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يـطـالـعنـا بـ الـفـيـنـة والـفـيـنـة مـنـبـهـر بـفعـلٍ يـقوم بـه شخـص او مـجتـمع
يزة ويذهب اوروپي او شرقي مثل تـوزيع مساعـدات او حالة انـسانيـة 
نـتشي بـحمـاقة وغـباء لـيربط االحـسان بـكون هـذا الشخص او بسُـعار ا
ـسخ يـزين له فـرحـة كان اجملـمع "كـافر" ويـقـولـهـا مـنـتشـيـا وكـأن عـقـله ا
يخـفيـهـا: لقـد جنحت اخـيـرا من اظهـار مكـنـوناتي الـدفيـنـة احلاقـدة على
االسالم واهله - وان كان هو مـن قلب ذات اجملتمع- لـست هنا من اجل
الرد عـلى سذاجـته وبالهـته فهـو اقل من ان انفق عـلـيه حروف الـكيـبورد
ولكني اريد الوقفـة امام هذا الزخم الكـبير والكبيـر جدا من العطاء الذي
تمـثل به اجملـتمع الـعراقي في االزمـة احلـاليـة فال جتـد مديـنة أو قـرية أو
حاضـرة أو بـاديـة اال واهل اخلـيـر ينـفـقـون ويـتـبرعـون ويـسـارعـون بذاك
حـتى حــدثـني بــعض من اثق به من اهل االســواق الـكــبـيـرة الــعـامـرة ان
عماله لم يعودوا يـكفون لتـجهيز السالل الـغذائية وبـعضهم شغّل آخرين
لـكي يسـتـطـيع تـلـبـية الـطـلـبـات بل ان اكـثر مـن حالـة مـرت عـلى بـعـضهم
ويأتيه من يعطيه ثمن السالت الغذائية ويطلب منه عدم ذكر اسمه وجدنا
كـان والكل همه ذاك الـذي يعـمل باجر سيارات احلـمل تتـنقل من مكـان 

يومي فتوقف العمل عنده
نعم ايها السادة

الشـعوب االسالمـية واكـرر الشـعوب ولـيس غيـرها هي مـعدن الـكرم هي
الكـرم نـفـسه هي الـتي تصـدر مـعـاني الغـيـرة لـلـعالم اجـمع ال يـنـبغي ان
نـكـون كـالــذبـاب ال يـقف اال عــلى الـنـجـاســات بل عـلـيــنـا ابـراز اجلـوانب
شـرقة ومـا اكثـرها ولـو فـعل "كافـر" ما يـفعـله بـعض ابنـائنـا كمـا يحـلو ا
لالحمق ان يتغنى متهكما بالكلـمة هذه لرأيناه يتمايل طربا ويرقص على
سلم الذي ينبعث الكرم من سطح غفلته وبالدته نعم ان الكرم هنا عـند ا
جنبيه: جنب دينه وجنب غيرته وشهامته فـهو يتصدق والرضا يغمر قلبه
ويحق لنا ان نتغـنى ونطرب ح نراه يـفعل ذلك  هذا فعل قومي فأروني

ماذا يفعل اآلخرون.
{ من مجموعة واتساب
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تـوقع خـبـراء ومحـلـلون سـتـراتيـجـيون
ان يـشهد العالم بـعد زوال مخاطر وباء
كـورونـا تـداعـيـات جـسـيـمـة  تـصل الى
درجـة تفـكك دول وتغـييـر ميـزان القوى
ي في الــعــالم وتــغـيــيــر الــنـظــام الــعـا
وبـــروز الــصــ عــلـى حــســاب الــغــرب
ــتــحــدة وتــفــكك االحتــاد والــواليـــات ا
االوربـي جـــــراء فـــــشـل اعـــــضـــــائـه في

مواجهة خطر الفايروس.
وقـال النائب ورئيس كتلة (الوطن اوال)
الـنـيـابـيـة  مـحـمـد اقـبـال الصـيـدلي في
رأي تـــلـــقــتـه (الــزمـــان)  أنه ( عـــنـــدمــا
نـشاهـد طوابيـر النـاس وهي تقف أمام
ـــتـــاجـــر وتــتـــزاحـم وتــتـــخـــاصم في ا
مـخـتـلف الدول نـدرك بـوضـوح تقـصـير
احلــكـومــات بـحق شــعـوبــهـا إذ ان مـا
يـحصل اليوم هـو نتاج طبـيعي لسلوك
ـن فـضـلـوا اصــحـاب رؤوس األمـوال 
كلفة اإلنتاج واأليدي العاملة الرخيصة
وحـرمـوا الـشعـوب من اإلنـتـاج احمللي
ليارات على صفقات السالح وانـفقوا ا
طلباً لألمن ناس أن االمن منهج حياة
ولـــيس سالحـــا). وأضــاف إن (تـــغــافل
احلـكومات عن انـفاق مالي الدوالرات
لـــضــمـــان أمــنـــهــا غـــذائــيـــاً وجتــاريــاً
وصـــنـــاعــيـــاً أوقـــعـــهــا فـي فخ انـــفــاق
ــلــيـارات اآلن عــلى وقـايــة شــعـوبــهـا ا
وتـوفـير احـتيـاجاتـها فـغدت اخلـسارة
واطن ونقل مـضاعفة بعدم تـشغيل ا
الــصــنـاعــات الى الــدول ذات الـعــمــالـة
الــرخـيـصـة فـضالً عـن اخـراج الـعـمـلـة
الـصـعـبة الـتي تـعـتـبر اسـاس الـرصـيد
االقــــتـــصــــادي الـــضــــامن لــــرفـــاهــــيـــة

الشعوب).
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 واعــرب الـــصــيــدلي عـن قــنــاعــته بــأن
(الــعـالـم بـحــاجـة إلعــادة الـنــظـر بــهـذه
الــســيــاســات واعــتــمـاد رؤى وبــرامج
جــديـدة تــتـنــاسب مع مـرحــلـة مــا بـعـد
كـورونا التي ستـشهد اعادة حـتمية في
تـشكيل االنظـمة السيـاسية وفي ترتيب
األولـويـات). من جـهـتـهـا وجـهت مـجـلة
ـيــة سـؤاال الى فــورين بــولـيــسي الـعــا
ـفـكــرين  بـشـأن رؤاهم مــجـمـوعــة من ا
وتــصــوراتـهـم لـعــالم مــا بـعــد كــورونـا
ســيـــاســيــًا واقــتــصـــاديــاً بــعــد األزمــة

احلالية.فجاءت االجابات كما يأتي:
يـقول أستاذ الـعالقات الدوليـة بجامعة
هـــارفـــرد ,ســـتـــيـــفن والـت إن (الـــوبــاء
ســيــدعم صــعــود احلــركــات الــقــومــيـة
ويــدعم سـلـطـة احلـكـومــات وقـبـضـتـهـا
عـــلى مـــقـــالـــيـــد األمـــور. وســـتــتـــبـــنى
ـــخــتـــلف اجتــاهـــاتــهــا احلـــكــومــات 
إجــراءات طـارئـة في مـحـاولـة الحـتـواء
انـتشـار الفـيروس ولن يـتخـلوا عن تلك
الـسلـطات بـسهـولة فـور انتـهاء األزمة)
مـضـيـفا ان ( الـفـايروس سـيـؤدي كذلك
ية إلى سـرعة انتقال ميزان القوى العا
مـن الـــــغـــــرب إلـى الـــــشـــــرق وإلى دول
اسـتـطـاعت تـدارك األزمـة بـشـكل سـريع
نـسبـيـاً ككـوريا اجلـنوبـية وسـنغـافورة
والـــــصــــ فـي وقت تـــــبـــــاطــــأت فـــــيه
احلـكـومات الـغربـيـة األوروبيـة ودخلت
في طـرق عشوائية الحتواء األزمة وهو
مـا سيؤدي في الـنهايـة إلى زوال عصر
ســطـوة الـعالمـة الــتـجـاريـة الــغـربـيـة).

وتــابع ان (األمـر الــذي لن يــتـغــيـر هـو
ـتــصـارعـة فـي الـســيـاسـة الــطـبــيـعــة ا
ـيـة إذ إنّ األوبـئـة الـسـابـقة الـتي الـعـا
حـلّت بالعالم مـثل اإلنفلونـزا اإلسبانية
عــامي  1918و ?1919لـم تُــنهِ الــنــزاع
ــتـصـارعـة ولم ـيـة ا بــ الـقـوى الـعــا
تــبـــشّــر بــعــصــر جـــديــد من الــتــعــاون
ي ولن يؤدي فيروس كورونا إلى الـعا
ـط مخـتلف في الـعالقـات الدولـية إذ
رجح أن يـشـهـد الـعـالم مـزيداً من مـن ا
ـــفـــرطــة ألنّ ــة ا الـــتـــراجع في الـــعـــو
ـواطــنـ سـيـنـتـظـرون حـمـايـتـهم من ا
حـكومـاتهم الـوطنـية وسـتسـعى الدول
والـــشــركـــات إلى احلـــد من إمـــكــانـــيــة
اثل أو انـتكـاسات تـعـرضهـا لهـجـوم 
ـــســـتـــقــــبل. وفي كل مـــشـــابــــهـــة في ا
ـاً األحــوال سـيـخـلق وبــاء كـورونـا عـا
. وعـلى أقـلّ انـفـتـاحـاً وحـريـة وازدهـاراً
الـرغم من أنّ األمر لم يـكن بهـذا السوء
فـإنّ اجلمع ب فـيروس قاتل وتـخطيط
غـيـر مالئـم وإدارات غـير كـفـوءة وضع
الـبشرية على مسار جـديد مثير للقلق).
لكي ديـر التـنفـيذي لـلمـعهـد ا وتـوقع ا
لــلـشــؤون الـدولــيـة في لــنـدن (تــشـاتـام
هــاوس)   روبـــ نــيــبــلت ان ( يــكــون
ة كـورونا القشة التي تـقصم ظهر العو
االقـــــتــــصـــــاديـــــة  اذ أثــــارت الـــــقــــوة
ـتـنــامـيـة االقــتـصـاديــة والـعــسـكـريــة ا
لـلص عـزماً لدى احلزبـ اجلمهوري
ــتــحـدة ــقــراطي في الــواليـات ا والــد
عـــلى مـــنع بـــكــ من احلـــصـــول عــلى
الـتكنولوجيـا الفائقة التـطور األمريكية
ـلـكـيـة الـفـكـريـة بل ـصــدر وحـقـوق ا ا
ومـحاولة إجبار الـدول احلليفة على أن
حتــذو حــذوهـا. واســتـدعـت الـضــغـوط
تزايدة من أجل الـسياسية والشـعبية ا
خـفض االنبعاثات الكربونية تساؤالت
حـول تأثير اعتـماد الغرب على سالسل
ـوجودة في الـص الـتـوريد الـبـعيـدة ا
وشــرق آسـيـا خـصـوصــاً بـعـدمـا أرغم
فـيروس كـورونا احلكـومات والـشركات
واجملــتـمـعـات عـلى تــعـزيـز قـدرتـهـا في
مــواجــهــة اوقــات طــويــلــة من الــعــزلـة
االقـتصـادية الذاتـية) مـستطـردا ( لهذا
مـن احملـتــمل إلـى حـد كــبــيــر أن يــعـود
ــفـــيــدة ـــة ا الـــعــالـم إلى فــكـــرة الـــعــو
لـلطرف الـتي تأسست في أوائل القرن
احلــــالـي ألنه مـن دون وجــــود حــــافـــز
شـتركة من سـلبيات ـكاسب ا حلـماية ا
ي ستتدهور االندماج االقتصادي العا
بــسـرعـة بـنــيـة احلـوكـمــة االقـتـصـاديـة
ـــيــة الـــتي تــأســـست في الـــقــرن الـــعــا
الـعشرين. وحـينئـذ سيتـطلب األمر من
الـقادة السياسي جـهداً هائالً للحفاظ
عـلى التعـاون الدولي وعدم االنزالق من
ـنافـسات اجليـوسيـاسية). جـديد إلى ا
ويـرى كـيـشـور محـبـوبـاني وهـو زميل
في مـعهد البحوث اآلسيوية في جامعة
ســنــغــافـورة أن (جــائــحــة كــورونـا لن
ية تـغيـر االجتاهـات االقتـصاديـة العـا
ــا ســتُــســرّع الــتــغــيــيــر الــذي بـدأ وإ
ة التي بـالفـعل وهو االنتـقال من العـو
ـتـحـدة إلى تـتــمـحـور حـول الـواليـات ا
ـة تـتــمـحــور حـول الـصــ اذ فَـقَـدَ عــو
ــة الـــشــعب األمـــيــركـي ثــقــتـه بــالـــعــو
والـتـجارة الـدوليـة الـتي بات يـعـتبـرها
سـلبية سواء كـان ذلك بوجود الرئيس

انا ازعم ان كل الظواهر الـسلبية الـتي تظهر في الدولـة واجملتمع والفرد
سببها التخلف. وليس هذا تفسيرا للظواهر االجتماعية بالعامل الواحد

كن عده عامال واحدا. الن التخلف متعدد الوجود وال 
ركب احلـضاري واعني بـالتـخـلف ذلك اخللل احلـاد الذي يـحـصل في ا
صـلحـة العـامة ومنـظومـة القـيم احلافـة به  كالـتـعاون وااليـثار وتـغلـيب ا
ـا يـشـكل مـؤشـرات الـسـلـوك احلـضـاري  لـلـفـرد واجملـتـمع وغـيـر ذلك 
ركب احلـضاري اخلمـسة. وهذه الـعناصر ـتعلقـة بعنـاصر ا والدولة وا

هي: االنسان الطبيعة االرض الزمن العلم العمل.
ويحصل اخللل احلاد بسبب نوع من الـعوامل: العوامل البشرية (فعل

االنسان); والعوامل الطبيعية (فعل الطبيعة).
وتؤثر هذه االسباب على العـناصر اخلمسة كلـها او بعضها او احدها

كما تؤثر على منظومة القيم. 
ؤثـرة بالـعنصـر االول اي االنسـان  مثال ضـعف الدافع من العـوامل ا
سـؤولية عـدم التوصل الى حل الذاتي للـعمل واالنـتاج عدم الـشعور بـا
صلحة العامة اجلماعية واساءة صالح الفرديـة وا سليم للتناقض ب ا
فهم الدين (التعصب والتشدد الخ) والظلم وعزل فئات من اجملتمع عن
دائرة الـفـعل االجـتـماعي احلـضـاري واالسـتـبداد الـديـني او الـسـياسي.
وهـنـاك ايـضـا انـتـشـار االوبـئـة كــالـطـاعـون في اوروبـا في الـقـرن الـرابع

عشر. وهذا سبب طبيعي.
ؤثـرة على الـعنـصر الـثاني اي الـطبـيعـة سوء اسـتغالل ومن العـوامل ا
واسـتـثـمـار الــثـروات الـطـبـيـعــيـة وهـدرهـا وعـدم ابــتـكـار وسـائل جـديـدة
لـلـتفـاعل مـع الطـبـيـعـة الخ. وهـذه عـوامل بـشـريـة. وتـغـيـيـر االنـهار الـتي
شكـلت مـركز قـيـام احلضـارة جملاريـهـا االصلـيـة والتـصـحر والـكوارث

البيئية والطبيعية االخرى.
ؤثـرة في العـنصـر الثالـث اي الزمن عـدم ادراك الناس ومن العـوامل ا
لقـيمـة الزمن في الـفعـل احلضـاري واالنتـاج الصـناعي والـزراعي وعدم
وجـود اخلـطط الـسـلـيـمـة السـتـثـمــار الـزمن وفق جـدولـة حتـافظ عـلـيه من

الهدر والضياع.
ؤثرة في العـنصر الرابع اي العلم عـدم اهتمام اجملتمع ومن العوامل ا
بـالـعــلم والـتـقـدم الــعـلـمي واالكــتـشـافـات الــعـلـمـيــة وشـيـوع اخلـرافـات

واجلهل واالمية.
ـوثــرة في الـعـنــصـر اخلــامس اي الـعــمل مـا ورد ذكـر ومن الـعــوامل ا

بعضها انفا كالسلبية وغيرها.
ركب احلضارية مسألة اخالقـية ثقافية تربوية و منظومة القيم احلافة بـا
ـنـظـومـة اصال او قـلـة سـلـوكـيـة واخلـلل فـيـهـا يـعـني عـدم وجـود هـذه ا

االلتزام بها وشيوع قيم وثقافة مضادة لها.
ــذكـورة امــثـلــتـهــا اعاله مـتــنـوعــة ومـتــعـددة ويالحظ ان عــوامل اخلـلل ا
وتـشـمل مـخـتـلـف جـوانب احلـيـاة االنـسـانـيـة ولــهـذا يـعـمـد الـبـاحث الى
تـعددة كـالـتخـلف العـلمي اطالق عنـاوين فرعـيـة على جـوانب التـخـلف ا
ـنـهــجي والـتــخـلف  الـســيـاسي والــتـخـلف االقــتـصـادي والــتـخـلف وا
الـثقـافي والـتـربـوي والـتـخـلف الـديـني وغـيـر ذلك. وقـد يـكـتفـي البـاحث
صـطلح "الـتخـلف" لالشارة الى مـجمـوع هذه الـظواهـر وقد يـستـخدم
عنى اي شـمولية اخللل لكل مصطلح التخـلف احلضاري الرادة نفس ا
جمـوعها موضـوع ومجال الفعل جوانب احلياة االنسـانية التي تـشكل 

احلضاري.
وحتدث مظاهر اخللل هذه السـباب داخلية وخارجيـة. والداخلية مندرجة
فـيــمـا تــقـدم ونــضـيف الــيـهـا طــبـيــعـة الــنـظــام الـســيـاسي (دكــتـاتـوري
قراطي حـضاري) والتـبعـية اخلارجـية والصـراعات الـداخليـة (كما د
حدث بـ الـعرب في االنـدلس قـبل سـقوطـهـا عام 1492)  واما الـعوامل
اخلارجـيـة فـاهمـهـا الغـزو اخلـارجي واالسـتعـمـار كمـا حـصل بـالنـسـبة
ـغـولي وسـقـوط بـغداد فـي عام 1258. لـلـعالـم االسالمي بـسـبب الـغـزو ا

واحلروب الصليبية. 
ـعركـة ضد التـخلف اذا تـوفرت االرادة واالدوات الالزمة الى وتهدف ا
ركب احلـضاري اذا كـانت من فعل القـضاء عـلى مسـببـات اخللـل في ا

االنسان او ايجاد بدائل لها اذا كانت من فعل الطبيعة.
وتــتـم مــعـــاجلــة الـــتــخـــلف اي مـــعــاجلـــة مـــظــاهـــر وعــوامل اخلـــلل في
ــــــــــــــــــركب احلــــضـــاري والـــقـــيـم احلـــافـــة به مـن خالل مـــعـــركـــة ا
واســـــــــعـة تـشـمل الفـرد واجملـتـمع والـدولة وتـلـعب فـيهـا في الـبـداية
الثـقـافـة والتـربـيـة والتـنـشئـة اجملـتـمعـيـة دورا تـأسيـسـيا
كـبـيـرا ثم تـتـوسع لــتـشـمل الـقـطـاعـات االخـرى في
ـا فـيـهـا الـزراعـة والـصـنـاعـة واحلـكـومة اجملـتـمع 
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 مستشفى العـزل في التويثة  لم تكن

ترى النور لـوال تنادي النـخبة اخليرة
من ابــنـاء هــذا الــبـلــد خلـدمــة بــلـدهم

ومجتمعهم ..
بـدأت الــقــصــة في عـام 1944بـعـد ان
ـرض السل ـصابـ  وصلت ارقـام ا
في العـراق ارقـاما مـخـيفـة  حـيث قرر
مجموعة من وجهاء واخيار هذا البلد
كـافحة الـسل لغرض تشكـيل جمعـية 
رض واحلد صاب بهذا ا العناية با
من انتشاره . وبالفعل  تشكيل هذه
ؤسـس اجلمـعـيه  والتي كـان عـدد ا
لها  اربـعة عـشر شخـصا و اخـتيار
ـلـكي حتـسـ عــلي رئـيس الـديــوان ا
رئـيـسـا لـهـا والدكـتـور سـامي شـوكت
نـائــبــا لـلــرئـيس والــدكــتـور ابــراهـيم
عـاكـف االلـوسي مــعــتـمــدا والـدكــتـور
جنــيب مــحــمــود مــفــتــشــا عــامــا.و
االتفـاق على ان تـكون اجلـمعـية حتت
رعــايــة الــوصـي عــلى الــعــرش  عــبــد
االله.. كــــمــــا  االتــــفــــاق ان تــــكـــون
باكـورة اعمـال اجلمعـيه  هو تـأسيس
ـــعـــاجلـــة مـــســـتـــشـــفـى في بـــغـــداد  
ـــصـــابـــ بـــدال مـن ارســـالـــهم  الى ا
مصحـات لبنـان  لذا  منح اجلـمعية
قطـعة ارض مـسـاحتـها  خـمـسة عـشر
ــا عـــنــد اطـــراف الــعــاصـــمــة في دو
مزرعـة الزعـفرانـية الـتابـعة لـلحـكومة
ولكنها غرقت  في احد الفيضانات  و
كان البـد من  صرف الـنـظر عن انـشاء
ستـشفى على هـذه االرض خوفا من ا
حدوث فـيـضـانات اخـرى تـسـبب غرق
ـســتـشــفى. لــذا  اخـتــيـار  قــطـعـة ا
ارض اميـريـة في اجلـهـة الـيـسرى من
نــهـــر ديــالى فـي مــنــطـــقــة الــتـــويــثــة
ات مسـاحـتـها حـوالي الـثـمانـيـة دو
و تمـلـيـكـها الـى اجلمـعـيـة وصدرت

ـلـكــيـة بـذلك. كــانت مـسـاحـة االرادة ا
الـقـطـعــة ال تـكـفي لـلــمـشـروع  وكـانت
هـــذه الــقــطـــعــة مـــتــصـــلــة مـــبــاشــرة
ــلــكــهـا بــاالراضي الــزراعــيــة الــتي 
ـنـعم اخلضـيـري والذي السـيـد عبـد ا
قـام بـالـتـبـرع الى اجلـمـعـيـة بـخـمـسة
ا منـها تقع على شاطئ وعشرون دو

نهر دجلة مباشرة وبال مقابل ..
وضـــعـت اخلـــرائـط النـــشــــاء عـــشـــرة
ردهـــــات في بـــــاد االمـــــر كـل ردهــــة
حتـتــوي عـلى االدارة وصــالـة كــبـيـرة
للسينـما والترفـيه وجناح لالشعة مع
صـالـة لـلـعـمـلـيـات اجلـراحـيـة واحدى
عـشـرة غـرفـة لـلـمـرضى اخلـصـوصـ
ــقـــيــمــ وجــنـــاح خــاص لالطـــبــاء ا
وجـنـاح خـاص لـلـمـمـرضـات. وجـنـاح
خـاص لــلـمــطـابخ واخملــازن مع غـرف
خـاصـة لــلـمـرضــ واخلـدم. وطـرحت
هندس قاول ا ناقصة فرست على ا ا

 علي رأفت. 
ـــاء  انــــشـــاؤه من قـــبل مـــشـــروع ا
ــكـائن اجلـمــعـيه حــيث  جتـهــيـز  ا
واحـواض الـتــصـفـيــة والـتـعــقـيم امـا
مــشـروع الــكـهــربــاء فـقــد وافق مــديـر
ـــد مـــشــــروع كـــهـــربــــاء بـــغـــداد ان 
ـســتــشـفى  بــالــكـهــربــاء  من مـدخل ا
مــعــســكــر الـــرشــيــد  حــيث  نــصب
ـعـســكـر و مـد مـحــولـة في مـدخـل ا
ــائـــة والــثـــمــانـــ عــمــودا حــوالـي ا

كهربائيا  على حساب اجلمعية  
في اوائل سنة   1948بوشـر بانـشاء
ـقاولة تتضمن ان ستشفى وكانت ا ا
ـواد فـيـما تـقـوم اجلـمعـيـة بـتـهـيـئـة ا
قاول بالتنفيذ فقط .. هنا تبدأ يقوم ا
قصة االيثار..  فقد قام السيد سيمون
كـــريــبـــيــان الـــتــاجـــر االرمــني بـــبــيع
االسـمــنت بـسـعــر  احـد عـشــر ديـنـارا
ونــصف لــلــطن الــواحــد فــيــمـا كــانت

ـيـة سـبـعـة عـشـر ديـنـارا قـيـمـته الـعـا
لـــلــطن الـــواحــد .. كـــمـــا قــام بـــجــلب
رافق الشيلمان لـتسقيف الردهات وا
ـستـشفى من بـلجـيكا التي يـحتاجه ا

على حساب اجلمعية بدون ربح 
ـئـات من  الــشـبـابــيك احلـديـديـة  ا
شــرائـــهــا مـن شــركـــة داود ســاســون
االنــكـــلــيـــزيــة والــذي قـــام بــبـــيــعــهم
الــشــبــابــيك  وبــســعــر اقل مـن ســعـر
ـئـة كـمـا اجلـمـلـة  ب اربــعـة عـشـر بــا
تــبـــرع اصــحــاب مـــعــامل الـــطــابــوق
بــحـوالي اخلــمــســة ماليـ طــابــوقـة

مجانا. 
اخذت التبرعات تنـهال على اجلمعية
واظــهــر بــعض احملــســنــ رغـبــتــهم
بانشـاء ردهة ذات ثالث سـريرا على

حساب كل واحد منهم. حيث تبرع كل
من نــاجي اخلـضــيــري ونـوري فــتـاح
باشا  وعـبد الـهادي الـدامرجي بـستة
االف ديـنـار وتـبـرعت مـديـريـة الـسـكك
ـبـلغ سـبـعة االف احلـديديـة الـعـامـة 
ديـنـار النـشـاء ردهـة خـاصـة لـعـمـالـها
فــيـــمــا تــبـــرع كل من احلـــاج صــبــيح
اخلــضــيـري والــســيــد عــبــد الـرحــمن
رؤوف بــخـمــســة االف ديـنــار النــشـاء
ـرحـوم والــديـهـمــا كـمـا ردهـة بــاسم ا
انشأ السيد عبد احلميد الدهان ردهة
ــســلــولــ عـــلى حــســابه لالطــفـــال ا
اخلـاص تــتــكـون من  اثــنــ وثالثـ
ســريــرا.و اجنــاز  الـــعــمل واكــمــال
سـتـشـفى مع جـميع مـلـحـقاته خالل ا
ثالثة سنوات و افـتتاحه  في اوائل

سـنة  1951بـأسم مـسـتــشـفى االمـيـر
عبد اآلله لالمراض الـصدرية وع له
االطـبـاء من جـراحـ وغـيـرهم وكـذلك
ـــمــــرضـــ واخلـــدم ـــمــــرضـــات وا ا
ـوظـفـ االداريـ من والـطـبـاخـ وا

 . كتبة ومحاسب
ــرضى  كــبــيــرا جــدا  لـذا كــان عــدد ا
رضى ـستـشـفى قبـول ا قررت ادارة ا
حــسب قــدم تـســجــيــلــهم. واصــبـحت
الـــضـــرورة مــــاســـة النـــشـــاء ردهـــات
اضافيـة عالوة على الـردهات الـعشرة
الـتـي  افـتــتـاحــهــا . لـذا   انــشـاء
ست ردهــات اخــرى كـل ردهــة تــتــسع

الربعـة وثالثـ سـريـرا .. وبـعـدها 
انــــــشـــــــاء ســــــبـع ردهــــــات فـي وسط
ـســتـشـفى ذات احلـدائق. لــتـصــبح  ا

اربـعــة وعــشـرين درهــة ويــتـسع اللف
سرير . الكلفة النهـائية التي حتملتها
ـستـشفى مع اجلمـعيـة  النشـاء هذه ا
جــمـــيع مــلـــحــقـــاتــهــا كـــانت حــوالي
ثالثـــمــائــة الـف ديــنــار وذلـك بــفــضل
ـسـاعـدات اخالص مـتـعـهـد الـبـنـاء وا
والتسهيالت التي كان يقدمها التجار
الذين تعامـلت معهم اجلـمعية رغم ان
الكلفـة احلقيقـية كانت تقـدر باكثر من
مليون ونصف مليون دينار عراقي . 
مــالـيــة اجلـمــعــيـة والــتـبــرعــات الـتي
تــصــلــهــا لـم تــكن  تــكــفي الدارة هــذا
ستشفى اضافة الى  رواتب االطباء ا
ــوظـــفــ و اطـــعــام واجلــراحـــ  وا
ستشفى  الى رضى  لذا  ايجار ا ا
لـكيتها وزارة الصحة مع االحـتفاظ 
عــلى ان تـأخــذ عــلى نــفـســهــا جــمـيع
االصالحــــات والـــتــــرمـــيـــمــــات الـــتي
ستشفى من ح الخر..  يحتاجها ا
الـفـنـانـون من جـانـبـهم قـامـوا بـزيـارة
ــرضى ــرضـى وذلك لــرفـع  حــالـــة ا ا
عنويـة .. بل واصطحبـوا  ضيوفهم ا
الــيه .. حـيـث يـبــدو في احــد الــصـور
ـرفـقه قـيـام فـاتـنـة بـغـداد .. الـفـنـانة ا
عـــــفـــــيــــــفـــــة اســــــكـــــنــــــدر بـــــزيـــــارة
ســــــــــــــتشفى مـصطحبة ضـيفتها ا
صـرية حتية  كـاريوكا وذلك الفنـانة ا

عام  .1957
ـعـلـومـات مـنـقـولة بـتـصـرف مـن مـذكرات  ا
لكي .. و حتس علي .. رئيس الديوان ا
ـســتــشــفى حـالــيــا الى وحــدتـ تــقــســيم ا
اداريتـ مستقلت .. االولى هي مستشفى
ــنــاعي ابن زهــر  الــتي تــخــتص بــالــعــوز ا
والثـانيـة ابن اخلـطيب  لالمـراض الصـدرية
التي تـستخدم لـعزل ومعـاجلة  وباء مرضى

كورونا في الرصافة حاليا .

{ من مجموعة واتساب

دونـالـد تـرمب أو ال) مـوضـحا انه ( في
ـانـها ـقـابل فـإنّ الـصـ لـم تـفـقـد إ ا
ـة ألسبـاب عدّة مـنـها تـاريخـية بـالـعو
عـــمــيـــقــة الـــتــأثـــيــر إذ يـــدرك الــقــادة
الــصـيـنــيـون أن مـا عُــرفَ بـقـرن اإلذالل
الــذي عـاشـته الــبالد بـ عـامي 1842
و 1949كــان نـتـيــجـة عــزل الـصـ عن
الــــعــــالـم.أمــــا اآلن فــــإن االنــــتــــعـــاش
ستـمر منذ التـسعينيات االقـتصادي ا
يعود إلى انخراط الص في االقتصاد
ي كـمـا تـمـتـع الـشـعب الـصـيـني الــعـا
بـــثــقــة واســـعــة في مـــجــال الـــتــعــاون
الــثـقـافـي مع دول الـعـالـم حـتى أصـبح
الــصـيــنــيـون مــؤمـنــ بـقــدرتــهم عـلى
ـنافسة في أي مكان على سطح الكرة ا

األرضية). 
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ورأى انـه (في ظل هذا الـوضع يصبح
ـتـحـدة خـياران األول أمـام الـواليـات ا
أنـها إذا أرادت أن حتـافظ على تفـوّقها
ية علـيها االنخراط في وريـادتها العـا
مــواجـهــة جـيـوســيـاســيـة صــفـريـة مع
ــسـتــويــ الــســيـاسي الــصــ عــلى ا
واالقـتـصـادي والـثـاني أنـهـا إذا كـانت
تــــريــــد حتــــســـ مــــســــتــــوى حــــيـــاة
األمـريكي فيـتعيّن عليـها التعاون مع
.ولكن نظراً إلى البيئة السياسية بـك
ـتــحـدة حـيـال الــسـامّـة في الــواليـات ا
الـص فقد ال تـسود نصيـحة التعاون
األكـثر حـكمـة). من جهـته يقـول  أستاذ
الـسـياسـة بـجامـعة بـريـنسـتون  ,جـون
إيــكــنــبــري إن ( الــوبــاء ســيــؤدي إلى
صـعود الـقوميـة والسـلطويـة حتى ب
ـقــراطـيـة في الـعـالم أكــثـر األنـظـمـة د
ولـكـنه سيـكـون صعـوداً مـؤقتـاً مـثل ما
حـدث خالل الثالثيـنيات واألربعـينيات
ــاضي قــبل أن تــصل تــلك مـن الـقــرن ا
ـقـراطـيــات احلـقـيـقـيـة الــدول إلى الـد
الـتي سادت فيـها لعقـود طويلة. أي أن
مــا سـيـحـدث هـو إكــتـشـاف تـلك الـدول
لـدميـقراطـياتـها احلقـيقـية عـبر مـرحلة
انـتقـالية مـن السلـطويـة).ويضيف أنه(
مــثــلــمــا كــانت احلــال في ثالثــيــنــيـات
اضي فـقد يـنشأ وأربـعيـنيـات القـرن ا
ـنــاصــريـن بــقـوة تــيــار مــعــاكس مـن ا
ــشـابـهـة لــسـيـاسـة الــتـعـاون الـدولي ا
لــتـلك الـتـي بـدأهـا الــرئـيس فـرانــكـلـ
روزفــلت وعــدد مـن رجــال الـدولــة قــبل
ــيــة وخاللــهـا إذ كــشف احلــرب الــعــا
ي في انــــهــــيــــار االقــــتــــصـــــاد الــــعــــا
الــــثالثــــيـــنــــيـــات عـن مـــدى ارتــــبـــاط
اجملـتــمـعـات احلـديـثـة ومـدى ضـعـفـهـا
جتـــــاه مــــــا أطـــــلـق عـــــلـــــيـه روزفـــــلت
ُـعديـة". وكانت الـواليات "الـسيـاسات ا
ـهـددة من الـقوى ـتـحـدة أقل الـقوى ا ا
الــعـظــمى األخـرى ومــا فـعــله روزفـلت
ـؤيـدين لـلـتـعـاون الدولي وغـيـره من ا
هــو تــأســيس نــظــام مــا بــعــد احلـرب
ي يــهـــدف إلى إعــادة بــنــاء نــظــام عــا
مـفــتـوح بـأشـكـال جـديـدة من احلـمـايـة

والقدرات إلدارة الترابط ب الدول).
وتؤكد  اخملتصة في الصحافة العلمية
واحلـــاصــلــة عــلـى جــائــزة بـــولــيــتــرز
الـعـلمـية وخـبيـرة الـصحـة الدولـية في
مـجـلس العـالقات اخلـارجيـة االمـريكي
لـوري غـاريت ان ( الـفـايـروس سـيؤدي

إلى خـلق مرحلة جديدة من الرأسمالية
ـيــة سـتــخــشى فـيــهــا الـشــركـات الــعــا
واحلـكـومات من نـظم الـتجـارة احلالـية
الـعـابرة لـلحـدود وخاصـة بعـدما اظـهر
الـفـيـروس أن هـذا االنـفـتـاح الـكـبـيـر قد
ـيـتة في غـضون يـجـلب معه أمـراضاً 
أيـام وسـاعـات) مـرجـة ان ( تـسعـى تلك
الـشركات واحلـكومات  –بـعد اخلـسائر
الـتي تتكـبدها حالـياً ومستـقبالً بسبب
الـفيـروس إلى االنطواء داخـليـاً وتتبع
نـهـجـا يـقـضي بـاالعـتـمـاد عـلى اإلنـتاج
والــتـوزيع والــربح الـداخــلي كـوســيـلـة
ي الهش). أكـثر أماناً من االنفـتاح العا
ويــؤكــد كـبــيــر الــبـاحــثــ في مــجـلس
شانون الـعالقات الـدوليـة في واشنـطن
أونـــيل  ان (أزمــة كــورونـــا ســتــقــوّض
ـبــاد األسـاسـيـة الـتي يـقـوم عـلـيـهـا ا
ي حـالـيـاً إذ سـتـعـيـد الـتـصــنـيع الـعـا
ـيـة الـنـظـر في سالسل الـشــركـات الـعـا
الـتـوريـد مـتـعـددة اخلـطـوات والـبـلـدان
الــتي تـسـيــطـر عـلـى عـمـلــيـات اإلنـتـاج
والـتـوزيع اليـوم ومن ثم سـتعـمل على
تــقــلــيــصــهــا ) مــتــوقــعــا ان (نــخــفض
الــربـحـيــة مـقـابل زيــادة االسـتـقـرار في
الـعـرض).ويـقـول شـيـفـشـنـكـار مـيـنـون
زمـيـل مـعـهـد (بـروكـيــنـغـز) ومـسـتـشـار
األمـن القـومي الـسابق لـرئـيس الوزراء
ـوهـان سيـنغ إن( كـورونا الـهـنـدي ما
يـكشف بوضوح عـن ثالثة أمور أولها
ــتّـبـعـة بـ أنه ســيـغـيـر الــسـيـاسـات ا
احلــكـومـات أو داخل الـدول وسـيـؤدي
الـنجـاح النـسبي لـلحـكومـة في التـغلب
عــلى الــوبـاء وآثــاره االقــتـصــاديـة إلى
عـودتها لـلعب دور أكبر من الـذي لعبته
اضي. والـثاني هـو  إنّ ما يـجري فـي ا
اآلن لـيس نهـاية عـالم متـرابط فـالوباء
نـــفـــسه يُـــعـــدُّ دلـــيالً عـــلى تـــرابط دول
الــــعـــالـم عـــلـى الـــرغـم من أن جــــمـــيع

األنـظـمـة الـسـياسـيـة تـشـهـد حتوّالً إلى
الـداخـل ولـكـنـنـا مـتّـجـهـون نـحـو عـالم
أقـرب وأصـغـر لـكـنه أكـثـر فـقـراً وبخالً
حـــ تــنـــكــفـئ الــدول إلى شـــواغــلـــهــا
الـداخــلـيـة) مـوضـحـا ان( االمـر الـثـالث
هــــو إنّ هــــنــــاك عـالمــــات من األمل إذ
عـقــدت الـهـنـد مـؤتـمـراً مع جـمـيع قـادة
جــنــوب آسـيــا عــبــر تـقــنــيــة الـفــيــديـو
كــونــفــرنس لالتــفــاق عــلى اســتــجــابـة
إقـلـيمـية لـتـهديـد كورونـا. وهـو ما يُـعدُّ
دلـيالً على التعاون الدولي في مواجهة

ية ألغراض مفيدة). األخطار العا
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ويـشـير  األسـتاذ في جـامـعة (هـارفارد)
جـــوزيف نـــاي أنّ ( تــرامب أعـــلن عــام
 2017اســـتــراتــيــجــيـــة جــديــدة لألمن
الـقـومي األمـريـكـي تركـز عـلـى مـنـافـسة
الـقـوى الـعـظـمى لـكن فـيـروس كـورونا
كـشف عن أن هـذه االسـتـراتـيـجـيـة غـير
ـكنها تحدة ال  كـافية وأن الواليـات ا
حـمايـة أمنـها بـالتـعامل مـع التـهديدات
بــشـكل مـنـفـرد حـتـى لـو حـافـظت عـلى
مـكانتها كقوة عظمى وحية في العالم).
ورأى  انـه (حـــيـــنـــمـــا يــــتـــعـــلّق األمـــر
بـالـتهـديدات الـعابـرة للـحدود ال يـكفي
الــتـفـكـيـر فـي الـقـوة األمـريـكــيـة مـقـابل
الـــدول األخـــرى إذ تــبـــيّن أن مـــفـــتــاح
الـنـجـاح يـكـمن في إدراك أهـمـيـة الـقوة
بـالتـعاون مع اآلخرين ولـيس أن تكون
. والــظــاهـر ــصــلــحــة الــوطــنــيــة أوالً ا
تـحدة فشلت في لـلعيـان أنّ الواليات ا
تـعـديل اسـتراتـيـجيـتـها في هـذا الـعالم
اجلـديـد) من جهـته يـرى اجلنـرال جون
ألـ رئـيس مـعهـد بـروكيـنـغز والـقـائد
الـــســــابق لـــلــــقـــوات األمـــريــــكـــيـــة في
أفـغـانسـتان وقـائد قـوات النـاتو هـناك
إنّـه (كما كـانت احلال دائمـاً فإنّ تاريخ
نتصرون في األزمة) كـورونا سيكتـبه ا

مــضـيــفـا ان ( الـدول الــتي تـمــكـنت من
احــتــواء نــتــائج األزمــة ســواء بـســبب
نـظمـها السـياسـية واالقتـصادية أو من
مــنــظـــور الــصــحــة الــعــامــة ســتــدّعي
الــنـجـاح واالنــتـصـار عــلى الـدول الـتي
تــعــاني من نــتـائج أكــثــر تـدمــيــراً وقـد
تــدّعي بـعض الــدول أنّ مـا حــدث يُـعـدُّ
ـــقــراطــيــة انــتـــصــاراً نــهــائـــيــاً  لــلــد
والـتعددية والرعـاية الصحيـة الشاملة
بـيـنمـا ستـدّعي الدول األخـرى الفـوائد
الــواضــحــة لــلــنــظـام الــشــمــولي. وفي
احلـال سـتنـتهي األزمـة بتـعديـل بناء
الــســلــطــة في الــعــالم بــشــكل يــصــعب
تــخـيـله). ورأى إنّ (خـطــر تـفـكّك بـعض
الـبـلـدان يُـعدُّ كـبـيـراً وبـشـكل خاص في
الـدول الـنـاميـة وتـلك الـدول الـتي تضمّ
نـسـبة كـبـيـرة من العـمـال. وسيـتـعرض
الــنــظـام الــدولي لــضـغــوط هــائـلــة مـا
ســيــؤدي إلى عـدم االســتـقــرار وانـدالع
نـزاعـات واسـعة الـنـطاق داخل الـبـلدان
وعــــبـــرهـــا) ِويــــتـــوقع  رئــــيس مـــركـــز
الـــعالقــات اخلـــارجــيــة فـي واشــنــطن
ريـــــتــــشـــــارد هــــاس (حتـــــوّل مــــعـــــظم
احلــكــومــات حــول الـعــالم إلـى الـداخل
وحتـــركـــهـــا نــحـــو االكـــتـــفــاء الـــذاتي.
عارضـة للهـجرة وتتراجع وسـتتزايـد ا
ـشاكل اإلقـلـيمـية الـرغـبة في مـعـاجلة ا
ــيــة وااللـتــزام بــهــا نــظـراً إلى والــعــا
ـــوارد من أجل احلـــاجـــة  لــتـــكـــريس ا
الـبـناء الـداخـلي في كل دولة والـتـعامل
ـــتـــرتــبـــة عـــلى األزمــة مـع الــعـــواقب ا
االقـتـصـاديـة) مـرجّـحـا أن ( جتـد بـلدان
عــدّة صــعـوبــة في الـتــعــافي من األزمـة
وأن تــصــبح الــدول الــفــاشــلــة األكــثـر
انـتـشـاراً في الـعالم. ويـتـوقع اسـتـمرار
الـــتــدهـــور في الـــعالقــات األمـــريــكـــيــة
الــصــيــنــيــة وتــزايــد ضــعف الــتــكــامل

واالندماج لالحتاد األوروبي).
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