــــاء ونـــــحــــصي بــــعض
الـنشاطات الفنيـة ونخطط القامة نشاطات

ـوسـيــقى والـغـنــاء و احلـديث عن فـي ا
مـسيرتهم الفـنية وتلقـينا االف االتصاالت
مـن داخل وخـــارج الـــعــــراق حـــيث ان بث
اذاعــتـنـا يـغــطي عـدد من الـدول الــعـربـيـة
واالوربـيـة وكنـا في االسـتديـو خـليـة نحل
ـسـتــمع وحـرصـنـا عـلى تــتـواصل مع ا
الـتبـاعد االجـتماعي وااللـتزام بـكافة
االجـراءات الوقـائيـة حرصـا على
سـالمـــــة كـــــادرنـــــا وسالمـــــة
ضـــيــوفــنــا مـن الــفــنــانــ
وخــاصـة بـفـتــرة الـعـيـد
عــنــدمــا اســتــضــفــنـا
مـــــــجـــــــامــــــيـع من
الــــــفــــــنــــــانــــــ
ــــــطـــــربـــــ ا
لــيــلــتــقـوا

مـابـعد كـورونـا لـننـهض وبـقوة بـاحتـادنا
لــنــتـواصل مـع اعـضــاء وجــمـهــور احتـاد
االذاعـيـ ويـقـيـنـا نـحـاول ان نـسـتضـيف
فـنـانـ عن طريـق االنتـرنـيت والـكتـرونـيا

ليتواصلوا مع جمهورهم).
ــلــحن صـــبــاح زيــارة (من خالل واشـــار ا
عـملي كفنـان موسيقي ومدرب لـلموسيقى
احـاول ان التقي بطلبتي واستضيفهم في
وسـيقـية مـكـتبي بـهدف اعـطاء الـدروس ا
مع حــرصــنـا عــلى الــتـبــاعــد االجـتــمـاعي
واالجــراءات الـوقــائـيــة بـكل تــفـاصــيـلــهـا
وايـضا احاول ان انتـهي من تلح بعض
االغــاني لــعــدد مـن الــفــنــانــ ومــســتــمـر
بـنـشاطـاتي الـفنـيـة من خالل استـضـافتي
كـملحن في االذاعة والتـلفزيون .وهذا يعد
حتـدي مــنـا لـلـوبـاء الـلـعـ الـذي سـيـزول
قـريبا لنبقى ننـشد ونغني للحب واجلمال
وسيقية واالمل مـن خالل اعمالنا الفنية ا

والغنائية ).
وقــال اخملــرج االذاعي عالء مــحــسن ( من
خالل اخــراجي لـبــرنـامج ســتـديــو عـشـرة
الـذي نـقـدمه صبـاح كل يـوم الـذي تواصل
ـنزلي مع مـسـتمـعيه طـوال فـترة احلـظر ا
وحــظـــر الــتــجــوال دون انــقــطــاع واشــاد
ـا قــدمـنـاه من مــسـتـمــعي اذاعـة بــغـداد 
فــقـرات مـنـوعــة وارشـادات وقـائــيـة وفـقـا
لــتــعـلــيـمــات خــلـيــة االزمــة .وتـمــكــنـا من
اســتـضـافـة اخـصـائــيـ في مـجـال الـطب
والـتـمريض الى جـانب اسـتضـافـة فنـان
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(الـوطن احلاجة الـلي أكبر من أنك تـتولد فـيها )  لـو بدأت من هذه الكـلمات الـواقعيـة التي قيلت
ا تدل عـلى مدى العمق صريـة اجلميلـة التي تبـعث على احلماسـة  و التي إن دلت إ باللهـجة ا
ـعرفي لـكنه مفـردة  الوطن  بـوصفه البـيت الكـبير والـوجدان الـباعث للـشعور الـثقافي واإلدراك ا
اء إنسـاني  وأود اإلشارة هنـا أنني لست بـأهميـة الكيـنونة والـوجود  واحلاضـنة لكل جتـدد و
ولكن أنا كحال أي مهوس ومدمن على تعقب األفكار في بصدد بحث شـؤون الدراما وحيثياتها 
تـتبع لـلسيـناريوهـات التي كتـبت بأحتـرافية تـخوم الكـتب أو ب طيـات القصص و الـروايات  وا
لـتـسـلط الـضـوء عـلـى هـمـوم الـوطن وأبـعـاده  أحـيـانـاً أذهب إلـى أبـعـد من ذلك كي أجـد ضـالـتي
فـكـانت الـدراما  الـتي حتـمل وعيـا بـقضـايـا األمة الـعـربـية واإلسالمـيـة واحدة من احملـطـات التي
شاهـد الدرامـية أن الوطن وصـلت أليـها ألنتـهل ووجدت في هـذه الكـلمات الـتي ذكرت في أحـد ا
ـؤسس لـلـروابط ـلـهم لألخـالقـيـات وا أوسع من أن يـكــون مـسـقط رأس ومـكـان لـلــوالدة بل هـو ا
اجملـتمعـية التي تربط الـشعوب وتعـزز مبدأ اإلنتـماء والهـوية  فكانت مـحطتي الدرامـا  سيما من
ـرء زخما مـعنـوياً ودافعـا نفـسيا لـتتـبع نقاط ـضيـئة التي تـعطي ا تسـلط الضوء عـلى اللـحظات ا
القوة ونقـاط الضعف التي مرت بـها الشعـوب التي تعرضت لـهزات عنيفـة وحروب إثنيـة وطائفية
شـاريع الدول نـاهضـة  كـانت األهداف من ورائـها واضـحـة وهي قصم ظـهر الـشعـوب احلـرة  ا
البـعـيـدة الـتي تـسـعى إلى الـنـيل من األوطـان وقاطـنـيـهـا .حـريـا بشـبـاب الـيـوم أخـذ أمـاكنـهم في
و فضح اإلرادات الرامية إلى توه مسارات شروع تمزيق أوصـال الوطن  مضامـير التصدي 
نظور أبـناءه أولوية ال ـمانعة  الـوطن  ـقاومة الـفكرية عن طـريق العبث بالـعقول وأذابـة جليد ا ا
تـصاعد  واحملتم على كن أطـفاء نورها ا كن التـفريط بها وأرث أجداد ومـناقب ومواقف ال 

قـاومة الفـكرية للـتصدي لكل شروع ا رجال الفكـر والثقـافة أطالق العنـان 
شروع من تسـول له نفسه زرع بـذور الفرقـة واليأس في نـفوسنـا  ألن ا
ـمانـعـة من قوته وكـسر أرادته ـقابل لـنا إفـراغ الـعراق بـلد الـتـحدي وا ا
وطـمس تأريـخه وتـدميـر حضـارته وجتـويعه تـمهـيـداً ألخضـاعه وأبادته 
ـغزى الـسيء هل سـننـتظـر مجيء والزال الـرهان قـائم عـلى إتمـام هذا ا

أم سيكون لنا صولة ? الطوفان 
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الشاعـر العراقي ضـيفه البيـت الثقافي الـفيلي عـبر نافذة
الكـترونيـة حيث حتـدث عن مسـيرته الـشعـرية  مع قراءة

لبعض نتاجاته.

ـؤسس والـرئـيس الـتـنـفـيـذي جلـبل عـمَّـان نـاشـرون حتـدث ا
امس االثــنـ ضــمن أربـعــة ريـاديــ في حــواريـة نــظـمــهـا
منتـدى عبـد احلميـد شومان الـثقـافي في االردن عبر مـنصة
زووم  بعنوان (أزمة كورونا: الشركات الناشئة والتكيف).

دينا الشربيني

بـ 12 مــلــيــون
جنيه عن دخله
مــن أحـــــــــــــــــــــــــــد

سلسالت باإلضافة ا
إلى 20 مـــلــــيـــون جــــنـــيه
أخـرين من ظـهـوره في أحـد
اإلعالنـــات بـــجــــانب بـــعض
ــبـــالغ الـــتي تـــقــاضـــاهــا عن ا
مــــشــــاركـــــته في بـــــعض األفالم

سلسالت األخرى. وا
وأمـرت مـحكـمـة أول درجـة بجـلـسة
ــــــــــــاضي بــــإلــــزام عـــز 30 اذار ا
بــدفع 30 ألـف جــنــيه اســتــرلــيــني
زيـادة نـفـقـة لـتوأمـيـهـا ولـكن زيـنة
قدمت طعن باالستئناف على احلكم
الصـادر بـسبب أن مـبلغ الـزيادة ال

يتناسب مع دخل مطلقها.
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ـديــنـة أصـدرت مــحـكــمـة األســرة 
مـثل أحمـد عز نصـر قـرارا بالـزام ا
بـــــــدفع 800 ألـف جـــــــنـــــــيـه بــــــدل
مــصــروفـــات دراســيــة لـــتــوأمه من
ــصــريــة زيــنــة. وكــانت ــمــثــلــة ا ا
محكـمة استئـناف القـاهرة قد أيدت
ســابـقـا حـكم أول درجــة في قـضـيـة
إلــزام الـفـنــان أحـمـد عــز بـدفـعه مـا
يـساوي 30 ألف جـنـيه إسـتـرلـيني
700 ألف جنيه مصري لطفـــــــــليه
من زيـــنـــة زيـن الـــدين وعـــز الـــدين
كـمـصـروفـات مـدرسـيـة لـلـتـوأم. من
جـانــبه قـدم مـعـتـز الـدكـر مـحـامي
زيــنـة حـافـظـة مـسـتـنـدات حتـتـوي
عــلى األوراق اخلــاصــة بـتــحــريـات
بـاحث عن ثروة عـز والتي قُدرت ا
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{ لـــــــوس اجنـــــــلــــــوس –
وكـــــاالت - مــــنـــــذ صــــدور
أغـــنـــيــة (ســـوور كـــانــدي)
ـــاضي والـــتي اخلـــمـــيـس ا

تــتـعـاون فــيـهــا لـيــدي غـاغـا مع
فــــــريـق (اســــــود وردي) الــــــكــــــوري
اجلــــنــــوبي وهي تــــكــــســــر األرقــــام
الـقـياسـيـة بـأعـداد االسـتمـاع في كل
مــكــان. غـاغــا أطــلـقـت األغـنــيــة قـبل
صـدور الـبـومـهـا اجلـديـد كـروماتـيك
بيـوم واحد وتـعود به بـعد غـياب 4
أعـــــوام عن اصــــــدار االلـــــبـــــومـــــات
الـغـنـائــيـة.األغـنـيـة شـعـبـيـة راقـصـة
ـــرتـــبـــة الــســـادســـة فــور احــتـــلت ا
صــدورهـا عـلى قــائـمــة سـبـوتــيـفـاي
ية محققة 3.7 مليون استماع العا
ـرتـبـة 12 في الـواليـات وحـلت في ا
تـحـدة محـقـقة 757 ألف استـماع ا

ومـــنــذ
بـــــــعـــــــد
ظــــــــــهـــــــــر
اخلـــــمـــــيس
حتتل االغـنية
ــرتــبــة األولى ا
عــــــــــلى مــــــــــوقع
ايـتـيـونـز في 52
دولــــــــــة حـــــــــول

العالم. 

بـطريـقة طـبيـعيـة وتسـير مـستـندة
عـــلـى عـــكـــاز أثـــنـــاء مـــغـــادرتـــهـــا
ـســتـشـفـى بـعـد ان اصــيـبت في ا
شهر اذار بركـبتها نتـيجة وقوعها
ــسـرح عــلى خــشــبــة ا
أثــنــاء أحـد الــعـروض.
هـــذه الـــصـــور اقــلـــقت
مـتـابـعـيـها عـلـيـهـا فـقد
مـرت فتـرة طـويلـة على
تعرضهـا لهذه احلادثة
وال زالـت حــــــــــتـى االن
غــــــيــــــر قــــــادرة عــــــلى
استـعادة نـشاطـها كـما
شي يجب او السير وا
بــطـــريــقــة طـــبــيـــعــيــة
وكــثــرت الــتــعــلــيــقــات
ـوضوع وتـمنى حول ا
لـــهــــا مـــحــــبـــيــــهـــا ان
تـتــحــسن حـالــتــهـا في

كن. اسرع وقت 

ــلـل في احلــجــر ســـلــيــمـــان كــســر ا
ـــــنـــــزلـي مـن خالل حتــــــد طـــــريف ا
شاركـته مع متابـعيـها عبـر حسـابها
اخلـاص عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
اإلجـتـمـاعـي.ونـشـرت سـلـيـمـان عـبـر
حــســابــهــا فــيــديــو ظــهــرت فــيه مع
ـــلـــحن مـــصـــطـــفى جـــاد زوجـــهـــا ا
ـسكة بورقة وشقيقـتها وهي تقف 
وقلم وخـلفـها شـقيـقتـها الـتي تسـند
عــلى ظــهـرهــا وتــرسم عــلى الــورقـة
وخـلــفـهـا مــصـطـفـى جـاد وعـلى كل
ــا يـرسـمه واحـد مــنـهم أن يــشـعـر 
اآلخــــــر عـــــلـى ظـــــهـــــره ويــــــعـــــيـــــد
رسمه.وكتبت كارمن سليـمان تعليقاً
على الـفيـديو وطـلبت من جـمهـورها
جتــربــة هــذا الــتــحــدي ومــشــاركــته

معها.

عالء محسن في ستوديو عشرةمظفر سلمانصالح الصحن
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{  موسـكو- واشـنطن -(أ ف ب) -
دخل رائــدا مـركــبـة ”كـرو دراغـون”
الــتــابــعــة لـ”ســبــايس إكس ”بـوب
بنـكن وداغ هـيرلـي محـطـة الفـضاء
الــدولـــيــة األحـــد لــيـــصــبـــحــا أول
شـخـصـ يصـالن إلى احملـطة عـلى

م مركبة تملكها شركة خاصة.
ــركـبـة واسـتــغـرق إجنـاز الــتـحـام ا
بــاحملــطــة الــذي بـدأ عــنــد الــســاعـة
نطقة الشرقية في  10,16بتوقيت ا
ـــتـــحــدة ( 14,22ت غ) الـــواليـــات ا
بـضـع دقـائق. لــكن بـعــد نـحـو ثالث
ــمــر ســاعـــات من الــتــدقــيـق فــتح ا
والتقى الـرائدان زميـلهمـا األميركي

. كريس كاسيدي ورائدين روسي
فـيــمـا  يـعـتــبـر خـبـراء أنــهـا نـهـايـة
االحــتــكـار: فــبــعــد إقالع الــصـاروخ
الــتـــابع لــشــركــة ”ســبــايس إكس”
اخلاصـة األمـيركـيـة لم يعـد الروس
الـوحــيــدين في إرسـال روّاد فــضـاء
إلى مـحـطـة الـفـضـاء الـدولـيـة وهو
واقـع يُــفـــتـــرض أن يــدفـع بــرنـــامج
الـــفـــضـــاء الـــروسي إلى مـــزيـــد من

االبتكار.
ـركـبـة ”كـرو دراغـون” والـتـحــمت ا

الـتـابـعـة لـشـركـة ”سبـايس إكس?”
الـتي انـطـلـقت الـسـبت من فـلـوريـدا
وعـــلى مـــتــنــهـــا رائــدان مـن وكــالــة
الـفضـاء األمـيـركـية ”نـاسا ?”األحد
حطـة الفضاء الـدولية بـعد رحلة

استغرقت  19ساعة.
وهـذه أوّل رحــلـة مـأهـولـة تــطـلـقـهـا
ـتـحدة مـنـذ تـوقفـهـا عام الـواليات ا
 2011عن إطالق مـركـبـات أمـيـركـية
نــحــو مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة
مـــفـــســحـــةً اجملـــال أمـــام صــواريخ
”سـويـوز ”الـروســيـة األكــثـر أمــانـاً
واألقـلّ كــلـــفــةً لـــلـــتــفـــرد في إطالق

أهولة. الرحالت ا
وعـلـى مـدى تـسـع سـنـوات انــطـلق
جـمــيع روّاد الـفـضـاء نــحـو مـحـطـة
الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور
الـفضـائـية بـعـد تـلقي تـدريـبات في

روسيا وتعلّم اللغة الروسية.
ورحّــبت وكـالــة الـفــضـاء الــروسـيـة
”روسكـوسـموس ”بإطـالق صاروخ
”سـبـايس إكس .”واعـتـبـر مـديـرهـا
أهولة سيرغي التنفيذي للرحالت ا
هـمة كريـاكالـيوف أن ”جناح هـذه ا

سيجلب لنا فرصاً جديدة.”

تــسـيــولــكـوفــسـكي الــفــضـائــيـة في
مـوسـكو أنـدريه إيـونـ إلى أنه في
حــال أصـــبــحـت شــركــة ”ســبــايس
إكس ”هـي مـن يـــــــــــــقـلّ الــــــــــــروّاد
األميركـي إلى الـفضاء ”فيـمكن أن
تـتـخطـى اخلسـارة الـسـنـويـة مـئتي
مـــلــيــون دوالر وهـــو مــبــلـغ كــبــيــر
بـــالـــنــــســـبـــة لـــروســــكـــوســـمـــوس
ومـيـزانـيــتـهـا الـتي تـنـاهـز مـلـيـاري
ـــــتـــــحــــــدث بـــــاسم دوالر.”وأكـــــد ا
روسـكـوسـمـوس األحـد أن الـواليات
تحـدة ال تزال حتتـاج إلى روسيا. ا
هم فعالً أن يـكون هناك وقال ”من ا
خــيــاران عــلـى األقل لــلــوصــول إلى
احملــطـة. ألن أحــداً ال يــعـرف مــا قـد

يحدث….”
وفـي حــــ قــــال مـــــؤسس شــــركــــة
”ســبـــايس إكس ”إلــون مـــاسك إنه
ــقــعــد عـلـى مـ ســيــجــعل ســعــر ا
مركبـة فضائـية ستـ مليون دوالر
تري أعلن مـدير روسكـوسمـوس د
روغـــوزيت أنه يـــســعى إلـى خــفض
ـقـعـد في رحلـة إلى الـفـضاء سـعر ا

ئة. بنسبة 30 با
وأوضح أنــدريه إيــونــ أن شــركــة
”سبايس إكس تـوفّر عبـر استخدام
مـحـركـات مـنـخـفـضـة الـكـلـفـة وعـبـر
تصنيع كافـة قطعها تـقريباً. أما في
روسيا فـيحـتاج ذلك إلى تغـيير كل

عملية االنتاج.”
وهــنـاك احــتـمــال آخـر. فــقـد حتـدث
رئيس نـاسا جـيم برايـدنسـتاين عن
قايـضة: مقابل كل روسي نوع من ا
يـحــلّق عـلى مـ صــاروخ أمـيـركي
أمــيـركـي يـحــلّق عــلى مــ صـاروخ

روسي.
t³M

سائل اعتبر وفي ما يتجاوز هذه ا
إيـونـ أن وصـول مـركـبـة سـبـايس
إكس إلى مـحـطــة الـفـضـاء الـدولـيـة
ــثـابـة ”مـنـبه” يـنــبـغي أن يــكـون 
لقطاع الفضاء الروسي الذي يعاني
ــا يــعـــتــرف به من ”وضع أســـوأ 

القادة.”
وإذا كـانت مـوسـكــو تـطـلق غـالـبـيـة
ــركــبــات الــفــضـائــيــة مــنــذ عــشـر ا
ســنــوات فــهـي لم تــعــد تــفــعل ذلك
اليـوم مـقابل الـصواريـخ الصـينـية

وصواريخ سبايس إكس.
وقـال إيـون ”عـنــدمـا كـنّــا نـخـسـر
ســــوق عـــمــــلـــيـــات اإلطـالق كـــانت
روسـكـوســمـوس تـقـول إن كل شيء
على مـا يرام ألننـا الوحـيدون الذين
نـــقـلّ أنـــاســاً إلـى احملـــطـــة. الـــيــوم

سقطت هذه الورقة.”
وال يــزال الـقــطـاع ضــعـيــفـاً بــسـبب
الـفـسـاد وتـشـهد عـلى ذلـك فضـائح
بنـاء قاعـدة فوستـوشني الـفضـائية
اجلــــديـــــدة في الـــــشــــرق األقـــــصى

الروسي.

ـــــــــتــــــــحـــــــــدث بـــــــــاسم وكـــــــــتـب ا
ـــــيـــــر روســـــكــــــوســـــمــــــوس فـالد
ليس أوسـتــيـمـيــنـكـو فـي تـغـريـدة ”
. هذا لدينـا نية الـبقاء غـير ناشـط
الـعام سـنـقـوم بـتجـربـة صـاروخ
ـقبل سـنسـتأنف جديـدين والعـام ا

برنامجنا القمري.”
غــيـــر أن الــضـــربــة كـــانت قــاســـيــة
بــالـنــسـبــة لــلـروس. ورأت إيــزابـيل
ركز سوربي-فـيرجي البـاحثـة في ا
الـوطـني الـفرنـسي لـلـبـحث الـعـلمي
ــتـــخــصـــصــة في الـــســيـــاســات وا
الـفـضـائــيـة أن هـذه الـرحالت كـانت
فـرصـة غـيـر متـوقـعـة بـالـنـسـبة إلى
ـواصلة انتـاجها صواريخ موسكو 
سـويوز واحلـفـاظ علـى موقـعـها في
ـفــاوضـات حـول مـحــطـة الـفـضـاء ا

الدولية.”
واستـفادت وكالـة الفـضاء الـروسية
”روسـكـوسـمـوس ”من األمـر مـالـيـاً
أيضاً إذ فرضت على وكـالة الفضاء
األمـيـركـيـة ”نـاسـا ”دفع رسم يـبـلغ
ثــمــانـ مــلــيـون دوالر عـن كل رائـد
تـريــد إرسـاله إلى مــحـطـة الــفـضـاء
ية الدولية.واشار اخلـبير في أكاد
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) -
ــــــارسي لــــــعـــــبـــــة بـــــات عـــــدد 
(مـايـنــكـرافت) اإللـكـتــرونـيـة الـتي
ـغامـرة والبـناء 126 تقـوم على ا
مــلـــيــون العب نــشـط شــهــريــا في
العالم مع اسـتفادتهـا كغيرها من
هـــــذه األلــــعــــاب مـن الــــتــــبــــاعــــد
االجـــتــمـــاعي الـــنــاجـم عن مــرض
كوفـيد-.19وقـالت هيـلـ تشـيانغ
مديـرة استـدويهـات موجـانغ التي
اشــتـــرتـــهــا مـــايـــكــروســـوفت في
2014) يشرفنا أننـا بعنا أكثر من
 200مليون نسخة من ماينكرافت

حتى اآلن).
واحـتـفـلت الـلـعبـة مـنـتـصف شـهر
ــرور 11 عــامــا ـــاضي  ابـــيــار ا

على إطالقها.
وقــد بـيــعت أكــثـر من 24 مـلــيـون
اضي في نسخة منها منذ العام ا
مؤشر إلى أن ماينكرافت ال تعاني
ـاضي عن من تـخـلـيـهـا الـصـيف ا
مــشـروع جتـديـد طـمـوح. وتـسـمح
الـلعبـة ببـناء عـالم قائم بـحد ذاته
من قـــبـل العب مـــنــــفـــرد أو عـــبـــر

اإلنترنت مع العب آخرين.
وعـززت مــايـكـروســفـوت جــاذبـيـة

اللعبة في صفوف األهل واألطفال
من خالل نـسخة تـثقـيفـية تـوفرها
بـاجملان حـتى نهـايـة حزيـران.وقد
حــمـلت أكــثـر من 50 مـلــيـون مـرة

منذ إطالقها نهاية آذار.
ـنزلي إلى وأدت إجراءات الـعزل ا
ارتــفــاع صـاروخي فـي اسـتــخـدام
اإلنــــتــــرنـت من خـالل شــــبــــكــــات
الــتـواصل االجـتـمــاعي ومـنـصـات
الــــــــتــــــــــرفـــــــيـه والــــــــتــــــــجـــــــارة
اإللكـترونـية.لـكن يبـدو أن األلعاب
اإللــكـتـرونـيـة هي الـكـاسب األكـبـر

من اجلائحة.
وقــد جتــاوزت لــعــبــة فــورتــنــايت
القتالية الشـهيرة مطلع أيار عتبة

350 مليون العب.
وأوضــحت اســتــوديـوهــات إبــيك
غــيـمــز عـبــر تــويـتــر (في نـيــسـان
أمــضى الـالعــبــون أكـــثــر من 3,2

مليارات ساعة في اللعب).
ـمـارسـة عـبـر وحــطـمت األلـعـاب ا
األجــهـــزة الــنــقـــالــة مــســـتــويــات
قيـاسيـة أيضـا فضال عن مـنصات
حـفالت الـلـعب اجلــمـاعـيـة بـالـبث
ــبــاشـر مــثل تــويـتش الــتـدفــقي ا

ينغ. (أمازون) ويوتيوب غا
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{ بـك  - وكـاالت - بتـصـميـمات
دقيـقة لزهـور األوركيد والـكاميـليا
وشـخـصيـات صـينـيـة ترمـز لـلحظ
احلسن أصبـحت كمـامات احلرير
األنـيـقـة الـتي تـصـنـعـهـا مـصـمـمـة
األزيـاء الـصـيـنـيـة تـشـو لي سـلـعة
مــرغـوبــة في ظل تـفــشي فـايـروس

كـورونا.وتـقوم تـشو الـتي شاركت
عالمـتـها الـتـجـارية لألزيـاء ديـج
ـوضــة الـصــيـني في في أسـبــوع ا
اآلونـة األخـيرة بـتـصـنيع كـمـامات
حـريـريـة مـطــرزة ومـجـهـزة بـفالتـر
هـــــــــــــــواء مــن طـــــــــــــــراز إن95 ذي
ـواصـفــات الـعـالـيــة مـنـذ شـبـاط ا
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حــتى تـــوفــر لـــلــحـــريــصـــ عــلى
وضة خيارات حلماية أنفسهم.  ا
وقــالـت تــشـــو وهي تــوضـح كــيف
كن أتـتـهـا فكـرة الـكمـامـات الـتي 
صـنوعة من إعادة اسـتخدامـها وا
ـلــون (عـنـدمـا احلـريـر الــصـيـني ا
أصـبح الوضع خـطيـرا جدا رأيـنا
أن الـكـثـيـر من الـنـاس بـحـاجة إلى
تـــغــــيـــــيـــر كــــمـــامـــاتــــهم كل أربع

ساعات).
أمــا اآلن وبــيـــنــمــا تــرفع الــصــ
ودول أخـرى الـقـيـود تـتـوقع تـشو
أن تــكـون الـكـمــامـات ضـروريـة في

ستقبل القريب.  ا
وقـامت بتـعديل الـتـصمـيم لتـصلح
الكـمـامات لالسـتخـدام خالل فصل
الــصـيف فــصــنـعــتــهـا من قــمـاش
ــا يــســمح حــريــري أقل ســمــكــا 
بــالــتــنـفـس عـلـى نـحــو أفــضل في

أجواء الطقس األكثر دفئا.
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