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طبعة العراق 

ياس طاهر الياسري 

 ∫X½bMÐb½ù«Ë ‚«dFK  d³Ý≈ …—U¹“ wHM¹ w Ëb « n U×² «

U½Ë—u Ë ‚«dF « …—œUG* WHÒNK²  sDMý«Ë

qOŠd « ŸÒd OÝ
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اكــدت صــحـــيــفــة االنــدبــنــدنت
الـبـريـطـانيـة ان هـنـاك مـخاوف
ـــتـــحـــدة من لــــدى الـــواليـــات ا
هـجـوم وشـيك وواسع الـنـطـاق
عـــلى جــــنـــودهـــا فـي الـــعـــراق
مـشـيـرة الى ان واشـنـطن تـريـد
مـغـادرة العـراق قـريـبـاً . وقالت
الـصـحـيـفة فـي تـقـريـر بـعـنوان
ــتــحـدة مــتــلــهــفـة (الــواليــات ا
ـغـادرة الـعـراق قـريـبـاً  ووباء
فيروس كورونـا سيسرع بذلك)
امس ان (مــــخـــاوف الـــواليـــات
ـــتــــحـــدة من هـــجـــوم وشـــيك ا
وواسع الـنـطـاق عـلى جـنـودهـا
في العراق صحيـحة تماما . اذ
تبدو إيران مستعدة للقيام بكل
مــــا يــــلــــزم إلخــــراج الــــقــــوات

األمـــريـــكــــيـــة من الــــبالد عـــلى
الـــفـــور). ونـــقل الـــتـــقــريـــر عن
كلف الـسابق لرئـاسة مجلس ا
الــوزراء مـحـمــد تـوفـيق عالوي
الــذي اعـتـذر في مــا بـعـد قـوله
ــتــحـدة لــديــهـا إن (الــواليـات ا
ــــغـــادرة الــــعــــراق في خــــطـط 

غضون عام من اآلن).
وبــحـسب عالوي  فــقـد أخـبـره
الـدبــلـومــاسـيــون األمـريــكـيـون
أنــهـم يــتــعــرضــون (لــضــغــوط
كــبـــيــرة) لــســحـب الــقــوات من
الــــعــــراق  وســــيـــغــــادرون في
.  وعرض عالوي غضون عام
بــــــســــــرعـــــة  ادراج اقــــــتـــــراح
االنـســحــاب في اتــفــاق رسـمي
بـ الـبــلـدين لـضـمــان امـتـثـال

تحدة. الواليات ا
سـؤولون األمـريكـيون واتـفق ا

ـــبــدأ  لـــكـــنــهم كـــانــوا عــلى ا
مـهــتـمـ بــاسـتـكــشـاف مـوقف
.  بعد أيام وبعد لقاء إيران أوالً
آخــــر بـــ عالوي والـــســـفـــيـــر
اإليراني في العراق ومسؤول
إيراني آخرين  رفضت إيران
الــعـرض األمــريــكي. وبــحــسب
عالوي  أفــــــاد مـــــســـــؤولـــــون
ـان العراقي إيرانـيون بأن الـبر
صــوت ضـد االمـيـركـان بـالـفـعل
(وبــالـتــالـي يـجـب أن يــغـادروا
اآلن). وكــان الــدبــلــومــاســيــون
اإليرانيـون يشيـرون إلى القرار
ـان الـعـراقي الـذي اتـخـذه الـبـر
في  كانـون الثـاني والذي يحث
احلـكــومـة عــلى اخـراج جــمـيع
القوات األجنبية بعد استهداف
سـلــيـمـانـي ونـائب قــائـد قـوات
احلــشــد الـشــعــبي أبــو مــهـدي

ــهــنــدس الـــذي قــتل مــعه في ا
نفس الضربة.

 من جـــانـــبـــهــا رفـــضت وزارة
اخلـارجـيـة األمريـكـية الـتـعـليق
نـاقشـات الـدبلـوماسـية عـلى (ا
اخلــاصــة).  ولم تــرد الـســفـارة
ـتـحـدث اإليــرانـيـة في لــنـدن وا
بـــــــاسـم وزارة اخلــــــارجـــــــيــــــة
اإليـرانيـة عـباس مـوسـوي على

طلبات التعليق.
ــــــوعــــــد  ووصـل عالوي إلـى ا
الـدســتــوري الــنـهــائي في آذار
دون أن يـــتـــمــكـن من تـــشــكـــيل
ــا كــان الــرجل حــكــومـــة.  فــر
كـان اخلطأ. على ناسب في ا ا
حد قول الـصحيـفة. في غضون
ـــــتــــحـــــدث بــــاسم ذلك نـــــفى ا
الــتـحـالف الـدولـي ضـد تـنـظـيم
داعش مــايــلــيــز كــاغــيــز امس

األحد األنـباء الـتي حتدثت عن
زيـارة وزيـر الـدفـاع األمـريـكي 
مارك إسـبر  إلى الـعراق. وقال
كاغيز في تصـريح إن (التقارير
ــتــعــلــقــة بــزيــارة إســبــر إلى ا
الــــعــــراق ال أســـــاس لــــهــــا من
الـصــحـة) وأضـاف أن (الـعـديـد
ــزيـــفــة نُـــشــرت مـن األخــبـــار ا
مـؤخـراً عن أنــشـطـة الــتـحـالف
الــــدولي في الــــعـــراق وخــــبـــر
زيــارة وزيــر الــدفــاع يــدخل في
هــذا اإلطـار). كـمــا نـفى مـصـدر
فـي مـكـتـب رئـيس اجلـمــهـوريـة
بــرهم صـالح مـا تــردد عن لـقـاء
االخـــــــــيــــــــــر  بـــــــــالـــــــــوزيـــــــــر
ـــصـــدر في األمـــريـــكـي.وقـــال ا
تـصــريح ان (مـا  تـداوله في
عــدد من وســائل اإلعالم بــشـأن
لــقـاء رئـيس اجلـمـهـوريـة وزيـر

الدفاع األمريـكي في قاعدة ع
األســـــد في االنــــبـــــار عــــار عن
الـــصــــحـــة).واضـــاف ان (هـــذه
االخـبار ضـالـة وباطـلـة والتمت
لــلـــحــقــيـــقــة بــصـــلــة). وكــانت
مـصـادر  امـنـيـة قد حتـدثت عن
وصول نائب الرئيس األمريكي
مايك بنس بـاالضافه الى اسبر
  مـنـفصـلـ مسـاء الـسبت إلى
قــاعــدة عـــ األســد  في زيــارة
غـيـر مـعـلـنــة. وكـانت صـحـيـفـة
واشــنـــطن بـــوست قـــد أفــادت
الـــســـبت بـــتـــفـــعـــيل أنـــظـــمــة
بـاتـريوت الـدفـاعيـة في الـعراق
حلــمــايــة الــقــوات األمــريــكــيــة
بـــالــــقـــواعــــد الـــتي تــــعـــرضت
لـهـجـمـات سـابـقـا أودت بـحـياة
جـــنــــود من قـــوات الـــتـــحـــالف
ـــنــاهـض لـــتــنـــظـــيم الــدولـي ا
داعش. وأعـــلن  إســـبــر مـــطــلع
الــــعـــام احلـــالـي أن الـــواليـــات
تحـدة تعمل مع العـراق لنشر ا
مـــنــــظـــومــــة الـــدفــــاع اجلـــوي
"بـــاتـــريـــوت" بـــعـــد الـــضـــربـــة
اإليــــرانــــيــــة عــــلى الــــقــــواعـــد
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة الــتي
تتمركز فيها القوات األمريكية.
من جـانب أخـر أكـد مـسـؤولـون
أمـريـكـيون بـدء تـشغـيل أنـظـمة
دفـــاع جــوي حلـــمــايـــة قــواعــد
عـــســكـــريــة فـي الــعـــراق تــضم
جنوداً أمريكـي ومن التحالف
الـدولي كــانت قـد تـعـرضت في
الـــــــســـــــابـق لـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات
ــســؤولـون صـاروخــيــة.وقـال ا
لــوكــالــة أســوشــيــتــد بــرس إن
(واشـــنــطـن فــعّــلـت مــنـــظــومــة
بــطـاريــات صـواريخ بــاتـريـوت
الدفـاعيـة ومنظـومتـ أخري
دى في قاعدتي ع قصيرتي ا
األســــد فـي األنــــبــــار وقــــاعـــدة
عـسـكـريـة في أربـيل).وأضـافـوا
ان (نــظـامـاً صـاروخـيـاً دفـاعـيـاً
ــدى  تـركــيـبه آخـر قــصـيــر ا
أيـضـاً في مـعـسـكـر التـاجي في

بغداد).
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ــركــزي الــعـراقي وجه الـبــنك ا
صارف اجملازة بتلبية طلبات ا
ــواطــنـ خـالل مــدة احلــظـر ا
الصـحي وعلى مـدار االسبوع .
واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقة
مـوقعـة من قـبل مديـر عـام قسم
ــصــارف االسالمــيـة مــراقـبــة ا
قــسـمــة صــالح جــاء فــيــهـا انه
(بــنــاءً عــلى مــا تــضــمــنـه قـرار
خــلــيــة االزمــة الــذي اسـتــثــنى
صـارف كافة من قرار موظفي ا
احلــــظــــر الــــصــــحـي ومن اجل
ـومـة الـعـمل احملـافـظـة عـلى د
ـصـارف اجملازة تـقـرر توجـيه ا
بضـرورة تلبيـة طلبـات الزبائن
خالل ايــام االســبــوع كــافــة مع
مــراعــاة االجــراءات الــوقــائــيـة
الصـادرة من اجلهـات الرسـمية

للحد من كورونا). 
وفي الــشــأن ذاته  رأى الــبــنك
ان خـفض نــســبـة االحــتــيـاطي
ــصــرفــيـة األلــزامي لــلــودائع ا
بلغ ـصارف  سيعـزز سيولة ا
يــــصل الى تــــرلــــيــــون ديــــنـــار
لـيـخـفف اثـر االنـكـمـاش الـناجت

عن ازمة كورونا.
وقــــال الــــبــــنـك إن (اإلجـــراءات

االخـيــرة الـتـي قـام بــهـا الــبـنك
ــتـــعــلــقـــة بــخــفض نـــســبــة وا
االحــتـيــاطي األلـزامي لــلـودائع
ـصـرفـيـة سـتـسـهم في تـعـزيز ا
ـبـلغ يـصل ـصـارف  سـيـولـة ا
الى تـرلـيـون ديـنار) مـبـيـنا ان
(هذا االجراء يأتي لتخفيف اثر
االنــكـمـاش الـنـاجت عن جـائـحـة

كورونا). 
ونــفى مـكــتب وزيــر الــداخـلــيـة
يـــاســ طــاهــر الـــيــاســري مــا
تناقـلته بعض مـواقع التواصل
االجــــــــتــــــــمـــــــــاعي و بـــــــــعض
اجملمـوعات في واتـسآب بـشان
وجـود مـقتـرحـات تـخص حـظر

الــــتـــــجــــوال و عـــــودة الــــدوام
الرسمي بشكل جزئي . واصدر
ـكتب تـوضـيحـا اطـلعت عـليه ا
(الــزمــان) امس نــوه فــيه (بــأن
مــثل هـكـذا شــائـعـات ال أسـاس
لــهــا من الــصــحــة و لم تــصـدر
جلنة األمـر الوزاري أي قرارات
رســـمـــيـــة جـــديـــدة حــتـى هــذه
الــــــلـــــحــــــظــــــة و نـــــرجــــــو من
اإلعالمي توخي الدقة في نقل
األخــبـار الـرسـمــيـة و أن تـكـون
من مصادرها). وتناقلت مواقع
الـتـواصل مـقـتـرحـات نـسـبـتـها
الى خلية االزمـة بشأن اجلهات
الــــتـي ســــمح لـــــهــــا بــــالــــدوام
الـرسـمي بـعـد يـوم  19نـيـسـان
قبل. جاء فيـها ان (القطاعات ا
الــتي سـيــمح لـهــا بـالـدوام هي
شركات االتصـاالت ومحال بيع
ـــواد األجـــهـــزة اخلـــلـــويـــة و ا
ــنـزلـيـة و صـالـونـات احلالقـة ا
والـكــوافـيـر و مــحـطــات خـدمـة
وصـيـانـة الـسـيـارات وسـيارات
األجـرة والــتـطــبـيــقـات الــذكـيـة
ـرحـلـة ويـقـتــصـر عـمـلــهم في ا
األولى عـلى خـدمـات الـتـوصيل
ـواد االسـتــهالكـيـة) لـلـســلع وا
كـمــا ورد ذكـر قــطـاعــات اخـرى

عديدة .
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وجه وزيــر الـــداخــلــيـــة يــاســ
طاهر الـياسري مـحافظ النجف
لـؤي الـيـاسـري بـاجـراء حتـقـيق
عـــاجل بـــحــادثـــة حـــرق ســـيــدة
جنــفــيــة شــابـــة عــلى يــد أســرة
زوجــهــا واعــتـقــال والــد الـزوج
وهــو ضــابط بــرتــبــة عــقـيــد في
اسـتـخــبـارات احملـافـظـة. وتـرقـد
ـسـتـشفى الـضـحيـة حـالـيا في ا
وهـي في وضـع حـــــرج. وقـــــالت
والــدة الـســيـدة احملــروقـة خالل
اتــصـــال هـــاتـــفي مع (الـــزمــان)
امـس  أن (ابــنــتــهـــا تــعــيش في
بــــــيـت أهل زوجــــــهــــــا وبــــــدأت
ــشـــاكل األســريـــة مــنـــذ نــحــو ا
ثـمــانــيـة أشــهــر) مـضــيــفـة (ان
الــضـــحــيـــة كــانت تـــروم زيــارة
أهلـهـا الذين يـسـكنـون في نفس
ـديـنــة بـالـنـجف  لـكن زوجـهـا ا
واهــله كــانـوا يــعــارضـون ذلك 
وكانت تتعرض للعنف اجلسدي
من قــبـل زوجــهـا) بــحــسـب قـول
والدة السيدة التي اضافت (قبل
ثالثــة أيـــام عــلــمــنـــا أن ابــنــتي

تــعـرضت حلــادث حــرق من قـبل
عــائــلـــة زوجــهــا وهـي بــحــالــة
حــــــرجـــــة جــــــداً وقـــــد دخــــــلت
ـــســـتـــشـــفـى  عـــلى اثـــر ذلك). ا
وتــرقـــد الـــضــحـــيــة في جـــنــاح
احلـروق في مــسـتـشـفى الـصـدر
بــــالــــنــــجف مــــنــــذ ثالثــــة ايـــام

ووضــعـــهـــا الـــصــحـي حــرج اذ
تـتــجـاوز نـسـبــة احلـروق  اكـثـر
ـئـة. واثـارت احلـادثة من 40 بـا
ردرد افــعــال شــعــلــيــة غــاضــبـة
وعـــلى اثــر ذلـك تــدخل مـــحــافظ
ــعــرفــة الــنــجف ونــائـــبه األول 
حـــيــثــيــات احلــادث وبــعــد ذلك

ـــديــر اســـتـــخـــبــارات اتـــصال 
احملافـظـة لتـبـليـغه أن والد زوج
الضحيـة ضابط برتبـة عقيد في
دائــرة األســتــخــبــارات وبـدوره
ــذكــور قــام بــحــجـــز الــعــقــيــد ا
وبــــانــــتــــظــــار قـــرار الــــقــــاضي
اخملــتص. مـن جـهــتـه قــرر وزيـر

الداخلـية تكلـيف احملافظ ومدير
ـتـابـعـة عـام شـرطـة احملـافـظـة 
ـوضوع خالل القـضيـة وحسم ا
 24 ســـاعــة . وفـي بــغـــداد لــقي
زوجـان حــتــفــهـمــا في مــنــطــقـة
الكرادة إثر نشوب حريق متعمد
داخـل شـقــتــهم نــتــيــجـة خالف
بينهمـا. وكشف شهود عيان عن
تــفـاصــيل احلـريق  وقــالـوا  في
لـ(الــــزمـــــان) امس ان (احلــــريق
نـطـقة ـنـازل في ا انـدلع بأحـد ا
بــــعــــد ان حــــاول الــــزوج حـــرق
زوجـــتـه فـــانــــدلـــعت الــــنـــيـــران
وحـرقـتـهـمـا مـعـا) واضـافوا ان
(احلــريق اســـتـــخــدم فـــيه مــادة
الـــبــانــزين واســفــر عن مــصــرع
الـزوج وزوجـته وانـقـاذ ابـنـهـمـا
دني التي من قبل فـرق الدفـاع ا
وصـــــلت الـى مـــــكـــــان احلــــادث

واخمدت احلريق).
من جهـتهـا قالت مـديريـة الدفاع
دني في بيان أنها (تمكنت من ا
احـتـواء احلــريق وعـدم انـتـشـار
الــنــيــران الى الــشــقـق اجملـاورة
ـتـخــذة كُـشـقق داخل الــبـنـايــة ا

سكنية).
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ــسـتـوى  في نـفى ضــابط رفـيع ا
وزارة الدفـاع  اتـهـامات بـتـسـببه
في خسـارة الـوزارة مـبلـغـا يصل
الى  16مـــلــيــار ديـــنــار لـــصــالح
شــركــة لــبــنــانـيــة واشــار الى ان
الـقضـيـة ال تـزال بـعهـدة الـقـضاء
الــلـبــنـانـي فـيــمـا قــررت الـوزارة
احـــالــته الـى  هــيـــئــة الـــنــزاهــة.
واوضح الـــضــابط الـــذي يــحــمل
رتـبه فـريق حـقـوقي في رد تـلـقته
(الــزمــان) امـس  عــلى اتــهــامــات
وردت في كــتــاب لــلـوزارة مــوجه
الى الـــنــزاهـــة ان في عــام 2015
قـامت وزارة اخلــارجـيــة بـتــبـلـيغ
ــثل قــانـوني الــوزارة بـارســال 
لغـرض حـضـور جلـسـة التـحـكيم
في  وحـــصـــلت مـــوافـــقـــة  وزيــر
ـثــلـ من الـدفــاع عـلى إرســال 
ـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــوني دائـــرة ا
حـــضــروا جـــلــســـات الـــتــحـــكــيم
ـا وقـدموا  لـوائح ودفـوعا أصولـيً

مهنية وأصولية. 
ـــوضــوع يــتـــعــلق واوضح ان (ا
بعقد ب شـركة كابيتل الـلبنانية
وشــركـة الــشــروق الـعــراقــيـة وال

يــوجـــد عــقــد بـــ وزارة الــدفــاع
وشــركــة كــابــيــتل) مــضــيــفــا ان
(الـشـركـة الـلـبـنـانـيـة قدمـت عـقدا
موقعا بينها وب شركة الشروق
ـواد لـغــرض جتـهــيـز الــوزارة  
عـســكـريــة- عـقــد مـزور) بــحـسب
قــــوله. واشـــــار الى (رفع دعــــوى
جــزائــيــة بــحق شــركــة الــشـروق
ــديـرهـا  وشـخص اخـر ـثـلـة 
ـة الـتزويـر ) مـؤكدا انه عن جر
( ال يــــوجـــد اي اثـــار عــــقـــد بـــ

الـــوزارة  او شــركـــة الـــشــروق ).
وتـابع انـه (بـرغم تــقـد الـوزارة
لــدفـاعــهــا الـقــانــوني واألصـولي
التي تـثبـت التـزوير وعـدم وجود
عــــقــــد وعــــدم وجــــود اعــــتــــمـــاد
مستندي او تسلم مواد او دخول
مـــــواد عن طـــــريق االخـــــراجــــات
الــعـــســكــريــة واســـتــعــادة كــافــة
الدفوع القانـونية لذلك  رغم ذلك
صـدر قــرار الـتـحــكـيم ضـد وزارة
الـدفـاع) مـنـوهـا الى (اسـتـئـنـاف
جلــنــة الـتــحــكــيم امــام مـحــكــمـة
ــدة اســتـــئــنــاف بـــيــروت خالل ا
القانونية  بواسطة محام لبناني
 تـوكــيـله بــالـدعــوى من جـانب
وزارة الــعــدل ومــازالت الــدعــوى

غــيــر مـــحــســومــة من الــنــاحــيــة
القضائية ومنظورة امام احملكمة
أعاله). وبـــحـــسـب الـــرد فـــإنه(لم
يـــتـــرتب عـــلى وزارة الـــدفــاع اي
مــبــلغ تــعــويض ولـم تــخــسـر اي
دوالر والقضية والـدعوى متابعة
من جانب وزارة العدل وباإلمكان
الــتـــأكــد مــنــهـــا والــوقــوف عــلى
مـراحل ســيـر الــدعـوى). وحتـدث
كتـاب صـادر عن أمانـة سر وزارة
الـــدفـــاع  عن تـــســبـب  الــضـــابط
ـذكور بـخـسـارة الوزارة مـبـلـغا ا
يصل الى 16 مليار دينار لصالح
شركة لـبنانـية ثم انـتقاله  لـلعمل
لــصــالح الــشـركــة نــفــسـهــا بــعـد
تقـاعده. واظـهرت الـوثيـقة احـالة
الـفـريق الى هــيـئـة الـنـزاهـة عـلى
خلـفـيـة تسـبـبه بخـسـارة الوزارة
 15 مـلـيارا وثـمـاني مـئـة مـلـيون
دينار خالل مرافعته أمام احملاكم
اللـبنـانـية خالفـا الحكـام القـانون
كـــون الـــتـــرافع من اخـــتـــصــاص
وزارة العدل كمـا أظهرت الـوثيقة
احـالـة خمـسـة من كـبـار الـضـباط
في الـــــدائــــــرة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
واالستخبارات العسكرية ودائرة

فتشية الى هيئة النزاهة. ا
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اخملــتــصــة نــاقــشت خاللـه ازمـة
كــورونـا واسـتــمـرار غــلق مـطـار
الـنــجف الـدولـي بـالـكــامل وعـدم
الـسمـاح بفـتـحة مـطـلقـا في هذة
ـرحـلـة حلـ االنـتـهـاء من هـذا ا
الــوبـاء) مــؤكـدا ان (االجــتــمـاع
اتخـذ قرارات اخـرى من ضمـنها
غـلق الـعيـادات الـطـبيـة بـالـكامل
وتمديـدافتتـاح احملال واالسواق
واالفران وغيرها تزامنا مع قرب
ــبــارك حـــلــول شــهــر رمــضــان ا
وكذلك فـتح مكـاتب الصـيرفة من
أجل تنشيط احلركـة االقتصادية
وتنـشـيط األمـوال ودفع الرواتب
ابــتــداء من الـــســاعــة الـــثــامــنــة
صـــبـــاحــــا ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة
الـسـادسـة مسـاء). الى ذلـك  دعا
الـياسـري هيـئـة النـزاهـة رسمـيا
للتحقق حول ما أُثير عن وصول
أموال كبيرة للمحافظة والكشف

عنها .
وقـال  في بـيــان (أنـفي أن يـكـون
قـد وصل الى احملافـظـة أي مـبلغ
مـالي لـغـايـة اللـحـظـة) مـبـيـناً أن
(األموال التي وصـلت الى صحة
ئة النجف ال تعادل  نسبة  2 با
من إحــتـيــاج احملــافـظــة في هـذا

الظرف العصيب).

تنخفض واحلل يـكمن في التزام
ـواطـنـ بـاحلـظـر واإلرشادات ا
الـطبـيـة). وواصل الـفـريق الركن
مــحــمــد الــبــيـــاتي الــســكــرتــيــر
الشـخـصي للـقائـد العـام للـقوات
نـاطق ـسـلـحـة الـزيارات الـى ا ا
ــعـــوقـــات فـي بـــغــداد ألنـــهـــاء ا
وتـطـبيق احلـظـر. وقـال الـبـياتي
خالل لــــقــــائـه مــــجــــمــــوعــــة من
ـــــارســــة الـــــريــــاضـــــيــــ ان (
الريـاضـة في ظل االزمـة الراهـنة
كـــــســــر لــــلـــــحــــظــــر الـــــصــــحي
واجــراءاتـنــا هي لـلــحـفــاظ عـلى
حـيــاتـكم مـن اي خـطـر) وطـالب
البياتي الرياضي بترك (ساحة
الـــلــعـب والــعـــودة بـــقـــوة عـــنــد
االجنـالء من الــــوبـــاء لــــيـــعـــرف
الــعـالم درجــة الـوعي والــثـقــافـة
لــدى الـشــعب من خالل تــطــبـيق
احلــــظـــر و األوامـــر). واصـــدرت
خلية األزمة في مـحافظة النجف
قـــرارات مـــهــمـــة فـي مـــواجـــهــة
الــفــايــروس.وقــال بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس ان (اخللـية عقدت
اجتـماعـا مهـما بـرئاسـة احملافظ
لـؤي الـيـاسـري وعـضـويـة مـديـر
عام صحـة النجف ومـدير شرطة
احملــــافــــظــــة ومــــدراء الــــدوائـــر

الـشــفـاء 640) فـيــمـا زف مــديـر
صـــحـــة بــغـــداد الــكـــرخ جــاسب
احلــجـــامي انــبــاءً ســارة بــشــان
وضع كـورونـا في جـانب الـكرخ.
وقـال احلـجـامي في بـيـان تـلقـته
(الزمـان) امس إن (الوضع حتت
الـــســيـــطــرة واإلصـــابــات بــدأت

ومدينة الطب والسـليمانية و10
في الــنـــجف وواحــدة في اربــيل
و 6 في كل من كربالء و البصرة
 و 5 في كـــركــوك وحـــالــتــ في
ديــــــالى) واكـــــد الــــــبــــــيـــــان ان
(اجملـمـوع الـكلـي لإلصـابات بـلغ
 1352 والـوفــيـات  76 وحـاالت

الــبـــصــرة) مــوضـــحــا ان (عــدد
الـوفـيـات بلـغت  4 حـاالت كانت
بــواقع حـــالــة واحــدة في كل من
بـغـداد و الـسلـيـمـانـيـة و كـركوك
والــبــصـرة) مــبــيـنــا ان (حـاالت
الشـفاء بـلغت  39 حالـة توزعت
بــواقع  3 في كل مـن الــرصــافــة
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
 34 إصــابـة جــديــدة بـفــايـروس
حــالــة كـــورونــا واكـــتــســاب 39 
الشفاء الـتام من العدوى. وقالت
الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (مـــنــــظـــمـــة الــــصـــحـــة
يـة نـفت مـا  تـداوله عـبر الـعـا
مواقع التـواصل االجتـماعي بأن
الـــعــراق غـــادر ذروة االصــابــات
ويــتــجـه نــحــو الـســيــطــرة عــلى
الـعـدوى)مــحـذرة من (نـقل هـكـذا
شــائـــعـــات او مــعـــلـــومــات دون
الـتأكـد من مـصـادرها الـرسـمـية)

ومضى البيان الى القول انه (
ــــــوذجـــــا في فــــــحص  1526 
اخملـــتـــبـــرات اخملــــتـــصـــة خالل
اضـية ومن ضـمنـها السـاعـات ا
مختبرات أقـليم كردستان وبذلك
يـكـون اجملـمـوع الـكـلي لـلـنـماذج
فـحوصة مـنذ بـداية األزمة 35 ا
وذجا) ولفت الى الفا و 415 
ان (اخملتبـرات سجّلت يوم امس
  34 إصــابــة تــوزعت بــواقع 8 
في الـــرصـــافــة و 6 في مـــديـــنــة
الــطب و 4 فـي الــســـلــيـــمــانـــيــة
وواحــــــــدة في اربــــــــيل و 15في
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تـــقــــدم قـــائــــد قـــوات ســــوريـــا
ـقـراطـيـة مـظـلـوم عـبـدي الـد
امـس األحـد  بـالـشــكـر لـرئـيس
إقــلــيم كـــردســتــان نـــيــجــرفــان
الـــبــارزاني عـــلى اســتـــجــابــته
ـسـاعـدة في مـكـافـحة وتـقـد ا
فــايـروس كـورونــا.وقـال عـبـدي
في تــغــريــدة عــلى تــويــتــر (كل
الـشـكر والـتقـديـر لرئـيس إقـليم
كــردســـتــان كــاك نـــيــجـــيــرفــان
الـــبــارزاني عـــلى اســتـــجــابــته
ـة لطـلبـنا في الـسريـعة والـكر
إرسال مختبرين طبي للكشف
عن فــايـروس كــورونـا). وأشـار
إلى ســـــعـي رئـــــيـس اإلقـــــلـــــيم

ـزيـد من اخملـتـبرات لـ(إرسـال ا
دعماً جلهودنا في مكافحة هذه
اجلـــائــحـــة).  واكــدت تـــقــاريــر
وصول اخملتبرين الـطبي منذ
ثالثـة أيـام كمـسـاعـدة إنسـانـية
لألهالـي استـجابةً لـطلـب تقدم
به عـــبــــدي شـــخـــصــــيـــاً خالل
ـــــاضي.وأرفـــــقت األســـــبــــوع ا
ساعـدات بطاقمـ طبي من ا
إقليم كردسـتان دربا حتى اآلن
الكات الـصحـية على  26 من ا
كــيــفـــيــة اســتــخـــدام اخملــتــبــر

الطبي.
وناشدت اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا في مطلع نيسان
ـنـظـمــات اإلنـسـانـيـة اجلـاري ا
ــعــنــيـة وحــكــومـة واجلــهـات ا

ـسـاعـدات كــردسـتـان بـتـقـد ا
ـــكـــافـــحــة اإلنـــســـانـــيـــة لــهـــا 
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الــطــلق. ويــحــيي الــبــابــا عــادة
قداس عيد الفـصح (القيامة) في
ساحة القديس بطرس الشاسعة
الــــــــــــــتــي تــــــــــــــغــص عــــــــــــــادة
ــنح عـنـد بــالـنـاس.واعــتـاد ان 
الـظـهـر بـركته لـلـمـديـنـة والـعالم
مـن الـقــصــر الــرســولي خــاصـا
بـــالـــذكــــر في كل مــــرة مـــنـــاطق
الــنــزاعــات في الــعــالـم. والــتـزم
الــبــابــا هــذه الــســنــة بــاحلــجـر
ـــــفــــــروض في إيــــــطـــــالــــــيـــــا ا
والفاتيكـان وبقي في كاتدرائية
الــقــديس بــطـــرس بــرفــقــة عــدد
ضـــئــيل من األشــخــاص فــيــمــا
ـسيـحيـون الطـقوس عـبر تابع ا
شــبــكــة مــونـــدوفــيــجن أو عــلى
اإلنـتـرنـت.وقـال الـبـابـا في عـظـة
ألـقـاهـا مـساء اول أمـس السـبت
في الــكــاتـدرائــيــة عــشــيــة عــيـد
ـوت لن الـفـصـح إن (الـظـلـمـة وا
يـــنــتـــصـــرا) مــؤكـــدا أن ( عـــيــد
الفصح هـو اعالن رجاء). وتابع
(كلّ شيء سيـكـون على مـا يرام
نــــقــــولـــهــــا بــــإصـــرارٍ فـي هـــذه
األســابـيـع مـتــمـسّــكـ بــجـمـال
إنسـانيّـتنا ) مـحذرا من انه (مع
مــرور األيّــام وتــزايــد اخملــاوف

فإنّ أكبر اآلمال قد يتبخَّر).
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هــنـأ رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
نـاسبة عيد سيـحي  صالح ا
الــقـيـامــة داعـيـا الـى الـتـآزر مع
الكـات الـصـحـيـة في مـواجـهة ا
فـايـروس كـورونـا. وكتـب صالح
في تــغـريــدة  عـلى تــويـتـر امس
االحــــــد (من أرض الــــــرســــــاالت
واحلـضــارات والـتـنــوع الـديـني
سـيحـي في والثـقافي أهـنئ ا
الـعــراق والـعـالم أجــمع بـحـلـول
عيد القـيامة) مضيـفا (لتكن هذه
ـبـاركة دافـعًا لـوحدة ـناسـبة ا ا
الـصف في مـواجـهـة الـتـحـديات
التـي تواجه بالدنـا والـتآزر مع
الكوادر الصحية حلماية شعبنا
من وبـــاء كــورونــا). بــدوره قــدم
ـسـتـقـيل عـادل رئـيس الــوزراء ا
نـاسـبة. ـهـدي تـهانـيه بـا عـبد ا
وقـــال في بــيــان (اتـــقــدم بــأزكى
الـتــهــاني والـتــبــريـكــات ألبــنـاء
شــعــبــنــا من األخــوات واألخـوة
نـاسبة حـلول عيد سيـحي  ا
القـيـامة في الـوقت الـذي يقـفون
هــــذه األيــــام مـع اخــــوتـــــهم في
الــوطـن وقــفــة وحــدة وتــضــامن
وتـكــافل كـمـاهــو عـهـدهم في كل

الـظـروف). وتــقـدم رئـيس جـهـاز
مــكــافـحــة اإلرهــاب الــفـريق اول
الـركن طـالب شـغـاتي بـالـتـهـنـئة
للمـسيحـي في العـراق والعالم
بعـيد الـقيـامة. وقال شـغاتي في
تـهـنـئـته الـتـي تـلـقـتـهـا (الـزمان)
امس (يسـرني ان أتـقدم بـاسمي
وباسم مـنتـسبي جـهاز مـكافـحة
اإلرهــــاب بـــأصــــدق الــــتـــهــــاني
والــــتــــبــــريــــكــــات الـى  االخـــوة
ـسيـحـيـ في العـراق والـعالم ا
ـنـاسبـة حـلـول عـيد الـقـيـامة).
ودعا شـغاتي الـله العـلي القـدير

ان (يـجعل ايـام الـعراقـيـ كلـها
افــــراحــــا ومــــســــرات وان يــــعم
الـــسالم والـــوئــام لــكـل شــعــوب
الــعــالم ).واحــتــفــلت الــطــوائف
ـسـيـحـيـة الـتي تـتـبع الـتـقـو ا
ـقـدسة بـعـيد الـغربي األراضي ا
الـفـصـح امس األحـد في الـقـدس
حــيث أغـلــقت كـنـيــسـة الـقــيـامـة
ـؤمنـ للـمرة األولى مـنذ أمام ا
نحو مـئة عام عـلى األقل بسبب
انــــتـــشــــار فـــايــــروس كـــورونـــا
ــــدبـــر ــــســــتــــجــــد . ووصـل ا ا
الــرسـولي لـبــطـريـركــيـة الـقـدس
ـطـران بــيـيـربـاتــيـسـتـا لـالتـ ا
بيتسـاباال برفقة عـدد من الكهنة
إلى كـنـيـسـة القـيـامـة في الـبـلدة
ـة من الــقـدس الــشـرقــيـة الــقــد
احملــتــلــة وسط حــضــور مـكــثف
لـعنـاصـر الـشرطـة اإلسـرائيـلـية.
وفي الــفــاتــيـــكــان مــنح الــبــابــا
دينة فرنسيس بركته التقليدية 
ــنـاســبــة عــيـد رومـا والــعــالم 
الفصح داخل كاتـدرائية أخالها
ـصـلـ بـعـيدا الـفـايـروس من ا
عن االحــتـفـاالت احلــاشـدة الـتي
ـــاضي حــ شــهـــدهــا الـــعــام ا
حـــضــــر ســـبــــعـــون ألـف مـــصلّ
لــيــســتــمـــعــوا إلــيه في الــهــواء برهم صالح 
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 في هـذه األيام الـعصـيبة أقف مـوقفـاً جديـاً وجديـداً تمـاماً من أحـد اعضاء
همة وهما اليدان. اجلسد ا

ـسرات. رفـيقتـا أزمنة تـلك األعجوبـة احلقـيقيـة.. رفيقـتا احلـياة واألوجاع وا
الـعطاء واألخذ. يداي اللتـان عرفتا بكل شيء كان وسيـكون. صانعتا احلياة
بـكل تـفاصـيـلـهـا الـدقيـقـة. لـو تـكـلمت واحـدة مـنـهم فـقط; فـقط واحـدة.. ماذا

ستراها تقول?
? أي قصة سأسمعها شخصياً من يد واحدة أو من االثن مجتمعت

في الـيـوم الـذي تـسـلـقتُ به األرض وقـبل أي مـحـاولـة لـلـنـهـوض أو الـتـعـثـر
ـزهــر في مـحــاولـة لــسـحــبه إلى وجـهـي.. إنـهـا تـشــبـثت يــداي بـثــوب أمي ا
وبـبـسـاطة الـرغـبـة في تـنـشّق عـبق األم واحلـيـاة. والـيـوم الـذي تاله أمـسكت
بـقطـعـة خبـز صـغيـرة لـقضـمـها وإشـبـاع جوعي الـذي سـيسـتـمر مـا حـييت;
وإلى كل شيء. وفي األيـام الـتـالـيـة تـعلـمت الـكـتـابـة والـرسم واألكل والـبـكاء
والـــلــعب.. وتــعــلــمتُ أيـــضــاً حتــسس الــطــريـق إلى مالمــحي دون احلــاجــة

ألنعكاس مرآة.
أكتشفْ أناملي مالمحي في خطوة عظيمة منها الكتشاف العالم فيما بعد..
عـملتُ في مـجمل األيـام من دون أن أشعـر بالـضغط الـذي كنتُ أسلـطه على

تلك الصديق الوفيت من دون أن تتذمرا.
أحـسد نفسي عـلى تلك النـعمة الـعظيمـة فما أصـعب البكـاء دون أن يكفكف
تأججة في حلظات صدقٍ دمـوعك أحد. غير اليدان وهما يعانقان احلواس ا
ـاحلة وتسـحبـها بـحركة وجتلٍ عـظيـمة.. تغـرف األنامل من بـحيـرات الدمع ا
دائـريـة إلـى خـارج حـدود احلــزن والـوقت.. فـهل هــنـاك أكـثــر وفـاءاً من تـلك

 ? الرفيقت
أتـذكر األيام التي كـنتُ أنكب فيهـا بشغف عـاٍل على الكتـابة. حيث تتـلبسني
حالة شبيهة بالغيبوبة أو النعاس اللذيذ. ثم تقودني يداي إلى عوالم ال تشبه
نا احلقـيقي.. انصاع لـهما من دون أعـتراض أو تذمّر ألنـني أدرك بأننا عـا
ـسـاحات ورق مـعاً سـنـصـنع مـعـجزة مـا. ثم نـتـركـها بـعـد ذلك مـسـتـسلـمـة 

أبيض يشبه الثلج والصدق. 
أعـترف بـأنني ومن بـعد كل رحـلة مـن هذا الـنوع أقـبّل حكـمة عـظيـمة تـسكن

من دون أرادتي في تلك اليدين العارفت بكل شيء.
تـنة لهـما في مـساعـدتي على رسم حـياتي بـكل خطـواتهـا الدقـيقة. كم أنـا 
تنة لهما في مساعدتي على اخلوض في عوالم اخليال الساحرة. وكم أنـا 
تـنة لـهمـا علي إتـقانـهمـا رسم ما تـعلـمته من حـروف وأرقام. وكم وكم أنـا 
تواضع الذي تنة لهـما على إيصـالي بسبل احليـاة والعمل والنـجاح ا أنـا 
تنـة لهما عـلى اجنازهما لكل حـققته على كل صـعيد أحبه. وأخيـراً كم أنا 

عمل تثمنه انسانيتي وانسانية العالم.
عـجزتـ الـعظـيمـ والصـديـقتـ الوفـيتـ تـصبح احلـياة بـكل ما مع تـلك ا
ــكـنـة ومـحــتـمـلـة ايــضـاً. فـكـيـف لي أن اعـاديـهـمــا في هـذا الـزمن فــيـهـمـا 

الصعب?
كيف سأتمكن من فصم الصلة مع ما هو اساسي ومقدس في حياتي?

رعب " يداك عـدواك فاحذرهمـا جيداً. جتنب يـقول األطباء في هـذا الزمن ا
اتصالهما بوجهك حتت أي ظرف لدرء العدوى الفايروسية" 

وما إلى ذلك من النصائح واإلرشادات الطبية. 
أسـأل نفـسي الـتي مـا انـفكت بـاألمـر مـوخراً; " تـرى كم بـخـسنـا حق هـات
ـاذا لم ننـتبه إلى اآلن بأن أيـادينـا صانعـات احلياة ? و الـرفيقـت العـظيـمي

واألبداع والبهجة?
ُــخّــزنــة في كل خــطــوط الــكف ــاذا لم نــنــتــبه إلى اآلن إلـى كم األســرار ا و

العميقة?
ـاذا لم ننتـبه إلى اآلن كم أرهقنـا هات الـيدين في حيـاتنا? كم اسـتهلـكناها

في حركات ال تُعَد وال حتصى?
نون لهما حتت أي ظرف? اذا لم نكن  و

. ومن أجل الـتكـفير عن أعـترف اآلن بـأنني بـخست ثـمن هاتـ اليـدين كثـيراً
ـعـجـزت الـرائـعـت ذنـبي الـكبـيـر أحـاول تقـبـيل هـات ا
بـالــرغم من صـعــوبـة الــتـحــدي أمـامــنـا في هــذا الـزمن
الـصـعب. إذ ال شيء يـجعـل احليـاة مـسـتـمرة جـمـيـلة
ومـعطاءة وجاهزة ألي ظرفٍ صعب ذو حتدٍ كبير غير

العمل الذي تنجزه كل األيادي مجتمعة.
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ـديـنـة الـعـثمـانـيـة الـسـاحرة بدت ا
أسطنبول بعد أن أجتاحها فيروس
كورونا أنثى كئيبة هجرها حبيبها
 واجلـــمــــيع من كـل بـــقـــاع األرض
يــروم وصـلــهـا عــشـقــاً ربـانــيـاً هي
الـيوم تغـلق مطـاعمـها  مـقاهـيها 
مــســارحــهـا  مــعــارضــهــا وأمـاكن
الترفيه والتسلية  بحارها باتت ال
حتــتــضن مــغـرمــيــهــا يـتــعــرضـون
ـالية أن وجدوا بجوارها للغرامة ا
ـــارة  شـــوارعــــهــــا خــــاويـــة مـن ا
ـدن ووســائط الـنـقل كــغـيـرهـا من ا
الـتـركـيـة مآذنـهـا تُـكبـر أبـتـهاالً الى
الله لرفع البالء والعفو عن العباد.
سـكــانــهـا الــتــزمــوا بـيــوتــهم بــعـد
covid- 19  الــتــفــشـي الــســريع لـ
الذي حتاربه تركيـا بشراسة بعدما
اجـتاحت الـكرة األرضـية عـلى ح
غره تـسابق الـزمن بـإجراءات عـلها
حتـــد من أنـــتـــشـــاره الـــذي يـــفـــتك
بـالــغـني والــفـقــيـر عــلى حـدٍ سـواء
مــتــجــاوزًا كـل أعــراف الــطـــبــيــعــة
مـسـتــنـكـراً مــايـقـوم به أهل األرض
من دمار بـيئي  حـروب أقتـصـادية
وأســتــنــزافــيــة تــســيــدت بــهـا دول
ـسح طــامـعــة شــرهـة ال تــتــوانى 
مــدن عـريــقـة من اخلــارطــة لـتــكـون
ـــهــيـــمن الـــوحـــيـــد عــلـى ثــروات ا
ـسـتـضـعـفـة بـحـكـامـهـا الـشـعـوب ا
عبـدة الكراسي حـتى أصبحت دوالً
كـبـرى عــلى حـسـاب أخــرى تـعـاني
سـكـانـهـا  الـقـحط واحلـرمـان تـفـتك
بــهـا األوبــئــة عــلى مــرأى ومــسـمع
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كيـوفيد  19ساوى الـسيـد بالـعبد .
الـــقـــوي بـــالـــضـــعـــيف  اجلـــمـــيل
بالقـبيح وضع اجلمـيع حتت خيمة
واحـــدة تــواجه مــصـــيــر مــجــهــول
حتـارب  بـكل أمـكـانــاتـهـا الـعـلـمـيـة
ـاديـة لـلتـمـكن من ذلك الـبـحـثـيـة وا
الكـائن اخلفي الـذي أرعب الرؤساء
ـــلــوك  الــطــغـــات كــســر أنــوف  ا
ـــتــغــطــرســ جـــعــلــهم يالزمــون ا
منازلـهم في عزلة أجتـماعية األولى
من نـوعـهــا في األلـفـيـة الــثـالـثـة لم
تــتـــمــكن تـــرســانــاتـــهم الــعـــمالقــة
وأمـوالـهم من التـصـدي له الـيوم ال
تــتـردد بـإتـخــاذ الـقـرارات الـتي من
شأنـها أن تعـيد سيـر عجلـة احلياة
من جديـد . فيـروس كورونـة أصبح
ـسـتـديـرة من أولـويـات الـطـاوالت ا
لـكن عن بـعـد . تـركـيـا الـتي يـتـعدى
سكـانها الـ  80ملـيون نسـمة الـبلد
الـسـيـاحي بـامـتيـاز اسـتـقـبـلت عام
 2019مايـقارب الـ  50ملـيون زائر

لم تــفــرض حــتى اآلن حــظــراً عــلى
الـصـعـيـد الـوطـني بل أكـتفـت بحث
ســـكــانــهــا عــلى مـالزمــة مــنــازلــهم
واتخـذت سلسـلة إجـراءات حملاولة
احلد من انتـشار الفـيروس التاجي
ـــدارس اجلــــديـــد بـــدأت بــــإغالق ا
وطـبـقت احلـجر الـصـحي ألكـثر من
 50بـلـدة ومـنـطــقـة  وفـرض حـظـر
جتـــــوال عــــلـى مــــدار  24ســـــاعــــة
لـألشــــــخــــــاص الـــــــذين جتــــــاوزت
أعـــمــارهـم الـ ٦٥ عــامـــاً فـــضالً عن
الــذين تـقل أعــمـارهم عن  20عـامـاً
كــذلك مــنـــعت الــنــاس من مــغــادرة
دن في  31مقاطعة من محافظات ا
البالد الـ  81من ضمنها اسطنبول
 أنـقـرة وإزمـيـر احملـافـظـات األكـثر
ســكـانًـا في الـبالد الـتي  شـمـلـهـا

باحلجر الصحي . 
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فيما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية
(ديانت) وهي أعلى هيـئة دينية في
تـركـيـا حـظـرًا عـلى مـسـتـوى الـبالد
ا في ذلك عـلى جتمـعـات الـصالة 
صالة اجلــمــعــة لــلــحـد مـن تـفــشي
الــفـيــروس وقـد أطــلــقت احلـكــومـة
الـتـركـيـة وبـتـعـلـيـمـات من أردوغان
تـوزيع كـمـامات طـبـيـة عـلى األتراك
قيم تـصل إلى أماكن سكناهم وا
بشكل مـجاني عبـر مؤسسـة البريد
الــتـــركـــيــة   pttلـــلــحـــصـــول عــلى
الـــكــمـــامــات اجملـــانــيـــة وبــواقع 5
كـمـامــات أسـبـوعـيــا" لـكل فـرد دون
عــــمـــر الـ  65وفـــوق الـ  20عـــام .
وأسـتــنــفــرت الـداخــلــيــة الـتــركــيـة
مــسـؤولــيــهـا احملــلـيــ في جــمـيع
ـاء الــواليــات لــتــقــد الــطــعــام وا

لـلـحـيـوانـات في الـشوارع
ـــيــادين من جــراء خــلــو ا
الـــنـــاس في ظـل الـــعـــزلــة
ــفــروضـة االجــتـمــاعــيـة ا
لـلحـد من انتـشار فـيروس
كـــورونـــا. فـــضال" عن ذلك
أرسـلت الداخـليـة تعـميـما
جـــــديــــــدا إلى  81واليـــــة
طــلــبت فــيه من مــسـؤولي
الــــواليــــات واألقــــضــــيــــة
واإلدارات احملـلـيـة اتـخـاذ
الـتـدابـيـر لـلـحـيـلـولـة دون
تـــرك احلـــيـــوانـــات الـــتي
تـــــعـــــيش فـي الـــــشــــوارع
كالكالب والقطط والطيور
بال طـعام ومـاء مع تـعـقيم
األماكن الـتي تعـيش فـيها
فــالــفــيـروس لـم يــنـعــكس
ســلـبـا عـلـى حـيـاة الـنـاس
فـحــسب بل حـتى احلـيـوا
نـــــات الــــتي تــــعـــــاني من
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في مـثل هـذا الـيـوم قـبل  8سـنوات
ناضل العـربي الكبير احمد توفي ا
بن بــلال بـعــيــدا عن اجلــزائــر الـتي

ناضل طوال عمره من اجلها.
عــرفت احـمـد بن بــلال بـعـد ايـام من
اطالق سراحه مع رفاقه من السجن
الـفرنـسي ايفـيـان ليـقودوا اجلـزائر
بلدا مستقال بعد سنوات طويلة من

االستعمار الفرنسي.
عـــاش بـن بـــلال  95عــــامـــا امـــضى
شــبـابه مــنــاضال ضــد االسـتــعــمـار
الـفرنـسي وسـجيـنـا  ثم اصبح بـعد
االستقالل اول رئـيس للجـزائر لكنه
ـكث في مـنـصـبـه سـوى عـام لم 
لـكن الــرفـاق اتـقــلـبــوا عـلـيه واودع
الـسجن  15عـاما ثم تـرك الجـئا في

بالد الغربة. 
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التنـقيته في بغـداد بعد خروجه من
الـســجن الــفـرنــسي مع رفــاقه قـادة
الثـورة اجلزائريـة حس ايـة احمد
ورابح بـيـطــاط ومـحـمــد بـوضـيـاف

وكان معهم محمد خيضر.
كـــــان ذلـك عـــــام  1962عـــــنــــــدمـــــا
اسـتـدعــاني الـسـكــرتـيـر الــصـحـفي
لرئـيس الوزراء الـزعيـم عبـد الكر
قـاسم ألحــضـر لـقــاء الـزعــيم بـقـادة
الـثـورة اجلــزائـريــة الـذيـن وصـلـوا
بــغـــداد لــبــحث مـــســاعــدة الــعــراق

ستقلة. للجزائر ا
كـنت الصـحـفي الوحـيـد الذي شـهد

ذلـك الــلـــقـــاء الـــذي إمــتـــد نـــحــو 3
سـاعات كـان احلـديث مـعـظم الوقت
يــدور بـ الـزعـيم ومـحـمـد خـيـضـر
فـقد كـان الوحـيـد الذي يـجيـد اللـغة
الــعـــربــيـــة في حـــ كــان اآلخــرون
يتكـلمون الـفرنسيـة وال يجيدون إال

القليل من العربية.
كـان بن بـلال شـابا خـجـوال ال يـتـكلم
إال القليل ولـعل خجله بـسبب اللغة
ومـع ذلك فــــــقــــــد حــــــاول جــــــهـــــده
ساعدة خيضر أن يشرح للزعيم و
احـتيـاجـات الثـورة اجلـزائريـة بـعد
أن حــصــلت عــلى االســتــقالل في 4

تموز من ذلك العام. 
وطــلب بن بـلال  عـلـى اسـتـحـيـاء ان
تـسـتـمـر مـسـاعدة الـعـراق لـلـجـزائر
بـلغ (أراه أآلن زهيدا) هـو ملـيونا

دوالر.
لـكن الـزعيـم الذي كـان يـؤيـد ويدعم
ثــورة اجلــزائــر ويــقــدم لـهــا الــدعم
ماديا لم يستجب على الفور للطلب
وراح يــشـرح لــلــثــوار اجلــزائــريـ
ـالـيـة مع شـركات مـشـاكل الـعـراق ا
النـفط األجنبـية والـوضع في شمال
ال مــصــطــفى الــعــراق حــيث قــاد ا
الـــبــرزانـي الــثـــورة الــكـــرديــة ضــد

حكومة بغداد.
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وفي الـيـوم الـثـاني الـتـقيت بـن بلال
في حفل العـشاء الذي أقـامه الزعيم

دعوين. لضيوفه وكنت من ب ا

وحــسـب مــا اذكــره عن بن بــلال انه
من مــوالـيـد  25ديــســمـبــر/كــانـون
األول 1916م في مــــديــــنــــة تــــدعى
ــغــربــيــة مــاريــنـــا قــرب احلــدود ا
وخـدم في اجلــيش الـفـرنـسي خالل

ية الثانية. احلرب العا
وقد ال يعرف الكثيرون ان احمد بن
بــلال كــان ريـاضــيــا وانه كـان العب
كرة قدم في فريق مرسيليا الشهير
ـسافة كمـا كان بـطال في السبـاحة 
 400مــــتـــر ولــــعـل هــــذا هــــو ســـر
احتـفاظ بن بـلال حليـويته ونـشاطه
ـنفى ـعـتـقالت وا رغم الـسـجون وا
وحياة القلق التي عاشها ليبلغ من
العـمر  96عامـا ح توفي في  11
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 في عام  1950اعـتـقل وحـكم عـليه
بـــالـــســـجن ســـبع ســـنـــوات لـــكـــنه
اسـتـطـاع الــهـرب من الـســجن بـعـد

سنت وذلك في آذار  1952فتوجه
إلى القاهرة وشكل مع مجموعة من
شـــبــان جـــزائــريـــ جلــنـــة ثــوريــة
حتــولت فـــيـــمــا بـــعــد إلـى جــبـــهــة

التحرير اجلزائرية.
وفي عـــام  1956عـــنـــدمـــا كـــان مع
رفـاقه في طـريقـهم بـطائـرة مـغربـية
إلى تـونس اسـتــطـاع الـفــرنـسـيـون
إقـــنــاع الـــطـــيــار وكـــان فـــرنــســـيــا
بالهبوط في اجلزائر فالقوا القبض
عـــلـى قـــادة الــــثـــورة اجلــــزائـــريـــة
ونقـلوهم إلى فـرنسـا حيث سـجنوا
حتى  1962عندمـا اضطرت فـرنسا
إلـى االعـتـراف بــاسـتــقالل اجلـزائـر

وتوقيع اتفاقية أيفيان الشهيرة.
وتابعت فيمـا بعد وعن بعد بن بلال
قـائدا لـلثـورة ورئيـسا للـحكـومة ثم
منتخبا كأول رئيس للجمهورية في
أيـــلـــول 1963لـــكـــنـه لم يـــســـتـــمـــر
بالسلـطة سوى عام بـعد انتخابه

فأطـاح به احد قادة اجلـيش العـقيد
هـــــواري بـــــومــــــدين ووضـــــعـه في

السجن.
أمضى بن بلال  15سنة في سجون
بـالده وبـــذلك يــــكــــون بن بــــلال قـــد
أمــضى في الــســجــون الــفــرنــســيـة
واجلـزائـريـة مـا مـجـموعه  25سـنة
ـــــنـــــفى وبـــــعــــد ذلـك حتـــــول إلى ا
االخــتـــيــاري في أوربــا بـــعــيــدا عن

وطنه.
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عن الـــســـجــون يـــروي بن بـــلال إن
سجانيه الفرنسي كانوا ارحم من
سـجـانــيه اجلـزائــريـ فـلـم يـسـمح
هــــؤالء لـــــوالــــدتـه بــــزيـــــارته ثالث
ســنـــوات وعـــنـــدمـــا وافـــقــوا عـــلى
الــزيــارة  تــعـريــتــهــا لـلــتــفــتـيش
ــزيـد من اإلذالل وتـركــوهــا عــاريــة 
حتى مـرضت من البـرد وماتت دون
ان يـــتــــمـــكن بن بــــلال من حـــضـــور

جنازتها.
وخالل عـهـد الرئـيس صـدام حـس
وقف بن بـــلال مــؤيــدا لـــلــعــراق في
ـتـحدة خالل صـراعه مع الـواليات ا
احلــصـار الــسـيـاسي واالقــتـصـادي
الـذي فـرض عـلى الـعـراق  وقـد زار
الــعــراق عــدة مــرات مــا بـ 1990
إلـى عـــــام  2003ورايـــــتـه مـــــا زال
يحمل تـلك الروح الثـورية التي كان
يــتــمــتـع بــهــا أيــام الـــنــضــال ضــد

االستعمار الفرنسي.
وقـد ال يــعــرف الــكـثــيــرون سـرا من
أســــرار بن بــــلال هــــو أنه مــــغـــربي
اجلـنسـية ولـيس جـزائريـا كمـا كان
يــعــتـقــد اجلــمــيع. يــقـول بـن بـلال "
ولـدت حـقـا في اجلـزائـر وتـرعرعت
بها لكن والدي ووالدتي مغربيان”
مـؤكــداً أن ذلك لـم يــؤثـر عــلى حــبه
لـلـجـزائـر وخـدمـته لـشـعـبـهـا طـوال

فترة حكمه.

ـاء على صـعوبـة إيجـاد الطـعام وا
ضـوئه نــشـر وزيــر الـعـدل الــتـركي
عــبـد احلـمـيـد غـول صـورة له وهـو
ـســد عـلى كــلب مع تـغــريـدة قـال
فـــيـــهــا ( ال يـــجب أن نـــتــخـــلى عن
أصـدقائـنا احلـيوانـات خالل األيام
الـصــعـبــة. الـرئــيس الــتـركي رجب
طيب أردوغان بعث بـرسالة تطم
ن هم فوق  65عـاماً إلى األتـراك 
تطرق فـيها إلى وبـاء كورونا وإلى

جــانب الــرســالــة  تــســلــيم كــبـار
الــــسن من األتــــراك طــــرود حتـــوي
مــواد تــنــظــيف وقــال أردوغــان في
رســـالـــته أن بـالده تــمـــلك جـــيـــشــاً
ضـخمـاً مكـوناً من مـئات اآلالف من
الـكـوادر الـطـبيـة في مـكـافـحـة وباء
كـــورونـــا. وشــدد عـــلى أن تـــركـــيــا
أصبحت عبر الـتحول الذي شهدته
خالل األعوام الـ 18األخيرة واحدة
مـن الـدول األكـثـر اسـتـعـدادا لـوبـاء
كــورونـــا مــطــمــئــنــاً الــشــعب
الـتــركي بـالــقـول ( أطــمـئــنـوا
لــيس هـنـاك فــيـروس أو وبـاء
أقــوى مـن تــركــيــا الـــبــلــد في
حالة كفاح وطني ضد كورونا
ـــيـــا الــــذي أصـــبح وبـــاء عـــا
ولــديـــنــا جــيش طـــبي ضــخم
يضم  165ألف طـبـيب و205
ـــــــرضـــــــة و 360ألف آالف 
مـوظف مــسـانــد نـتــخـذ كــافـة
الــتــدابــيــر الالزمــة ونــحــشــد
جـمـيع إمكـانـاتـنا ضـد الـوباء
الـذي يـهــدد صـحـة شــعـبـنـا 
تـركـيـا تـمـتـلك الـقـوة والـقدرة
الــكــافــيـــتــ لــلــتـــغــلب عــلى
فـــيـــروس كـــورونــا والـــوضع
فـيهـا جيـد مـقارنـة مع العـديد
من الــــبـــلـــدان . جــــاء ذلك في
كـلــمـة ألــقـاهــا أردوغـان عــبـر
دائــرة تــلــفـزيــونــيــة لــرؤسـاء
بــــلــــديــــات حــــزب الــــعــــدالـــة

والـــتــنـــمــيـــة (احلــاكـم) في الــبالد.
حــــيث شــــدد عـــــلى ضــــرورة بــــذل
البلديـات جهود حثيـثة في مكافحة
فـيـروس كــورونـا وهـنــاك واجـبـات
مهـمة تـقع على عاتق بـلديـاتنا وأن
تركيا تخوض كـفاحها ضد كورونا
بحـزم وبخـطوات عقالنـية مـتوازنة

بواقعية ودون ذعر.
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ـواطـنـ الـذين البـد من عـدم تـرك ا
يعانون من صعوبات مالية السيما
الـذين تـعـطـلت أعــمـالـهم أو لـديـهم
دخل غـير كـافٍ وأن حكـومته تـعمل
بـغــيــة الـوقــوف إلى جــانب جــمـيع
ـواطـن مـن خالل التـدابـيـر التي ا
تــــــتــــــخــــــذهــــــا فـي كل اجملــــــاالت.
وأولــويـتــنـا الــقـصــوى تـتــمـثل في
ضـمان تـمكـ مواطـنيـنا من تـلبـية
احـــتــيـــاجـــاتـــهم األســـاســـيــة دون
احلاجة إلى الـقلق بشأن مـعيشتهم
وعــلـــيـــنــا تـــرك جـــمــيـع اخلالفــات
ـذهـبـيـة الـسـيــاسـيـة والـعـرقــيـة وا
جانبا والتركيز على روابط األخوة
األبـديـة ب مـخـتـلف فئـات الـشعب
ألن أكـبــر قـوة لـلـشـعب الـتـركي هي
وحدته و نـحمد الـله أننا في وضع
جيـد مقارنة مـع العديد مـن البلدان
لــكـن ال نــرى ذلك كــافــيـاً  أن أكــبـر
أولويات احلكومة تتمثل في توفير
االحتـياجات األسـاسيـة للمـواطن
و قـسـمـا كبـيـرا مـن الـتدابـيـر الـتي

اتـخــذتـهـا بــهـذا اإلطـار تــسـتـهـدف
أصـحـاب الـدخل احملـدود مـبـاشرةً.
ومن مبدأ الدولة االجتماعية تعتزم
احلــكـــومــة مـــنح مـــلــيـــوني أســرة
مـسـاعـدة نـقـديــة بـقـيـمـة ألف لـيـرة
تـركـيـة لـكل أسـرة ومـن بـ تـدابـير
حـمـايـة العـامـلـ والشـركـات تـقوم
ـئة احلـكـومـة بـسـداد قـرابـة  60بـا
من أجـور الـعــامـلـ فـي الـشـركـات
التي توقفت أعمالها جراء كورونا.
 وأعــــلن أردوغــــان إطالق حـــمــــلـــة
تضررين ساعدة ا تضامن وطنية 
اقــتـــصــاديــا من انــتــشــار كــورونــا

وافتتحه
ا مـتــبـرعًـا بـراتب  7أشـهــر قـادمـة.
وفي وقت سابق أعـلن رئيس دائرة
االتـصـال بـالـرئـاسـة الـتـركـيـة فـخر
الـدين ألطـون أن التـبـرعات لـصالح
ـكـافـحـة فـيروس حلمـلـة الـوطـنـية 
كورونا تخطت الـ  550مليون ليرة
خالل  72ســـاعــــة.  اعـــلـــنت وزارة
الداخلية التـركية اليوم االربعاء ان
تــركــيــا رفــعت قــبل أيــام اجــراءات
احلـجــر الـصـحى لـست مـنـاطق فى
خـمس مــحـافـظــات  بـيـنــمـا مـازال
هناك  156اخرى فى عزلة وال يزال
مركـزان للـمقـاطعـات  وست مدن  و
 92قـريـة  و  47حـيًــا  وتـسع قـرى
صغيرة في  45مقاطعة قيد احلجر
الـصـحي  حسـبـما قـالت الـداخلـية

في بيان لها .

Ÿ—«uý∫ اسطنبول تزهو بشوارعها برغم حظر التجوال اجلزئي

ـتناقـضات سـمة احلـياة لـيس من بلـد في العـالم ليس فـيه متـناقـضات لكن ا
تنـاقضات تتسع وتـضيق ويبدو أن ليس أكـثر من العراق بلد مـساحة هذه ا
ـتنـاقـضـات  ومـتـنـاقـضـاته تـثـر الـعجـب حتـى راحت حتـير من يـجـمع بـ ا
يـتأمل فيـها  بـلد التـاريخ وليس فـيه حاضر ومـستـقبله مـجهـول  بلد يـتقدم
قـائمـة األغـنى وشـعبـه يأن فـقـراً  بلـد تـقـدم العـالم عـلـمـاً وأدباً وفـقـهاً وراح
الـعالـم يقـصـده  واجلهل راح يـدق ابـوابه بل خـلع ابوابه لـيـنـشر ظـلـمته في
عمورة  بـلد فيه اللص مـعلى قدحه والـنزيه يقبع في نـهاية الركب  ارجـاء ا
بـلد فيه الشريف يخشى الكيد والفاسد يصول ويجول  بلد فيه أبن األسرة
ـشهـد  بلـد فيه مـقياس يـطويه الـنسيـان وحديث الـنعـمة يـتصـدر اجمللس وا
لك ال مـا يحمل من عـمق وتاريخ وأسرة وعـلم  بلد فيه مـكانة اإلنسـان ما 
اجلـهل جاذب والعلم طـارد  بلد فـيه من قارع النظـام الشمـولي وصبر على
ظـلمه وعايش قهره متهم بوطنيته  ووطني من زور وسرق واختلس وارتشى
ـا حـمل في بالد الـغـربة  بـلـد فـيه ابن الـداخل مـحـظـور عـليه وراح يـعـبث 
ـنصب   والـوافـد ومن عاش نـعيم الـغـربةربـأمنـهـا وأمانـها الـتصـدي وتبـؤ ا
وتعـليمها وطبـيعتها وسكـونها محتكـر للمنصب األعلى  بـلد فيه الكذاب ثقة
ـنافق نـصوح واألفـاق مـؤتمن  بـلد فـيه الـصادق مـكروه والـنـصوح قـبيح وا
والـصريح باغض  بـلد فـيه العصـامي مغـفل والنصـاب ذكي والسارق رجل
نطـق هالك  بلد وعـاصم النـفس جبـان  بلـد فيه لـغة الـعقل الـسالح ولغـة ا
فـيه الوالء لـلوطن خـيـانة ومـبايـعة األجـنـبي وطنـية  بـلـد فيه اعـزة القـوم أذلة
وأراذل الـقــوم اعـزه  بــلـد فــيه الــعـالِم يــقف في مــوخـرة الــركب  واجلـاهل
ـآل بعـد أن كنت بـلد شـهد . عـجيـب أن يؤل امـرك يا عـراق هذا ا يـتصـدر ا
الــعــلـم واألدب والــصــدق والــشــرف والـغــيــرة واألســرة والــعــمـق واألصــالـة
والـساللة والنزاهة واالستقامة  وهو ما يفسر كل التراجعات التي يشهدها
الـعـراق الــيـوم حــتى اضـحى فــرجـة لـلــقـاصي والـدانـي  فـلم رعب يــعـيـشه
الـعراق واهله  وكومـيدي سعيـد لكل من استـشاط حسدا وحـقداً وغيرة من
الـعراق وعمـقه  فقد أغـاض العراق بـحضارته حـديث التشـييد  وبـغناه من
شـحت عليه الطبيعـة  وبعلمه من راح يستـجدي العلم على يديه  وبسالالته
من ال اصل له  وبـديـنه وتديـنه من ضـاعت علـيه أصـول الدين  وبـكرمه من
شـحت مائدته باخليرات  وبغيرته من سقطت عن جبينه الغيرة  وبشجاعته
عـلى من احــتـمى بـالــغـيـر  وبــتـصـديه وتــصـدره عـلى مـن وقف في مـؤخـرة
ـر به الـعـراق ومـا الـصف  وبـعـد كل هـذا الـكـرامـات اضـحى مـفـسـراً مـا 
خـطط له  فال تصدي والعـراق قائد  وال تقـدم والعراق يبـحث وينتج ويبدع
تدة  لكن ليس العبرة  وال قـوي والعراق قادر  وال كر ومائدة العـراق 
ـؤهالت  لـكن الـعبـرة كـلهـا في فـهم الدرس واسـتـذكار بـسرد الـكـرامات وا
اضي والوقوف على األخطاء واالنتفاض على الواقع والعودة للركب  فقد ا
ـؤامرة واتـضـحت الـرؤيـا وافـتـضح امر اجنـلى غـبـار ا
من كــاد  واألهم الـعــودة الى صف الـكــبـار فال يــلـيق
بـالعراق اال مجارات الـكبار ومغـادرة صف الساكن

القابع في موخرة الركب .
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OPEC+ اإلتّفـاق في اجتـماع َ
نـتجة لـلنـفط في منـظمة الـدول ا
أوبك وخـــارجـــهــا) عـــلى خـــفض

اإلنتاج  وكما يأتي :
- خـفض اإلنـتـاج احلالـي لـلنـفط
ـقدار 10 ـئـة أي  بـنـسـبة23 بـا
مليون برميل يوميا للمدة من /1

 5 إلى .30/6/2020
ـقدار 8  -خـفض انـتـاج الـنفـط 
مليون برميل يوميا للمدة من /1
 7إلى  - .31/12/2020 خــــفض
ـقـدار 6 مــلـيـون انـتــاج الـنــفط 
بــرمـيـل يـومــيــا لــلــمـدة من /1/1

 2021إلى.30/4/2021
ّ تـــخــفــيـض إنــتـــاج روســيــا - 
ـقدار والـسـعـوديـة من الـنـفط  
 2.5 مـلـيـون بـرمـيل يـومـياً  23

ـــئـــة مـن اإلنـــتـــاج احلـــالي  بـــا
ولـــــلـــــمـــــدة األولـى احملـــــددة في
أعاله). ويــسـري ذلك عــلى بـقــيـة
ـــنـــتــــجـــة األخـــرى (مع الـــدول ا
اخــتالف مـــقــاديـــر الــتــخـــفــيض

حسب طاقات اإلنتاج).
ـكسـيك الـتوصّل لـهذا - أعـاقت ا
اإلتـــفـــاق  ورفـــضت تـــخـــفـــيض
ـــقـــدار  400 ألف انــــتـــاجـــهـــا 
بــــرمـــــيل يــــومــــيـــــاً  وطــــالــــبتْ
بتخفيضٍ قدره  100 الف برميل
يـــومـــيـــاً . وتـــمـــارس الـــواليــات
تحدة األمريكية ضغوطها على ا
ـــكـــســيـك لــلـــقـــبـــول بــنـــســـبــة ا
الــتـــخــفـــيض احملـــددة أصالً في

اإلتفاق.
-ســيـكــون اإلجـتــمـاع الــقـادم في

 10/6/2020 لـتـحـديـد اإلجـراءات
اإلضـافـية الـتي قد تـكون مـطلـوبة

لتحقيق التوازن في األسواق.
jHM « WŽUM

ـتـحدّة -أمّـا بـالنـسـبـة لـلواليـات ا
األمريكـية  فإنّ اجلهـة التي تُنظّم
صـنـاعة الـنـفط في واليـة تكـساس
(وهي أكـبـر واليـة مـنـتـجـة لـلـنـفط
تـحـدة األمريـكـية  في الـواليـات ا
حــيث تــقــوم بــإنــتـاج  5 مــلــيـون
)  ستـعقـد إجتـماعاً بـرميل يـوميـاً
يــوم  14نـــيــســـان/ ابــريل 2020
لـبحث تـخـفيـضـات "مُـحتـمَـلَة" في

اإلنتاج.
دة عـام ويُـعَدْ قـرار التـخفـيض 
واحــداً مـن قـررارات الــتــخــفــيض
ــسـبــوقـة فـي تـاريخ اوبك غــيـر ا

وخارجها.
غير أنّ هذا التخفيض ال يتجاوب
بـــــشـــــكل مــــــنـــــظّم مـع حـــــقـــــائق
CO- الــســـــــــــوق الــنــاجـمــة عن
VID19وهو الهدف الرئيس لهذا

اإلتفاق).
ـياً (أي العرض) فإنتـاج النفط عا
يــصل إلى  100 مــلــيــون بــرمــيل
يــومــيـاً حــالـيّــاً  بــيـنــمـا ال يــزيـد
الـــطــلب عن  70مـــلـــيــون بـــرمــيل

يومياً.
وهـذا يــعـني أنّ هـنــاك فـائض في
عروض قدره  30 مليـون برميل ا

يومياً.
لـذا فــإنّ تـخـفـيض إنــتـاج الـنـفط
قدار  10 ملـيون بـرميل يـومياً
 ســيـتــرك فـائض في الــعـرض ال
يقل عن  20 مليون بـرميل يومياً
في الـسـوق  مع وصــول طـاقـات

التخزين إلى حدّها األعلى.
وألنّ اإلتّـفــاق ســيـطــبّق من /1/5
ـتـوقّع أن يـشـهدَ  2020فـإنّ من ا
شــهــر نــيـــســان/ أبــريل احلــالي

زيد من إنخفاض األسعار. ا
÷ËdF*« WL ð

ـعروض  ومع اسـتمـرار تخـمة ا
ــــــكن وتــــــراجـع الــــــطـــــلـب  ال 
لألســعـار أن تـرتــفع إالّ بـانــتـهـاء
 COVID19 األثـــر الــســـلــبي لـ
ي  وأرتفاع على اإلقـتصـاد العـا

الطلب على النفط.
وهــذا لن يـحـدث اآلن(ألنّ سـريـان
اإلتفاق يبدأ في  (1/5/2020ولن
يـحدث فـي الـشهـريـن الالحـق 
ألنّ الـتـعـافي من الـركـود احلـاليّ
لن يكونَ سريـعاً إلى هذه الدرجة
الــتي تــفــتــرضــهـا + OPEC في
ّا توقيتاتها لنسب التخفيض 
يـجـعل هذا اإلتّـفاق أقـلّ قيـمةً من
اآلمـال الــتي بُـنـيت عــلـيه وقـد ال

تكونُ لهُ أيُّ قيمةٍ على اإلطالق.
وإذا إنـــخــــفـــضت األســــعـــار عن
معـدّالتها احلـالية(ونـحنُ نتحدّث
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بغداد

هنا عن معـدّل أو متوسط السعر
ولــيس عن ســعــر الــنـفـط في يـوم
( مُحـدّد بذاته)  وأستـقرّتْ (فعـليّاً
مـــــــــــا بــــــــــ  15إلـى  10دوالر
للبـرميل(مقارنةً بـسعر خام برنت
 وسعـر خام تـكسـاس اخلفيف) 
ـنــتـجـة فــإنّ الـبـلــدان الـعــربـيــة ا
لـلنـفط(ومنـها الـعراق) قـد تضـطّر
إلـى بـــيـع نـــفــــطـــهــــا دون ســـعـــر
الـكلفـة(أو بقيـمة سالـبة)  آخذين
بــنــظــر اإلعــتــبــار كــلف اإلنــتــاج(
احملددة بـالـنـسبـة لـنـا في جوالت
الـــتـــراخـــيص) و اخلـــصـــومــات
والــنــقل والــتــخــزين والــتــأمـ 

وغيرها من الكلف.
إذا حـــدث ذلـك .. فـــإنّ الـــنــــتـــائج
ســـتــــكــــون كــــارثـــيّــــة بــــجـــمــــيع

قاييــس. ا
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OPEC+وقـد أيّــد الـعــراق إتـفـاق
"الـذي يُـعــيـد اإلسـتـقـرار لـلـسـوق
الــنــفــطــيـة" .. وأنّ " عــلـى جـمــيع
ــــــــنــــــــتـــــــجــــــــ إدراك حــــــــجم ا
مــســؤولـيّــاتــهم جتــاه شــعــوبـهم
واجملـتـمع الـدولي  والـعـمل عـلى
استقرار السوق النفطية" .. وهذا
هـو مـاورد نـصّــاً في بـيـانٍ لـوزيـر
النفط ثامر الغضبان 9/4/2020
وعـلى وفق هـذا اإلتــفـاق سـيـقـوم
الــعـراق بــتــخــفـيـض إنـتــاجه من

ــقــدار  1.061مــلــيــون الــنــفط 
بـرمــيل يـومــيـاً (لــشـهــري مـايس
ـــقـــدار وحـــزيـــران  ? (2020و
(خالل  849ألـف بــرمــيل يـــومــيــاً
دة من  1/7/2020ولـغـاية /32 ا

12/ 2020).
وهـذا يـعـني  أنّ الـعـراق سـيـقوم
بتخفيض صادراته النفطية  من
 3.7 مـلـيـون برمـيل يـومـياً خالل
الـشهـر احلالي  إلى  2.6ملـيون
بـرمـيل يـومـياً فـي شـهري مـايس

. وحزيران القادم
اذا وافق العراق على اإلتّفاق ?

ال أدري.
مــاذا ســـيــفـــعل الـــعــراق  إذا لم
ا يكفي ترتفع أسعـار النفط  و
للتعويض عن هذا التخفيض في

اإلنتاج والصادرات ??
ال أدري.

بل .. ماذا سيفعل العراق (وهذا
)  إذا هـو الوضعُ األكـثرُ خـطورةً
انــخـفـضت أســعـار الـنــفط  أكـثـر
ـــا هـي مـــنـــخـــفـــضــة اآلن .. و
تـزامنَ ذلك مع إنـخفـاض اإلنـتاج

والصادرات??
ال أدري أيضاً.

إنّ وزارة الـنفط هي األكـثـرُ درايةً
ــؤهّـلــةُ أكــثـر  واألجــدَرُ  وهي ا
من أي شــــخـصٍ أو جــــهــــةٍ مـــا 

لإلجابة عن هذه األسئلة.

في الـــســبـــعـــيــنـــات من الـــقــرن
ـــــاضـي  قــــامـت احلـــــكـــــومــــة ا
الــعـراقــيـة وضــمن تـوجــهـاتــهـا
لــضــمـان احــتــيــاج الــعـراق الى
مــادتي الـــرز والــشــاي نــظــرا ال
ازديـاد االسـتـهالك بـسـبب زيادة
الـســكـان رغم حـصـول انـتـعـاش
في الـــقـــطــــاع الـــزراعي اواخـــر
السبعـينات  اال ان  احلاجة الى
الرز كـانت قـائـمة حـيث ال يـكفي
مـا يـنــتج من الـرز  امــا الـشـاي
فهو اصال ال يـزرع في العراق و
كــاد ان يــصل الـقــطــاع الـزراعي
الى مــسـتــويــات مـتــقـدمــة  لـوال
احلـرب العـراقيـة االيرانـية التي
استمرت ثماني  سنوات . قامت
احلــكـــومــة  في حـــيــنـه بــشــراء
مـزرعـتـ  وحتـديـدا عام 1975
ارض  لــــــزراعـــــة الــــــشــــــاي في
ســـريالنـــكــــا وهي مـــلك صـــرف
لـلعـراق لزراعـة الشـاي والثـانية
في تـايالند لـزراعة الـرز  وكانت
زرعت جتهزان العراق هات ا
ـــادتـي الـــرز والـــشـــاي  الــذي
يــعــبئ بـصــنــاديق زنـة  10كـغم
شاي  بالـنسبة لـلشاي  اما الرز

فـالــعـراقـيــ يـتـذكــرون اكـيـاس
الـــــرز االتـــــيــــــة  من تــــــايالنـــــد
ـعروفة   ولكن بعد بـعبواتـها ا
ــقــيت يــقـال ان عــام االحــتالل ا
هـنـاك حراك مـن بـعض اجلـهات
الـداخـلـيـة اسـتـولت عـلى هـات
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ــالـك وتــبـــيع واصـــبـــحت هـي ا
نـتج الـعـراقي عـلى العـراقـي ا
بثمن  في ح هي ملك الشعب
ويــفــتــرض ان يــنــتــفع الــشــعب
ــنـتــوجـ الـعــراقي من هـذين ا
لـك الشـعب ـتـاجـرة  بـدال من ا
وعـــلى الــــشـــعب  وهل هــــنـــاك
جهات بإمكانها ان تكون شفافة
لـتـكــشف حـقـيـقــة وجـود هـاتـ
ــــزرعـــــتــــ وكـــــيف يـــــجــــري ا
اســتــغاللــهــا  ويــقـال ان بــعض
االطراف استولت عليها بطريقة
ـسـا طـحه ومن هي مـا يسـمى ا
اجلـهـات الــتي تـولت االسـتـيالء
عـلــيـهــا ومن يــديـرهــا  ومـا هـو
مــــوقف احلــــكــــومـــة مـن   هـــذه
ـلــكـيـة  الـشــعب ال يـعــلم بـكل ا
شيء  ومن بـاب التـذكيـر توجد

ـــركــز بـــنــايـــة فـي بــاريـس هي ا
الـثـقـافي الـعراقي وتـقع في ارقى
مـناطق بـاريس بل افضل مـنطـقة
في فـرنسـا  وتـتـكون الـبـنـاية من
ســتـــتــة طــوابق وثـالثــة طــوابق
حتت االرض كـــــمــــراب عــــدد /3
لــلـســيـارات  والــبـنــايـة مــتـروكـة
وحتتـوي على  24شقة بـاإلمكان
صـيـانـتهـا  واسـتـعـمالـهـا كـشقق
للـدبلومـاسي العـراقي  وبذلك
تـتـخـلص الدولـة وحتـديدا وزارة
اخلـــارجــــيـــة مـن ايـــجــــار يـــدفع
لـلـدبـلـومـاسـيـ احلـال حـوالي
 3000يــورو  شــهــريــا  ويــوجـد
دبـــلــــومــــاســــيــــ بــــحـــدود 22
دبـلـومـاسي  قد تـصل االيـجارات
واخلدمـات  التي تـدفع عنهم الى
اكـــثــر من  100الف يــورو  مــنــذ
حــوالي  15ســنــة  والــبــنــايــة ال
تـكلف كثـيرا كتكـاليف للـصيانة 
تـلـكات عـراقـية في كـما تـوجـد 
جــنــوب فــرنـــســا في كل من كــان
وكـراس وهـي مـتـروكـة يـسـكـنـهـا
ــتـســولـون  وهــنــاك بـنــايـة في ا
شـــارع فـــيــز انـــديه وهي مـــبــنى
السـفارة العـراقية الـقد  مكونه
من خـــمـــســــة طـــوابق وســـرداب
طـابقـ حتت االرض  وتـقع على
شــارعــ مــهــمـ مــشــغــولـة من
ـلـحقـيـة العـسـكريـة والـتجـارية ا
وبـعـدد ال يتـجـاوز خمس او ست
افـراد  وهــنـاك مــدرسـة عــراقـيـة
تـتكـون من بـنايـتـ متالصـقـت
تــقع كل مــنــهــا عـلـى شـارع مــهم
ـــنـــاطق وحــــيـــوي  ومن اغـــلى ا
ــربع ــتــر ا حــيث يــصل ســعــر ا

الـــواحــد الى اكـــثــر من  20الف
يــــورو   مـن خـــمــــســــة طــــوابق
وقــاعــة مــنــاســـبــات وســيــنــمــا
وســـــرداب  بــــطــــابــــقــــ  حتت
االرض  وكـان يـدرس فـيهـا اكـثر
من  450طــالب عــراقي واحــدي
الـبنـايـت  تـأجـيرهـا بـصفـقة
مــريــبـــة وبــإيــجــار ال يــتــجــاوز
 8000يــوروا شــهــريــا بــيــنــمــا
ــبـلع يــصل ماليــ من عــمــلـة ا

اليورو.
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امــا بـــنـــايـــة شــركـــة اخلـــطــوط
اجلــويــة الــعــراقــيــة  في شــارع
الــشـانـزلـيـه  وهـو من الـشـوارع
همة وبالتالي تكون عروفة وا ا
الـعـقـارات ذات اسـعـار مـرتـفـعـة
في هذا الـشـارع   بـيعـهـا قبل
سنوات بحجة غير معقولة على
اساس التخـوف  من مصادرتها
من  قبل شركة اخلطوط اجلوية
الـكويتـية الن لهـذه  الشركـة كما
يقـال  دين  او تعويـضات  بذمة
شــــركـــــة اخلــــطـــــوط اجلــــويــــة
الـعــراقـيـة  وهـذا مـوضـوع اخـر
ومـــــعــــروف كــــيف  حــــســــاب
الـتـعـويـضـات عـلى الـعـراق  اثر
دخـول اجلـيش الــعـراقي الـبـطل
الى مـديـنـة الـكويت  كـمـا هـناك
بناية تسكنها مجموعة افراد لم
يـتم الـتـأكـد مــنـهم يـدعـون انـهم
مـوظـفي شبـكة االعالم الـعراقـية
 مـــاهي مـــهــمـــتـــهم او مـــا هــو
عمـلهم  ال احـد يعرف  هذا  في
فـرنــســا . و في مـوســكـو هــنـاك
مــــدرســـة قــــريـــبــــة من ســــاحـــة
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باريس

الـكرمـل ومـوقـعهـا جـيد اثـيرت
مــشـكـلــة حـولــهـا لـكن احلــكـومـة
كــسـبت الــدعـوة وسـجــلت بـاسم
احلـكـومـة الـعــراقـيـة  ومـوقـعـهـا
مـــتــمـــيــز والبـــد من الــتـــأكــد من
اســتـغاللــهـا ال بـنــاء الـعــراقـيـ
كـــمــدرســة او مـــتــروكــة لـــبــضع
سـنوات خلت كـانت مشـغولة من
قــبل الــطالب الــعــراقــيــ ابــنـاء
اجلالية العراقية  وفي حالة عدم
اشـغـالـها البـد من اسـتـثـمـارها 
ـانيا ـتلـكات في ا اضـافة  الى 
ــا دول اخــرى   لـــكن لــيس ور
هـــنــاك مــعـــلــومــات عـــنــهــا ومن
استثمرها  اذ يقال هنـاك متنفذ
و ن   اســــتــــولـــوا عــــلى بــــعض
متـلكات واستثـمروها بطرق ال ا
يـعـرف مـدى قـانـونـيـتـهـا وهؤالء
في الــســـلــطــة من كــتل واحــزاب
ونــواب وغـيـر ذلك    امـا الـدول
االخرى والـتي كـان فـيهـا تـمـثيل
دبـلومـاسي للـعـراق بالـتـأكيـد ما
حـــصل فـي فـــرنـــســـا  وروســـيــا
انـيـا  من شراء لـلـعقـار جرى وا
في دول اخـرى وهـذه هي مـهـمـة
ــالــيــة بــالـــتــنــســيق مع وزارة ا
وزارتي الــتـجــارة واخلـارجــيـة 
ـــوجــودات من ــعـــرفـــة حـــجم ا
ـلكـها زارع الـتي  العـقـارات وا
الـشـعب واين تـذهب ايـراداتـها 
ـاذا ال يجري اذا ال تـستغل و  و
تـــأهــــيـــلـــهــــا واالســـتــــفـــادة من
ايــراداتـهـا  نـامل ان يــظـهـر من
لــــديـــــة حس وطـــــني  ويـــــعــــمل
بشفـافية ليعـلم الشعب  العراقي
الـذي يــعـاني من الـفـقـر والـفـاقـة

في ظروف قـاسية اشـتدت  عليه
في  حــــــالــــــ االول كــــــورونـــــا
والثـاني انخفاض اسـعار النفط
وهــو الـوقت الـذي  الــتـحـذيـر
مــنه  من قـبل  فــالــنـفـط سـلــعـة
تـــتـــعــرض الى  انـــخـــفــاض في
الــطـــلب وبــالـــتــالي انـــخــفــاض
اسـعـاره وهو مـا حـصل واالزمة
الـيـة قـادمة حـتى لـو حتـسنت ا
اسـعـار الـنــفط فـهي التـصل الى
ـوجـبـهـا االسـعـار الـتي اعـدت 
مـوازنـة   2020ا مع اســتـمـرار
ـالي  اذ  ذكـر احـدهم لـلـفـسـاد ا
ــعــمم ان  اجلــمــيع االفــنــدي وا
والالبس عكال اجلـميع فاسدين

 نائب قال  ذلك ال احد اخر .
WŽËdA  ‚uIŠ

 وذكـــر نـــائب اخـــر عــنـــد تــردي
االمـــور نــحن مـــرتــبــ حـــالــنــا
والـذي يـقع فـيـهـا ولـد اخلـايـبة
وولـد اخلـا يــبـة لم يـقـصـروا بل
استمرو خمسـة اشهر بالتظاهر
ـشـروعة للـمـطـالـبـة بـاحلـقـوق ا
ولـوال كــورونــا السـتــمــروا عـلى
كـــثــافـــة الــتـــواجــد  لـــكن وبــاء
كــورونــا قـــلل الــعــدد الى افــراد
يــــتــــبــــادلــــون الــــتــــواجــــد  في
اخملـيـمات حلـ زوال هـذه وباء
كـورونا    والـتـكـلـيف لـتـشكـيل
الوزارة وصل لـلـمرحـلـة الثـالـثة
مـن الـتـكـلـيف  ونـامل ان تـكـون
النـهايـة مع تنـفيـذ الوعـود التي
ـــكــلف الـــشــعب ابــهــر فـــيــهــا ا
الـعـراقي ونـامل ان ال تكـون كـما
كـــــانـت وعـــــود احلــــــكـــــومـــــات

الســـابقة .
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صفع كـبرياء البشرية مرت من قبل.. على يد غاليلو ودارون وحل كورونا
ثالـثة االثـافي التي تـرفع قدر االنـسانـية لـ "يـستـوي" على نـار هادئـة تذكر
." بحكمة االمام علي.. عليه السالم: "خرج إبن آدم من موضع البول مرت
قاتلـون مهووس بالـسلطة واجلاه ـلوك واالباطرة واحلسـناوات وا عاش ا
ال واجلـمال والـقـوة وهم يطـأون أرضاً هي مـركـز الكـون ب الـكواكب وا
حـتى جاء غـالـيلـو بإثـباتـاته التي شـكلـت جوهـر الفـيزيـاء الكـونيـة ليـقرر أن
وار االرض مجـرد كوكب هامد السطح يتكـور حول جهنم صغرى في لبه ا
ـا ال يـطيق اخلـيال ـنـصهـر البـركمـاني الالهب.. فـائق احلرارة  بالـنار وا
تصـوره.. وأن االرض جرم منـقاد لـلشـمس حاله بـالنـسبة لـها كـحال الـقمر

." بالنسبة له: "قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القد
ا محض تابع لـلشمس ومثله أحد إذن كوكـبنا ليس قلب الكـون النابض إ
عشـر كوكبـا والـ... إكتشـافات تتـرى مهمـشة وجودنـا الكوني; حـتى إقتنع
عـتدون بسـطوتـهم.. جاهـا وماال وجمـاال وسلـطة وقوة إنـهم ليـسوا سوى ا
ذريرات أقل مـن حبـة رمل في صـحـراء متـرامـيـة.. ال نهـائـيـة االطراف وأن

االرض التي هم عليها ال تعدو نقطة في فضاء ال نهائي.
إهـانـة أولى حـمـلــهـا دفـاع الـفـلـكـي اإليـطـالي غـالـيــلـيـو غـالـيـلي (- 1564
 (1642عـن نظـريـة كـوبـرنـيكـوس في: "مـركـزيـة الـشـمس واالرض مـجرد
كوكب تـابع لها" عوقب بسبـبها لكن تلـتها إهانة أكـبر من قبل عالم التاريخ
الـطــبـيـعي.. االنـكـلــيـزي تـشـارلـز روبـرت داروين ( (1882 – 1809الـذي
طرح نـظرية "االنتقاء الطبيعي" في كتابه "أصل االنواع" تقر بأن ال فرق ب
الدودة واالنـسان والقرد.. جينيا لكنه تطور عن سواه من حيوانات وديدان

وعظايا... 
وإذ يتـوسط االنسان بـ الدويبـة والقـرد فإن كبـرياءه ينـحط للـمرة الثـانية
بـعـد أن زلـزل غـالـيـلـو كـبـريـاء االرض حتت قـدمـيـة واآلن.. يـجيء فـايروس
كورونـا لـيوقف تـفـكيـر عـلـماء الـبـايلـوجـيا  –االحـياء واالطـبـاء واخملتـبـري
ـشـتــغـلــ في شـؤون الـفــايـروســات واالمـراض االنـتــقـالــيـة و... ال جتـد وا
واجهـته إال الهروب نـحو العـزلة وحظـر التجـول مهزومة االنسـانية سبـيال 
تلـوذ بالفـرار نحـو البيـوت والعـزل الصـحي وما إليه من إجـراءات إنهـزامية
وليـست إقتحاميـة; فال مختبـر لديه لقاح او دواء وال مـستشفى فيه عالج..

ة. إنها الوقاية عنوانا للهز
{ طبيب جراحة جتميلية
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       النزاهة ليست تخصصا أو حقال علميا مستقال  بل فلسفة  وثقافة
عـامة ونـظام فكري  و خطـاب يستـمد وجـوده وأهميـته من علوم كـثيرة وال
سيـمـا الفـلـسـفة و األخالق وعـلـوم الـدين والشـريـعة  و االعالم و اإلدارة
والـســيـاسـة. وعــلم االجـتــمـاع  وعــلم الـنـفس و األدب و عــلم والــقـانـون 

االقتصاد والقضاء وغيرها.
     وقد تـنـوعت األطـروحات الـتي تـناولت الـنـزاهـة و الفـسـاد االداري على
وفق تفـاعالتها مع مختـلف االختصاصـات ((  فعلم االجتمـاع يرى الفساد
ـصلـحة العـامة )). أما  انتهـاك قواعـد السلـوك االجتـماعي فيـما يـتصل با
عـلم الـنـفـس فـيـعـد الـفـسـاد تــصـورا قـيـمـا لـدى الـفـرد يـجـعـله عـاجـزا عن
ـوكلـة له. وعلم االقـتصـاد يربط ب االسـتثـمار و الـتنـمية ـهام ا النـهوض با
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة من جـهـة أخـرى. االقـتـصـاديـة من جـهـة  و نـوعــيـة ا
ووصف الـقــانـون الــفــسـاد االداري بــأنه انـحــراف عن االلــتـزام بــالـقــواعـد
كن أن تسـهم في خلق ثقافة عامة القـانونية. فكل العلـوم واالختصاصات 
لـلـنزاهـة. ولـكن أهدافـهـا كلـهـا هدف واحـد هـو بنـاء فـكر وفـلـسفـة و خـطاب
ؤسسات شامل لـتحويل اجملـتمع من حالة الى حـالة أفضل  والـرقي به و

الدولة و النهوض بهما نهضة شاملة.
     إن البحث العلمي الرص و التخطيط الذي يستند الى دراسات علمية
 وحتـليـل دقيق عـلمي لـلواقع الـقائم عـلى مـناهج مـختـلفـة واستـثمـار لعـلوم
كثـيرة وتخصصات مختلـفة وال سيما الفلسفة كفـيلة بايجاد نهضة شاملة
فـي جمـيع مـيـادين اجملـتمع الـعـراقي ومـؤسـسات الـدولـة. ذلك أن الـنـهوض
ــيــادين الــســيـاســيــة والــعــلــمــيـة يــنــبــغي أن يــكــون شــامال في مــخــتــلف ا
واالقـتصـاديـة واإلعالميـة واالجـتمـاعـية والـثـقافـيـة وغيـرهـا لصـنـاعة ثـقـافة
النزاهة ال القصور على الرقابة  ووسائل الردع واجلهات األمنية والقضاء.

ـسـتـقبـلـيـة في الـقرن الـتحـديـات ا
احلادي والعشرين.
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تــضــمن الــكــتــاب عــشــرة فــصــول
ســـلــطـت األضـــواء عــلـى بـــدايــات
ــســيــرة وتــطــورهـا الــطــائــرات ا
وعـلى مــهـمــاتـهــا وخـصــائـصــهـا
ــســيـرة وتــطــرق إلى الــطـائــرات ا
ـسـيرة االنـتـحـاريـة والـطـائـرات ا
سـيرة االسـرائـيلـيـة والطـائـرات ا
االيــــرانــــيـــــة وكــــيف أصـــــبــــحت
ـسـيـرات الـسالح االسـتـراتـيـجي ا
سـلحة لـلحـوثيـ والتـنظـيمـات ا
ودورهـــا فـي صـــراعــــات الــــشـــرق
االوسـط خـاتــمــاً بــتــبــيــان اآلفـاق
سـتقـبـليـة لـلمـسـيرات وأسـاليب ا

التصدي لها ومواجهتها.
ؤلف أصدر كتباً عديدة يذكر أن ا
فـي اآلونــــة األخـــــيـــــرة أهـــــمـــــهــــا
(استـراتيجـية التـحرر الوطني) و
(سالح الــضـــعــفـــاء في مـــواجــهــة
ـلـيشـيـات االيـرانـية االقـويـاء) و(ا
عــــابـــرة احلــــدود.. الـــتــــهـــديـــدات
واخملــــاطــــر) و(واليــــة الـــــفــــقــــيه
ـسـلح.. اسـتـراتـيـجـيـة الـتـسلـيح ا
االيراني) ثم (وكالء إيران.. شـبكة
ـــقــاتـــلــ األجــانـب) وهي كــتب ا
تـــســـلط في مـــجـــمــلـــهـــا األضــواء
الــكـاشــفــة عــلى خــطـر الــتــســلـيح
اإليـــراني وتـــبـــ مـــرامـــيه كـــون
ـؤلف شـارك لسـنوات طـويـلة في ا
قـــتــال إيـــران  ودرء مـــخـــاطـــرهــا
نطقة ومواجهة مخططاتها ضد ا
فـضالً عن أنه يــعـكف عــلى تـألـيف
كـتابـ مهـم آخـرين في السـياق
نـــــــفــــــسـه لـم يــــــشـــــــأ االعـالن عن

محتوياتهما.

االوسط الســـيــمــا وأنـــهــا جتــوب
االجـواء من الـبحـر االحـمر جـنـوباً
ــتــوسط حـــتى ســواحل الــبـــحــر ا
شــــــمــــــاالّ فـي ظل الــــــتــــــوتــــــرات
ـنطـقة والـصـراعات الـقـائمـة في ا
وتــداعــيــات االزمــة االمــريــكــيــة –
االيـرانيـة التي ألـقت بـظاللهـا على
األمن واالســــتــــقــــرار االقــــلــــيــــمي

والدولي.
وتــعـد اسـرائـيل وايـران من الـدول
ــالــكــة لــلــطــائــرات ــصـــنــعــة وا ا
ــسـيّـرة والــتي تـســتـخــدمـهـا في ا
ـــنـــطـــقـــة وكـالهـــمــا صـــراعـــات ا
يــشــكالن تــهـديــداً مــبـاشــراً لألمن

القومي العربي.
WOÐdŠ  «dzUÞ

فاجليش اإلسرائيلي الذي يتسلح
بـــأحـــدث الـــطــــائـــرات احلـــربـــيـــة
االمـريــكــيــة احلــديـثــة واألســلــحـة
الـــدقـــيــــقـــة حتـــوّل إلى أســـطـــول
سـيّـرة لضـرب أهداف لـلـطائـرات ا
في سـوريـا والـعــراق ولـبـنـان. أمـا
إيــران فــقــد أدركت مـن جــانــبــهـا
نـقـطـة قـوة خـصـومـهـا بـامـتالكـهم
قاتلة احلديثة فعززت الطائرات ا
ـسـيّرة أسـطـولـهـا من الـطـائـرات ا
ـــهـــمـــات مـــخـــتـــلـــفـــة األنـــواع وا
للتـعويض عن الضـعف في قدرتها

اجلوية.
ال شك في أن الـــثــورة الـــعـــلــمـــيــة
والتـكنولوجـية احلالـية قد أحدثت
نــقــلـــة نــوعــيــة في تــطــور الــفــكــر
ــعـاصــر إذ وضـعت الــعـســكـري ا
الــعــديـد مـن الـدول مــجــمــوعـة من
الــبــرامـج واخلــطط بــهــدف إعــادة
ـسـلـحـة بـحـيث تـنـظـيم الــقـوات ا
تــــغــــدو قــــادرة عــــلى مــــواجــــهــــة

ــسـلــحــة بـكل اهـتــمــام الـقــوات ا
فــروعــهــا وصـنــوفــهــا بــصــنــاعـة
سيّرات وامتالكها واستخدامها ا
كــونـهــا وســيــلــة فــعــالـة وسـالحـاً
لـتـعزيـز قـدراتهـا االستـطالعـية في
علومات عن العدو وحتديد جمع ا
ـنـاطق الـرخــوة ونـقـاط الـضـعف ا
ومــعـاجلــتـهـا ومــراقـبــة حتـركـات
الـــعـــدو ونـــشـــاطـــاته فـي مـــســرح
العمليات للـحصول على معلومات
فـوريــة تـنـقـل مـبـاشــرة إلى مـراكـز
العملـيات وكذلك توظيـفها لتأم
مــتــطـلــبــات مــنــظـومــات الــقــيـادة
والـــــســــــيــــــطــــــرة واالتــــــصـــــاالت
واالســـــــتــــــخـــــــبــــــارات واحلــــــرب
اإللــكــتـرونــيـة وتــصــحـيح نــيـران
ـدفــعـيـة ومــعـاجلـة الـصــواريخ وا
األهـــداف األرضــــيـــة بــــالـــقــــنـــابل

والصواريخ جو  –أرض.
 ويـلـفت الـكـتـاب إلى أن الـطـائرات
زايا سـيّرة بـدون طيار تـتمـتع  ا
وخـصـائص عـديـدة سـهـلت أداءها
ــهـمــات مــخــتــلــفــة االنـواع لــعل
أبــرزهــا تـصــفــيــر اخلــســائــر بـ
الـية صـفـوف الطـيارين والـكـلفـة ا
الـواطــئـة لــلـتـصــنـيـع والـتـشــغـيل
ـقـارنـة مع الـطـائـرات احلـربـيـة بـا
عـلى اخـتالف انـواعـهـا فـضال عن
تفادي كشفهـا ومعاجلتها بوسائل
ومـــنــــظــــومـــات الــــدفــــاع اجلـــوي
تيسرة لصغر حجومها وسهولة ا
مـنـاورتـهـا وطـيـرانـهـا بـارتـفـاعات

منخفضة.
WLN  —«Ëœ«

ـــســيّـــرة تـــؤدي في الـــطـــائـــرات ا
الـــــوقت الـــــراهن أدواراً مـــــهــــمــــة
ومــلـمــوسـة في صــراعـات الــشـرق

ــاديــة وســوف تــضم أســلــحـة وا
ومعدات متطورة. 

يـقـول الـكــتـاب إن الـدور الـرئـيس
سـتقبل لن في سيـناريـو حروب ا
ة كما يقتصر على األسـلحة القد
في الــســابق فــمــعــظم األســلــحــة
الـتـقــلـيــديـة وتـنــظـيـمــات الـقـوات
ــســلــحــة مــرشــحـة لـالســتــبـدال ا
واالســتــغـــنــاء عــنــهــا مــســتــقــبالً
والـتــعــويض عـنــهـا
بـأعـداد مـحدودة من
اجلنود تـكون مدربة
تــــدريــــبـــاً فــــائــــقـــاً
جـاهـزيــتـهـا عــالـيـة
ومــــزودة بـــأجــــيـــال
جديدة ومتطورة من
ــعـدات واألســلـحـة ا

الفتاكة.
wŽUM  ¡U –

ويــصف الــطــائــرات
ـسيّـرة بدون طـيار ا
بأنها أحـد األسلحة
الـتي تـمتـاز بـالـذكاء
الــصـــنــاعـي والــتي
أصبحت من أسـلحة
اجلـــــــــــيـــــــــــوش فـي
احلــروب احلــديــثــة
وبـاتت من الـنـاحـيـة
االســـتـــراتــــيـــجـــيـــة
والـعـسـكـريـة سالحاً
مــــــــهـــــــــمـــــــــاً واسع
االنــتـشــار ومــتــعـدد
ــهـمـات بـاإلضـافـة ا
الى اســـتـــخــدامـــاته
ــتـعــددة لألغـراض ا

دنية السلمية. ا
بـــرزت احلـــاجــة إلى

احلــديــثــة والــثــورة في الــشـؤون
الـعـسـكـرية  (RMAونـظم الـقـتال
Future Combat) ــسـتــقــبـلــيـة ا
 (Systemsسـتـغيـر مـفـاهيم إدارة
ـسـتـقــبل وسـتـكـون الـصـراع فـي ا
احلـروب غيـر تقـليـدية إذ سـتؤدي
بــالـــنــهــايــة إلى تـــقــلــيل احلــاجــة
تـدريــجـيـاً إلى الـعـنــصـر الـبـشـري
وتــقـــلـــيل اخلـــســائـــر الـــبــشـــريــة

وتـأتي أهـمـية هـذا الـكـتاب من أنه
يـتـنـاول مـوضــوعـاً بـالغ األهـمـيـة
ـسـيرة ويـغـطي أدوار الـطـائـرات ا
ـنطـقة بـدون طيـار في صـراعات ا
لــيــشــكل رافــداً ومــصــدراً جــديــداً
لــلــمـكــتـبــة الــعـســكـريــة الــعـربــيـة
والعـراقيـة بتسـليطه الـضوء على
سالح استـراتيـجي يدخـل ساحات
الصراع بفعالـية وبقفزات سريعة
ويــواكب تــطــور هــذا الــسالح
واستخداماتـه حيث أن تقنية
ـسيّرة بـدون طيار الطـائرات ا
ـــــرحـــــلــــــة الـــــراهـــــنـــــة فـي ا
اسـتطـاعت فـرض مكـانتـها في
مــنـظــومـة تــســلـيح اجلــيـوش
كــأحـــد مــتـــطــلـــبــات احلــروب
احلديثة وأسلحتها إذ تمكنت
ـعـادلة ـسـيّـرات من تـغـييـر ا ا
أمـــــام الــــدول الـــــتي تـــــنــــفق
األمـوال الـطائـلـة على تـصـنيع
ـتـطورة الـطـائـرات احلـربـيـة ا
وشـــرائـــهـــا ضـــمن مـــفـــهـــوم:
(امـتالك السـماء يـعني الـنصر

في احلروب).
q³I² *« »ËdŠ

ــدّ الـــعــجـــيــلي بـــصــره إلى
ـــســـتــقـــبـل في مـــؤلــفـه هــذا ا
فـــــيــــــشـــــيــــــر إلى أن حـــــروب
ـستقـبل ستتـميـز باعتـمادها ا
تطورة على التكنـولوجيات ا
التي لم تعد ضرباً من ضروب
اخلـيـال الـعـلـمي بل أصـبحت
حـقائـق قـائـمة فـي الـكثـيـر من
جوانـبهـا وهذه الـنظـرة تتفق
مـع مــــــــا يــــــــراه اخلــــــــبــــــــراء
الـــــــــعــــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــون أن
االسـتـراتـيــجـيـات الـعـسـكـريـة

ماثلة. واجهة التهديدات ا
وينـبه كتاب صـدر حديثـًا للفريق
الــركن صــبــاح نـــوري الــعــجــيــلي
مــــعـــاون رئــــيـس أركـــان اجلــــيش
الــعـراقي األسـبـق عـنـوانه (حـروب
سـيـرة بدون طـيار في الـطائـرات ا
الـشرق االوسط) إلى أن تـهـديدات
ـسـيّـرة دخـلت مـرحـلة الطـائـرات ا
ـليـشـيات خطـرة بـعـد أن تمـكـنت ا
سـلـحة في مـنطـقة والـتـنظـيمـات ا
الــــشــــرق األوسـط من احلــــصــــول
عـلــيــهــا لـتــتــنــافس مع اجلــيـوش
وتـسـتخـدمـها في الـتـدميـر والـقتل
وفـقـاً لألجـنـدات الـتـدمـيـرية وإلى
ـســيـرة االيــرانـيـة أن الــطـائــرات ا
أصـبحت مـتـاحة أمـام وكالء إيران
وأذرعها لتستخدمها في صراعات
ـنطـقـة في إطار احلـرب بـالوكـالة ا
بــ إيــران ووكالئـــهــا من جــانب
وأمــريـكـا وحــلـفــائـهــا من اجلـانب
اآلخــر في إشــارة إلى اســتــخــدام
احلــوثــيـ فـي الـيــمن الــطــائـرات
نشأ االيراني بنحو سيّرة ذات ا ا
ــواقع مــوسع فـي اســتــهــدافــهم ا
نـشآت الـنفـطية االسـتراتـيجيـة وا
الـسعـوديـة وايـقـاعـهم تـضـحـيات

وخسائر مادية فيها.

لـــعل احلــــدث األبـــرز فـي الـــشـــرق
األوسط الذي لعبت فيه الطائرات
ـسـيـرة دوراً فــعـاالً ومـؤثـراً هـو ا
الهجوم اجلـوي الذي شنته إيران
بـهــا إلى جــانب صـواريخ الــكـروز
ـــواقع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلى ا
الــنــفـطــيـة شــرقي الــسـعــوديـة في
منـاطق (الـبقـيق وخريص) في 14
سـبـتـمـبـر   2019 والذي أدى الى
ـمـلــكـة من إيــقـاف نـصـف انـتــاج ا
الـــنـــفـط واســـتـــخـــدام الـــواليـــات
ـســيـرة من ــتـحــدة لـلــطـائــرات ا ا
طــــــــراز (  (MQ-9A Reaperفي
عــمـلـيـة مــقـتل قـائـد فــيـلق الـقـدس
االيــراني قــاسـم سـلــيــمــانـي وابـو
ـــهــنـــدس نـــائب رئـــيس مـــهـــدي ا
احلــشــد الــشــعــبي الــعــراقـي قـرب
مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولي لـــيـــلـــة 3

يناير2020 .
WO−Oð«d²Ý« …—Uý«

عـــدّت هــذه الـــهــجـــمــات اخلـــطــرة
رتبة إشارة استراتيجية إلى أن
ـسيّـرة القـتالـية عـصر الـطـائرات ا
قد دخل بـقوة في صراعـات الشرق
االوسط وهــو مـا يـجب أن تـأخـذه
ـنــطــقـة وجــيـوشــهــا بـنــظـر دول ا
االعــتـــبـــار والــتـــحـــسب بـــجـــديــة
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كاليفورنيا
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نـظمة األوبك صادف  6/3يومـا والذي شـهد األجتـماع األخـير  كـان يوم اجلـمعـة ا
نظمة و منـتج مستقل يـوما متميزا بحق  ,ففـيه أنهار اتفاق خفض أالنتـاج ب ا
من خـارجها ,على رأسـهم روسيـا. وقد أثمـر هذا أالتـفاق الذي أمـتد لـثالث سنوات
ـسـتويـات مـنـصـفـة لـلـمنـتـجـ وسـوق مـسـتـقرة في احملافـظـة عـلى أسـعـار الـنـفط 
للـمـستـهـلـك أفـرزت أسـعـارا للـنـفط جتاوزت  60دوالرا في أواخـر الـعام .2019
ويبـدو أن الرفض الـروسي ( بقـرار مسـيس بـامتـياز ) جتـاه مقـترح زيـادة تخـفيض
وقف الروسي قابلته السعودية بحزم األنتـاج قدمته السعودية في اجتماع األوبك. ا
و أعـلنت اطالق حـصص األنـتاج لـكـافة األعـضاء ,لـينـتـهي أالتفـاق و تـشتـعل حرب
ـية أحـاقت عـواقـبـهـا بـكـافـة أطراف ـعـيـتـها أزمـة اقـتـصـاديـة عـا األسعـار لـتـجـلب 

ية للنفط . التجارة العا
وعـقب انهـيار األتـفاق ,هبـطت أسعـار النـفط بشـكل متـسارع و درامـاتيـكى لتـستـقر
عـنـد قـاع الـ ٢٥ دوالر في يوم ٩1/ 3وهـو أدنى مـعدل مـنـذ الـعام  1991ويـصـبح
بـذلك اجـمـالي الـهـبـوط قـرابة  %70من االسـعـار خالل أقل من سـتـة أشـهر. ومن
ـفـارقة ,أن أزمة الـنفط والـطاقـة تـزامنت مع تـفشي وبـاء كورونـا في أرجاء الـعالم, ا
ـية ال حـيث عـمـد أألثـنـان مـعا ,ودون اتـفـاق أو تـآمر,عـلى خـلق أزمـة اقتـصـاديـة عـا
سـابقة لها ,واخلسـائر اجلسيمة من جرائها تـتالحق حتى وقت كتابة هذه السطور.

هذه اخلسائر حلقت بجميع منتجي النفط في األوبك وخارجها .
وقد شـهدت روسـيا التـي يعتـمد اقـتصـادها عـلى النـفط بنـسبة  , %37تـدنيـا حادا
في سـعر صرف عملـتها الروبل الى حدود الـ   75روبل لـلدوالر الواحد ,وتراجعت
أسـهم شـركاتـهـا النـفـطيـة الـعمالقـة (جـازبروم و روزنـفت و لـوك أويل) بـنسـبة -23
 . %24وأفـادت تصريحـات رسمية ,في مـنتصف شـهر آذار الفائت ,بـتوقع تراجع
قدار  40مـليار دوالر ,وهـذه التقـديرات ستـتضاعف ,الريب ,في شـهر األيـرادات 
ـكنـها أن نيـسـان (ابريل) احلـالي. و أضافت مـصـادر روسيـة رسمـية ,أن روسـيا 
ـدة تـصل الى  6سـنـوات, تـتـعـامل مع أسـعـارا بـحـدود  30-25دوالرا لـلـبـرمـيل و
ـكنـهـا تـعويض نـقص عـوائـدها ,عن طـريق سـحب األموال من وانـها ,أي روسـيا ,
صـنــدوق الــثـروة الــوطـنــيــة (صـنــدوق سـيــادي) يــحـتــوي عـدة مــئــات من مـلــيـارات

الدوالرات.
دول االوبـك هي األخرى ,ستـعاني عـجزا مـعتبـرا في موازنـاتهـا وخسـائر مـالية لن
يـكـون بـاألمكـان تـعـويـضـها بـزيـادة صـادراتـها الـنـفـطـية ,امـا لـعدم اقـتـدار حـقـولـها
النـفطـية التي تـعمل بـطاقاتـها الـقصوى ,أو لـصعوبـة احلصول عـلى زبائن جدد في
ـعــروض نـفـطي فــائض مـنــذ عـدة أشـهــر. فـضال عن الـســعـوديـة, ســوق مـتـخــمـة 
األمـارات والعـراق وحدهـما ,تتـوفـر فيـهمـا الـقدرات عـلى حتقـيق زيـادات كبـيرة في

األنتاج تعوض جزءا من خسائرهما في عوائد النفط.
أمن من اخلـسـائر ,فأقـتـصادهـا يـعتـمـد بنـسـبة الـسعـوديـة هي االخرى لن تـكـون 
 %65عـلى النفط  ,ولـضخامة انـتاجها ( 9,7مـليون برميل) ,سـتنخفض مـداخيلها
بنسب عالية. كما ان القيمة السوقية ألسهم شركة أرامكو تراجعت بشكل كبير منذ
ـواجـهـة خـسـائـر مـبـيـعات الـنـفط ,أعـلـنت أالسـبـوع األول من األزمـة. وفي مـحـاولـة 
ـملكـة خطتـها لـرفع االنتاج الى ( (12,3مـليون بـرميل في شـهر ابريل ,كـما أقرت ا
اضي ,تخـفـيضـا في موازنـتـها لـلـعام احلـالي بـنسـبة   %5و كـذلك في األسـبـوع ا
امكـانية سحب األموال من صندوق األسثمـارات العامة (صندوق سيادي). كل هذه
مـلكـة في مـركز قـوي جتاه األزمـة و ان طال أمـدها. و يـعتـقد األجراءات سـتجـعل ا
مـلكة ,وأهـمها شـاريع التـنمـوية الـكبيـرة التي بـدأتهـا ا مراقبـون اقتـصاديـون بأن ا

خطة رؤية  , 2030ستتأثر حال استمرار األزمة لفترة طويلة.
الـعــراق سـيـكـون ,ولالسـف من أبـرز اخلــاسـرين في األزمــة احلـالــيـة رغم انــتـاجه
( (3,5مـلـيــون بـرمـيل يـومـيـا و امـتـالكه الحـتـيـاطـاتي ضـخم ( 153مـلـيـار بـرمـيل)
وقـدرته على رفع األنـتاج الى  4ماليـ برميل ,أال ان اعـتمـاد اقتـصاده شبـه الكلي
على األيرادات النفطية بنسبة  , % 93-90ستلحق موازنته العامة بخسائر فادحة
وازنـة الى قرابة الـنصف. يضاف الى ذلك مـديونية سـابقة وأزمة ترفع الـعجز في ا
اضي ,حـ اندلعت سيـاسيـة و اجتـماعـية مـتواصـلة مـنذ شـهر اكـتوبـر في العـام ا
تـظــاهـرات جـمــاهـيـريـة واســعـة (سـمـيـت بـثـورة اكـتــوبـر). وتـزداد صــعـوبـة الـوضع
سـتقـبلـية أو األقتـصادي الـعراقي مع عـدم وجود صـندوق سـيـادي لألستـثمـارات ا

للطوار . 
ـتحـدة سـتكـون هي األخـرى طـرفا خـاسرا  ,فـشركـات الـنفط الـصـخري الواليـات ا
فـيـها ,والـتي اصـبـحت تـنتج   4ماليـ بـرميل يـومـيا ,سـتـكون مـرغـمـة عـلى ايـقاف
نشـاطاتها وذلك ألرتفاع كـلفة انتاج البـرميل الواحد فيها ,عـليه ستكون عاجزة على
تسديـد ديونـها لـلبـنوك والـتي تبـلغ ملـيارات الـدوالرات. وحتى الـشركـات التي تـنتج
الـنـفط التـقـلـيدي ,لن يـكـون بـوسعـهـا أن تـعـمل بربـحـيـة مع أسـعار مـتـدنـية الى 25
دى القصير ستجنيها أميركا من خالل دوالرا .ورغم ذلك كله ,فهـناك فوائد على ا
شـراء كمـيات كـبيـرة من الـنفط الـرخيص لـتمأل بـها مـخزونـاتهـا السـتراتـيجـية. وفي
ـؤسسـات األقـتـصـاديـة واألسواق سـيـاق األعـتـراض على اخلـسـائـر الـتي حلـقت بـا
ــالــيـة ,دعـى بـعـض الــسـاســة األمــيــركــان الــرئــيس تــرامب الى عــقــد حتــالف مع ا

واجهة األزمة النفطية وتبعاتها األقتصادية. السعودية ,دون دول األوبك األخرى 
يـتضح من الـتـلخـيص آنف الـذكر ,ان جمـيع أطـراف األزمـة الـنفـطـيـة- األقتـصـادية
سـتصيبها خسائر مالية ,وان الـوضع احلالي هو خاسر-خاسر للجميع  ,وان على
اطـراف أألزمـة مـراجـعة حـسـابـات الـربح واخلـسـارة قـبل وضع خـطـطـا مـسـتـقـبـلـية
ينـبغي أن تتالفى اخلـسائر وحتـقق اكثر األربـاح. ويبدو أن األطـراف أو الدول التي
ـتـفاقـمة ,قـد اعـادت النـظر في ـطاولـة في حتـمل األزمـة وخسـائـرها ا راهنت عـلى ا
مـواقفـها فدعت ,اثـر اقتـراح اميركي ,الى اجـتماع طـاريء جملمـوعة األوبك بلس في
ناقشة تخـفيضات هائلة في انتاج النفط يوم اخلميس  , 9/4أبدت فـيه استعدادها 
ي تـتراوح من (  (15-10مـليون برميل ,تـمثل حوالي ( (%15-10من الـطلب العا
لـلنفط. ورغم ان األجتـماع األخير ,والـذي عقد عـبر األنترنت ,لم يـتمخض عن اتفاق
جـديـد ,فـانه عـلى أألقل يـبـشــر بـانـتـهـاء حـرب أسـعـار الـنــفط الـتي احلـقت خـسـائـر
ليـارات لكافـة الفرقاء ,في وقت تـكون كافـة دول العالـم بأمس احلاجـة الى حشد بـا

ي كوفيد-.19 واجهة الوباء العا طاقاتها و ثرواتها 
يــقـيــنــا أن الـدرس الــذي تــعـلــمه اجلــمـيع ,أن أســعـار الــنـفط
وجتـارته شـأنــهـا شـأن الـنـفط  ,قـابـلـة لالشـتـعـال حـ يـسـاء
اسـتـخـدامـهـا ,و ان الـعـبـث بـهـمـا كـمـا الـلــعب بـالـنـار يـحـرق

الالعب واجلمهور على حد سواء.         

لــكم وألحــبــائـكم! ال تــنــسـوا أن
حتــافــظـوا عــلى مــســافــة آمــنـة
أثــنــاء  egg fight وتــغــســلــوا

عمول". يديكم قبل تناول ا
وكـانـت هـيـفـا قــد أحـدث ضـجـة
بـــظــهــورهــا في كــلــيب إلــيــســا
اجلـــديــــد  والـــذي جــــمع األمل
ـثـابـة دعـوة والـتـفــاؤل وكـان 
إلى احلــــيــــاة مــــجــــدداً رغم كل

الصعوبات.

وكـمـان)من كــلـمـات شـادي نـور
أحلــان مــحــمـــد يــحــيى تــوزيع
إلهـامي دهيـمـة والفـيـديو كـليب

من إخراج إيلي رزق الله.
ـطـربـة هـيـفـاء الى  ذلك هـنـأت ا
وهبي متـابعيهـا عبر صفـحتها
اخلــــاصــــة عــــلـى أحــــد مــــواقع
نـاسبة التـواصل اإلجتـماعي 
عــيـد الــفــصح اجملــيــد وكــتـبت
ـوقـع الـفن (فـصح مـجـيـد وفـقـا 

الـلبنـانية هـيفاء وهـبي بجانب
بــــــعـض مـن أصــــــدقـــــــائـــــــهــــــا
وجـــمــهـــورهــا اخلـــاص أيــضًــا
ويبـدأ الكليب بـجملة:( مـنتباعد

اليوم وبكرا منرجع أقرب).
وذكرت اليسا في نهاية الفيديو
ـــيـــزانـــيـــة الـــتي كـــلـــيب أن ( ا
وضـعت لهـذا الكـليب  الـتبرع
بها من قبل اليسا وفريق العمل
للـخيـر). وأغنـيـة (هنـغني كـمان

 بيروت - الزمان 
ـطربة اللـبنانيـة اليسا طرحت ا
أغــنــيــة جــديـــدة  عــلى طــريــقــة
الـفيـديو كـليب بـعنـوان (هنـغني
كــمـــان وكـــمـــان) وتـــأتي فـــكــرة
الــفـيــديــو كــلــيب عــلـى طــريــقـة
(الـفــيــديـو اجلــمــاعي عن بــعـد)
تــفــيــذا الجـــراءات الــوقــايــة من
فــيــروس كــورونــا وتــظــهــر مع
ـــطــربــة الــيـــســا في الــكـــلــيب ا

رغم انني اقتنـيت هذا الكتاب 
مـنــذ اكـثــر من سـنــة  اال انـني
عـــــكـــــفت عـــــلـى قـــــراءته االن .
مـدفوعـا برغـبة االسـتزادة  من
جــهــة  والــتــصــرف بــوقت قــد
يـكون فـائضـا عن احلـاجة  من
جـــهـــة اخـــرى .  ومـــادام االمــر

كذلك  اقدم تعريفا بالكتاب .
—UON½ô« 

عــنـــوان الــكــتــاب : االنــهــيــار..
اآلمـــال الــــكـــبـــيــــرة والـــفـــرص

الضائعة في العراق .
ا سكاي. ؤلف : ا ا

الناشر : دار الرافدين اللبنانية
 ودار سطور العراقية .

سنة الصدور : 2016
عدد الصفحات  537صفحة .
ـتـرجم : الـعـراقي قيـس قاسم ا

العجرش.
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خـبـيــرة بـريـطـانــيـة في شـؤون
الشرق االوسط .

ولـــدت فـي بـــريــــطـــانــــيـــا عـــام
.1968البـويـن بـريـطـانـيـ  ام
مسيحية  واب يهودي روسي

االصل .
عــمـلـت في الـســنـوات .. 2003
 2010مــســتــشــارة ســيــاســيــة
لـقـيـادات اجلـيش االمريـكي في
الــعـــراق ويــبــدو ان ســيــرتــهــا

متخمة  ان صح القول .
 .bI² «  

انــطـلـق من ان الــزمــان الــغـراء
تـــصـــدر الـــكــــتـــرونـــيـــا بـــاربع
صــفــحــات  اخــتـصــر الـى حـد
كـبــيـر  في عـرض الـكـتـاب  او

ـكن ان اســمـيه تــعـريـفـا  مـا 
اقـدم من خـالله طـبــقــا مـقــبـوال

لدى القار .
ودائـمـا  يـوفـر الـتـقـد ضـوءا
ؤلف التوصل ا يـريد ا كاشفا 

اليه من نتائج .
ـــــؤلــــفـــــة في فـــــمــــاذا قـــــالت ا

ها? تقد
ـذكـرات تـقص جتـربـتي  هـذه ا
في الـــعـــراق حـــ اســـتــجـــبتُ
لطلب حـكومي بريـطاني يبحث
عن متطوع للعمل على اعادة
بناء العراق بـعد سقوط النظام

السابق ...
كـتـاب االنـهـيـار  هـو بـبـسـاطـة
قـصـة رجـال ونـسـاء  عـراقـيـ
وامــيـركـيــ انـاس عـاديـ او
متميزين  رسـمي او شعبي
 الـذبن كـافـحوا من اجـل صنع
هو حياة افضل .. هـذا الكتاب 
تقدمة مني لـبالد كسيرة وقعتُ

شخصياً في حبها ..
ـفاتيح  ومع ان التـقد يـقدم ا
الـــعـــديـــدة لـــدخـــول فـــضــاءات
الـكــتـاب  فـان نــهـايـة الــتـقـد
تــــبـــدو مـــؤثــــرة  ومـــحــــمـــلـــة

بالتشاؤم .
ـؤلـفـة : ان مـا حـدث اذ تـقــول ا
في الـــعـــراق  يـــهم بـــالـــدرجــة

االولـى الــعـــراقــيـــ انــفـــســهم
الــذين يـتــطــلــعـون الـى غـد اقل
لـيوصـلهم الى بـصيص قتـامة 

من النور.
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الــكــتـاب ضـم فـصــوال تــتــطـرق
ــوضـوعــات عـديــدة ذات صـلـة

بالوجود االمريكي االحتاللي.

لكنـنا  اتساقا مـع ما هو متاح
من مساحة نـشر نذهب الى ما
ــــكن ان نــــســــمــــيه خـالصـــة
ـا تــريـد لـلــكـتــاب. او خالصــة 

ــؤلــفـة ــؤلــفــة ان تـقــوله . فــا ا
كــانت عـلـى تـمـاس مـع قـيـادات
عـسكـرية امـريكـية في الـعراق .
وحضرت اجتماعات ذات طابع
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بغداد

عبد األمير احلمداني

∫pMÐ

ركزي اجناز سبعة طوابق من مبنى البنك ا
عمارية الراحلة العراقي اجلديد الذي صممته ا

Íœ«bI*« rþU  ∫d¹uBð .. زها حديد
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ــتــمــثــلـة الــفن الــتــشــكــيــلـي ا

بالرسم والنحت واخلزف. 
وأكـد مــديـر عــام الـدائــرة عـلي
عويد العبادي في بيان اطلعت
عليه (الزمان ) امس (استعداد
الـدائـرة  لـتنـفـيـذ الـنصب وفق
مـكنة عـاييـر الفـنيـة ا أعـلى ا
فضالً عن تنظيم معارض لهذه
األعـمـال الـفنـيـة وإشـراكـها في
ـــســـابـــقـــات الـــتـي ســـتـــقــام ا
الخـتـيار الـنـصب ألهم االعـمال
الـتي تـوثق مـرحــلـة مـهـمـة من
تاريخ الـعراق) مـشيراً إلى أن
(الـــفن هـــو الـــصـــفـــحـــة الـــتي
ــبــذولــة ســتــخــلـــد اجلــهــود ا
والــتي سـاهــمت بـحـفظ اآلالف

من األرواح).

ـبادرات اإلنسانية واألمنية وا
ألهل الـــعــــراق في مـــكـــافـــحـــة
الــفــايـروس من خالل اجــنـاس
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أوعز وزيـر الثـقافـة والسـياحة
واآلثار  عبد األمـير احلمداني
إلـى مالك الـــــــوزارة الــــــفـــــــني
باالستعداد إلقامة نصب يوثق
ـعـركـة الـتي خـاضـهـا أبـطـال ا
الــكـوادر الــصــحـيــة واألمـنــيـة
والـشـعـبـيـة في مـكـافـحـة وبـاء
ــــســـتـــجــــد  بـــعـــد كـــورونـــا ا
انــتـهـــــــــاء األزمـة ومــكـافــحـة

الفايروس.
وتنفيذاً لتوجيهات احلمداني
دعـت دائــرة الــفــنــون الــعــامــة
الـفــنــانــ الـتــشــكـيــلــيـ الى
تـوثـيق اجلـهـود الكـبـيـرة التي
بذلت من قبل الكوادر الصحية

حيا الله الصــدوا كورونا        هال بالهبّوا يحمونا
وما دام انتم خــــــــطنا األول       شحدها توصل كورونا

××××××
هال باصحاب الغيرة           حتدى شما يكون مصيره
يتنقل من ديره لديره         شحدها توصل كورونا

××××××
هذا العراقي األصيل         أبن اجلبل والنخيل

مابـــــدلنـــــاهـــــم تبديــــل         يشحدها توصل كورونا
××××××

أحنا النوارس احنه         أبد ما تذلنا احملنه
األصعب منها اجتزنه          شحدها توصل كورونا
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ال شارك في مسـلسالت عدة مـنها :  ا
الــقــضــيـة  238و ــوصــلي  عــثــمــان ا
ـوائــد في مـديـنــة الـقـواعـد و اشـهى ا
االنـصـاف في مـسائـل اخلالف و ذئاب

الليل اجلزء الثاني .

الــعـمــود الـفــقـري و تــضـعه في عــزلـة
تامة.. ظل عـلى اثرها حـبيس البيت ال

يفارقه اال لزيارة طبيب..
ومـن اهم اعـمــال الـراحـل  فـيــلم االيـام
الـطويـلـة و مـسـرحـية الـدبـخـانـة .كـما

الــفــنــان مـحــمــد شـكــري جــمــيل لـدور
ـدن الـبـطـولـة في مـسـلـسل حـكـايـات ا
الـثالث..  لــيـقـدم بــعـده الــعـشـرات من
ــهـمــة مـثـل نـزف جــنـوبي.. االعــمـال ا
حفـيظ.. انا واجملـنون.. فـوبيـا بغداد..
مـيم مـيم.. الـسـيـدة.. الـبـقـاء علـى قـيد
العـراق و فيلم سـر القـوارير.وكانت له
جتــارب في مــصــر حــيث خــاض عــدة
اعــــمــــال مـــــثل الــــزيــــبـق..الــــســــهــــام

ارقة..قضاة عظماء.. ا
مثل وكانت االوساط الـفنية قـد نعت ا
كامل ابـراهيم وحـسن عـبد الذي غـيبه
ــاضي  بـعــد رحـلـة ـوت اخلــمـيس ا ا

رض.. طويلة مع ا
مثل ونعت نقابة الفنـان العراقي ا
حــسن الـذي  قـدم الـعـديـد من االعـمـال
ــســرح  االذاعــة بـــ الــســيــنـــمــا و ا
والـتلـفزيون قـبل ان تـبعده اصـابة في
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ــمـثـل كـامل نــعت االوســاط الــفـنــيــة ا
وت امس االحد ابراهـيم الذي غـيبـة ا
هله كثيرا وبعد اثر مرض عضال لم 
اول جــلــسـة مـن الـعـالج الـكــيــمــيـاوي
.ونـعـته نقـابة الـفـنانـ الـعراقـي في
بــــيـــــان اطــــلــــعـت عــــلــــيـه (الــــزمــــان)
ولـى أن يتغمده بواسع امس(سائلة ا
رحـــمـــته وأن يـــلـــهـم ذويه ومـــحـــبـــيه
وزمالئه الـصـبــر والـسـلــوان) مـشـيـرة
الى ان (الـراحل فـنان صـاحب حـضور
بـارز على الـشـاشة مـنذ بـدايـته عنـدما
كـان طـالـبـا  سـنـة  1997وبـعـدهـا قـدم
الـــعــديـــد من االعـــمـــال واســـتــمـــر في

سرح). التلفزيون والسينما وا
ـــثل عـــراقي شـــاب بــدأ و ابـــراهـــيم 
مشواره الفني عام  1997ح اختاره
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تـواصل مـلـتـقـيـات فنـيـة بـعض من فـعـالـيـاتـهـا دعـمـا حلـمـلة
(خلـيك في البيت).ومؤخرا وفي إطـار التواصل اإللكتروني
في ظـروف احلـظـر الـصحـي وضـمن خـطـة أمـانـة الـشؤون
لتقى اإلذاعي الثـقافية الحتـاد االدباء والكـتاب استضـاف ا
ـوسـوي لـلـحـديث عن  ( ي صـبــاح ا والـتــلـفـزيـوني االكـاد
ضـمـون في صـنـاعـة الـفـيـلم الـوثـائقي) فـاعـلـيـة الـشكـل وا
ـلـتـقى و أمـانة الـشـؤون الـثـقـافـيـة الحتاد وعـلى صـفـحـتي ا
ـلتـقى (عن بعد) ـشاركة اعـضاء ا االدباء في (فـيسـبوك) 

بارائهم ومداخالتهم .
سرح عرض وفي السـياق نفسه يواصل صدى الـسينما وا
االفالم على صـفـحـته في (فيـسـبـوك) في السـاعـة التـاسـعة
من مساء كل يوم  حتت شعار (شوفنا بالبيت)..ومن الفالم
الــتـي  عــرضــهــا  فــيــلم (الــوصــول ) اخــراج مــصــطــفى
اجلـنابي..وفـيلم ( (DNAاخـراج وثاب الـصكـر وفيلم (الى

. اشعار اخر) اخراج عمر ياس
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ســـيــاسي وعـــســـكــري .  اال ان
مـشـاعـرهـا تـتــغـلب عـلى مـاهـو
ــشــاعــر  مـــطــلــوب مــنــهــا. وا
والـــعــــواطف حتـــديـــدا  قـــد ال
تــتــواءم مع مــوقف مــوضـوعي
مـطـلوب . فـتـحت عـنوان ( مس
بـيـل ثـانـيـة)  تـقـول الـبـاحـثة :
كـيف انـتـهى بي االمـر ان العب
هـذا الدور ? كـنت مـازلت اشـعر
باالرتـباك من االضـطالع بهـكذا
وظيفـة . لقد جـئت للعراق وفي
قلـبي نيـة ان اقدم االعـنذار الى
الشـعب العـراقي عن االحتالل .
لـكـنـني  اآلن   اجلـس مثل اي
اداري اسـتعـمـاري في مـكتب ..
هــــذا االعــــتــــراف يــــفــــصح عن
عاطفـة تتفاعل ايـجابا  مع ما
تـــكـــنه قـــطـــاعـــات واســعـــة من
الــشـعـب الـعــراقي ازاء احـتالل

اجنبي لبالدهم .
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ـــؤلــــفــــة تـــتــــوصل الى لـــكـن ا
استـنتـاج صحـيح تمـاما  ح
تــــقــــول : ان الـــتــــاكــــيـــد عــــلى
الــهـويـات الـفـرعـيـة  جـاء عـلى
حــســاب بــنــاء هــويــة عــراقــيـة
شــامــلــة . ولم يــكن احــد يــدرك
ــكن ان مــدى الــكــارثـــة الــتي 
جتــلــبــهــا هـذه الــقــضــيــة عـلى

مستقبل العراق .
الباحثة التقت مع نخب عراقية
سياسيـة وثقافيـة  بعضها من

طاقم النظام السابق .
ـركز وبـعـضـهم مـنـشـقـون عن ا
وبــعـضــهم مـن قــادة االقـلــيم 
استمعت ..وناقشت .. ودونت.
وحـ كانت فـي لقـاء عـشاء في
فـــنــــدق روتـــانــــا بـــاربــــيل مع
مـسـؤول عـراقي رفـيع  اقـام في
خلـــصت مــشـــاعــرهــا االقـــلــيم 
بــاالتي لـقــد شــعـرت بــالــدمـوع
وهي ترغب بالنزول من عيني .

فاشحت بعيدا..
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وفي اخــر سـطــر من الــكــتـاب 
تـنـهي لـقـاءهــا مع الـشـخـصـيـة
الــعـراقــيـة  وتــنــهي الـكــتـاب 
بـــالــقــول : وعــنـــدمــا غــادرنــا 
مضينا صامت الى وجهتنا.
غــيــر ان الــصـــمت في احــيــان
كـثــيــرة  يـعــبـر عـن ضـعف في
مواجهة احلقـائق . لكنها  قبل
ذلك  تـــفــصح عـن حب عـــمــيق
للعراقي  حـ تصف حالتها

بعد مغادرتها العراق :
انـــــا االن اعــــيـش مــــثـل امــــراة
ـنفى  ابـدأ يومي عـراقيـة في ا

بتسقط اخبار العراق . ا سكاي ا غالف الكتاب
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كامل إبراهيم حسن عبد 
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