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األحــاديث مـعــهم وأروي  الــقـصص
لهم.

ـنزل -  حـافظ عـلى االنضـبـاط في ا
عن طـريق غـسل يـديك ووضع الفـتـة
أو تنبيه لكل شخص يعيش معك. 
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-  أعزل نـفـسك عن األخبـار حول
فايـروس كورونـا فكل مـا حتتاج
إلى معرفته أصـبحت اآلن تعرفه

بالفعل.
ـوتى فهذه - ال تبـحث عن عدد ا
لــيـست مــبـاراة لــكـرة الــقـدم لـكي
تعرف الـنتيجـة النهـائية...جتنب

ذلك. 
- ال تبحث عن معلـومات إضافية
عـلى اإلنـتـرنت ألنـهـا سـتـضـعف

حالتك الذهنية. 
- جتــنب إرســال رسـائـل مـرعــبـة
ومــحــبــطـة أذ أن بــعض الــنـاس
لـيس لديـهم نفس الـقـوة العـقلـية
الــــتـي تــــمــــلــــكــــهــــا فــــبــــدالً من
مـســاعـدتـهم ســتـقــوم بـتــنـشـيط
األمراض فيهم كاالكتئاب مثالً. 
- أسـتـمع إلى الـقـرآن الـكـر في
ــــنـــــزل  وأبــــحث عـن ألــــعــــاب ا
لــلــتــرفــيه عن األطــفــال وتــبــادل
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طـالـب مـوظـفـون مــتـقـاعــدون حـديـثـا
دوائـــرهم بــتــذلـــيل الــعــقـــبــات الــتي
تـــواجــهــهم فـي تــرويج مــعـــامالتــهم
الــتـقــاعـديـة وصــرف مـكــافـأة نــهـايـة
ـقــررة قـانـونــا لـهم. ووجه اخلـدمــة ا
مــوظف ســابق في مــحــافـظــة بــغـداد
(مـتـقاعـد حـالـيـا) رسـالـة الى مـحافظ
بـغـداد مـحـمـد جـابـر الـعـطـا يـنـاشده
التدخل لصرف مكـافأة نهاية اخلدمة
قررة له بحسب القانون مشيرا الى ا
ان مــعـــامــلــته الــتــقــاعــديه اآلن قــيــد
الـتــرويج وهـو بــدون راتب تــقـاعـدي

وال راتب وظيفي منذ  5اشهر.
WOB ý œuNł

واطن طارق فاضل علوان في وقال ا
رســـالــته الــتـي فــضّل ان يـــوصــلــهــا
للمـحافظ عـبر (الزمـان)  امس (حتية
كـبـيـرة جلـهـودكم الـشـخصـيـة في كل
مـاقدمـتم من اجنـازات عـلى الصـعـيد
ــوظف طـارق الـفــني واالداري اني ا
فاضل علـوان احد منـتسبي مـحافظة
بغداد سابـقا بدرجة مـدير  إحالتي
على الـتـقاعـد في كـانون االول 2019
اســتــنـادا الى قــرار مــجــلس الـوزراء
االخــيـر ومــنــذ ذلك الـتــاريخ الى االن
بـدون رواتـب) مـضــيـفــا ( انـا وزمالء
مــتــقــاعـدون آخــرون مــازلــنـا نــســيـر
بـاجـراءات مـعــامـلـة الـتـقـاعـد في ظل
هــذه الــظــروف احلــرجــة ونــحن االن
( ــوظــفـ ــتــقــاعــدين وال  لــســنــا 
وتــــابع قــــائـال(اضــــافــــة لــــذلك كــــان
ـعـيـشـة عـلى مـكـافـأة اعـتـمـادنـا في ا
نـهـاية اخلـدمـة لـتمـشـيـة احلـال التي
تـصـرف من قـبـل احملـافـظـة ولـكـونـنـا
اصـــحــاب عــوائل  كــبــيــرة وعــلــيــنــا
الــتـــزامـــات وديـــون فــقـــد واجـــهـــنــا
صعوبات بالغة  ولوال حظر التجوال
الشتـغـلنـا اي شـغلـة) ومـضى قائال (
بـــســـبب هـــذا الــعـــوز نـــنـــاشــدكم ان
ـــكــــافـــأة تـــأمــــروا بــــصـــرف هــــذه ا
واجلميع يعلم مـابذلتم من جهود في
ــوظــفي مــوضـــوع صــرف الــرواتـب 
احملـــافـــظـــة ونــامل مـــنـــكم  االيـــعــاز
ــتــابـعــة مــوضــوع صـرف مــكــافـأة

- األهـم مــن كـل ذلـك  أن تـــــــــــــؤمـن
انا راسخا بأن هذا الوباء سوف إ
ر وسنكون جميعاً في أمان ....! 
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- ال حتــاول أن تـكــون في الــصـدارة

بقـدر محـاولتك أن تـكون ذا قـيمة....
فمن كان ذو قيمـةحاز على الصدارة

حتى وإن تأخر... 
ـبتـدأ يعـرب مبـتدأ ولـو جاء بـعد فا

اخلبر..القيمة احلقيقية للمرء
ا يقدمه من إجناز ... تقاس 

- يــرعى الــله شــعــورك مــهــمــا كـان
حــجــمه فــرحُك الـــذي لم تــتــسع له
الــدنــيــا  وحــزنك الــذي ضــاقت عن
حــمــله  رضــاك وســـخــطك  يــأسُك
وأمَـلَك  يـرعاهُ كـله ويـكـفلُ لك جـبراً
وعـوضـاً وزيـادةً ومـدداً مـتى اتـكلت

عليه وفوضته أمرك !.. 
- اخلـــيـــر الـــذي تـــزرعـه في طـــريق
غـيـرك سيـعـود إليك مـضـاعفًـا لـيمأل
سـاعي الطـيبة حيـاتك باخلـيرات ا
الــتي تــقــوم بــهــا بــنــوايــا بــيــضـاء
سـتظـلّك بـردًا وسالمًـا عنـدمـا تشـتدّ
لظى شمس األيام فكل بـذرة تلقيها
في الـدروب بــصـدقٍ وحُب سـتـجـني
ثــمــارهـا الــطــيّــبــة بــ يـديـك طـال

- سـيـسـاعـد مـزاجك اإليـجابـي على
ــنــاعي في حـ حــمــايـة جــهـازك ا
ثــبت أن األفـكـار الـسـلــبـيـة تـضـعف
نـاعي وجتعـله عاجزاً عن جهـازك ا

مقاومة الفايروسات. 
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الزمن أو قصر....
- األنــاقــة احلــقــيــقــيــة:أن تــكـون
أفكارك أكثر تهذيباً من شكلك
ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك
وخُلقك أكثر جاذبية من خِلقتك
فإذا كان اجلمال يصدم العيون

فاألخالق تمتلك القلوب... 
حـيــنـمـا أراد الـلـه وصف نـبّـيه لم
يــصـف نـســبه أو مــالـه أو شـكــله
ا قال: "وإنَـك لعلى خُـلق عظيم إ

"... فقيمتك بأخالقك
ن نــــهض - صــــبــــاح اخلــــيــــر ..
وتـذكــرنـا فــبــادر بـالــتـحــيـة وبث
ـــــعـــــاني أروع احلـــــروف وأرق ا

والدعوات.
صــبـاح اخلـيـر ..لـلـقـلـوب الـنـقـيـة
الــتي اشـركـتــنـا في دعــاء الـفـجـر

وتمنت لنا جلّ األمنيات...
- صبـاحكم أمـنيـات محـققـة بإذن

الله 
{ عن مجموعة واتساب

ـوظف في نـهــايـة اخلـدمـة). وشــكـا ا
وزارة الـثقـافـة (محـال عـلى التـقـاعد)
مـحــمـد يـونس مــحـمـد من تــمـضـيـته
ـؤلم دون قـرابـة سـنــة من االنـتـظـار ا
ان تنجز الـوزارة معاملته الـتقاعدية.
وروى مــحــمـد وهــو صــحــفي ونــاقـد
ادبي مشكلته لـ(الزمان) امس بالقول
(في عـــــام  2008اكـــــتـــــسـب راتـــــبي
الدرجـة القـطـعيـة من جمـيع وجوهه
وقد اتصف باعتباره حقا ملزما على
الوزارة حتقـيقه لـلموظف واعـطتني
الـوزارة صــفـة وظـيـفــيـة وبـعـد قـرار
احلـــكـــومــــة احـــالــــة من بـــلـغ الـــسن
القـانونـيـة الى التـقاعـد شمـلت بذلك
لكوني تولد  1956 -7 -1وقد اعيدت
معاملتي بشهر تموز  2019للتقاعد
 ولـظــروف الـتـظـاهــرات تـعـطل جـلب
الـوثــيـقـة الـدراسـيــة وقـد اسـتـطـعت
جــلـبــهـا فـي مـنــتـصف شــهـر كــانـون
االول اي بـــــعــــد ثالثـــــة اشــــهــــر من
احالتي على التقاعـد وحينها أكملت
معامـلتي لكن الـوزارة أوقفت إرسال
عاملة لـلتقاعد وقالـوا يجب تغيير ا
صـفـتك الـوظـيـفـيـة وادعـوا ان دائرة

عاملة). التقاعد ستعيد ا
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واضــاف (وافـــقت عــلى ذلـك مــرغــمــا
برغـم أن توقـيت الـطلب كـان عـصيـبا
جـــــــدا وبـــــــرغـم انـه كـــــــان فـي وقت
ـعـامـلة حـسـاس سـيـاسـيـا  وبـقـيت ا
تـتــنـقـل من يـد مــوظف الى اخـر دون
اهـتـمـام وانــصـاف حـتى أن مـوظـفـة
نـسـتـهـا في درجـهـا اسـبـوعـا كـامال)
وتابع ( واخيرا قـدمت اإلدارة للوزير
كـتابـا يـتضـمن شـرح ضـرورة تغـيـير
الــوظـيــفـة وبــقي الــكـتــاب أسـبــوعـا
دير كامال لدى الـوزير ثم اعيـد إلى ا
الـعـام   وبـقي ايـضـا أسـبـوعا لـديه
وبعد اسبوع اخر تداولوا  في االمر
فـوصـلوا بـعـد ذلك إلى قـرار بـتـغـيـير
صـفـتي الـوظـيـفـيـة واعـطـوني راتـبا
قدار  439الف دينار وبعد اسميا 
أسـبــوع من الـتــداول وجـدوا ان هـذا
الــــراتب ال يـــتــــنـــاسب  مـع الـــدرجـــة
الوظيفية  وبـعد ذلك بأسبوع فكروا

فم مفتوح .. فم مغلق 

كالم أبيض
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احملــــافـــظــــة عـــبــــد الــــله احلــــيـــالي
لــ(الـــزمـــان ) امس ان ( اعـــادة فـــتح
معـبـر كالرا مع كردسـتـان بعـد مرور
ايـام عـلى اغالقه جـاء ألن  انـتـاجـيـة
ديالى من اخلـضروات مـحدودة جدا
مع بداية شهر نيسان لكونها تعتمد
بنسبة  %80على الزراعة التقليدية
مــا يـجـعــلـهـا بــحـاجـة مــاسـة جلـلب
احتيـاجاتهـا من احملافظـات االخيرة
ومـنـها اقـلـيم كـردسـتـان ) . واضاف
ـعــبــر  قـبل احلــيـالـي  ان ( اغالق ا
ايــــــــام ادى الـى ارتــــــــفـــــــــاع واضح
باألسـعار لـيس اخلـضروات فـحسب
واد االساسيـة الن جلبها بل اغلب ا
من بغداد يزيـد كلفة الـنقل باإلضافة
الى الــــتـــعــــقـــيــــدات االخــــرى الـــتي
اسـهــمت في خــلق مـضــاربـات ورفع
لألســـعــــار دفع ثـــمـــنـه الـــبـــســـطـــاء

اضية ) . والفقراء باأليام ا
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وتــوقع  عــضــو خـلــيــة االزمـة  ان (
تشـهد اسواق ديـالى ومنـها بعـقوبة
انهيارا باألسعار بدءا من اليوم  مع
بــــدايـــة تــــدفق الــــقـــوافـل خملـــتــــلف
واد واخلـضروات بـعد البـضـائع وا
ايام من ارتـفـاع واضح باألسـعار ) .
في شأن مـتصل قـال مصـدر حكومي
في محافظـة ديالى لـ ( الزمان )  إن
 ( حكـومة ديالـى احملليـة واجهـزتها
االمــنــيــة طـــبــقت قـــرار مــنع دخــول
ـــســـتـــوردة من دول اخلــــضـــروات ا
ـا جاء فـي قرارات اجلـوار تـنـفـيـذا 

حـكـومــيـة اعــلـنــتـهــا مـســبـقـا وزارة
نتوج احمللي ) .  الزراعة حلماية ا
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صدر أن ( الـفيديو الذي  وأضاف ا
انــــتـــشــــر عـــلـى مـــواقـع الـــتــــواصل
االجتـماعي الذي يـظهـر منع سـيطرة
الــنـاي عـلى طــريق كـركــوك - بـغـداد
قـرب قــضـاء اخلـالص دخــول مـئـات
الـــشــــاحـــنـــات جـــاء ألنــــهـــا حتـــمل
خــــضـــــروات مـــــســــتـــــوردة من دول
مـوبـوءة بــفـيـروس كـورونـا) مـشـيـرا
الى ان(حــمــولـــة الــشــاحـــنــات غــيــر
مفحوصـة مختبـريا واغلبـها متهرب
مـن دفع اجلـــمـــارك )  مـــؤكـــدا ان  (
ـــــنع دخــــــول تـــــلك قـــــرارا صــــــدر 
الـشـاحـنـات ألي مـدينـة في ديـالى ) .
ودعت دائــرة صــحـة ديــالى  جــمـيع
الوافدين من محافـظات الشمال ومن
ايـران الــتـوجه فـورا إلى مــسـتـشـفى
بــعـقـوبــة الـتـعــلـيـمـي لـغـرض إجـراء
التحاليل اخلاصـة بفايروس كورونا
) لى التوجه نحـو مستشـفى بعقوبة
لــغـرض فــحـصـهـم والـتـأكــد من عـدم
اصــابـتـهم بــفـيـروس كــورونـا  وفـقـا
لبيان  تلـقته ( الزمان ) امس. .وابلغ
مـــــديـــــر قـــــسم االعـالم واالتـــــصــــال
احلــكــومـي في ديــالى  يــاســر بــدر (
الـزمان )  امس  بـتـسـجيل اصـابـت
جــديــدتــ في احملــافـــظــة لــيــصــبح
سجلة في ؤكدة ا اجمالي احلاالت ا
احملـافـظـة  ?9اربـعـة مــنـهـا تـمـاثـلت
للشفـاء وحالتان توفـيتا . بدوره اكد

مـحــافظ ديـالـى رئـيس خـلــيـة االزمـة
مثنى التميمي  لــ ( الزمان ) امس  (
ضرورة  وجـود خـارطة طـريق خللق
مرونـة عـاليـة في تـدفق كل البـضائع
واخلـضـروات من بـغداد الـى اسواق
ديـــــــالـى ) .واشـــــــار الـى ان  ( وضع
ديالى جيد حتى االن لكن عدم التزام
ــنــاطق بـــاحلــظــر ســيــضع بـــعض ا
احملـافــظـة في مـوقف صــعب خـاصـة
وان كـــوادرنـــا الـــطـــبــيـــة فـي حـــالــة
ــنع اســتــنــفــار دائم مــنــذ اســابــيع 

تفشي الفيروس ) . 
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 على صعيد آخر  حصل التدريسي

في كـلــيـة الـهـنـدسـة بـجـامـعـة ديـالى
عــامــر مــحــمــد ابــراهـيـم عـلـى بـراءة
ـنشآت اختـراع عن تطـوير مـفاصل ا
ـقـاومـة لـلـزالزل. وقـالت احلـديـديــة ا
وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي والـــبــحث
الــعــلـمـي في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (بــــــراءة االخـــــتـــــراع هـــــذه
مـشــتــركـة مـع الـتــدريــسـيــ ســرمـد
ـمنوحة من شفيق و صـهيب جمال ا
جهـاز التقـييس والـسيطـرة النـوعية
في وزارة الـــتــخـــطــيط   تــضـــمــنت
دراسة مـحورين رئـيسـي ركز االول
عــلـى تـمــثــيـل الـهــزات االرضــيــة من
خالل تـسـلـيط احـمـــال دوريـة افـقـية
على هيكــل حديدي بوابــي بوساطة
ــكـابس الـهــيـدرولـيــكـيـة اثــنـ من ا
بسـعة  30طنّـاً وفـقاً الى الـبروتـكول
االمـــريــــكي لــــلـــحـــديــــد الـــذي طـــور

تطلبات الهزات االرضية باستخدام
التـاريخ الدوري لـلتـحميل) واضاف
ان (احملور الـثاني يـركز عـلى ابتـكار
مــفــاصل ذكـيــة رابــطـة بــ االعــمـدة
والــعــتــبـات قــادرة عــلى امــتــصـاص
ـنشآت الطـاقة النـاجتة من تـعرض ا
احلـديـديـة الى حـركـة افـقيـة من فـعل
الــهــزات االرضــيـة) مــشـيــرا الى ان
(نتـائج البراءة أظـهرت ان اسـتخدام
ــــنــــشــــآت ــــطــــاط فـي مــــفــــاصل ا ا
احلديدية يقلل االحتكاك والتآكل ب
ـنشـأ). وتـمـكن فـريق بـحثي اجـزاء ا
في كلـية العـلوم بـجامـعة ذي قار من
تـصــنـيع مـحـالـيل مــعـقـمـة ومـطـهـرة
ـستـشـفيـات.  ونقل وتـوزيعـها بـ ا
الـبـيـان عن عمـيـد الـكـليـة هـيـثم عـبد
األميـر ميـناس قـوله ان (فريـقا بـحثا
في الكلـية تمـكن من تصنـيع محاليل
مــعــقــمــة ومــطــهــرة ضــد اجلــراثــيم
والــفـــايــروســـات و تــوزيـــعــهـــا بــ
مــسـتـشـفــيـات احملـافـظــة ومـراكـزهـا
الـصـحـية) مـبيـنـا  انه ( حتـضـير
ـواصــفـات مـنـظـمـة احملـالــيل طـبـقـاً 
يـة في مخـتبـرات قسم الصـحة الـعـا
الكـيمـيـاء من قبل أسـاتذة الـقسم من
ذوي االخــــــتــــــصـــــاص) وتــــــابع ان
(احملــــالــــيـل وضُــــعت فـي مــــرشــــات
وبـخــاخـات سـعـة  5لـتـرات ومن ثم
ــسـتـشــفـيـات جــرى تـوزيـعــهـا بـ ا
ـراكـز الصـحـيـة ونـقاط الـتـفـتيش وا
في احملـــافـــظـــة لـإلفـــادة مـــنـــهـــا في

الوقاية من الفايروس).

إنهـا غيـر منـاسبـة وبقـوا أسبـوع
يـــفـــكـــرون بـــدرجـــة أخـــرى وبـــقــوا
يتداولون في األمر أسبوع اخرين
ومن جـديـد قـدمـوا الـدرجـة اجلـديـدة
للوزير وبقي الكتاب اجلديد أسبوعا
كامال لدى الوزير  وكان ابني يذهب
عـاملة كل يوم لـلوزارة  لـيسـأل عن ا
وكـنت مريـضـا فيـقـال له انـها الزالت

في مكتب الوزير).
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ومضى قـائال (وبعـد ثالثة اشـهر من
ـعامـلـة إلى موظف التـداول حـولت ا
ة ليحتسب الفارق ب الدرجة القد
واجلديـدة وبـذلك سوف اغـرم مـبلـغا
كبـيـرا حيث كـان راتـبي االسمي610
االف ديـــنــار وهــو كــان قـــد اكــتــسب
درجته القطعية فجرى تغييره خالفا
لـلــقـانــون الـعــام واالعـراف االداريـة
واصبح بعد التغيير  539الفا وهنا
البــد ان ادفع فــارق  70الــفـــا عن كل

شـــهـــر بـــحـــدود  14ســـنـــة).ووصف
محمد هذه االجـراءات بأنها( ارجتال
وظـلم بـشع وال انـسـاني يـرتـكب ضـد
مــثــقف مــعــروف مع ان كل دســاتــيـر
الـعــالم تـؤكـد أن الــراتب اذا اكـتـسب
الدرجة القطعية ال يتغير وان تغييره
كــــســـر لـــقـــواعـــد عـــامـــة ثم ان إدارة
الـــوزارة هي من اعــطـــتــني الـــصــفــة
الــوظـيــفــيـة فــتــعـود  بــعـد  14سـنـة
لتفـرض علي التـخلي عنـها وبدل أن
تصـحح غلـطتـها وضعت عـلي الذنب
وحمـلتنـي غلطـتهـا وخطـأها) وتابع
(الــغـريب أن هــنـاك حــاالت مـشــابـهـة
مـررت واحــيـلت لـلـتـقــاعـد وانـا هـنـا
احـــــمّل الـــــوزيــــــر  مـــــا حلق بـي من
اجـحـاف وقهـر والم فـهـو لم يـتـحرك
بـــشــكل مـــنــصـف إزاء اخلــلل وان لم
يـحـاسب دائـرته او يـلـزمهـا عـلى اقل
تـقـدير تـصـحـيح غلـطـتـها فـسـايـرها
وما كلف نـفسه مـرة في متابـعة عمل

وظف االداري  فهم اذ لم يجدوا ا
ـدير العـام او الوزير او متابـعة من ا
تـفـكـيـرا مـنـهـمـا بـروح انـسـانـية ازاء
ـــوظــفــون ــريـــر فــصــار ا وضـــعي ا
يهملـون بشكل قصـدي اكمال وإجناز

 .( قبول عاملة بالشكل ا ا
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ومـــضى قـــائال (لــصـــعــوبـــة وضــعي
الـصــحي اخــذ ابـني يــراجع الـوزارة
بــدال مــني فــرأى الــويل فــمــرة يــقـول
وظف له تـعال غـدا وجعـلوه يـتنقل ا
من غرفـة الى اخرى  دون اي اهـتمام
للوضع االنساني وها انـا منذ تسعة
اشـهر  في الـوضع نـفـسه ومعـامـلتي
تــراوح في مـكــانــهـا وبــقــيت اعـيش
بـــوضع مـــادي عــصـــيب حـــتى صــار
الــيــوم اجلــيــران وبــعض األصــدقــاء
ـساعـدة ولست انا االدباء يـقدمون ا
الوحيـد فهـناك حاالت اخـرى مثلي) .
وتـســاءل (أهـكــذا يـكـون حــال مـثـقف

معروف له مكانة في الوطن العربي)
واضاف ان(هذا االمر  يثير تساؤالت
ازاء الــوزيـر الــذي لم يــتــعـامـل مـعي
بـشـعور انـسـاني وجتـاهـلـني بـشكل
واضـح لــتــنــحــســـر امــالي بــأمــكــان
ـقلق ولم معـاجلة وضعـي الصحي ا
يـــبـــادر الـــوزيـــر الى اي صـــورة دعم
انسـاني لقـضـيتي رغم عـلمه بـها بل
تـــعــــامـل مــــعي بــــشــــكل جــــاف ومع
قضـيتي ولم يـأمر مـوظفـيه باإلسراع
و بــاالنـصــاف بل لـقــد قـصم ظــهـري
ووضـــــعـــــنـي في زوايـــــة االهـــــمـــــال
والتجاهل وعدم االنصاف ورضي ان
ثقف الرص جتبر الظروف وتقهر ا
الـوطني الـشـريف والـنـبـيل وصاحب
الـتـاريخ الـوطـني االمـثل الـذي يـندر
ـــلــكه احـــد من الــســـاســة الــذي أن 
يــحـــكــمـــون الــبالد والـــذين تـــنــجــز
مـــعــامـــلــة اي واحـــد مــنـــهم في يــوم

واحد).
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ليس توحشة  بالـنكتة والسخرية استقبل الكثـير من العراقي غزوة كورنا ا
ـرئية  بل ألنـهم قاسوا من جـهال ببطـشها وال اسـتخفـافا بأسلـحتهـا غير ا
الـواقععـلى مر عقـود ما هـو أشد ايالما من كـورونا  ما جـعلـهم غير مـبال
ـبلل ال ـا ينـطـوي عـلـيه مـنـأخطـار كـارثـيـة حـتى انـهم يـقولـون لـبـعـضـهم ( ا
ـطـر)  فمـا حـصـدهـكـورونـا من بـشـر في جـمـيع الـبـلـدان التي يـخـاف من ا
تـفشى فـيهـا ال يسـاوي ما أهـدرناه من شـبابـنا فـيحـروب عبثـية  انـتهـت بنا
الى تـسليم الـلحى بيـد الغربـاء الى أجل غير مـسمى فضال عـنمآسـيها وما

ؤسسات وصغيرها . خلفته من خراب طال كبير ا
بــالــتـأكــيــد ال نـتــفق مع الــسـلــوك الالمــبــالي الـذي يــنــتـهــجه بــعض األفـراد
ـؤسسـاتازاء هـذا الوبـاء فالنريـد ( للـط أن يـزداد بله ) كـما يُـقال  مع وا
ـنـطـقـية الـتي يـسـتـنـد اليـهـا أصـحـاب الـعوائل في تـفهـمـنـا جلـميـع احلجج ا
سـلوكهم  كضرورة الكد عـلى العيال في ظرفغايـة في الصعوبة  ما يوجب
بصرف النظر ان الـبحث عن حلول عاجلة  وهي مسؤولـية من بيدهم األمر 
كـانوا قـادرين عـلـيـهـا راهـنـا ام ال  فالـذي يـريـد لـنـفسـه أن يكـون فـيـمـقـدمة
الـصفوف  علـيه أن يعرف ان الـقيادة ال تعـني التربع عـلى الكراسي واألمر
كن من والـنهيفحسب  بل كيف يعمل ويشـحذ الهمم لعبور احملن بأقل ما 
همات تأم لقمـة العيش للعوائل  أما اذا كان المباليا خـسائر وأولى تلكا
 وعـنـده سـواء أين تـرســوالـسـفـيـنــة  وهـذا مـا يـطـغى عــلى أغـلب الـسـلـوك
احلـكـومي  فـذاك يـسـتـحق أن نـحـجـر عـلـيه مـديـالـعـمـر لـيـكـون درسـا كـما
الـدروس التي تلـقاها من سـبقوه  ووصـفوا أنـفسهم بـالقادةالـعظام  لـكنهم

أوصلونا الى ما يتعذر وصفه .
ان حتـدي كورنا يـختلف عن غـيره من الـتحديـات  والعالم بـدأ يدركتـأثيراته
اضي عـلن ألخـطـاء ا ـسـتقـبـلـية  وعـبـر مـبكـرا عن أسـفه غـيـر ا الـراهنـة وا
ـنـح الـتـعــاون فـرصـة وسـيـاســاتـبــنـيت عــلى أسـاس الـصــراع من دون أن 
مـا جـعل كورونـا فـرصة لـلـمراجـعـة وإعادة مـتسـاويـة في العـالقات الـدولـية 
تـرتيب األولويات  فهل سيكون األمر كذلك فيبالدنا ? ويصحو السياسيون
من عـبـثـهـم  ومـا اقـتـرفـوه بــحق الـبالد الـتي مــا عـادت تُـقـارنــبـأفـقـر الـدول

وأضعفها .
الية فيوالية اثال للراحل توماس شيفر وزير ا هل نـرى فعال مقاربا وليس 
ـانية الـذي ضحى بـنفـسه منـتحـرا حتت ضغـوط فايـروس كورونا هـيسن اال
وحتـسبه من انـعـكاسـاتـهالـسـلبـية احملـتـملـة عـلى اقتـصـاد بالده وواليته  ال
أستـغـرب انتـحار مـثل هذه الـشـخصـيات الـتيـيتـمـلكـها احـباط ويـأس عنـدما
فمثلها ينظر الى تـتعرض مشاريعها الطموحة الى تالعبـات الصدفة والقدر 
االرتــقــاء بـالــنــاس والــبــلـدان مــشــاريع شــخــصـيــة تــرتــهن بــهـا حــيــاتــهـا 

نتهى البؤس في حال فشلها . وتغدو
سـيـتـنــدر كـثـيــر من الـقـراء مـن كالم يـطـالب بــفـعل مــقـارب لـفـعـل شـيـفـر او
ا ال ـا يصـفـوني  غـيرهـمـمن يسـتـحقـون أن نـطلق عـلـيهم ( بـالـبنـاة )  ور
أرغب  وأحـسـنـهم ذاكالـذي يـشـبـهـنـني بالـذي يـطـلب من ( الـثـور حـفـنة من
ـثل واحــتـرامـيـلـلـجـمـيع  ولـكن هـذه هي عـظـمـة حـلـيب ) مع اعـتـذاري عن ا
الـعراقـي  فـما من حـالة حـياتـية اال وأوجـزوها في مـثل اوصوروهـا شعرا
شـعـبـيـا او فـصـيــحـا  فـلـهم من احلس واخلـيــال مـا لـغـيـرهم  وال يـعـوزهم
سـويتـلك الـقـيادة اخملـلـصـة التـي تدرك حـقـيـقتـهم وتـعـرف خصـائـصـهم وما
لـديهم من قدرات  لكن ولـسوءاحلظ لم تتوافـر هذه القيـادة مذ صار العراق
دولـة وحتى يومك هذا اال في حـاالت نادرةوألوقات ضيـقة  لم تتمـكن معها

من وضع أحجار التأسيس الصلبة .
نـأمل أن يـسـتـشـعـر الـسـيـاسـيـون من الـكـتـلـة األكـبـر حـتى الـكـتـلـة األصـغـر
ـواجهة أزمـات غيـر تقـليـدية تـلوح في االفق  صـحيـة واقتـصادية انـالبالد 
ومـعيـشية  وانـترك االمـور سائبـة من دون فعل اصالحي
ـكن أن تـتـجه بــنـا الى أنـفـاق خــانـقـةولـيـست حـقـيـقـي 
مظلمة  وهذا يدعو لإلسراع بتشكيل احلكومة لتباشر
تـرتـيب األولويـات  وأولـهـامـراجعـة نـظـامنـا الـسـياسي

قبل فوات األوان ان لم يكن بعضه قد فات .
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تـوقـعت خـلـيـة االزمـة احلـكـوميـة في
ديــــالى  انــــخــــفـــاض االســــعــــار في
احملـافــظــة وعــودتــهــا الى حــالــتــهـا

الـطبـيـعـية بـدءا من امس بـعـد اعادة
فـتح مـعبـر كالرا مع كـردسـتـان الذي
ـــاضــيــة. وقــال اغـــلق خالل االيــام ا
عــضـو خـلـيــة االزمـة احلـكــومـيـة في

ات العادية   بدأت بالسؤال كا زمـيلة عزيزة  هاتفتني امس االول  ومثل ا
قـابل كان كالمي مـنصـبا بذات عن الصـحة  مـتمـنية الـسالمة لـلعـائلـة  وبا
ـة  مــثل سـابـقـاتـهــا  ودون تـخـطـيط مــني او مـنـهـا  انـداح االجتـاه .. مـكـا
احلـديث عن احلـظـر  وضـرورة الـبـقـاء في الـبـيـوت  لـدرء اخـطـار كـورونـا 
ـعـتـاد الـذي حتـفل به وتـوفـيـر الـسالمـة ألفـراد االسـرة  والـى آخـر الـكالم ا
ـر بهـا .. ثم فـجـأة  بـدأ صوت ـات الـهـاتـفيـة في مـثل الـظـروف الـتي  ـكا ا
ـبـتـهج والـضـاحك دومـا  يـتـحـول الى صـوت  مـتـهدج وخـفـيض.. زمـيـلـتي ا
استـوقفتني احلـالة  لكنهـا سبقتـني  قبل ان استفسـر  قائلة انـها استغلت
خروج زوجها للتبضع  لتكلمني عن وضع اسرتها  الذي قالت عنه (اصبح

ال يطاق ) !.. 
هــدأت من كالمـهــا  مـتـســائالّ عن سـبب وصــفـهـا احلـاد لــوضـعـهم الــبـيـتي
واالسـري .. فأجابت بـذات نبـرة الصوت  ان اوالدهـا  يعـانون من قلـة صبر
والـدهم  خالل فترة احلظر التي نعيش حالـيا في ظله .. فهو يثور بوجوههم
ـزاج  وغيـر مدرك  ألتـفه االسبـاب .. ال يعـير اهـميـة لنـفـسيـتهم .. عـصبي ا
الحـتياجاتهم .. دائم اجللوس امـام التلفاز  متـنقالّ من هذه القناة الى تلك 
بـحثـاّ عن االخبـار الـسيـاسيـة  ناسـيـا ان االوالد بحـاجة الى دفء احلـنان 
وشـوقهم الى مشاهدة برامج ترفيهية تخفف عنهم وطأة اجللوس في البيت 

السيما هم صفار السن ..
انطـلقت مني ضحكة  بهدف تغييـر جو مشاعرها احلزينة  قائال ان زوجها
ـعروفـ بضـحكـاتهم   دائـما بـشوش الوجه   وهـو من الزمالء  الـشباب ا
يـثيـر البـهـجة في احملـافل الـتي يحـضـرها  فـمـا الذي تـغيـر حـتى اصبح في
احلـال التي تـتحـدثـ به .. قالت ال اعـرف .. واسرعت الى غـلق هـاتفـها بـعد

ان ابلغتني التحية  ذاكرة ان زوجها يطرق الباب ..
حديـث زميلتي العزيزة  سمعتُ مثله الـكثير  فالرجل العراقي اعتاد  قضاء
تـطلـبات الـعيش ان كان معـظم يومه خـارج البـيت  بسـبب الوظيـفة او تـلبـية 
يـعـمـل في مـهن حــرة ... لـكن احلــظـر الـذي نــعـيش ايــامه االن  والـذي جـاء
صـلحة صـحة اجملتـمع   لم يستـوعبه الكـثير من الـرجال  فاخـتفت عندهم
صـفـة ( الصـبـر ) وانـعـكس ذلك  عـلى  االوالد والـزوجات  ومـنـهم الـزمـيـلة

التي ذكرتها في بداية هذا العمود .  
  لـقد وجـدتُ ان فـقـدان  صفـة ( الـصـبر) اصـبـحت حـالة شـبه عـامـة  ولكل
الـذين يعانـون من آفتـها   اقـول أن الصبـر هو مـفتـاح كل شيء وعنوان كل
افق جـميل  وكمـا يقـال " بإمـكانك احلصـول على الـدجاجـة من خالل تفريخ
الـبيضـة وليس من خالل حتـطيمـها "  لذلك يـتوجب عـلى اإلنسان أن يـتحلى
بـالصبر ويتحـكم في انفعاالته فأن الصـبر في أوقات التوتر
يـعزز راحـة البال بـدالً من الغـضب  وفقـدان السـيطرة
نـا فـقط بل يؤلم في الـتـحكم في مـقـدار صبـرنـا ال يـؤ

من حولنا أيضـــــا ..
ال تنسوا .. ان فاقد الصّبر مثل  قنديل بال زيت ...
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آخرها (سيتم تصنيعه وبثه في الهواء وتوجيهه نحو بلدان محددة).  يجري اآلن بث شائعات عن كورونا

وصدمة  وما يسـاعد على انـتشار هـكذا شائـعات ان كورونـا توافرت فـيها قـوان انتـشار الشـائعة:اهـمية احلـدث
عنى: كلما كان احلدث كبيرا ووقوعه مفاجئا واكتنفه الغموض..انتشرت االشاعة. فاجأة والغموض.. ا

 وليس مبـالغـا ان نقـول:أن االف البشـر قتـلهم الـذعر الذي تـبثه الـشائعـات في زمن الوبـاءات..ما يـعني ان احلرب
التي تتصدون لها بشجاعة..ليست صحية فقط بل وسيكولوجية ايضا.

ولـدينـا استـراتـيجـية   وانطالقـا من مـسؤلـيـتنـا امام شـعـبنـا فـاننـا مسـتـعدون ان نـكون مـعـكم في جبـهـات الصـد
سيكلـوجية تعـتمد فن األقـناع في تفنـيد الشـائعات..حلمـاية شعبـنا من حرب خفـية اكثـر خطرا على الـعراقي من

كوفيد نفسه.
مع وافر التقدير واألحترام
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