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اثــار اعالن احلـكــومـة إطـالقـهـا
مـــنـــحــــة شـــهـــريـــة لـــلـــعـــوائل
ـــتــضـــررة من وبــاء كـــورونــا ا
ـواطــنـ جـراء سـخــطـاً لــدى ا
اســتـــبــعــاد فـــئــات مــحـــتــاجــة
تــــتــــقــــاضى رواتـب ال تــــكــــفي
الســـبــوع واحــد  مـــؤكــدين ان
هذه اخلـطوة خـجولـة ال ترتقي
ـــســــتــــوى االزمــــة بـــعــــد ربط
الـتـقـد بالـبـطاقـة الـتـمويـنـية
فـي وقت عـد خــبــيــران االجـراء
ثـابة اسقاط فرض احلكومي 
سؤول في وعلى احلكومة وا

الــبالد اعــادة الـنــظــر وشــمـول
تـضـررين دون قـيد او جـمـيع ا
شرط. وقال اخلبير االقتصادي
مالذ االم لـ (الزمان) امس ان
(الكـثيـر من دول العـالم باشرت
بصرف منح عاجلة لالسر التي
تـضــررت من جــائــحـة كــورونـا
اسـبــوعـيـا دون قـيـد او شـرط)
واضـاف ان (هــنـاك الـكـثـيـر من
الــشــرائح في اجملـتــمع تــعـاني
قـلـة مـواردهـا الــشـهـريـة سـواء
ـشمول اكانوا مـتقاعدين او ا
بــراتب االعــانــة االجــتــمــاعــيــة
وبـــــالــــتــــالـي عــــلـى اجلــــهــــات
ــــســــؤولــــة اعــــادة الــــنــــظــــر ا

ـــوضــوع لــشـــمــول شــرائح بــا
مــخـــتــلـــفــة تـــضــررت مـن تــلك
االوضاع الصـعبة) واشار الى
ان (هـنــاك مــؤشـرات وتــقــاريـر
خلبراء وجهات فاعلة باجملتمع
شــخـصت مـلـفـات فـسـاد في مـا
يــــــــــخـص رواتـب االعـــــــــانـــــــــة
االجــتــمــاعــيــة حــيث اكــدوا ان
هـــنـــاك عـــددا ال يـــســـتــهـــان به
يـتــقــاضـون اكــثــر من راتب مـا
دفع هـذا االمـر هــيـئـة الــنـزاهـة
الى فـتـح حتـقــيق لــلـكــشف عن
ـتورطة) مشيرا الى اجلهات ا
ان (الـــعـــراق يـــعـــيـش ظـــروفــا
اسـتــثـنــائـيــة ويــعـاني من شح

الـية نتيـجة انخفاض وارد ا ا
ــيـا مـا الـقى اسـعـار الــنـفط عـا
ذلـك بـــــظاللـه عـــــلى االوضـــــاع
الـــعــامـــة ودفع احلــكـــومــة الى
نـحة حتديـد بعض اجلـهات بـا
الـطــارئـة) داعــيـا الى (شــمـول
شـرائح اخـرى تـعـيش اوضـاعا
صــعــبــة وقـاســيــة بــعــد تـوقف
ابنـائهم عن الـعمـل جراء فرض
حظـر التجـوال الصـحي بسبب
طــالب كـــورونــا). من جـــانــبه  
اخلــبــيــر بــاسم انــطــوان عــبــر
(الـزمـان) احلـكـومـة  بـ(حتـقـيق
الـعدالـة االجتـماعـية وتـعويض
الـعــوائل الـتي ال تــمـتــلك قـوتـا

لـتغـطـيـة مـتطـلـبـاتـها الـيـومـية
عـبر تـخصـيص دفعـات طوار
تـكــون كـفــيـلـة بــانـتـشــالـهم من
اوضاعـهم الـصعـبة) الفتا الى
ان (هــنـــاك نـــحــو  8مالي من
الــــقــــطــــاع اخلــــاص تــــوقــــفت
اعمـالهم نتـيجة الـظرف الراهن
والسيما هم شـركاء فاعلون في
الــبالد وعـلـى احلـكـومــة تـأمـ
احتياجاتهم الضرورية بحسب
ـــــادة  111مـن الــــــدســــــتـــــور ا
الــعــراقي الــتي نــصت عــلى ان
الـنـفط والـغـاز مـلك الـشـعب وال
يـــــقـــــتـــــصـــــر ذلك فـــــقط عـــــلى
). فــــيـــــمــــا وصف ــــوظـــــفــــ ا
مــواطــنــون مــتــحــة احلــكــومــة
بــاخلــجـــولــة وانــهــا ال تــرتــقي
ــســتــوى االزمــة . وقــالــوا في
احــــاديث لـ (الـــزمـــان) امس ان
(هـذه اخلــطـوة خـجـولـة   وهي
اشــبه بـذر الــرمـاد في الــعـيـون
كونـها استبـعدت شرائـح مهمة
ــتـقــاعـدون وذوو الـدخل وهم ا
ـشمـولون بـالرعـاية احملدود وا
االجـتـمـاعـيـة الـذين احـوج االن
من اي وقت لـدعم احتـياجـاتهم
وانـــــتـــــشـــــالـــــهـم من الـــــوضع
مشددين االقتـصادي الـصعب) 
ــــنــــحـــة يــــجب ان عــــلى ان ( ا
تــــــشـــــمـل اصـــــحــــــاب احملـــــال
ــخـتــلف مــســمـيــاتــهم الـذين
تـــضـــرروا من احلـــظــر وكـــذلك
الــعـمـال وغـيــرهم من اصـحـاب
الـــــقـــــوت الـــــيـــــومي والـــــدخل
احملـدود) مــؤكــدين ان (حــصـر
التـقـد برب االسـرة و على ان
ال يــــتــــقـــاضـى احـــد مـن افـــراد
االسـرة راتبـا من احلـكومـة امر
غــيــر مــقــبــول الن الــكــثــيــر من
االفراد مـسؤولـ عن اسر وهم
ما زالـوا ضمن بطـاقة تمـوينية
ا يـكون رب االسرة واحدة ور
متـقاعدا  فكـيف سـيكـون البت
بــــذلك بـــعــــد حـــرمـــان االف من

هؤالء?). 
وأطلقت الـلجنة الـعليا لـلصحة
والـسـالمـة الـوطــنـيــة الـتــابـعـة

جملـلس الــوزراء مـنــحـة مــالـيـة
شـــهـــريـــة مـــؤقـــتـــة لــلـــعـــوائل
ـــتــضـــررة من وبــاء كـــورونــا ا
وحـظـر الـتـجـوال دون الـكشف
ـنحة.وقـالت اللـجنة عن قيـمة ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ـالــيـة مـخـصـصـة ـنـحـة ا إن (ا
لألسر التـي تمر بـظروف مادية
صـعـبـة بـسـبـب انـتـشـار الـوباء
وحــظـر الـتـجـوال وتـأثـر فـرص
العـمل وال تـشمل الـفئـات التي
تـتـسلم رواتـب او اي دخل آخر
مـن احلــــكـــــومـــــة وال تـــــشـــــمل
ـــــيــــــســـــورين) واضـــــاف ان ا
(الـــلـــجــنـــة خـــصــصـت الــرابط
اإللـكـتروني  minha.iq لـغرض
ــدة ــنـــحــة و الـــتــقــد عـــلى ا
خمسة أيام وعلى مدار الساعة
ابــتـــداءً من امـس الــســـبت الى
ـقبل مـنـتـصف يـوم اخلـمـيس ا
ووفق آلـيــة مـبـســطـة ومــتـاحـة
لـــلــجـــمــيع عـــبــر الـــهــواتف او
احلـواسيب الـشـخصـية) ودعا
ـواطـ إلى (الـتـقـد الـبـيـان ا
ــــرة واحـــدة فــــقط  عــــبـــر رقم
الهـاتف الشخـصي لرب االسرة
وفــقـاً لــلــبــطــاقــة الـتــمــويــنــيـة
وسـيـكــون الـتـقـد مــتـاحـا من
داخل العراق حـصراً مع تـهيئة
الـوثـائق الشـخـصيـة الـثبـوتـية
اخلـاصــة بـرب األسـرة وجـمـيع
افـرادهـا والـبـطـاقة الـتـمـويـنـية
( قـبل الـبــدء بـعـمـلــيـة الـتـقـد
مشددا على ضرورة (التأكد من
ـعـلـومـات الـصـحـيـحة ادخـال ا
وجتنب استخدام اية معلومات
وهــمـيـة او مـعــلـومـات شـخص
آخـر او اخــفـاء ايــة مـعــلـومـات
ـتـقدم مـطـلوبـة فـذلك يـعرض ا
الى احملـــاســـبــة الـــقـــانـــونـــيــة
مضيفا والعقوبات الـقضائية) 
(يجب ان ال يـكـون اي من افراد
ن يـتــسـلم راتــبـا من االســرة 
احلـكـومـة كـمـوظف او مـتـقـاعـد
أو مـشــمـول بـشــبـكـة احلــمـايـة
االجتماعـية او يتسلم اي راتب

او دخل اخر من احلكومة).
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 39 اصـابــة بـفــايـروس كــورونـا
خالل آخــر  24 ســاعـــة . وقــالت
في بيان  انهـا (اجرت فحوصات
ـوذجـا  في لـنـحـو الف و 731 
اخملتـبـرات اخملـتصـة في الـعراق
ـاضـيـة وبـذلك خالل الـسـاعـات ا
يـكـون اجملـمـوع الـكـلي لـلـنـمـاذج
ــفـحــوصـة مــنـذ بــدايـة األزمـــة ا
33889) مـــــبـــــيـــــنـــــا ان (عـــــدد
اإلصــــابــــات الـــتـي ســـجــــلت في
اخملـتبـرات لـيـوم امس بـلغت 39
اصــــابـــة تـــوزعـت بـــواقع  8 في
الــــرصـــافــــة وواحـــدة فـي كل من
الكـرخ والسلـيمـانية  و 3 في كل
من مـــــديـــــنــــة الـــــطـب وذي قــــار
وحــــالـــتـــ فـي كل من الــــنـــجف
وكــربالء و 9 في الـــبــصــرة  و5
حـاالت في كـركـوك) مـشـيـرا الى
(وفـاة حـالـتــ واحـدة مـنـهـا في
بـــــغـــــداد الـــــكــــــرخ واخـــــرى في
السـليـمانـية) وتابع ان ( حاالت

الشفاء بلغت  51 حالة ). 
ة في في شأن مـتـصل اعربت عـا
جـامـعـة أوكسـفـورد الـبـريـطـانـية
عن امـلـهـا في اجنـاز لـقـاح فـعـال
ــقـبل ضــد  كـورونــا في ايــلـول ا
ـئة.ونـقلت بنـسبـة جناح  80 با
ـز البـريـطـانـية عن صـحـيفـة تـا
البـروفيـسورة في عـلم اللـقاحات

سارة غيلبيرت قولها ان (اختبار
اللقاح اجلديد على البشر سيبدأ
) الفـتـة إلى بـعـد نـحـو أسـبـوعـ
اضـية ـدة ا أنهـا( عمـلت طوال ا
عــــلى مــــدار ســـــبــــعــــة أيــــام في
األسبوع لتـطوير اللـقاح بأقصى
ســـرعـــة). وأضــافت (أعـــتـــقــد أن
هـــنــاك فــرصــة كــبـــيــرة لــنــجــاح
اللـقـاح) موضـحـة أنهـا بـنت هذا
االسـتــنـتـاج عـلـى (اشـيـاء أخـرى
قـام بهـا فـريـقـها بـهـذا الـنوع من

اللقاحات).
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ـنـاشــدات اطـلـقــتـهـا اسـتــجـابــة 
ــاضــيــة (الــزمــان) خالل االيــام ا
العراقي عالق في تركيا وعدد
من الــــدول االخـــرى خـــصــــصت
وزارة الـنــقل رحالت جـويــة عـبـر
الــنــاقل الــوطــني بــالــتـعــاون مع
وزارتي الـــصـــحــة واخلـــارجـــيــة
سـافرين الى البالد وفق العادة ا
االليات واالجراءات التي حددتها
اللجنة العلـيا للصحة والسالمة.
وقال وزير النـقل عبد الـله لعيبي
في بيـان تلـقته(الـزمان) امس انه
(تــنـفـيـذا لــقـرار الـلــجـنـة الــعـلـيـا
لــلــصــحــة والــسالمــة الــوطــنــيـة
كافحـة جائحة فـايروس كورونا
باشرة بتسير رحالت تضمن ا ا
اســـتـــثـــنــائـــيـــة جــديـــدة  الجالء
ـواطـنــ الـعـراقـيــ الـراغـبـ ا
بـــالــعـــودة الى ارض الـــوطن 
حتديد جـدول لتلك الـرحالت بعد
الــتــنـــســيق مع وزارة  الــصــحــة
واخلارجية) واضاف ان (الرحلة
االولـى انــــــطـــــلــــــقت يــــــوم امس
الـيزية متـوجهـة الى العـاصمـة ا
ــبـور) داعـيــاً  الـعــراقـيـ كـواال
بـالـتـوجـه الى (مـكـاتب اخلـطـوط

عتمدة رسمياً اجلوية العراقية ا
لـدى الــشـركـة وتــثـبـيت مــواعـيـد
الــعــودة).  مـن جــهــتــهــا اعــلــنت
ـدنـي العـراقي سـلـطـة الـطـيران ا
ايــــقـــــاف  تـــــعــــلـــــيق الـــــرحالت
االســـتــثـــنــائـــيــة وفـــتح األجــواء
ـطارات الـعـراقـية. وقـال مـدير وا
عام سـلـطة الـطـيران دريـد يـحيى
جـــاسم أنه ( إيـــقــاف تـــعـــلــيق
الـرحالت االسـتثـنـائـيـة عـبـر فتح
ـــطــارات الــعـــراقــيــة األجــواء وا
لغرض عـودة العراقـي العـالق
مـشـيرا في اخلارج إلـى البالد ) 
الى ان (هــنــاك جــهــودا وأعــمــاال
ستلزمات تبذل من أجل  تهيئة ا
األسـاسـيـة لـعـودة الـعراقـيـ في
اخلارج وفق توقيتات محددة من
خالل تــنــســيق أدوار الــعــمل مع
عـنيـة). واستـنادا إلى اجلهـات ا
مـاجـاء في اإلجـتـمـاع الـتـشاوري
بـرئـاسـة رئــيس مـجـلس الـوزراء
ــهـدي  ــسـتــقــيل عــادل عـبــد ا ا
اخلــاص بـاعــادة الـعــراقــيـ في
اخلــــــارج تـــــــقــــــرر  بـــــــحــــــسب
قـدمة من البـيان(إعـتمـاد اآلليـة ا
وزارة الـــصـــحـــة وتـــقــســـيم دول
الـعـالم إلى مـجـمـوعـتـ بـحـسب
مـعـدل حـدوث اإلصـابـة في الـبـلد

أربــعــة عــشــر يــومــا في بــنــاـــات
حتتوي على غرف لشخص واحد
أو عـائلـة مـفـردة وذات مجـمـوعة
صحيـة مستقـلة وإيصـال الطعام
إلى الــغـرف وعـدم الــسـمــاح لـهم
بــالـــتــحــرك خــارجـــهــا ابــحــسب
ية توصيات منظمة الصحة العا
وتــتم مـــتــابــعــتــهم من اجلــهــات
الـــصــحــيـــة حلــ انــتـــهــاء مــدة

احلجر ).
  مشيرا الى ان (دائرة اجلوازات
حتتفظ بجوازات سـفر العراقي
الــــعــــائــــدين مـن اخلــــارج حلـــ
اإلنتهاء من مـدة احلجر الصحي
وتـتـولى وزارة اخلــارجـيـة إعالم
العراقـي الـراغب بـالعودة إلى
الــعـــراق بــاآللــيــة الـــتي وضــعت
ـوافقـة علـيهـا فضالً لعـودتهم وا
عـن تــــنـــــظــــيم جـــــداول وقــــوائم
بــأســمــاء الــعـراقــيــ الــراغــبـ
بالعودة وكـذلك قيام وزارة النقل
بإعداد جـدول بالـرحالت وتهـيئة
البـاصات الالزمـة لنقـل الوافدين
إلى أمـــاكـن احلــجـــر الـــصـــحي)
الفــــتــــا الـى انه (يــــكــــون دخــــول
اجلــثـامــ إلى الــعــراق بــحـسب
الــقــوانـ الــنــافــذة ويـضــمــنــهـا
قـانــون الـصــحـة الــعـامـة رقم 89

ــرافــقــ لـــســنــة ــــ ومــعــامـــلــة ا
للـجثـامـن مسـاواة بالـوافدين من
خــــارج الـــعــــراق في مــــا يـــخص
مـكـافـحــة وبـاء فـايـروس ــورونـا
ــنــافــذ ويــخــول رئـــيس هــيــئــة ا
احلــــدوديـــــة صالحــــيــــة إدخــــال
ـتـوف في جـثـام الـعـراقـيـ ا
اخلارج بـالتـنسـيق مع الصـحة).
الى ذلك اكــد لــعـيــبي (اســتــمـرار
احلــــركـــة اجلـــويــــة في االجـــواء
ـفروض العـراقـية بـرغم احلـظر ا
ووبـــاء كــورونـــا الـــذي يــجـــتــاح
الــعــالـم. بــفــضل الــعــامــلــ في
قــــســــمي الــــرقــــابـــة اجلــــويـــة و
اتــصـاالت الــطــيـران   وشــعــبـهم
طـارات العراقية ووحداتهم في ا
كافة ) وتابع ان (عـدد الطـائرات
العـابرة لالجـواء العـراقيـة بلغت
ـؤمل ان تـزيد مئـة  طـائرة ومن ا
عن 150 طائـرة مـنـتصف الـشـهر
اجلاري) مشيرا الى  ان (شركات
الـطــيـران الـقــطـريـة واالمــاراتـيـة
واالحتـــاد بـــدأت تـــزيـــد في عـــدد
رحالتـها) واستـطـرد بـالـقول ان
(الـعـراق مـن بـ الـدول الـقــلـيـلـة
الــتي الزالـت شــركــات الــطــيــران
تــســـتــخــدم اجــواءه كـــمــمــر امن

لعبور الطائرات).
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نــعى رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
ــعــمــاري الــرائــد رفــعـة صــالح ا
ــوت اجلـــادرجي الـــذي غـــيـــبـه ا
ـــاضـــيــة في مـــســـاء اجلــمـــعــة ا
العـاصمـة الـبريـطانـية  لـندن عن
94 عاما واكد صالح في تغريدة
له عـلـى تـوتـيـر ان (بــوفـاة رفـعـة
اجلـادرجي يفـقـد فن الـعـمارة في
الـعــراق والـعــالم رئـته احلــديـثـة
التي تـنفـست حداثـة وجمـاال.لقد
مـــــارس اجلــــادرجي الــــعــــمــــارة
بــوصــفــهـــا وظــيــفــة انـــســانــيــة
وجـمــالـيـة ووهـبــهـا كل حـيـاته
عامال ومنظرا تاركا الكثير الرث
هذه البالد عـلما ومـباني لروحه
الـــرحـــمـــة والســـرتـه ومـــحـــبـــيه

الصبر).
فـــــيـــــمـــــا وجـه رئـــــيس احلـــــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مسـعود الـبارزاني رسـالة تـعزية

الى  نـــصــــر اجلـــادرجـي لـــوفــاة
شقيـقه جاء فيـها : (تلـقينـا ببالغ
األسى نـــبـــأ رحــــيل شـــقــــيـــقـــكم
عروف رفعت عماري العراقي ا ا
اجلــادرجـي الــذي تــرك بــصــمــة
فنـية مـعمـارية تـخلـدها األجـيال
وإذ نـــشـــاطـــركم احلـــزن واالسى
لــفــقـدانـه فـانــنــا نـعــزيــكم بــاحـر
ولى القدير  ان التعازي داعـ ا
يــتــغــمـــده بــرحــمــتـه الــواســعــة
ويلهمكم الصـبر والسلوان وانا

لله وانا اليه راجعون). 
كتب السياسي و وجه سكرتير ا
ـقراطي الكردستاني للحزب الد
فـاضل مـيـراني كـلـمـة تـعزيـة الى
اســـرة الـــچـــادرچـى قـــال فـــيـــهــا
غفور له بأذن (نواسيكم بوفـاة ا
الله" رفعت الچادرچى" الذي لبى
نـداء احلق بـدعـاء الـغفـران له و
رجــاء الــســلــوان لــكم).مــضــيــفــا
ان(لـلـراحل مـكـانـته الـرفـيـعـة في
ـا ذاكـرة الـعـراقــيـ و الـعـالم 
قـــــدمه مـن فـــــنـــــون الـــــعـــــمــــارة

الـــهــنــدســيــة واســـتــحــضــاراته
لـلـعـمــران االسالمي في مـزاوجـة
جعلته عـلما من اعالم العراق قل
نـــظـــيـــره عـــلى حـــيـــاته و بـــعـــد
رحـــيــــله.لــــكم مــــنـــا فـي احلـــزب
قراطي الكردستاني تعازيَ الد
الراض احملتسب لقضاء الله
و مـوفـور االحـتـرام السرة قـدمت
لــلــعــراق اصـالء في كل مــيــادين
الـــعـــمل الـــتـي رافـــقت نـــهـــضـــة
الـعــراق راجــ لـكم الــسالمـة و
العـوض فيمـا استـرده جل ثناؤه

من امانة).
كمـا نعـته بعـثة الـعراق في اال
ــتـحــدة بـتــغــريـدة قــالت فـيــهـا ا
(رحل تــاركـا ارثـا فــنـيـا ســيـبـقى

شاهدا على ذوقه وابداعه).
والراحل من مواليد بغداد 1926
وهــــــو جنـل كــــــامل اجلــــــادرجي
مــــــؤسـس احلـــــــزب الــــــوطـــــــني
ـــقـــراطي والـــشـــخـــصـــيـــة الـــد

عروفة. السياسية ا
حصل الـراحل رفعت عـلى جائزة

 UÐU ù« w  lł«dð ∫ W×B «

U½—Ë—uJÐ WKÒ− *«

شقـيـقه نصـيـر. واشارت مـصادر
مـــــقـــــربـــــة مـن الـــــعـــــائـــــلــــة  ان
(اجلادرجي توفـي مساء اجلـمعة
بعد ان نـزله في لندن  اضية  ا
ــســتــشـفـى في الــيـوم ان غــادر ا
الــســابـق لــوفــاته بــعــد ان اعــلن
االطــبــاء عن عــجـزهـم عن تــقـد
ايـــة مــســاعــدة طــبــيــة لــتــدهــور

وضعه الصـــــحي).
 موضـحة ان (اجلـادرجي كان قد
تـعرض اللـتـهـاب رئـوي حـاد قبل
وهـو امر اكثـر من ثالثـة اسابـيع
يتعـرض له الراحل بـشكل مـتكرر
مــنـــذ ســنـــوات و ادخــاله الى
وبـعـد ـســتـشــفى عـلى اثــر ذلك ا
ستشفى اسبوع من مكـوثه في ا
 عـــزله داخل  غـــرفــة مـــنــفــردة
الحـــتــمــال اصــابـــته بــفــايــروس
ــسـتــشـفى بــعـد اال ان ا كــورونـا
اســبـــوع من الــعـــزل اعــادته الى
رضى الـقاعـة الـعـامة مع بـقـيـة ا
لــــعــــدم الــــتــــاكــــد من اصــــابــــته

بالفايروس) .

وصل وشركة صناعة التبغ في ا
ــعــظم. وله أعــمــال فــنــيـة بــاب ا
أخرى فهو مصمم اجلدراية التي
عـلق عـلـيهـا الـفـنـان جـواد سـليم
نصب احلرية في ساحة التحرير
ببـغداد كمـا  قام بـتصـميم نصب
اجلـــــنـــــدي اجملـــــهـــــول األول في
ــاضي في ســتــيـنــيــات  الــقـرن ا
ســاحـة الــفــردوس و هـدمه من

قبل الدولة عام 1982. 
لــلــجـادرجي الــعــديــد من الــكـتب
حول العمـارة .و من كتبه (شارع
طه وهـامـر سـيـمث) و(األخـيـضر
والـقـصـر الـبـلـوري) و(جـدار بـ

.( ضفت
تـــزوج اجلــادرجـي من الــســـيــدة
بـلقـيس شـرارة وله ثالثـة اشـقاء
هم الــــراحـل بــــاسل ونـــــصــــيــــر
ويـقظـان وله شـقـيـقـة واحدة هي
امينـة. وغادر اجلـادرجي العراق
ـاضي في ثــمـانــيـنــيـات الـقــرن ا
ولم يعـد اليه حـتى وفاته اال في
زيارة قـصـيـرة عام 2010 بـرفـقة
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رفعة اجلادرجي 

الـعـام للـصـنـاعات ومـبـنى نـقـابة
الـعـمـال والـبـدالـة الـرئـيـسيـة في
ــان الـــعــراقي و الـــســنك والـــبــر
مبنى شركة التـأم الوطنية في

أغاخان للعمارة في عام .1986
هـــو أحـــد الــشـــركـــاء في مـــكــتب
االستشـاري العراقي الـشهير في
بغداد. ومن أعماله مبنى االحتاد
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ـرجع الدينـي االعلى علي أفتى ا
السيستاني بعدم إسقاط وجوب
ـبارك خالل مدة شهر  رمـضان ا
أنتـشـار وباء كـورونـا لكـنه اجاز

افطاره وفق شروط.
 وردا على استفتـاء بشأن صيام
 رمـضان فـيـمـا  فيـروس كـورونا
يـــواصـل االنــتـــشـــار  واألطـــبــاء
ـاء في اوقـات يـوصـون بـشـرب ا
متقاربة لتقـليل احتمال اإلصابة
اء في اجلسـم تقلل من ألن قلـة ا
مـــنــاعـــته  وجــفـــاف احلــلق لــو
وصل الـيـه الـفـيــروس يـفـسح له
اجملـــال لالنـــتــقـــال الى اجلـــهــاز
الــتـــنــفــسي  في حــ أن شــرب
عدة اء يساعد في نزوله الى ا ا
والقـضاء عـليه فـيهـا قال مـكتب
الـــســــيـــســــتـــانـي في رده الـــذي
تـلـقـته(الـزمان) امـس انّ (وجوب
صــيــام شــهــر رمــضــان تــكـلــيف
فـردي  فكل شـخص تـوفـرت فيه
شــروط الـوجـوب لــزمه الــصـيـام
بــغض الــنــظـر عـن وجـوبـه عـلى
اآلخـرين أو عدم وجـوبه عـلـيهم)
مـــضــــيــــفـــا انـه( اذا حلّ شــــهـــر
رمـــضـــان الـــقـــادم عـــلى مـــســـلم

وخـاف أن يصـاب بـالـكـورونا إن
صــــام ولـــو اتــــخـــذ  اإلجـــراءات
االحــتــيــاطــيــة كــافــة ســقط عــنه
وجــوبه .بـالــنــسـبــة الى كل يـوم
يـــخــــشى إن صـــامه أن يـــصـــاب
ـــرض)  مــســتــدركــا انه (إذا بــا
أمـكـنه تـضـعـيف درجـة إحـتـمـال
ــا ال اإلصـــابــة حـــتى يــصـــبح 
يـعـتـد به عـنـد الـعـقالء  ولـو من
خالل الـــبــقــاء في الــبــيت وعــدم
االخــــتالط بــــاآلخـــريـن عن قـــرب
واسـتـخــدام الـكـمـامـة والـكـفـوف
ـستمر الطبـية ورعاية الـتعقيم ا
ونــحـو ذلـك  ولم يــكن عـلــيه في
ذلك حرج بالغ ال يـتحمل عادة لم
يــسـقط عــنه وجــوب الـصــيـام) .
وتابع ان( مـا ذكر من ان األطـباء
ـاء في فـترات يـوصـون بـشـرب ا
ـاء في مــتـقـاربــة تـفــاديـاً لـقــلـة ا
اجلـسم وجفـاف احلـلق ـ النـهـما
يــرفــعــان من احـتــمــال اإلصــابـة
نع بـفـيروس كـورونـا ـ فـهـو ال 
من وجـوب الـصـوم إال بـالـنـسـبة
الـى من بــــلـــغـه ذلك فــــخـــاف من
ـرض  إن صـام ولم اإلصـابـة بـا
يـجـد طـريـقـاً لـتـقـلـيل احـتـمـالـها
بـحـيث ال يــصـدق مـعه اخلـوف ـ
ـنـزل واتـخـاذ ولـو بـالـبـقـاء في ا

ســـائــر الـــســـبل االحـــتــيـــاطـــيــة
ـتقـدمـة ـ وأمـا غـيـره فال بد من ا
ـا أن يــصـوم) الفــتــا الى انه (ر
اء في اجلسم كن تفادي قـلة ا
في حــال الــصـيــام من خالل أكل
اخلــضـروات والــفـواكه الــغـنــيـة
ياه كاخليـار والبطيخ االحمر با
ـكن تـفـادي قـبل الــفـجـر  كـمــا 
ـــضغ الـــعـــلك جـــفـــاف احلـــلق 
اخلــالي من الـســكـر بــشـرط عـدم

تــفــتت أجــزائه في الــفم ونــزوله
الى اجلوف) موضحا ان ( مضغ
الـــعــلـك يــؤدي الى زيـــادة افــراز
لعـاب الفـم وال مانع من بـلعه في

حال الصيام ).
ومـضى الـسـيـسـتـاني في فـتـواه
(بـذلك يــظـهـر أن الـذيـن يـسـعـهم
تــرك الــعــمل فـي شــهــر رمــضـان
ـــنـــزل  بــحـــيث والــبـــقـــاء في ا
ــرض ال يـــأمـــنــون اإلصـــابــة بـــا
يـسـقط عــنـهم وجـوب الـصـيـام )
مضيفا ان (الـذين ال يسعهم ترك
أعـــمــالـــهم ـ ألي ســـبب كــان ـ إن
خـافـوا من اإلصـابـة بـالـفـيـروس
ــاء في فــتــرات مع تـــرك شــرب ا
كـنهم مـتقـاربة فـي النـهار ولـم 
اتـخـاذ إجـراء آخـر يـأمـنون مـعه
من اإلصـابـة به لـم يـجب عـلـيـهم
الـــصـــيـــام) مـــشـــددا عـــلى انه(ال
يجوز لهـم التجاهـر باإلفطار في
ــأل الـــــــــــعـــــــــــام) . وخـــــــــــلـص ا
الـســيـسـتــاني الى الـقـول ان(من
ـعلـوم ان صـيـام شهـر رمـضان ا
من أهم الـفــرائض الـشـرعـيـة وال
يـجـوز تـركه اال لـعـذر حـقـيـقي )
مـشيـرا الى ان(كل انـسـان أعرف
بــــحـــال نــــفـــسه فـي أن له عـــذراً

حقيقياً في ترك الصيام أو ال). عبد الله لعيبي 

بـحــيث تـكــون اجملـمــوعـة االولى
ـعدل ذات نـسبـة حـدوث عـاليـة 
أكثـر من 500 حـالـة إصـابـة لـكل
مــلــيــون نــســمــة امــا اجملــمــوعـة
الثانيـة فتكون ذات نـسبة حدوث
عدل أقل من  500 حالة واطئة 
إصـــابــة لــكـل مــلــيـــون نــســمــة)
مضيـفا (أمـا بقيـة الوافـدين فيتم
حــــجـــرهم جـــمـــيــــعًـــا في أمـــاكن
تـخـصص من اجلـهـات اخملـتـصة
ــدة أو احلـــكــومـــات احملـــلــيـــة و

علي السيستاني 

تشير إلى تصوير مقطع الفيديو
بهـاتف الزوج) وطالـبت الـلجـنة
الــقـانـونــيـة فـي مـجـلـس الـنـواب
اإلدعــاء الــعــام بــتــحــريك دعــوى
جـزائـيـة بـشـأن احلـادثـة  ودعت
(رئـيس مـجـلس الـوزراء بوصـفه
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
بـــــاتــــخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة
تـهم وفق الـقانون حملاسبـة ا
كـونـهم مـكـلـفـ بـحـمـايـة الـناس
ولــيس االعـتــداء عــلـيــهم). ودعـا
ــــقــــراطي رئــــيـس احلــــزب الـــد
مــســعــود الــبــارزاني حــكــومــتي
بــــغــــداد واالقـــــلــــيـم إلى إجــــراء
ـة. حتــقــيق مــشــتــرك في اجلــر
ـــة بـــشـــدة.وهـــزت وادان اجلـــر
ـــة اجملــــتـــمع الــــعـــراقي اجلــــر
ــثل هـذه الـســلـوكـيـات الـرافض 
كـــمــا ضـــجت مـــواقع الـــتــواصل
االجــــتــــمـــــاعي وهـي تــــتــــنــــاول
ـعـلـومـات ـة وا تـفـاصـيـل اجلـر
الـــتي افــــادت بـــأن الــــضـــحــــيـــة
مــواطـنـة كــرديـة مـخــتـلـة عــقـلـيـا
مــتـزوجــة من مــواطن تــركــمـاني

كهل ومريض.
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كـــشف مـــســـؤوالن رفـــيــعـــان في
كـــركـــوك عن تـــفــاصـــيل جـــديــدة
تـتـعلـق بحـادثـة اغـتـصـاب امرأة
مـضطـربـة نـفـسيـا في احملـافـظة.
وقال قائد عـمليات كـركوك اللواء
سعـد حـربيـة في مؤتـمـر مشـترك
إن (احلـــــادث وقـع قـــــبل نـــــحـــــو
أسـبــوعـ لـكن مــقـطع الــفـيـديـو
انــتــشــر عـــلى مــواقع الــتــواصل
االجــــتــــمـــاعي خـالل الـــيــــومـــ
ـــاضـــيـــ حـــيث قـــامـت قــوات ا
الـــشــرطـــة االحتــاديــة مـــبــاشــرة
بـــإلــقـــاء الــقـــبض عــلـى اجلــنــاة
وتــــســــلــــيــــمــــهم إلـى اجلــــهـــات
اخملـــتـــصـــة التـــخـــاذ اإلجــراءات
القـانونـيـة بحـقهم) الفتا الى ان
(اللجـان التحـقيقيـة توصلت الى
هــويـة اجلــنــاة وان زوج اجملـني
عليـها قـدم شكوى ضـد الشخص
الذي نفـذ عمـلية االغـتصاب ولم
ـــصــور). يـــقـــدم شـــكـــوى ضـــد ا
بـــــدوره اكــــــد احملــــــافـظ راكـــــان
ـعلـومات األولـية اجلبـوري إن (ا
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واكـــدت ان (األمـــر لـــيس مـــجــرد
حـــــــــدس اذ انـه مـع مـــــــــرور كل
ـزيد من أسـبـوع تتـوافـر لـديـنـا ا
الـبـيـانـات لـنـفـحـصـهـا.) ومـضت
ـئة قائـلة (أعـتـقد بـنسـبة  80 با
أن الــلــقــاح ســيـعــمل. وهــذه هي
وجـهة نـظـري الـشخـصـية).ورأت
ان (تــطـــويـــر الــلـــقـــاح بــحـــلــول
ـكن إذا سـارت األمور اخلـريف 
عـلى أكـمـل وجه) مـحـذرة من أنه
كن ألحد أن يـعد بأن األمور (ال 

ستسير بهذه الطريقة).
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الـوضع الـعـصــيب الـذي يـعـيـشه
كردسـتان والعـالم برمـته وبهذه
ــــنـــاســـبـــة أهـــيب مـــرة أخـــرى ا
واطني كـردستان أن يـستمروا
في الـــــتـــــزامـــــهـم بـــــاإلجــــراءات
االحـــتـــرازيـــة والــــتـــعـــلـــيـــمـــات

الصحية).

الــــديـــني وإن حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كردستـان جتدد الـتزامهـا الثابت
بــالــدفــاع عن ثــقــافــة الــتــعــايش
الــديـــني وتــعــزيــزهـــا في إقــلــيم
كردسـتان). وتـابع (كـما تـعلـمون
فلـقـد تزامن عـيـد القـيـامة اجملـيد
مع تفـشي وباء كـورونا والسـيما
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وجه رئــــيس حــــكــــومــــة إقـــلــــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
ـناسبة عيد تهنئة للـمسيحي 
الــقــيــامــة اجملــيــد جــدد خاللــهــا
االلــتـــزام بـــالـــدفـــاع عن ثـــقـــافــة
الــتـعــايش الــديــني في االقــلـيم .
وقال البـارزاني في نص التهـنئة
التي تلقتها(الزمان) امس (أتقدم
بخالص التهاني الـقلبية لإلخوة
سـيـحـيـ في إقـليم واألخـوات ا
كـــردســـتـــان والـــعـــراق والــعـــالم
ـنـاسـبـة عـيـد الـقـيـامـة اجملـيـد
ولى عـزّ وجل أن يـتـقبل سائـالً ا
ن صــلــواتـــكم ودعــواتــكم وأن 
عـلى أيـامـكـم وأفـراحـكم بـاخلـيـر

والسداد) .
مضيفـا ان (كردستان مـنذ القدم
كـانت وال تـزال واحـة لـلـتعـايش
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سيـحي خاصـة والعراقـي عامة تتقدم (الـزمان) إلى جمـيع ا
ـعمورة بعيد الـفصح اجمليد. نسأل الله والبشرية في اصقاع ا
ـسـيح ابن مـر ان يــجـعـله مـنـاسـبـة بـبـركـات قـيـامـة ســيـدنـا ا
ـا فــيـهـا وبـاء لـلـتــاخي والـسالم والــتـغـلب عــلى غـمـة األوبــئـة 

التفرقة وأوجاع احلروب. قيامة مباركة صفح مجيد

ـثابـة اجـتـماع ـكـلف مـصـطفـى الكـاظـمي الـلـقاء لـيـكـون  رئـيس الوزراء ا
للرئـاسات الثالث اال ان االخـير لم يحـضر  لكـونه مرتبـطا  قبل ذلـك بلقاء

الية فؤاد حس في بغداد ). مع وزير ا
ـستـوى في محافـظة االنبـار قوله بأن صادر عن مـسؤول رفيع ا ونقـلت ا
مدينـة الفلوجة احـتضنت اجتماعـا ثالثيا (عقد في مـنزل احللبوسي جرى
بسريـة تامـة ولم يسمح الي وسـيلـة اعالمية احلـضور الى االجـتماع فـيما
فـرضت القـوات االمنـية اجـراءات امنـية غيـر مسـبوقـة على مـدينـة الفـلوجة
بــعــد وصــول مــوكب صــالح). وأوضح أن (الــزيــارة ســيــاســيـة ولــيــست
لالطالع عـلى الــواقع اخلـدمي وحــظـر الـتـجــوال الـصـحي فـي احملـافـظـة)

صادر ذاتها. بحسب ا
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بـحث رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح مع رئـيس مـجـلـس الـنـواب مـحـمد
احلـلـبوسي في الـفلـوجة امس الـسبـت ملف تـشكـيل احلكـومة اجلـديدة .
ـكـتب احلـلـبـوسي تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس مـجـلس وقـال بـيـان 
دينة الفلـوجة رئيس اجلمهورية النواب اسـتقبل السبت في مقر إقـامته 
وجـرى خالل الـلــقـاء بــحث مـجــمل األوضـاع في الــبالد ومـلف تــشـكـيل
احلـكومـة اجلديـدة).ووفقـا للـبيـان غقـد اكد اجلـانبـان  (ضرورة أن تـتبنى
احلكومـة اخلطوات اإلصالحيـة وأن تضع برنامجـا حكوميا واقـعيا يلبي

رحلة).  متطلبات ا
ـقـرر حـضـور  وابـلـغت مـصــادر خـاصـة (الـزمـان) امس بـأنـه (كـان من ا
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ستجد كما هـو فايروس كورونامستجد ونحن نخـوض غمار التعليم االلكـتروني ا
بـحسـب التـعبـيـرات الطـبـية واالعالمـيـة  قررت أن أكـلف طـلبـتي بـواجب في مادة
تقنـياتكتابة السيناريـو  وحاولت في الواجب أن أتقصى الى أي مدى فهم الطلبة
محـاضرة ( وظائـفاحلـوار في العـمل الدرامي ) التي نـشرتـها عـلى موقع الكالس
روم بصيـغة فيـديوية واخريـعبارة عن نص مـكتوب بصـيغة الـوورد  ولكي ال يقوم
ـكـتـوب الـطـلـبـة فـيـمــا اذا كـان امـتـحـانـا بـنـقل االجـابــة عـلى الـسـؤال من الـنص ا
مباشـرة  لذا وجـدت من األصوب أن يكـون الواجب تطـبيقـيا  وعـليه طلـبت منهم
كـتــابـةحـوار بــ شـخـصـ او أكــثـر عن  مـوضــوع مـحـورهـالــواقع الـذي فـرضه
ومنحتهم فايروس كـارونا على أن يكون احلوار مـكتوبا بالـلغة الفصحى حتـديدا 
اسـبــوعـا إلجنـاز هـذا الــواجب كـمـا هــو احلـال في الـواجـبــات الـتي اكـلــفـهم بـهـا
فـياحملـاضـرات الواقـعيـة  ولـكي ال اثقل عـلـيهم بـخاصـة وانـهم مثـقـلون بـالدروس
االلكتـرونية االخريالتي وقعت علـيهم كالنوازل بعد اقـرار التعليم االلكتروني  ألن
االساتذة متأخرونكثيرا في دروسهم بسبب التعثر الذي مرت به العملية التعليمية
اضـية وحـظر نتـيـجة االحـتجـاجات الـتيـشـهدتـها سـوح التـظاهـر خالل الـشهـور ا

التجوال الذي أعقبها مباشرة .
ــــوقع ــــفــــرح ان جــــمـــــيع الــــطــــلــــبــــة ارســــلــــوا الــــواجـب عــــلى ا الــــلــــطــــيف وا
واستبـشرت خيـرا بذلك  لكن احملـزن ان الواجبات بـغالبـيتهـا وكأنها االلكتـروني
قد كـتبت من قبل شخصواحد  قـهقهت في داخلي ولزمت الصمت ازاء الواجب

بوصفه جتربة اولى سواء في كتابةاحلوار او التعليم االلكتروني .
 أسـرد هـذه الـواقـعة مـدخال لـلـحـديثـعن جتـربـتـنا الـفـتـيـة في الـتعـلـيم االلـكـتروني
ـيـول الشـخـصـيـة  مع ان ـعـتـمد رسـمـيـا ولـيـس بحـسـب االرجتـاالو ا اجلـدي وا
الدعوة السـتثمار الطـاقات الكبـيرة التي يتـوافر عليهـااحلاسوب وشبـكة االنترنيت
ة وتـرجعالى أعـوام ما بعد وعموم ثـورة االتصال في مـجال التـربية والـتعلـيم قد
اال ان االحـتالل بعـد أن أصـبحت شـبكـة االنـترنـيت متـاحة ودون قـيـود للـمجـتمع 
تابعـة الدقيقةمن التطـبيق العملي لـهذه الدعوات كـان خجوال ولم يحظ باجلـدية وا
ـعنيـة  وجاءت غالـبيـة الدروس التـعليـمية فـي الفضـاء االلكتـروني نتاج اجلـهات ا
جهدشخصي  لكن فايروس كرونا أحكم اغالق األبواب أمام التعليم الكالسيكي
 ولم يبق سويـنافذة التعليم االلـكتروني التي جلأت اليهـا غالبية الدول في العالم.

وبذلك أصبح الوباءفرصة تاريخية جادة لدخولنا عالم التعليم الرقمي .
وضوعية  اال انها كشفت عنحرص وبالرغم من حـداثة جتربتنا وتعذر تقييمـها 
شديد لـتعويض الطـلبة عمـا فاتهم  كـما أسهمت بـشكل فاعل في تطـوير مهارات
واقع االلكترونية الكثـيرمن التدريسي والطـلبة في مجال استخدام احلـاسوب وا
الـتي تعـداألفـضل لـلـتـعلـيم  فـضال عن تـخـلـيص الـطلـبـة من الـدرس الـكالسـيكي
الذي يفتـقد الياجلاذبية  وضيق نطاق استخدام التقنيات االلكترونية التوضيحية
ادةالـتعليمـية  ألسباب تتـعلق بافتقـاد البنى التحـتية الالزمة وضعف في عرض ا
ـخـتلف مـستـوياتـها مـتابـعة كمـا أتـاحت للـقيـادات التـعلـيمـية  طـلوبـة  هـارات ا ا
ما أتاح لها تقييما دقيقا لإلداء. وفي اطار احلديث عن اجملريات بأدق تفاصيلها 
ـهارات  ـوضـوع تـقفـز الـيـالـواجـهـة أربـعـة امـور : ( االدارة  الـوسـيط  ا هـذا ا
ـقـال للـحديث عـنـها جـميـعـا  لذا سـأكـتفي بـاإلشارة الى الـتفـاعل ) . وال يتـسـعا

اثن منها .
ـنتظـمة إلدارة العـملـية التـعليـمية ان من بـ ما أفـرزته التجـربة تالشي التـوقيـتاتا
بـاسـتـثـناء الـتـوجـيه بـضـرورة التـزام احملـاضـرات االلـكتـرونـيـةبـتوقـيـتـات اجلداول
الواقعـية  بينما متـابعة االدارة وتوجيهاتـها للمالكات التـدريسيةواالدارية اتخذت
من الـيوم كـله فـضاء لـلعـمل  مـا أربك االستـاذ وأهـدر الكـثيـر من وقـته فيـمـتابـعة
ـتالحقة عـلى مختلف مـواقع التواصل االجـتماعي من دون تـوقيتات التوجـيهات ا
ـاثـلـة لـلــتي جتـري أثـنـاء الـعـمل مـحـددة لــذا أرى ضـرورة االلـتـزام بـتـوقـيــتـات 

الواقعي .
ـسـتوى خـدمـة االنتـرنيت بالـتأكـيـد ان جمـيع حـيثـيـات التـعلـيم االلـكتـرونـيتـرتبط 
بوصـفـهـا وسـيطـا حـاسـمـا  فـضعف اخلـدمـة يـعـرقل انـسيـابـيـة الـعمل
واحيـانا يحتاج االستـاذ لساعات لتحـميل الدروس وبخاصة
الـفـيــديـويـة مـنـهـا او فـشاللـتـحــمـيل  مـا يـقـتـضي مـفـاحتـة
شركـات االنتـرنيت لتـحسـ خدمـاتهـا  مع افتـراضنا ان
اخلـدمـةمـتـاحـة جلـمـيـع الـطـلـبـة واألسـاتـذة عـلى اخـتالف

محال سكنهم .
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قـال مـديـر مسـتـشـفى الـزعـفـرانـية
الــدكـتـور مــحـمــد طـالب فـارس ان
سـتشفى سـحب ولغايـة الثامن (ا
من نــيـــســان اجلــاري 150عـــيــنــة
لـلـكـشف عن وبـاء كـورونـا اذ ثبت
ان  27عينة منهامصابة بالوباء).
ستشفى يعاني من واوضح ان (ا
عدم وجود مفراس و وحدة عناية
تنفسية وكذلك صعوبة احلصول
سـتلـزمـات حتى من عـلى بـعض ا
األسواق احمللية وصعوبة وصول
سـتـشفى ـنـتسـبـ الى ا بـعض ا
بـســبب مـوقــعـهـالــبـعــيـد كل هـذا
يـؤثر سـلبـا على عـملـنا ويـقلل من
قدراتنا الـصحية). واشار الى انه
(ال يـوجد اي انـكمـاش في انتـشار
الوبـاء حالـيا اذ النـسب في تزايد
بــســبب وجــود إعــداد كــبـيــرة من
المـســ وعـدم الـتــزام الـبـعض ا
باحلـظـر). واكـد  (اهـمـيـة االلـتزام
بـاحلظـر والـوقايـة الشـخصـية من
خالل غــــسل الــــيـــدين وتــــعــــقـــيم
البس وااللـــتـــزام بــالـــنـــصــائح ا
الـــــصـــــحـــــيـــــة واالبــــتـــــعـــــاد عن

التجمعات).
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فـيـما قـال عضـو مـجلس مـحافـظة
ـهـنـدس مـحـمد بـغـداد الـسـابق  ا
الـربــيـعـي ان (مـجــلس مــحـافــظـة
بــــــغــــــداد   حـــــــله وان ديــــــوان
عني بـقطاع محـافظـة بغداد هـو ا
الـصـحـة ومراقـبـته حالـيـا لكن من
ـسـؤولـيـة حـرصـنــا وشـعـورنـا بـا
اسـتمرت مـتابـعتنـا واتصـالنا مع
مـحـافظ بـغداد مـحـمـد جـابـر عـطا
ومــنــذ بـدايــة ظــهــور الــفــايـروس
ـسـنا بـشـهـر شـبـاط ولـغـايـة االن 
حرصا ومتابـعة كبيرة من مديري
صحي الكـرخ والرصافـة برغم قلة
واضـاف  ( ــتــوفــرة االمــكــانــات ا
الـربيـعي (ان مسـتشـفيـات العراق
عـمـومـا تــعـاني من سـوء خـدمـات
ومـنهـا مسـتشـفيـات بغـداد بسبب
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فم مفتوح .. فم مغلق 

حاولتُ مع نـفسي  ان اجد سببـاّ مفترضـا  لقرار دمج قنـاتي ( العراقية االم  )
مع ( العراقـية االخبارية ) وجعلهما قناة واحدة  تبث على ترددين مختلف  في
وقت تــسـعى فـيه فـضـائـيــات الـعـالم الى اطالق فـضـائــيـات جـديـدة مـتـعـددة  في
مـحـاولة لـكسب مـتابـع جـدد في ظـرف يحـدث ألول في تاريخ الـكرة االرضـية  
حيث تتـواجد البشريـة جمعاء امام الـشاشات والسبـاق  االن على اشده  لكسب

شاهدين   فلم اجد  ا
 اي سـبب  مـقـنع او نصـف مقـنع ..! السـيـمـا في مـحنـة " كـورونـا " الـتي نـعيش
كوث في البيوت  امام شـاشات التلفزيون وزرها   حيث الـزمت الناس جميعـا ا

بحثا عن قنوات تضفي على خلوتهم االجبارية  بعضا من أمل مرجتى .
لـن انتـقص من جهـود الزمالء في قـناة ( الـعراقـية االخـباريـة ) فهم عـلى مسـتوى
هنـية العالية  لكن سـمتها الرئيسـة كما هو معروف هي ( السـياسة ) مثلما من ا
شاهد  لنمطيتها وتشابه احملاور مطلـوب منها   وحواراتها لم تعد تروي ظمأ  ا
 وتـكـرار الضـيوف  ( عـدا اسـتثـناءات قـلـيلـة )  لكـن إال يرى الـزمالء االعزاء في
شـبـكة االعـالم  ان دمج ( االخبـاريـة )  والـقـنـاة الـرئـيسـة ( الـعـراقـيـة ) في قـناة
دة االخيرة  تصاعدا واحدة  خطـأ مهني كبير  خـصوصا بعد ان الحظنـا في ا
ـشاهـدين لـتنـوعـها في افـكار في مـستـوى تـناغم ( قـناة الـعـراقيـة )  مع رغـبات ا

البرامج وطريقة االعداد  حتى انها باتت منافسا قويا لفضائيات اخرى .
واتساءل  الم يـكن باإلمكان توظيف هـذه القناة التي حظت بنـسب مشاهدة عالية
مـؤخـرا  كي تسـهم في برامج تـوعـوية في مـكافـحة الـغـيم السـود" كورونـا " التي
شاهد كما باشرة  فا تخيم على العالم ومنها وطننا العزيز  بطريقة بعيدة عن ا
ال يخـفى على اي احد  بـات في ظروف احلظـر  يحجم عن الـسياسـة التي تدور
عادة في فلك واحـد  ونراه يبـحث عن متـنفس آخـر يخفف من غـلواء االحـاديث ا
..  كعرض تـمثيلـية محـلية او مسـلسل او اغنـية راقية او لـقاءات خفـيفة مع وجوه

كان ان تنثر في ثناياها عبارات توعية وارشاد . مجتمعية معروفة   با
وال أتي بجـديد  ح اقول أن تأثير وسائل اإلعالم في مجال الترفيه اجملتمعي 
ا يتـفاعل مع عوامل عـديدة مخـتلفـة في احمليط االجتـماعي مع التـأكيد على أن إ
كن أن تلمسها في فرضيـات التأثيرات اإلعالمية في صفوف اجملتمع موجودة و
نوعة للبرامج البعيدة عن السياسة شاهدات ا عايـير  التي تتوقعها األسر مع ا ا
قبـولية عاش   فـمن خصـائص التلـفزيون الـذي يحـظى   والقريـبة من الـواقع ا
مـجـتـمـعــيـة  ونـسب مـشـاهـدة مــقـبـولـة  كـمـا في ( الــعـراقـيـة االم )  قـدرته عـلى
كن تـوجـيه هـذه اجلمـاهـير نـحـو هدف أو مخـاطـبـة جمـاهـيريـة عـريضـة  بـحـيث 
ـتع  وايضـاّ امكـانية  قـضيـة معـينـة  مثل طـرق مكـافحـة " كورونـا " بأسـلوب 
ـواطن حملاربة الرذيلة والفساد والوقاية من االمراض اخملتلفة ومشاكل جتميع ا
الـبطـالـة  والـدعوة الـى الله الـعـلي الـقديـر ان يـجـمع الـوطن والشـعب عـلى اخلـير

والصحة واالخوة  .. 
ـسـافـات  ولـعـب االتـصال ـكـانـيـة وقـربت ا  لـقـد ألـغت  الـفـضـائـيـات احلـواجـز ا
التلـفزيـوني  دورا مؤثرا في تـاريخ اجملتـمعات  فـهل ننـتظر قـرارا سريـعاّ  يفك
القيـد القسري الذي طوق قناتي ( العراقية ) و( االخـبارية ) بجعلهما قناة واحدة
  وتـعود االمـور الى سابق عـهدهـا  لنـشهـد تنـافسـاّ ابداعـيا بـينـهمـا  بدال قـناة
واحـدة ?  عـلمـا ان هـناك قـنـوات اهلـيـة  واخرى رسـمـية  تـابـعة
الى دول عربـية وغـير عـربيـة  ال اريد ذكـر االسمـاء  ابقت
عـلى تـعـدد قنـواتـهـا  بل زادتهـا   لـقـناعـتـهـا  ان كسب
شـاهد يأتي عـبر التـنوع وليس عـبر اخلطـاب الواحد .. ا

والله من وراء القصد !

كالم أبيض
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اطلـق منـتدى الفـكر الـعربـي مبادرة
لـلـتضـامن والـتـكافل اإلنـسـاني ضدّ
وبـاء كــورونـا تـضـمـنت اعالن نـداء
لــــلـــــزكــــاة ودعـم الــــســـــعي إلطالق
ـيّـة لـلـزكاة ـؤسـسـة الـعـا مـشـروع ا
ـنـتدى والـتـكـافل اإلنسـانيّ. وقـال ا
في بــيــان تـلــقــته(الــزمــان)امس انه
(في هذه األيام الـعصيـبة من تاريخ
البـشريّة الـتي نشهـد فيهـا اجتياح
نـا مخـلّفـا مزيدا وبـاء كورونـا لعـا
آسي من مـوت وعوز وتـفاقم من ا
مـعـضالت اجـتـمـاعيـة واقـتـصـادية;
جنـد أنــنــا أحـوج مــا نـكــون لـبــنـاء
إجـــمــــاع إنــــســـانـي فـــاعـل وقـــويّ
واجـهة الـتحـدّيات واألخـطار التي
تـهـدّد الـبـشـريـة ومـسـتـقـبـلـهـا عـلى
كـوكــبــنــا الـصــغــيــر هـذا)مــضــيــفـا
ــــســـــؤولـــــيــــة انـه(انــــطـالقــــا مـن ا
ــشـتـركـة اإلنـسـانـيــة واألخالقـيـة ا
نــدعــو نــحن مــجــمــوعــة الــعــلــمــاء
ـسلـمـ إلى الـتـشـبيك ـفـكـرين ا وا
ـبـاركـة الـتي تـبـذلـهـا مـع اجلـهـود ا
ــؤسـســات الـدولــيــة واإلقـلــيـمــيـة ا
والــوطــنــيــة واألفــراد في مــخــتــلف
اجملاالت حلـثّ النـاس جمـيعـاً على
ـانـي واإلنـسـاني أداء واجــبـهم اإل
ـــقـــاومـــة هـــذا الـــوبــاء واألخالقـي 
الــــقــــاتـل الــــذي أثّــــر في الــــبــــشــــر
ومـــنــظـــومــتــهـم احلــيــاتـــيّــة  وفي
اقـتصـاديـات العـالم بل وفي مـعظم
األنظـمة احلـياتيـة وأصاب الـفقراء
عـاناة نتيـجة ما سببه زيد من  ا
من انــحــســار في مــوارد الــعــيش).

وتابع البـيان (كما ندعـو إلى تعزيز
مـا بـادر به األمـير احلـسن بن طالل
ح أطلق نداءه بعـنوان "التضامن
" وتفعيل ويقظة الضمـير اإلنسانيّ
ـيـة ـأســسـة مـشــروع "عـا اجلـهـود 
الـزكاة" الـذي دعا إلـيه مـنذ سـنوات
طـويـلـة في سـبيل إنـشـاء مـؤسـسة
ـية لـلـزكـاة والتـكـافل اإلنـساني عـا
ـؤتمرِ وبخـاصة مع اقتـراب موعد ا
الــدوليّ الــذي كــان مـنــتــدى الــفــكـر
الـــعـــربيّ يــــزمع عـــقــــده في شـــهـــر
ـيّـة رمـضـان 1441هـ بــعـنـوان "عــا
الـــزكــــاة- األبــــعـــاد والــــتــــمـــثّالت
ـؤسّـسـيّـة" ضـمن رؤى تـركـز على ا
األبـواب الواسـعـة للـزكـاة بوصـفـها

من أسباب اخلير للبشريّة).
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مـضيـفـا (نحن نـواجه الـيوم حتـديا
كبيرا للعـقل والوجود البشري فقد
وقف الـذكـاء الـبـشـري مـرتـبـكـا أمام
فـيــروس ضــئــيل. وإن قــوة الــوبـاء
وصـــرامــتـه وعـــدم تـــمـــيـــيـــزه بــ
ضـــحـــايـــاه كـلّ ذلك يـــدعـــونـــا إلى
عـانـاة الـبـشـرية الـتـأكـيـد عـلى أن ا
ــكن لـهـا أن جتـمـع بـ الـشـعـوب
ــصــالح ــا تـــفــعــله لـــغــة ا أكــثــر 
ـــكــاسب) الفـــتـــا الى ان (قــيـــمــة وا
اإلنـسان تـكـمن في إنسـانـيته وهي
ركيزة جوهرية يـقوم عليها تضامن
البشـر وتعاضـدهم وتنتـظم حولها
ــشــتـركــات الـقــيـمــيــة جـمــيـعــهـا. ا
ان بـكـرامـة اإلنـسان ويـقـتـضي اإل
وبحقوقه التفكير اجلادّ بالتحدّيات
الـتي تــواجه الـبـشــريـة ويـجــعـلـنـا

شتركة إزاء نستشعر مسؤوليتنا ا
األجيال القادمة).
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ومــــضى الـــبـــيــــان قـــائال إن (هـــذه
األوقــات الــعــصــيــبــة هي اخــتــبـار
إلنــســانــيــة اإلنــســان وتــواضــعه
ــان وأثـره وتـعـظـيم وحــقـيـقـة اإل
الـشـعـائـر الـديــنـيـة وتـأثـيـرهـا هل
سلم ننجح أم نفشل? إننا نحن ا
أصحاب مشـروع " الرحمة لـلعا

" وال بدّ في هذا الصدد من تفعيل
االجـتـهـاد الـفـقــهيّ حـول الـقـضـايـا
ـــعـــاصـــرة كـــمـــا هــو احلـــال في ا
قضايا الزكاة والتكافل االجتماعيّ
ومن ذلك الـعــمل اجلـاد عـلى إطالق

ـيّة لـلـزكاة ؤسـسـة العـا مـشـروع "ا
والــتــكــافـل اإلنــســانيّ" إذ يَــحْــسنُ
ـفـهـوم الـزكـاة أن يـكـون مـنـطـلـقـا
لتـجسيـد الرحمة الـتي جعلـها الله
عزّ وجلّ الغاية الـرئيسة من إرسال
). واشار الـبـيان إلى ـ رسـله لـلعـا
سـلم (فـتوى نـخبـة من العـلمـاء ا
بــجــواز تـــعــجــيل الــزكــاة لــعــام أو
لـعـامـ بل واسـتـحـبـاب الـتـعـجيل
فـــيــهـــا وفـــاقـــا حلــاجـــة الـــفـــقــراء
وتـفــضــيل ذلك عــلى االنــتــظـار إلى
شـهر رمـضـان إلخراج الـزكـاة التي
ا قدّرهـا هؤالء الـنفـر من الـعلـماء 
يـزيد عـلى أربعـمئـة ملـيار دوالر في
العـالم اإلسالميّ لـهذه الـسنـة وهو

مـبــلغ عــظـيـم لـو اجــتــمع في هـذه
الــظــروف إلنــقــاذ الــفــقـراءِ ديــنِــهم
وأنـــفـــسِـــهم وأعــــراضِـــهم نـــظـــرا
لظـروف حظـر التـجوّل في كـثير من
الـبـلـدان وإغالق كـثـيـر من مـجاالت
ـا فـاقم حـاجـة الـعــمل واالرتـزاق 
الــــنــــاس وضـــيّـق الــــعــــيش عــــلى
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ـان وتــأثــيـره في مــؤكــدا ( دور اإل
تــقــويــة قــدراتــنـــا الــبــشــريــة عــلى
ــثــابــرة ودفــعــنــا إلى الــتــحــمّـل وا
مـــواســـاة اآلخـــرين والــــتـــخـــفـــيف
معاناتهم وآالمهم) .ورأى البيان ان
(الـلـحــظـة احلـالــيّـة مـواتــيـة إلبـراز
الـعـمـق اإلنـسـانـي لـلـديـن وإلنـتـاج
خـطـاب حـضاريّ يـرتـكـز عـلى الـقيم
ـشـتركـة)  مـشـددا على اإلنـسـانيّـة ا
ــســؤولــيــة ضــرورة (اســتــشــعــار ا
األخالقـــــيــــة عـن الــــكـــــوارث الــــتي
يقترفـها اإلنسان أو التي تـصنعها
الــطــبـيــعــة بـأثــرِ الــفـعل الــبــشـريّ
واخـتالل ســلـوكـه كـمــا يـشــيـر الى
ذلك الـقرآن الـكر فـي قوله تـعالى:
"ظَـهَرَ الْـفَـسَادُ فِي الْـبَرِّ وَالْـبَـحْرِ بِـمَا
كَسَـبَتْ أَيْدِي النَّـاسِ لِيُذِيـقَهُم بَعْضَ
). ووقّع الَّذِي عَمِلُوا لَـعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
عـلى الـبـيان نـخـبة مـن رجال الـفـكر
يتقـدمهم احلسن بن طالل  –رئيس
مـنـتــدى الـفـكــر الـعـربي وعــبـد الـله
غـــول  رئــيـس جــمــهـــوريــة تـــركــيــا
ي الــــســــابـق وعن االحتــــاد الــــعــــا
سلم وقع رئيس اإلحتاد لعلماء ا
 أحــمــد عــبــد الــسالم الــريــســوني

واألمــ الــعــام  عــلـي مــحي الــدين
الــقـرة داغي.وعن مــجـلس الــعـلـمـاء
األنـدونـيـسي أنـور عـبـاس.  وارشـد
هورمزلـو مستـشار الرئـيس التركي
الـسـابـق  وخـلـيل اخلـلـيل  –عـضـو
مجلس الـشورى السـعودي السابق
وشـــــــيـخ اإلسالم "الـــــــلـه شـــــــكــــــر"
بـاشـازاده  –رئــيس إدراة مـســلـمي
ــركـز بـاكـو الـقـوقـاز األمــ الـعـام 
لـلـتـعـاون بـ األديـان واحلـضارات
أذريـبــجـان  وعــبـد الــله الــعـزي من
الـيـمن و عـكـرمـة صـبـري  –خـطيب
بـارك الـقدس و ـسجـد األقـصى ا ا
هـــشــام قــريــسه  –رئـــيس جــامــعــة
الــزيــتــونه تــونس و عــبــد الــكـر
اخلـــــصـــــاونــــة  –مــــــفـــــتي  األردن
ويــحــيى بـــاالفــاتــشــيــني  –رئــيس
جـمـعـيـة مـسـلـمي إيـطـالـيـا وسـفـير
مـنـظـمـة الـعـالم اإلسالمي لـلـتـربـيـة
والـعـلـوم والـثـقــافـة (اإليـسـيـسـكـو)
لـلــحــوار بــ احلـضــارات وعــضـو
. اجمللـس األوروبي للـقادة الـدينـي
و محمد عبد احلليم  –جامعة لندن
VRIJE ? و عــزة كــرم  –جـــامــعــة
امسـتردام و عز الـدين الزير  –إمام
فــلـورنــسـا ايــطـالــيـا  وســيـد ظــفـر
محمود  –رئيس مؤسـسة الزكاة –
الـهـنـد  ومـحـمــد حـسـ الـزغـبي –
ؤسسـات اإلسالمية رئيس احتـاد ا
في الـبـرازيل وعن مـؤسـسـة بـازنـاز
للزكاة   رئيسها  بامبانغ سوديبيو
ونــائب الـرئــيس  زين الـبــحـار نـور
ومــحـــمــد أبـــو حــمــور  –أمـ عـام

منتدى الفكر العربي

ئة من وهو ال يصل الى عشرة با
عـملـيـات الـتعـفـيـر التـي تشـهـدها
اغـلب دول الـعـالم مـثل سـوريا او
دبي او الــصـــ او ايــطـــالــيــا او
امـريـكـا وكـذلك جنـد ان عـمـلـيات
الـتـعـفـيـر الـتي يـقـوم بـهـا الـدفـاع
ـدني لـيـست بـصـورة صـحـيـحة ا
بـرغم وجـود امـكانـايـات وخـبرات
دني فـلـهذا كـبـيـرة لدى الـدفـاع ا
جنـد ان بـعض منـظـمات اجملـتمع
ـدني تــقـوم مــشـكـورة بــتـعــفـيـر ا
بــــعـض الــــشـــــوارع او احملالت).
وتــوقع (ان الـــوبــاء ســيــنــحــســر
قريبا وانا متفائل وحسب بحوث
وتقارير علمـية ان عند حلول عيد
االضــحى ســيــكــون الــوبــاء عــلى
وشك االنـتــهـاء في الــعـراق حـيث
يتدرج الوباء بـالضعف من نهاية
نـيــسـان الى ان يـنــتـهى في االول
من حــزيـران فـيــمـا سـيــنـتـهي في
بـقـية الـدول اجملـاورة والـعالم في
منتصف تمـوز). واختتم الربيعي
(انـنا بـحـاجـة الى تـغـيـيـر  بعض
الــــعــــادات كـــــالــــسالم بــــااليــــدي
والتـقبـيل بعد درس كـورونا الذي
ــــر عــــلــــيــــنـــا لــــهــــذا اجــــد من

ـــثــقــفــون الــضـــروري ان يــقــوم ا
والنـخبويون واالعالم الـعمل على
التـثقيف بـترك التـقاليـد والعادات
ـزيفـة الـتي حتـتـاج الى تـغـيـير ا
وانــهي حـديـث بـالــدعــاء الى الـله
الـتــعـالى وال سـيـمـا وتـمـر عـلـيـنـا
ـنـتـصف من شـعـبـان بـان ذكـرى ا
تــرفع هــذه الــغـمــة وان يــبــعـد كل

مرض).
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فــيـمــا قـال مــديــر مـســتــشـفى ابن
الـبـيـطـار الـسـابق الـدكـتور حـسن
احلــــلـي ان (فــــايــــروس كــــورونـــا
كــغــيــره مـن الــفــايــروســات الــتي
انـتـشـرت في الـوقت الـسـابق مـثل
سـارس وغــيـره فـانه يــحـتـاج الى
عـمل حـقـيـقي لـلـتصـدي له ولـيس
مـن الصـعب الـقـضـاء عـلـيه اذا ما
 الـــــتـــــعـــــامل مـــــعـه بـــــصــــورة
واطن على صحيحـة) وحث ( ا
االبــــتــــعـــــاد عن الــــتــــجــــمــــعــــات
صـافحة بـااليدي والتـقبيل وال وا
ـزمـنة سـيـمـا اصـحاب االمـراض ا
واالمـــراض الــــقـــلـــبـــيــــة بـــســـبب
مـناعـتـهم الـضـعيـفـة الـتي تـسبب
لــهـم مــضــاعــفــات كــبــيــرة اذا مــا
تعرضوا للوباء قد تصل ال سامح

الله احيانا الى الوفاة).
وتــوقع احلـلـي ان (الـوبـاء وخالل
اقل من شـــهــر ســيــنـــتــهي اذا مــا
ـــواطــــنــــون بـــاحلــــظـــر الـــتــــزم ا

وباالرشادات الطبية).
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من جـــهـــته قـــال رئـــيس اجملـــلس
الـــــبـــــلــــــدي لـــــقـــــاطـع الـــــكـــــرادة
والـزعفـرانيـة السـابق احمـد عكـلة
ان (اسـبـاب تفـشي مـرض كـورونا
فـي بــغـــداد عـــمـــومـــا ومـــنـــطـــقــة
الـزعفرانـية  خصـوصا سـببه عدم
الـوعي وعــدم االلـتـزام والــتـعـاون
مع االرشـادات الـصـحيـة واحلـجر
الـــصــــحي وكــــذلك عـــدم تــــعـــاون

ــواطن مـع االجــهــزة االمــنــيـة و ا
ضـعف التـدابيـر الالزمة لـلحد من
الـوبـاء من قـبل احلكـومـة كتـوفـير
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة واحلــــصــــة ا

التموينية).
واضاف (وجدنـا التخطـيط مفقود
لـتـصـدي الزمـات كهـذه حـيـث عدم
واجـهتها توفـير االموال الكـافية 
وهـذا بال شك احـد نـتائج الـفـساد
سـتشـري في جميع مـؤوسسات ا
الدولـة ومـنـهـا القـطـاع الـصحي).
واكــــــد ان (حـــــمالت الــــــتـــــكـــــافل
االجــــتــــمـــاعـي هي الــــتي اعـــادت
الــروح لــلـدولــة وانــا هــنــا اشــيـر
واقدم شكري وتقديري جلميع من
اسهم بـانقاذ عائـله متعـففة سواء
ــــال. بــــالـــــغــــذاء او الـــــدواء او ا
واعتقد انـها ليست بالـغريبة على
الـشــعب الــعــراقي الــغــيــور الـذي
اليـرتــضي ان يــنـام وجــاره جـائع
لكن نعتقد ان حمالت التكافل غير
كـافيـة ما لم تسـند بـجهـد حكومي
مـــــخــــطط لـه في ادارة االزمــــات)
وخـتم عكـلـة حديـثه بدعـوة اهالي
بغداد وال سيما اهالي الزعفرانية
(ان يــلـتــزمــوا جـمــيــعـا بــاحلــجـر
الصحي وان كان صعبا وال سيما
الصــحــاب الــدخل الــيــومي ولــكن
سالمــــــتـــــهم وسـالمـــــة جــــــمـــــيع
العراقي اهم من اي امر اخر الن
ـكن ان يـصـيب خـمـسة ـصـاب  ا
اشخاص أو اكـثر متمـنيا ان تعم
الــصـحـة والــعـافـيــة اجلـمـيع وان

.( صاب يتشافى جميع ا
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من جـهــتـهــا اكـدت عــمـيــدة عـلـوم
الطـاقة والـبيئـة في جامعـة الكرخ
للـعلوم الدكـتورة اماني الـتميمي
وهي تـقــود فـريق تـطــوعي جلـمع
ــســـاعــدات ان (أزمـــة فــايــروس ا
كـورونـا هي حتد جـديـد من ضمن
التـحـديات الـي يعـيـشهـا الـعراقي

اذ جنـد تسـارع في تلـبيـة حاجات
تعففة واصحاب الدخل العوائل ا
احملدود مـن سالت غذائـية وعالج
واحـتـيـاجـات أطفـال وإيـجـار بيت

وحتى مصروف شهري).
WOz«cſ  öÝ

 وقالت ان (عملـنا يبدأ بإعالن في
مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي عن
حــمالت جتــهــيــز سالت غــذائــيــة
ـــلك قـــاعـــدة بـــيـــانــات والنـــنــا 
لـلــعـوائـل احملـتــاجـة لــذلك لـديــنـا
تـصــور عن الــكـمــيــات احملـتــاجـة
ـنـاطق) واضـافت (اعـتـمـد وعـن ا
عــمــلــنـا خـالل ايــام احلـظــر عــلى
حملة باجات وزارة الصحة جلمع
التبرعات.. باإلضافة إلى أصحاب
ــيـســورين اســواق اجلــمــلــة من ا
الــــــــــذيـن يــــــــــســــــــــاعــــــــــدون فـي
الـتـجـهـيـز..الـســلـة الـغـذائـيـة لـكل
عـائــلـة الــتي تــتـالف من زيت ورز
وفــــاصـــولــــيـــا واالمــــور االخـــرى
الـضــروريـة وتــوزعت في مــنـاطق
عـدة من بـغـداد مـنـهـا احلـسـيـنـيـة
التاجيات سبع البور سبع قصور
احلميدية قطاع صفر والتجمعات
العشوائية والتجاوز) واوضحت
ان (مالكــات الــكــلــيــة شــاركت في
حـمالت تـوعـويـة مـيـدانـية وكـذلك
تـشـكـيل فـريق تـوعـوي الـكتـروني
يـنـشــر اإلحـصـائـيـات والـنـصـائح
ــدعــومــة من مــنـظــمــة الــصــحـة ا
ــيــة بــاالضــافــة الى تــوزيع الــعــا
سالت غـذائـيـة) وخـتـمت بـالـقول
ان (هـذه االزمـة اوضـحت ضـرورة
الــــعـــمل عـــلى نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة
الـصـحـيـحـة وال سـيـمـا بـ افـراد
ـــنــاطـق الــفـــقـــيـــرة حــيـث جنــد ا
انــــتـــشــــار اجلـــهـل وعـــدم دخـــول
ـــدار وغــــيـــرهـــا) االطــــفـــال الـى ا
مـتــمـنـيـة ان يـتـجـاوز الـبـلـد هـذه
ـكن وان يبـعد االزمـة باسـرع ما 

الوباء عن الشعب العراقي).
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ســـــوء االدارة وضـــــعـف الـــــبـــــنى
الــتــحــتـيــة لــكن جنــد ان في هـذا
الـوقت تظافـرت اجلهـود للـتصدي
لــــهــــذا الــــوبــــاء وال ســـيــــمــــا في
مــــســــتــــشــــفــــيـي ابن اخلــــطــــيب
والـفـرات). واوضح ان (احلـكـومـة
االحتــاديـة لالسف لم تـتـعـاون مع
ـــواطن حـــتى االن ولم تـــوفــر له ا
حـتى بـطل زيت واحـد ولو بـسـعر
مـــدعـــوم بل بـــالـــعـــكس ظـــهـــرت
احلــكـومـة كـأنـهـا مــشـلـولـة وغـيـر
قـــادرة عـــلى دعم الـــفـــقــراء وذوي
الـــــدخل احملـــــدود وعــــكـس هــــذا
وجدنا الـتكافل االجتـماعي بابهى
عدن العراقي ا يعكس ا صوره 
االصــــــيل اذا كـــــانـت لـــــفـــــتـــــاوى
رجعـية الرشـيدة االثر ونصـائح ا
الــــــواضح وكــــــذلـك تــــــبــــــرعـــــات
مــــيــــســــوري احلــــال والــــتــــجــــار
ـــدني ومــــنـــظــــمـــات اجملــــتـــمـع ا

ساعدة االسر احملتاجة).
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واكـــد الـــربـــيـــعي ان (عـــمـــلـــيــات
الـتــعـفــيــر الـذي تــقـوم به الــدفـاع
ـدني ضــعـيـفـة جـدا بـحـجـة قـلـة ا
االمــكـانـات لــدى وزارة الـداخــلـيـة
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لــيــبـقــوا فــيه لــوال خـطــوة الــصـ

االخيرة بتلك االتفاقية. 
فـــنــــيـــة واشـــنـــطـن بـــرزت وأكـــثـــر
ـتــفــائـلــ فــيـهــا اليــسـتــبــعـد ان ا
واشنـطن ستسـتخدم الـدبلومـاسية
اخلــشـنــة (الـضــربــات الـعــسـكــريـة
ـتـكـررة) لـكي تردع مـنـاوئـيـها في ا
الـعراق وأعـتقـد ان أبـناء الـعم سام
قد قـرروا بالـفعل ذلك  ومـا أكد ذلك
هــو تــمــاهل الـــقــوى الــســيــاســيــة

بإختيار رئيس الوزراء  .
مــاعـصب اإلدارة االمـيـركـيـة بـشـكل
ملـفت فكـانت القوى الـسيـاسية في

العراق هنا امام خيارين  .
االول - حرب تكـتيكيـة حتاول فيها
واشـنــطن إرجـاع الــبـوصــلـة جتـاه
الـبـيت األبـيـض  وبـخـسـارة الـقوى

السياسية لكل مكتسباتها. 
الــثـــاتي  - إخــتـــيــار رئــيس وزارء
يـكون مـقـبوال من الـساحـة الـغربـية

اكثر من الساحة الشرقية .
ـعـسـكر وكال اخلـيـارين اليـنـفعـان ا
الــــشـــرقي  ولـــكن واضح ان أدوات
الـلـعبـة مـازالت بـيد واشـنـطن التي
أجــبــرت الــكــتل الــســيــاســيـة عــلى
الـرضـوخ لـلـخيـار الـثـاني والـقـبول
بشـخصيـت ( الزرفي والـكاظمي )
وبــعــد نــفــاذ جـمــيـع اوراق الـلــعب
لـلقـوى السـيـاسيـة لم يبـقى امامـها
ســوى إخـتـيـار الــكـاظـمي  .مـا أدى
ــيـزان الـى انـســحـاب الــزرفي ألن ا
بكال احلـالت مـآل بإجتـاه معاكس

للقوى السياسية  .
dOŁQ² «  «Ëœ«

اذا الكاظمي بديال للزرفي  .  اما 
ـيـالن لـلــغـة في حـ ان كـالهـمــا 

االتكليزية  .
1- أعـتقـد ولست جـازمـا ان طريـقة
وصـــول الــــكــــاظــــمي لــــلــــســــاحـــة
الــســيـــاســيـــة اكــثــر وضـــوحــا من

الزرفي .
2-  ان أدوات الـــــتـــــأثــــــيـــــر عـــــلى
الـكاظـمي قـريبـة للـقـوى السـياسـية
ـصالح مـاسيـضمن بـقـاء جزء من ا

للقوى السياسية .
3-  أعـتقـد ان  الـكاظـمي قـادر على
الكي في ان يفتح خط اتصال مع ا
ســـبــيل فــتح قـــنــوات ســالــكــة بــ
ــعـــســكـــرين الــغـــربي والـــشــرقي ا
مـايضـمن تريـثـا بأي عـمل عسـكري

محتمل من جانب .
وتهدئة للـشارع الداخلي من جانب

اخر  .
انه بـــإخــتـــصـــار  تــرجـــيح خـــيــار

الضرورة على اآلراء.

فـئة مـحـدودة تقـود االمـة "باحلـديد
والنار"  .

اإلجــــابـــة األولـى تــــرجح الــــعــــالم
الغربي الذي تقوده أميركا 

واإلجــابـة الــثــانـيــة تــرجح الــعـالم
الشرقي  .
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ومـن خـالل الـــــــوقــــــائـع احلـــــــيــــــة
والــظـــاهــرة والــواضـــحــة وضــوح
الـشـمـس والـتي اليـخــتـلف عــلـيـهـا
إثـنـان فـإن الـعـراق يـعـيش بـأجواء
نـظـام هـج ال مـن ذاك وال من هذا
مــايـدل داللــة واضــحــة ان الــعـراق

ليس جزءا من الصراع  .
عنى جائزة  . العراق وفق هذا ا
وإذا آمــــنــــا انـه جــــائــــزة ســــنــــقع
بـإشـكـالـيــة تـسـاؤل آخـر  . جـائـزة

ن? 
هل اجلـائـزة ألمـيـركـا ام لـلـص ام

لروسيا او ايران الخ . 
أمـــــيــــركـــــا الــــتـي صــــرفـت ألــــوف
ـــا يـــقــارب ـــلـــيــارات وضـــحت  ا
 5000جـنـدي وأكـثـر من  150الف
ـبـادرة ـا هي صـاحــبـة ا جــريح ر
وبــالـتــالي قــد تــكــون األولى بــتـلك

احلائزة .
ولــكن من خـالل تـســلــسل األحـداث
وظـــهـــور االزمـــات الــواحـــدة تـــلــو
األخـرى مـن االزمـات اإلقــتــصــاديـة
التي مرت بها واشنطن عام 2008
وسـكـون اجملتـمع االمـيـركي والذي
فــتح الـبــاب عـلى نــصـفه إليـران او
الــصـ كــانت ضــريـبــته واضــحـة
على واشنطن التي أكدت بأكثر من
فــصل ان الــســيــطــرة عــلى اواسط
اســـيـــا يـــبــدأ مـن الــشـــرق األوسط
ولـلــسـيـطــرة عـلى الــشـرق األوسط
يــجب الــســيــطــرة عــلى الــعـراق  .
ـــســـتـــفــز ولـــكن دخـــول الــصـــ ا
لــواشـــنــطن اليــبـــدو انه مــر مــرور
الـكرام فـضريـبـة ذلك بدت واضـحة
عـلى سـاسـة الـعـراق مـنـذ اتـفـاقـيـة
الص والنية لدخول العراق بخط
احلـرير هـذا األمر عـلى مايـبدو انه
ايـقظ االمـيـركيـ من سـبـات كـانوا

ـــتـــابـــعـــة والــتـــدقـــيق  من خالل ا
ستمر جملريات األحداث والبحث ا

ية نصل إلى وهم كبير  .  العا
ماهو ياترى ? 

ج/ قــيــام عالقـات بــ الــدول عـلى
اســـاس إنـــســـاني أو عـــاطـــفي انه

الوهم األكبر  .
قـد يـتـداخل احـدهـم ويـدرج قـضـية
االيـدلـوجيـات ويـقول ان فـيـها خط
مـتـواصل بـ االنظـمـة وهـنـا اقول
ــكـن ذلك ولـــكن مع الـــنــدرة وإذا
كـــانت نـــادرة فال تــصـــنف بـــأنــهــا
عـالقــــــــات دولـــــــيــــــــة عـــــــامـــــــة إال

باالستثناءات .
هــذا يـعــني ان الــعالقــات الـدولــيـة

صالح  . تقوم على اساس ا
لـكن رب سـائل يسـأل مـاعالقـة هذه

قدمة بالعنوان الذي اخترته  . ا
ن يـقــرأ من االحـبـة ان وانــا اقـول 
من كــان يـشك ان تــأخــيـر تــسـمــيـة
رئــــيس الــــوزراء ســــبـــــبه عــــوامل
خـــارجـــيـــة فـــيـــفــتـــرض به اآلن ان
يــــــــراجـع أدوات تــــــــفــــــــكــــــــيــــــــره

واستنتاجاته .
من يـــعــتــقــد ان األجــواء الــدولــيــة
مـهيـئة ألن يـقود الـقادة الـعراقـيون
دفـة وبــوصـلــة احلــكم فـهــو أمـا لم
يقرأ التأريخ والـتجارب الدولية أو
انـه تــغــاضـى نــتــيـــجــة مــحــاوالت
ضـــيــقـــة حــتـى يــقـــنع االخــرين ان
الـداخل الـعـراقي مـازال قـادرا عـلى

واجهة  . ا
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وحـتى نـفهم الـقضـية أكـثـر فعـليـنا
ان جنيب على السؤال التالي  .

(الـــــعــــــراق  ). هل هــــــو جـــــزء من
الـــصــراع الـــدائــر عـــلى مـــســتــوى

االقليم والعالم  ? أم انه جائزة?  
فإذا قلنا انه جزء من الصراع فهذا
يــجــرنــا لــتــبــني احــد الــنــظــامــ

قراطي" والثالث لهما أما نظام "د
قــــــائم عــــــلـى وضــــــوح احلــــــيـــــاة
السياسـية بال شوائب وبال جتاوز

على الدستور   .
وأمـا ان نكـون ذا نـظام مـتـكون من

حتــــيـــة واحــــتالرام لـــكـل من ادلى
بــدلــوه من االســاتـذه االفــاضل في
مـــــوضــــــوع االزمــــــة احلـــــالــــــيـــــة
وبـاخلــصـوص االقـتـصـاديـ الني
ـهن الطبية ,لكن مراقب بعيد عن ا

ومتابع للحالة بشكل جيد.
موضوعنا ....

فــالت مـصــادر مــطـلــعـة حــكـومــيـة
متطابقة,بان دوائر صنع القرارفي
الـــــــــدولـــــــــة تـــــــــدرس عــــــــــددا من
السـيناريـوهات لعـودة احلياة الى
طبيعتها بعد السيطرة على تفشي

رض... ا
نقـول ...ما حتتـاج درسة واتـعبون
ــصـادر الن الــغـفــلــة قـاتــلـة..واي ا
وت في خـطـأ في الـتقـديـر يـعـني ا
مثل  هكذا حـاالت ..وفي مثل هكذا
حـاالت البدمن الـقـرارات احلديـدية
الـــتى تـــضع احـــتـــيـــاط لـــتــجـــنب
الكوارث,اي غـفلـة هي قـاتلـة..على

صادر واعتقد  راح نكلفهم ... ا
ان تـهــتم بـامــور اكـثــر اهـمــيـة من

اعـادة احلـيــاة لـطـبـيــعـتـهـا ,,وهي
حـيـاة الـنـاس الـيـوم,, والـيـومـية,,
ومــنـــهــا واهـــمــهـــا دعم الـــعــوائل
احملـتـاجـة والـتي اظـيـفت لـلـقـائـمة

من احملتاج ,,
ــبــكي ان الــكــثــيــر من ــضــحـك ا ا
الـقرارات الـتيـتـخدمـهم على الـفور

تنفذ,,
والــــــــقــــــــرارات الـــــــتـى تــــــــخـــــــدم

...الله اكبر.. واطن ا
...الــــبــــطــــاقــــة الـــــتــــمــــويــــنــــيــــة
االستـثنائـية..طـتارئة واسـتثنـائية

..
..تــوجــد نــظــو اقـتــصــاديــة تــعـ

احلالة  احلالية ..
ـــقـــاصـــة...هــذا اال وهـــو نـــظـــام ا
الــــــنـــــظــــــام الـــــذي اغــــــفـــــلــــــة كل
االقـتـصـاديـ ولم يـتـطـرقـو له ولم
يــــنــــتــــبـه الــــيه اي شـــــخص ..مع
انـــنـــاطـــرحـــنــاه فـي مــقـــاالت وفي

,, ندوات ومن سن
انه يـــتــــيح الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري

ــفــتــوح والــذي يــحــدد الــســـلــعي ا
ويـتـجـدد حسب تـطـور الـعالقـة ب
دولـــــة ومـــــجــــــمـــــوعـــــة دول ..ومن
خـصـوصـيـاته ان الـدفع  فـي نـهـاية
الـــســـنــة عـــنـــدمـــا حتـــدد  من قـــبل
ـتـعــاقـدين ..ولـيس هــنـاك دفـعـات ا
مـسبـقة..يجـرى احلسـاب في نـهاية
السنـة التعاقـدية ومنهـا تستخلص
الفروقات بـالتجهيـز ..ويقيم السعر
لـلـمواد بـاالتـفاق او بـيـوم االستالم
ـتــوسط سـعـري ســنـويـلــكـافـة او 

تبادلة... البضائع ا
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وفي بــــغـــداد وخالل اســـبـــوع يـــتم
الـتـفــاوض واالتـفـاق ...مع الــتـمـتع
ــرونــة لـلــضــرف احلـالي... ومع بـا
عشر او اكـثر من السـفراء ومن قبل
شـخيـة رئيس الـوزراء عبـر السـفير
ـة مع رئـيس الـوزراء للـدولة ـكا و
االخـــرى ..دون دخــــول الـــوســـطـــاء
تالفـــــيــــا لــــدخــــول الـــــشــــيــــطــــان.

والشياط وهم كثر..
ــواد يـــتم االتـــفـــاق عــلـى تــوريـــد ا
الـغـذائـية فـورا..وهي مـتـكـدسة  في
ـثل ـنـتج,كـلــيـا النـهم في حـا بـلـد ا
ـنظمة يـا..واخر تصريح  حالنـا عا
ية جاء  فيه,,ان معدل التجارة العا
التبـادل التجـاري سيصل الى32%
في االيـام الـقـلـيـلـة الـقـادمـة عن  مـا

كان عليه قبل اجلائحة..
هـل تـنـقل الــعـدوى او تــنـتـقل ...في
ـعجون اوالزيوت الرز او الطح ا
ــنـظـفـات او او الـصـابــون وبـقـيـة ا
او...الخ ولتكـن عشر مـواد وشهريا

ـواد فعـلـيـا من قبل ..بـعـد تـقديـر ا
شخص رئـيس الـوزراء او شخص
ـواد الـغـذائـيـة بـحـيث مـخـتص بـا
تـكــون الـســعـرات احلــرايـة كــافـيـة
وحـسب تـقديـرات مـنظـمـة الصـحة
ـيـة..ومـواد اخـرى نـعم حـتى الــعـا
اخلـــام بـــدل مـــا يــقـــتـــرح ويــدرس
اجلـهـبـذة وزيـر الـنــفط بـتـخـفـيض
االنتاج والتي اظهرت سوء االدارة
بـــــعـــــدم وجـــــود احلـــــد االدنى من

الطاقة التخزينية..
ــــواد الـــتي تـــزود بـــهـــا الـــدول وا
ـتوفـر منه مالي النـفط االسود  ا
ـتـوفـر مـنه االطــنـان او الـكـبـريت ا
االف مـؤلـفـة من االطـنـان او الـنفط
اخلـــــام خــــارج احلـــــصــــةاو داخل
احلصة اليعني شيئ ,,,الن ررئيس
عـصابـةومراهـق...منـاوصل االمور
لهـذا احلد والغـريب مشتـرك معهم

فايروس.
ــــهم الــــتــــفـــاوض ويــــكــــون  مع ا

السفراء في بغداد..
...ورقـــــة تــــشــــرح وهي  ورقـــــتــــ
االلـــــــــيـــــــــة,,وورقــــــــــةتـــــــــشـــــــــرح

االحتياجات....
وتـقـدم  الى الـسـفـارة لـلـبـلـد الـذي
لــديه امـكـانــيـة الـتــجـهـيــز لـلـمـواد
...ونــحن مــتــبــرعــون لــلــتــوضــيح

واتمام العملية..
هذا الذي نحـتاجه من دوائر صنع
 الـــــقــــــرار..ال الـــــقــــــرارات بـــــعـــــد
الــســيــطــرة..وقــبل الــســيــطــرةهي

اثلة امامنا.. احلقيقة ا
النـــنــا نــعـــلم  والــله اعـــلم مــا هــو
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بغداد

الـــوضـع اخلــفـي ومــدى امـــكـــنـــيــة
اجـهـزتـنـا الـصـحـيـة ومـا خـفي كان
اعظم الن االمور حتولت من اصابة

او اصابت الى قرى ومناطق..
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ونــحن نــعــلم والــله اعــلم..الــوضع
ـــــــاســــــاوي الـــــــذي يــــــعــــــيـــــــشه ا

..... العراقي
(أفــاد تــقـــريــر مــشــتــرك صــادر عن
ي واحلـكومة برنـامج األغذيـة العـا
العـراقـيـةبـشـكل مـشـتـرك بـتـعرض
أكثر من نصف عـدد األسر العراقية
خلطـر انعدام األمن الـغذائي وعدم
قدرتهم على استـيعاب أية صدمات
أخــرى مــثل الــصــراعــات أو زيــادة
ـواد الـغـذائـيـة األسـاسـية أسـعـار ا
وكان ذلك في الشهر /10/2017).
وفي اخـر احـصـاء تـقـديـري لـوزارة
الــتـخـطـيط اعـلـنت الـوزارة ان عـدد
سكـان العراق  38ملـيون نـسمة(زد
وبــــــارك يـــــارب)..بــــــواقع 6ســــــتت

مالي عائلة..
 وحذر الـتقـريران التـحلـيل الشامل
لـألمن الـغــذائي في الــعــراق ومـدى
الــــضـــعف الـــذي يــــعـــد من أقـــوى
الـدراسات الـتقـنـية في مـجال األمن
الـغذائي والـتي أجـريت في الـعراق
عــلى اإلطالق من مـســتـويـات غـيـر
مــــســـبــــوقــــة من الــــضـــعـف وقـــدم
تـوصــيـات رئـيـســيـة لـتــجـنب أزمـة

غذائية في البالد
ولم تـعلن ولم يـتطـرق اليـها الـسيد
اني وال الـدكـتـور الزراعي وال الـبـر

مقدمة احملاظرة.

وفي هــــذا الــــشــــأن قـــالـت ديــــنـــا
ـتحدثـة باسم الـبرنامج القـصبي ا

في القاهرة:
ــائـة من "أكــثـر من خــمــســ في ا
ـئة من الـسـكـان وأكـثـر من  65 بـا
الـــنــازحــ   داخــلــيــا مــعــرضــون
النعدام األمن الغذائي. وهذا يعني
أن أية صـدمـة أخرى قـد تؤدي إلى
والعواقب الوخيمة عواقب وخيمة
لـيست بـلـسهـولة حـلـها بل حتـتاج
الـى عــمل من االن قـــبل حــدوث اي

حادث.
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ومـــا  يـــثـــيــر لـــيس الـــقـــلق بل كل
ــــســـؤولـــ اشــــكـــال االثـــارة ان ا
واالقتصادي ...ومن بينهم ابواق
الــسـلــطـة االقــتـصــاديـ وغــيـرهم
يخـرجون لـيتحـدثو عن انـهيار في
وازنة بـسبب عدم تـوفر الرواتب ا
وال يــتـحــدثــون عن الــكــارثــة الـتي
واطن وكل ت بهذا العـدد من ا ا
يـوم يــنـظم كــوكـبــة جـديــدة الـيـهم
كــلــهــا مــعــانــات.. وكــان اصــحـاب
مـيـزون ..تبـ انهم الـرواتب هم ا

خائفون على  مصاحلهم...
انهيـار كامل مئـساوي ..واالساتذة
يـــتــحـــدثــون  عن  بـــنــاء مـــصــافي
ومعامل  وموانئ ..وخطط  زراعية
ومــا الــيــذلك مـن االقــبــتــصــاديـات
الـتي..حتـتـاج سـنـ من االجنازاو

لتنجز ,,واليراعون  الفقير ...
قاصة ولنا مقال كـامل عن  نظام ا

منشور..
ستشار واحملكم الدولي  {  ا
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تـــتـالعب بك مــــســـكـــ يــــاعـــراق
إرادات الـــقـــوى الـــفــاعـــلـــة وهي
وإيـران وليس بـالـتحـديد أمـريـكا
هنالك خروج من معادلتهما. ماذا
تــــــريــــــده إيــــــران فـي الــــــعــــــراق
ومـاذا تـريـده أمـريـكـا في يـحـصل
هل هــو إتــفـاق الــعــراق يـحــصل 
فــيــمــا وراء الـــكــوالــيس دعــونــا
ـؤامرة وعن نـبـتـعـد عن نظـريـة ا
نـظريـة ثالثة مـقابل صـفر لـصالح

اآلن سقط الزرفي. إيران 
مَنْ هــو الـزرفي? ومـاذا يُـشـكلْ في
ـعـادلــة الـسـيــاسـيـة الــعـراقـيـة? ا
ـنقذ بـاألمس كان يـصرح بـكونه ا
للـعـراق وبـأنه سـيـقود الـسـيـاسة

العراقية
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ـنـظـور والـفـعل اإلقـتـصـادي من ا
وبأنه سـيبقى حـتى مابعـد السنة
احملــددة ألن الــشــعب ســيــخــتـاره
لـلـبـقـاء بعـد أن يـعـبـر بـالـبـلد إلى
الـــرخـــاء االقـــتـــصـــادي ويـــجـــعل
الـــــعـــــراق فـي مـــــصـــــاف الـــــدول
ــتــطــورة رغم جــائـحــة كــورونـا ا
ي أي وانهـيـار سـعـر الـنـفط الـعا
األنـهـيـار األقـتـصـادي ولـكن قوى
الــبــيت الــشــيــعي الــسـيــاسي مع
مـليـشـيـاتهـا جن جـنـونهـا عـنـدما
قــام رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
صـالح بـتـكـليـف الزرفـي الـشيـعي
ـــــنـــــصب رئـــــيس الـــــوزراء جن
جــنـــونــهــا ألن الــزرفي من خــارج
جــوقــتــهـــا وإنه يــشــكل تــهــديــداً
أي إنه ـلـيشـياتـها حقـيقـياً لـها و
يــهــدد وجــودهـــا  لــذلك بــعــد أن
يــئـــست مـن عــدم قـــبـــول الــزرفي
باشر باألنسحاب رغم تـهديدها ا
لـه بــــقـــــوة الــــسـالح جلــــأت إلى
ســــنـــدهــــا الـــقـــوي قــــاآني وريث
سليـماني في قيادة دفـة السياسة
الــعــراقــيـــة  نــعم بــعــد الــضــغط

ـبـاشـر من قـبل قـاآني الـشديـد وا
وقــــــوى الــــــبــــــيـت الــــــشــــــيــــــعي
ومـليـشيـاتـها وافق الـزرفي وعلى
مضض بعد مشاورته مع الشريك

أمريكا.
وهــــكــــذا ســــقـط الــــزرفي وأعــــلن
بــعـــد أيــام من زيــارة إنــســحـــابه
والـذي قال بضرسٍ قاآني لـلعراق
قــــاطع إن كـلَ شـــيئٍ فـي الـــعـــراق

سيكون على خير ما يرام.
øw½¬U  u¼ s

إنه قائد احلرس الثوري اإليراني
بديالً لـسـلـيمـاني قـائـد السـيـاسة

العراقية السابق
ـتـحـكم فـي مـفـاصـلـهـا والـذي وا
قـتلـته أمريـكا في مـطار بـغداد مع
ــهـنـدس إذن قـاآني أبي مـهـدي ا
ـهـنـدس اجلـديـد لـلـسـيـاسـة هـو ا
العراقية خلفـاً لسليماني وهاهو
قــد رسم خـــارطـــة جــديـــدة حلــكم
الـعـراق وإنـسـحب الـزرفي طـائـعاً

أو مضطرا.
وهـــكــذا  تـــرشــيـح الــكـــاظــمي
رشح السابق واخليار األصعب ا
بـــــالــــنـــــســــبـــــة ألحــــزاب األسالم
الــســيــاسي الــشــيــعي احلــاكــمــة
فهي ـصـير الـعـراق تـحـكمـة  وا
ُـخَطّط بـاألمس قـد إتـهـمـته بـأنه ا
ــهـنـدس إلغــتـيــال سـلــيـمــاني وا
ورفــضـت تــرشــيــحه وهي ذاتــهــا
اليوم ترشح الكاظمي ثانية بديالً
لـــلـــزرفي (عـــلـى إعـــتـــبـــار أهـــون
الشـريـن)  لتـسـنم مـنـصب رئـيس
الــوزراء والـقــائـد الــعـام لــلـقـوات

سلحة. ا
WOJ¹d « …—Uý«

ـاذا إنـسـحب وأنـا هـنـا أتــسـائل 
الـزرفي? هل حـقــاً أخـافـته الـقـوى
ـسلـحة وهل جـاء هذا الـشيـعـية ا
األنــسـحــاب حــسب الـتــسـريــبـات
بـإشارة أمـريكـية لتـرتيب األوراق

حــيث أن الـبـديل هـو أيـضـاً حتت
السـيـطـرة األمريـكـيـة وهل هـنالك
مـــقـــابل هـــذا األنـــســـحــاب ثـــمن
يــقــولــون وحــسب الــتــســريــبــات
أيضـاً أن الثمن وزارة لـلزرفي أما
الداخـلـيـة وأما اخلـارجـيـة ومـبلغ

ال كبير مُعَجَل. من ا
 فـإذا صح هـذا الـتـسـريب أتـمـنى
ـوافـقة عـلى الـسيـد الـزرفي عدم ا
ألن هذا سيُضعف موقفه وأتمنى
ــرحــلـة عــلــيه أيـضــاً أن يــتــهـيــأ 

مقبلة.
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وأيــضــاً ُأجــدد الـتــســاؤل? مــاهـو
ــوقف مـــوقف أمــريــكـــا من هــذا ا
ـعـقـد وحـسب  مـاهـو الـصـعب وا
مــــعــــروف عن األخــــوين الــــزرفي
والـــكـــاظــــمي إنـــهـــمــــا يـــحـــمالن
اجلنسية األمـريكية باألضافة إلى
الـعــراقـيـة ولــكن الـكــاظـمي قـريب
إلى إيـران إلى حـد مـا عـلى عـكس
الـسيـد الـزرفي الذي لـيست له اي
عالقة مع إيـران يعني ( الـوشيعة
ــعــادلــة صــــعــبـة مــخــلــبــصـة وا

احلل).
قــــــاآنـي إيــــــران طــــــرد الــــــزرفي
الشيعي األمريكي أتى بالكاظمي
الــشــيــعي األمــريــكي الــقــريب من
ــتـهم بــقــتل سـلــيــمـاني إيــران وا
حـسب إتــهـامــات أحـزاب األسالم
الــســيــاسي في الــبــيت الــشــيـعي
ـــوضـــوع مــعـــقــد ومـــخـــلــبص (ا
واحلـل وراء الـــكــــوالــــيـس عــــنـــد
ـعــادلـة أمــريــكـا وإيــران حـسـب ا

رسومة). ا
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وهــنــاك أمــر آخـر هــو إنــســحـاب
القوات األمريكية من كل قواعدها
في الـــعـــراق عــدا عـــ األســد في
األنبـار وحريـر في شمـال العراق
وكـــذلك إخالء مـــبـــنى الـــســـفــارة
األمـريــكـيــة األكـبـر في الــعـالم من
مـوظـفــيـهـا وتـسـلـيم الـبـنـايـة إلى
قــوات مــكــافــحــة األرهــاب وهــذا
األمــــر وراءه حـــسـب إعـــتــــقـــادي
ـعنى الـتـغيـيـر حاصل مـاوراءه ا
ننـتظر القـادم ... الكاظـمي رئيساً
وقف .. لـلوزراء.. أمـريكـا سيـدة ا
ــان وإعالن حـكــومـة أو حل الــبـر
طــــــوار .. كـــــلــــــشي جــــــائـــــز ..
الـعـراقـيــون هم الـوقـود إنـتـبـهـوا

للقادم

يــتـطــلع الــشــعب الـعــراقي ومــنـذ
انـطالق انـتـفـاضــته الـشـعـبـيـة في
ـــــاضي الـى اجــــراء اكــــتـــــوبــــر ا
انـتــخـابــات نـيـابــيـة حـرة نــزيـهـة
وهـي من اولى مــهـمــات احلـكــومـة
ـــؤقــتــة الــتـي يــفــتــرض ان تــرى ا
الـــنـــور خالل الـــفــتـــرة الـــقـــريـــبــة
الـقــادمـة وهـذا يـحــتـاج بـطــبـيـعـة
احلــال الـى اخــتـــيـــار مــفـــوضـــيــة
انــتـخـابـات هـي االخـرى يـفـتـرض
بــهـا ان تــكـون مـســتـقــلـة ونــزيـهـة
وكـفوءة من خـارج القـوى احلزبـية
ـتــنـفــذة وبـعــيـدة كل الــبـعـد عن ا

مـفهـوم " احملاصـصة " الـذي اوجد
مـنـظـومـة لـلـفـسـاد مـرعـبـة اهـلـكت
الـــبالد والــعـــبــاد! بــاالضـــافــة الى
ضرورة تـعديل قـانون االنـتخـابات
ــواطن ـا يــضــمن حق ا احلــالـي 
بالترشح واالختيار دون ان يضيع
او يــــســـرق صــــوته من قــــبل هـــذا
احلـزب او ذاك بــعــيــدا عن قــانـون
الـــغـــاب اجلـــائــــر  الـــقـــوي يـــاكل

الضعيف! 
ولـكي جتـري االنتـخـابـات بطـريـقة
سـلـسـة وشـفـافـة ال بـد من " حـصـر
السالح بـيد الـدولة" وهـذا يتوجب

سؤولة تعاون وتـكاتف السلـطات ا
وابــنـاء الـشـعب الـغـيـارى عـلى هـذا
الوطن من اجل حتقيق هذا الهدف
فعال ال قـوال الذي سيـؤدي بطبـيعة
ــلــيـشــيــات كــافـة احلــال الى حل ا
وعــــدم قـــبـــول اي حــــزب ( قـــانـــون
تلك اذرعا مـسلحة سرا االحزاب) 

او عالنية!
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هناك شرط اخر الجـراء االنتخابات
بــطــريــقــة صـحــيــحــة وعــادلـة ولم
يـتوقف عـندهـا الكـثيـر وهي اجراء
تــعــداد ســكــاني جــديــد اذ ان اخـر
تعداد سكاني "ناقص" جرى في ظل
الــنـظــام الـســابق عـام 1997 ومن
ــــفـــــروض ان يــــجــــري " تــــعــــداد ا
الـــســـكـــان" في الـــعـــراق كل عـــشـــر
ســــــــنـــــــوات حـــــــيـث جـــــــرت اولى
االحصاءات في العراق عام 1927
واعـيـدت لـثـمـان مـرات فقط! 1937
و47 و57 و65 و77 و1987 (لـــم
يـكن كــامال بــســبب ظــروف احلـرب
الــعـــراقـــيــة - االيـــرانـــيــة ولـم يــتم
ــتــاخــمـة ــدن والـقــرى ا احــصــاء ا

لـلــحـدود مع ايـران) واالخـيـر كـان
في 1997 وهـو االخـر نـاقص النه
ــعـلـومــات االحـصــائـيـة  جـمع ا
خلـمس عـشـرة محـافـظـة فـقط (عدا
مـحـافــظـات أقـلـيـم كـردسـتـان) ولم
يجر احصاء العراقي في اخلارج
! الذين جتاوز عددهم ثالثة مالي
تقدمة تعتني كثيرا في أن الدول ا
قضية التعداد الـسكاني وتعتبرها
قـضــيـة جـوهــريـة في رسـم مـجـمل
بـرامجـهـا االقتـصـادية. وفي نـظرة
خـاطفـة على الـتعـداد السـكاني في
الــــــعــــــالم جنــــــد ان اول تــــــعـــــداد
ـمـتـلـكات لالراضـي و الـسـكـان و ا
في انكلـترا جرى عام 1066 وفي
ـتـحـدة االمـريـكـيـة عـام الـواليـات ا
ــانـيــا عـام 1871 1790  وفي ا
وفـي روســـــيـــــا عــــام 1897 وفي
الـيـابـان عـام 1861 وفي فـرنـسـا
1836 وفي بـلـجـيـكـا عام 1846

وفي الهند عام 1881.
هذه الـقضيـة اجلوهريـة تناسـتها
عن عـــمــد او ســهــوا الـــعــديــد من
كن الـفـعالـيـات السـيـاسيـة فـهل 
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بغداد

ان يــجـري الــتــعــداد الــسـكــاني في
العراق اليوم?!
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اجد ان الـفرصة مـناسبـة جدا هذه
االيـام الجـرائه من اجل ان نـضـرب

عصفورين بحجر واحد!
 وباء "كورونا" الذي يهدد العالم لم
يـكن بعـيدا عـن وطنـنا الـذي سجل
حلد كـتابة هـذه السـطور اقل عددا
ـنطـقة. ولـكن ما ـصابـ في ا من ا
خــفي اعـظم اذ ان اجلـمــيع يـعـرف
ويـعتـرف بـتـهـرؤ الـبـنيـة الـتـحـتـية
لــلـخــدمـات الــصــحـيــة في الـقــطـاع
احلكـومي من مسـتشـفى شيخ زايد
الـى مـــديــنـــة الـــطب وعـــدم تـــوفــر
عاحلـة االصابات االجهزة الالزمـة 
ـســتـفــحـلـة لــكـورونـا بــالـرغم من ا
ـــســاعـــدات الــصـــيــنـــيــة وصــول ا
الـكــبــيـرة. اضف لــذلك ( وهــذا هـو
بــيت الـقـصـيـد !) عـدم اجـراء مـسح
خـتلف شـامل لـلعـوائل الـعراقـيـة 
ـا فـيـهـا تـلك الـتي احـتـلت ــدن  ا
ــراتب االولى في االصــابــات مـثل ا
الـبــصـرة والـنـجف واربـيل. وعـلـيه

اجــد انــهـا فــرصــة مــنـاســبــة جـدا
خلــروج فــرق صـــحــيــة يـــرافــقــهــا
مـخـتـصـون في التـعـداد الـسـكاني
ـنـاسـبـة بـعـد تـهـيــئـة الـبـيـانـات ا
واعـتــمــاد الــبـطــاقــة الــتـمــويــنــيـة
كن وحتـديثـهـا بنـفس الـوقت ( و
ــوظف الـتـعـداد ان يـقـوم بـفـحص
ــواطن او بــالـــعــكس وانــا عــلى ا
يـــقــ ان هــنــاك عـــددا كــبــيــرا من
ـهـمـة الـشــبـاب سـيـتــطـوع لـهــذه ا

النبيلة ).
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 وهكذا نستطيع ان نصيد

الـعـصـفـوريـن بعـمـلـيـة واحـدة من
جـهــة اجـراء مـسـح مـيـدانـي لـعـدد
االصـابـات بــارقـام حـقـيــقـيـة ومن
جـهـة اخـرى مـعــرفـة عـدد الـسـكـان
ومـــداخـــيـــلـــهـم وكل مـــا يـــتـــعـــلق
بحـياتهم الـيومـية من اجل تهـيئة
قـبلة االسس السـليـمة للـحكـومة ا
الجل رسم سـياسـتهـا االقتـصادية
مع االفتراض مسبقا بانها حكومة
وطــنــيــة يــهــمـهــا تــطــور الــعـراق

وشعبه اوال واخيرا!
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وعـزو كل مـا ـؤامـرة  عــلـيـنـا االعـتــراف بـأن االغـراق في نـظـريــة ا
يـحدث في حـياتـنا من سـلبـيات إلـيـها ال يـساهم في حـلحـلتـها قـيد
ويد ـلة وعـلى الـعـكس من ذلك يـزيد في تـفـاقمـهـا مع الـزمن  أ
ـسـتد أصـال ويجـعـلـنـا نـعـيش في عـالم عـقـلي ونـفسي عـجـزنـا ا
مــريض ومـعـاق  ويـحــجب عـنـا الـواقـع ويـغـرقـنـا أكــثـر وأكـثـر في
يلـون دائما الى االعتـقاد باآلراء التي األوهام خاصة ان الـناس 
تـتـناسب مـع رغبـاتـهم وحـاجاتـهم  بـصـرف الـنظـر عـمـا اذا كانت
ـنطق والـعقل أم ال  ومثـلمـا قال افالطون (الشك ان متـوافقة مع ا
اللعب عـلى عواطف اجلمهـور ورغباتـهم ألشد اقناعـا من االحتكام

الى العقل ).
ـقومات الـتي تصنع ؤامرة وإن افـتقدت جلل ا صحيـح أن مقولـة ا
قابل إلى قرائن تاريخية منها (نظرية معرفية) فإنها تستند في ا
ـكن إهـمـالـهـا األمـر الذي عـديـدة وتـنـاقـضات واقـعـيـة مـوحـية ال 
ؤامرة يجعل مـنها مقـولة إشكالـية تستـوجب التحلـيل والتفسـير. ا
مــوجـودة وهي نـتـاج تـقـدم االنـسـان الـعــقـلي نـحـو الـسـيـطـرة عـلى
قوان الطبيعة والـبشر اال ان تفسير التـاريخ وفق منهجية التآمر
ليـس دقيـقاً الن (العـقل) مـهمـا كبر يـبقـى لعـبة صغـيرة فـي مجرى
ـطـلق خـطـأ أكـبـر. ـطـلق خـطــأ والـقـبـول ا الـزمــان لـكن الـرفض ا
ـؤامرة مـوجـودة وعـقلـيـة الـتـآمر مـسـألـة واردة في كل احلاالت فـا
فهي في الـنهـاية داللـة من دالالت تطـور العـقل وقدرة االخـير على

السيطرة وتنظيم االمور والشئون. 
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ـؤامـرة وهـو كـورونـا ايـقـظ في الـبـشـريـة من جـديـد وبـقـوة فـكـرة ا
ـسـتـقـبل اسـتـيــقـاظ  مـبـرر في زمن اخلـوف والـهـلع  ومـجـهـولـيـة ا
وهــو يـتـطــابق مع نـظــريـات الـعـلـم بـأن  فـكـرة وســوداويـة الـواقع 
ـؤامـرة تزداد في وقـت االزمات واحلـروب والـكـوارث .خـاصة ان ا
ـكن رؤيتـهـا بـالـع اجملـردة  اسـتـطاعت ان فـيـروسة صـغـيـرة ال 
تُغيّر وجه العالم كلّه في أسابيع قـليلة وجعلت مليارات من الناس
وأجـبرت يـخضـعون لإلقـامـة اجلبـرية فـي منـازلهم مـعـظم األوقات 
ط أيضاً دوالً وقوى عظمى على االنطـواء على ذاتها وعلى تغيير 
احلــيـاة فـيـهـا رأسـاً عـلـى عـقب ولم تـنـفع خــزائن أسـلـحـة الـدمـار
الشامل التي تملكها في مواجهة فيروسة مجهولة النسب والوطن.
ـسـتجـد والـكـثـيـر من اإلشـاعات ومـنـذ انـتـشـار فيـروس كـورونـا ا
ؤامرة والتي تتـمحور جلها تتناسل حوله خـاصة منها نظـريات ا
عن أن الـفــيـروس لــيس طـبــيـعــيـاً أبــداً وأن هـنـاك تــدخالً بــشـريـاً
ؤامرة لتسريعه أو حتى لتـصنيعه. كما يخطـأ من يعتقد ان فكرة ا
ة هي من ابتكـار انسان الـقرن الواحـد والعشـرين انها فـكرة قد
ـا وحـديـثـا مـوجــودة في ثـقـافـة الـبـشـر في الــغـرب والـشـرق قـد
يالدي انتشر وباء ثال خالل القرن الـرابع عشر ا وعلى سبيل ا
ــوت في أوروبـــا وآســيـــا بـــشـــكل واسع لـــدرجـــة أنه ســـمي بـ (ا
ـرض وفـق بـعض الــتـفـســيـرات بــكـتــيـريـا األسـود) وكـان ســبب ا
تسمى يـرسينيـا طاعونيـة. لقد قـتلت هذه اجلائـحة ما ب 20-25
مـليـون شخـصًا. في ذلـك الوقت انـتشـرت نظـريـة تآمـرية تـقول إن
. وعنـدمـا انـتـشر سـيـحـيـ الـيـهـود سـممـوا األبـار لـلـتـخلص مـن ا
اضي تداول البعض عددًا من مرض اإليدز في ثمانينـات القرن ا
ــيــتــة مـن مــعــمل ســري في الــنــظـــريــات مــثل هــروب جــرثـــومــة 
ركزيـة األمريكية ونظريـة أخرى خالدة حتى اليوم االستخبارات ا

رض من أجل عقاب البشر. تتحدث عن إرسال الله لهذا ا
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ية حيث ؤامرة وصلت الى منـظمة الصحـة العا ثير ان فكـرة ا وا
مارسات تـفسرها نظرية يعتقد الكـثيرون بارتباط فـيروس اإليدز 
ؤامرة حـول نشأته مـستندين إلـى نظريات الـدكتور ولـيام كامبل ا
نـاعة هـو من صنع مـنظـمة الـصحة دوغالس بأن فـيروس نـقص ا
ـيـة الـتي قـامـت بـهـنـدسـته وراثـيًــا خلـلق فـايـروس قـاتل عـام الــعـا
 1974وادعى آخــــرون أن هـــذا الــــفــــايـــروس من صــــنع وكــــالـــة
اخملـابـرات الـدولـيـة أو اخملـابـرات الـسـوفيـيـتـيـة كـوسـيـلـة لـلـحد من

سكان العالم.
وبـحـسب مــركـز جـلــوبـال إنـغـيــدجـمـنـت الـتـابع لــوزارة اخلـارجـيـة
ـنـشـورات الـتـي حتـوي مـعـلـومـات مـغـلـوطـة األمــريـكـيـة فـإن عـدد ا
ونــظــريـات مــؤامـرة حــول فــيـروس كــورونـا وصـل إلى حـوالي 29
مـليـون مـنشـورًا في الـفتـرة مـا ب  20 ينـاير  10 فبـرايـر خارج

تحدة األمريكية. الواليات ا
ا هي ـؤامرة لـيست من صـنع االنسـان فقط وا ويبـدو ان فكرة ا
من صـنع الــدول واالعالم ووسـائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي أيـضـا.
انـظـروا الى خـرافات دول الـعـالم وحـروبـهـا السـيـاسـيـة والنـفـسـية
ـؤامرة فـأمـريكـا تعـتـقد بـأن الفـيـروس الصـيني البـتكـار فـيروس ا
ـرض وال تتعـاون مع األطباء موجه ضدهـا وأنهـا اخفت أسرار ا
ـتـخـصـصـ في مـجـال األوبــئـة حـيث مـنـعت دخـولـهم واخلـبــراء ا
ـقـابل اعـتبـرت الـصـ أن أمريـكـا الفـاعل الـرئـيسي لـلـص في ا
ــا انـتــشـر عــبـر واحملـرك وراء انــتـشــار الــفـيــروس وأن الـوبــاء ر
اجليش األمريـكي وأحضره لـلص بيـنما اعـتبره اإليـرانيون على
رشد (ان الـفيـروس صناعـة أمريكـية  صـنعه خصـيصا لسـان ا
). ومع علومـات اجلينـية اخلاصة بـاإليراني من خالل استخـدام ا
ًـا من أبــرز عـلـمــاء الـصـحــة في الـعـالم بــيـانًـا ذلك أصـدر  27عــا
تـضـمن مـوقـفـهم بـأن مـصدر الـفـيـروس الـبـر ولـيس فـعل بـشري

وهذا ما يجب أن نتعامل على أساسه إلى أن يثبت العكس.
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ؤامرات تتـناسل بكثرة ونحن في احلـجر البيتي فهي ويبدوا ان ا
حتـفل بـاخلــرافـات والـتــهـويل فــهـنـاك من يــتـحـدث عن الــفـيـروس
ألسباب كـثيرة يضـعها البـعض على شوربة الـوطاويط في الص

وإطالق اجليل اخلامس  G5 الذي يطلق امواجا كهرومغناطيسية
تتسبب في أعراض تشبه أعراض االنـفلونزا وكذلك على شركات
ة وأخـرى جـديدة كـمـا هو االدويـة التي تـريـد الـترويج ألدويـة قـد
ـنع خروج عقـاب إلهي لـتطـهيـر البـشر من ذنـوبهم وأيـضا خـدعة 
بريطانيا من االحتاد األوروبي وهو سالح يهدف لإلطاحة بدونالد
ترامب كما قالتها بـعض وسائل االعالم االميركية. بل هي مؤامرة
لـفنـاء البـشر تـطـبيـقا لـنظـرية تـومـاس مالـتوس لـلحـد من االكتـظاظ
ـتسـارع بدلـيل وجود الـلقـاح لكـنهم ال يـريدون اإلعالن السـكاني ا
ؤامرة لتفسير ما يجتاح عنه. وهذا ال يعني عدم صالحية نظرية ا
الـعـالم اآلن ألن كــورونـا  تـســيـسـهــا لـتـســتـخـدم مــادة لـضـرب
اخلصوم وتشـويههم فأفسـدوا السياسة كـما فعلوهـا سابقا كما

أفسدوا الصحة لتمريض العالم. 
ــؤامــرات وال تــهــويل بــاإلشــاعـات ال افــراط فـي تـبــني قــصص ا
وتصديق اخلرافات النـنا نحتاج الـيوم الى جلظه هدوء وتدبر كل
ان شيء حـولنـا بالـعـقل وترتـيب حـياتـنا من جـديـد وترسـيخ اال

وت لكن سيمنعنا من احلياة. نعنا من ا بالعلم. فاخلوف لن 
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