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الـــروايــة من وجــهــة نـــظــر الــبــعض
حتتاج الى التـأني والتأمل والـكتابة
ــــدروســـة حـــتى تـــصـــبح ســـرديـــة ا

ناضجة متكاملة فنيا وجوهريا!
االن الـــروايـــة اصــــبـــحت في رفـــوف
ـكــتـبـات ونـزل الــرابط االلـكـتـروني ا
لـهـا لــذا وجب ان تـقـرأ اوال وهي من

الـروايات الـقـصـيرة الـتي ال تـتـجاوز
 70صـــفــحـــة ومن ثم اعـــطــاء الــرأي
النـقدي عنـها - وهـذا ما سـوف نقوم
به الحـــــقــــا- لــــكــــنـــــني وانــــا اقــــرأ
الـــصــــفــــحــــات االولى مـن الــــروايـــة
احسست بالسارد موفق باجلمع ب
(التوثيق واخليال) كما ان احلوارفي

ــثـــقـــفــون اصالح ان لـم يــتـــجــاهـل ا
وسطـهم بـينـما يـقدمـون التـضحـيات
لالصالحـــات الــتي تـــهم كل الــنــاس!
وكانت لـنـا (نحن الـصـحفـيون) وقـفة
احــتــجـاجــيـة ضــد الــسـلــطــة وتـدعم

تظاهرين. مطالب ا
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الــــرسم والــــقــــصــــيــــدة واالغــــنــــيـــة
ــســرحــيــة والــقــصــة الــقــصــيــرة وا
ــكن ان تــكـــون مــنــاســبــة ـــقــال  وا
لـلـتـعـبـيـر عن هـذه االنـتـفـاضـة ألنـهـا
ـواكـبـة انـفـعـاالت ســريـعـة ومالئـمـة 
االحـــداث والــــتــــطــــورات والــــصـــور
كـن ان نفهم عدم االنسانـية بيـنما 
قـــدرة الـــروائي عـــلى كـــتــابـــة روايــة
تـواكب االحداث لـذلك تـتـأخر احـيـانا
الـروايــة عن مـواكــبـة االحــداث حـتى
تصبح تـلك االحداث في ذمـة التاريخ
يـخـرج لــنـا الـروائي بـرؤيــته الـفـنـيـة

لالحداث التاريخية.
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ـطـعم الـتـركي) روايـة (الـهـبــوط من ا
لـلـروائي مـشــتـاق عـبـد الـهـادي الـتي
تـزامنت كـتـابـتـها ونـشـرهـا مع االيام
ــتالحــقـــة لــلــحــدث (الـــتــظــاهــرات ا
واالنــتــفــاضــة) قــد تــكــون من أســرع
االعــمــال الــروائــيــة في هــذا اجملــال!
الــبــعض عــبــر عن عــدم رضـاه قــائال
(بـهذه الـسـرعـة) والـبـعض حـتى قبل
قراءة الروايـة اعطى توصـيفا قـاسيا
للـروايـة (غيـر نـاضجـة) والـسبب ألن
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الرواية  يـتصف بالـفنيـة ويقترب من
السـيناريـو  (نص الصـورة) اكثر من
(نص الـــكــتــابــة ) حتـس وانت تــقــرأ
ـــــــطــــــــعم الــــــــروايـــــــة كــــــــأنـك فـي ا
ـقــطع من الــتــركي!وانــقل لــكم هــذا ا
الـــروايـــة"حـــيـث أجـــتـــمـــعت فـــيه كل
االديـــان والـــطـــوائف والـــقـــومـــيــات
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ال توجـد خيارات كـثيـرة امام الطـبقة
السياسية جتعلها تناور وتماطل في
تـظاهـرين االساسـية تلـبيـة مطـالب ا
والــتي تــخص مــواصــفــات اخــتــيـار
ـضي في ـؤقت) وا رئـيس الـوزراء (ا
تعـديل قـانون االنـتخـابات والـغاء او
ـــســتـــقـــلــة ـــفــوضـــيـــة ا تـــغـــيــيـــر ا
لالنـتـخــابـات واذا كـانت الـنـيـة عـدم
ـطالـب فـالوجـه الثـاني تـنـفـيـذ هـذه ا
سيكون قبيحـا وهو  استخدام القوة
والـعـنف ألنــهـاء االحـتـجـاجـات وهـو
االمـر االصـعب لـلـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة.
ويـــبـــدو انـــهـــا بـــدأت بـــاســـتـــخــدام
االحـتـمـال الــثـاني وذلك بـأسـتـهـداف
ـتــظـاهـريـن قـرب جـســر الـسـنك من ا

! قبل مسلح ملثم
ÊuHI¦*«Ë  UłU−²Šô«

نـحـاول هنـا ان نـرصـد ونـحـدد موقع
ـثقف ودورهم في مفهوم الـثقافة وا
التظـاهرات او االنـتفاضـة الشعـبية
ان اول مـن يـــــنـــــادي بـــــاألصـالح هم
ـلكـون من وعي عـميق ـا  ثـقـفون  ا
ـلــكـون ادوات ــشـاكل اجملــتــمع و
الــتـعــبـيـر عــنـهــا واذا كـان االصالح
احــيــانـا يــبـدأ تــأثــيـره عــلى احلــيـاة
الـيـومـيـة (االقـتـصـاد) فـهـذا االصالح
يــحــتــاج الـى (االصالح الــســيــاسي)
ومن هــــــنـــــا تـــــنـــــفــــــذ االصالحـــــات
(االجــــتــــمـــــاعــــيــــة) ولـــــعل االصالح
(الـثقـافي) يـأتي في الـتـرتـيب االخـير
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قـررت وزارة الـتــعـلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمي تــمـديـد الـسـقف الـزمــني لـلـتـسـجـيل
عاهد ـقبول من االدوار األول والـثاني والثـالث في اجلامعـات وا بـاشرة للطـلبة ا وا

احلكومية.
وقالت الوزارة فـي بيان امس انه (
تـمــديـد الـســقف الـزمـنـي لـلـتــسـجـيل
ـقــبــولـ من ــبـاشــرة لــلـطــلــبــة ا وا
االدوار األول والـــــثـــــانـي والـــــثـــــالث
واالعتراضات ولكافة الـقنوات للسنة
الـــدراســـيــة  2019/2020 ولـــغـــايــة
نــــهـــايــــة الــــدوام الـــرســــمي الــــيـــوم
اخلــمـــيس). وتـــرأس الــوزيـــر قــصي
الـسـهـيل اجـتـمــاعـاً جملـلس الـتـعـلـيم
ــنــاقـــشــة زيــادة اجلــامـــعي األهــلـي 
الـطــاقـة االســتـيــعـابــيـة لــلـجــامـعـات
والكـليـات األهلـية كـافة وبـنسـبة مـئة
ـقـبـولـ ـئـة  ومـضــاعـفـة أعـداد ا بـا
ـــنــحــة اجملـــانــيــة من ضــمـن قــنــاة ا
ـشـمـولـ بـقـنـوات ذوي ـتـقـدمـ ا ا
الـشـهـداء وااليـتـام والـدخل احملـدود
ومـنتـسـبي احلـشـد الـشـعبـي. وكانت
ـية قـد اعلنت منظـمة الـيونـسكو اال
عن مــحــافـــظــة ذي قــار اقل الــتــزامــا
بـالـدوام الـرسـمي لـلـمـدارس مـنذ 25
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ــــنـــظــــمـــة فـي تـــقــــريـــر ان وقــــالت ا
(مـحـافــظـات االقــلـيم الـثالث ومــعـهـا
نـــيــــنـــوى وكــــركـــوك وصـالح الـــدين
وديالى واالنبار حققت التزاما بدوام
ئة وبغداد 86 الدارس بنسبة مئة با
ـئة) ,مشـيـرا الى ان (ذي قار االقل با
ـئة و ثم ب احملـافظـات بنـسبة  4با
ـئة ـئة و مـيسان 12با البـصرة  6با
ـئـة ـئــة و بـابل 16بـا ـثـنى 13بـا وا

الـبالد من عـنق الــزجـاجـة بـعـيـدا عن
الـفــئـويــة واحلـزبـيــة). وأنـهت وزارة
الــتـــربــيــة جــمـيع اســـتــعـــداداتــهــا
الجــراء امـتــحـانـات نـصــف الـسـنـة
ـــؤمـل اجــــراؤهــــا بـــدايـــة الـــعــام ا
ــتـحــدث الــرسـمـي ـقــبـل. وقـــال ا ا
بــــاسـم الــــــوزارة حــــــيـــــدر فــــــاروق
الــــســــعــــدون في تـــصـــريح امس ان
ـــديــريـــة الـــعــامـــة لالمـــتــحـــانــات (ا
والتـقـو اكـمـلت جـمـيع االجـــراءات
الــفـنــيــة والـلــوجــسـتــيــة الــخـــاصــة
بـــــاجـــــراء امــــتـــــحــــانـــــات نــــصـف
الـــســــنـــة لــلـــعــام الــدراسي - 2019

2020 الفــتـا الــنــظــر الى ان (االعالن
عن موعد اجراء االمتـحانات وحتديد
الـعـطـلــة الـربـيـعـيـة قــريـبـا بـعـد عـقـد
اجـتــمــاعـات مــوسـعــة مـع مــسـؤولي

الوزارة بهذا الصدد).
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واضـــــاف ان (الـــــوزارة ســـــتـــــطـــــبق
السياقات االمتحانية نـفـسـهـا لــكــل
ــــــــــــــدارس عـــــــــــــام بـــــــــــمـــــــــــنــح ا
ـــــديـــــريـــــات صالحـــيـــة حتـــديــد وا
الــجـــدول االمــتـــحــانـي مــع الـتــقـيـد
بــالــجــدول الـــذي سـيـحـدد الحــقــا
النه غــيـــر  مــــركـــــزي ويــــحــــدد مـن

خــالل الــــلــــجــــان االمــــتــــحــــانــــيــــة
ـــدارس الـــتــابــعــة ــديـــريــات وا بــا
لـكـل مــنـهــا) واوضح السـعدون انــه
( الـتـنـسـيق مـع مــديــريــات تـربـيـة
شترك بـغـداد واحملافـظات للتـعاون ا
من اجل اجناح سيـر االمتـحانات مـع
التأكـيد عـلى نشر أجــهـزة الـتشويش
اخلـــاصـــة بــالـــغش االمـــتـــحـــاني في
ــراكـز االمــتـحــانــيـة لــلـحــفــاظ عـلى ا
شفافية سيرهـا بشكل طبيعي) وتابع
ان (الـوزارة ومــديــريـــتـي الــتــقــويـم
واالمـــتـــحــانـــات والــتــعــلــيم الـــعــام
واالهـــلـي واالجــــنـــبـي نــســـقــتــا مـع

ــــئـــــة و كـــــربالء 52 وواسط 27 بـــــا
ئة ثم القادسية ئة فالنجف 56 با با
ـعاهد ـئة). وتشـهد الـكلـيات وا 61با
في بغداد واحملـافظات بـاضراب شبه
تـام عن الـدوام بــعـد دعـوات اطــلـقـهـا
عتصم في ناشطون للتضامن مع ا
ــســانــدة اسـر ســاحــات الـتــظــاهــر و
الـــضــــحـــايـــا الـــذي ســــقـــطـــوا خالل
االحـتـجـاجـات  ,حـيث اغـلــقت بـعض
ــدارس ابـــوابــهــا واضـــراب طــلــبــة ا
الكليات عن الدوام . وقال ناشطون لـ
(الـزمــان) امس ان (اضــراب الــطـلــبـة
ــوظـــفــ عن الـــدوام جــاء وبــعـض ا
ـسـانـدة اجلـمـاهـيـر احملـتـشـدة الـتي
خـرجت ضـد احملاصـصـة والـطـائـفـية
واستـشـراء الفـساد) ,واكدوا ان (هذا
االضراب والـعـزوف عن الـدوام اسهم
بــأنـضــمــام شـرائـح اخـرى لــصــفـوف
احملــــتــــجــــ لــــزيــــادة زخم احلــــراك
ــطـــالب الـــشـــعــبـي حــتـى حتـــقــيـق ا
ـشــروعـة) ,الفـتـ االهـتـمـام الى ان ا
(طلبة كليات في احملـافظات الشمالية
والغـربيـة اعلـنـوا عن مقـاطعـة الدوام
دعمـا السـر الـضـحايـا الـذين سـقـطوا
ــــــاضـــــيــــــة) واوضح خـالل االيـــــام ا
ـوقف حتـقق الـنـاشـطون ان (وحـدة ا
ضغـطا عـلى السـياسـي لالسـتجـابة
الــسـريــعــة لــلـنــقــاط الـرئــيــســة الـتي
حـددهـا احملــتـجـون والــتي تـصب في
اصالح الــــوضع الــــعــــام واخـــتــــيـــار
شـخصـيـة وطـنـيـة قـادرة عـلى اخراج

ــديـريــات الـعـامـة لـلتـربـيـة وجـهاز ا
االشــراف الــتـربــوي واالخـتــصـاصي
ـــــحــــــافــــــظـــــات لـــالشــــــراف فـــي ا
ــــبــــاشــــر عـــلى االمــــتــــحــــانــــات ا
ــتــابـــعــتــهــا عــن كـــثـب لــلــوقــوف
شـكالت التي قـد تـواجـه على ابـرز ا
الطلـبة اثــنـاء تأديـة االمــتـــحــانــات
االمـــر الـــذي سـيــحـقـق الـشــفـافـيـة
في ســيـــر االمــتــحـــانــات) مــؤكــدا ان
(الـفــضـائــيـة الــتـربــويـة بــاشـرت بث
دروس تـوجـيـهـيــة من أجـل مـراجـعـة
ـقـرر ادخـاله ضمن ـنـهاج ا واكمـال ا

امتحانات نصف السنة). 

لتكـون من خالله أيقونـة تضج باالف
االلـوان وجتـعل الــوطن اكـثـر بـريـقـا
ـطـعم الـتـركي الـبـنـايـة وأجـمل انه ا
الـتي قـصـفـهـا الـتـحالـف الدولـي عام
 2003 وظــلت مـهــمـلــة تــبـنت احالم
شـبـاب ثـورة تـشـرين احلـانـقـ عـلى
هـــدر ثــروات الــبـــلــد مــســـألــة إعــادة
تأهـيله لـيكون مـجسـما لـوطن تريده
في تلك البـناية جتـمع واعتصم االف
الــــشـــبـــاب والـــشـــابـــات وقـــرروا أن
يـــصـــيـــروه وطـــنـــا
بــديـال وحــدث ذلك
ولـــكن في حلـــظــة
من الــــزمـن قـــررت
الـــــســــلــــطــــات أن
تفض االعـتـصام
أقــتــحـمـت قـوات
مكـافـحة الـشغب
ــــــــــــــكــــــــــــــان ا
وانتشرت بيننا
حـــــــــــــــاالت مـن
الــــــــــــهــــــــــــلـع
وانــــســـحــــبت
ووجدت قدمي
تـقـوداني الى
إحــــــــــــــــــــــدى
ــقـابــر.. هل ا
تراني قـتلت?! ال اعرف
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التاريخ. تظاهرين (جبل أحد)  طعم التركي الذي أطلق عليه ا جانب من ا

دون تــقــد تــفــاصــيل.وقــبل يــومـ
فـقط أطــلق بـحـار أمـيــركي الـنـار مـا
أسـفــر عن مـقـتل شــخـصـ وإصـابـة
ثـــالث بـــجـــروح في حـــوض الــســـفن
التابع لقاعـدة بيرل هاربر في هاواي
قـبل أن يـنــتـحـر.وقـال قـائـد عـمـلـيـات
سالح الـــبــحــريــة األدمــيــرال مــايــكل
غيلداي كـان أسبوعًـا مدمراً بالـنسبة
ـأسـاة كـمـا لـلــبـحـريـة. عـنـدمــا تـقع ا
حـــصل الــيـــوم واألربــعــاء فـي بــيــرل
هــــاربـــر يــــشـــعــــر بـــهــــا اجلــــمـــيع.
وتــســتــضــيف قــاعــدة بــيــنــســاكــوال
اجلويـة التـابعـة لسالح الـبحـرية 16
ألف عسـكري وأكـثر من  7000مدني
وتتضمن سربًا لتعليم الطيران.وتعد
ـثـابـة مـركـز تـدريب مـبـكـر لـطـياري
الــبـحــريـة. وتــعـتــبـر الــقـاعــدة مـركـز
بـرامج الـتـدريب الـعـسكـري لألجـانب
التابع للـبحرية األميـركية. وتأسست
ســــنـــة  1985خــــصــــوصًــــا من أجل
الـطـلــبـة الـسـعـوديــ قـبل أن تـتـسع
لتـشـمل جنـسـيات أخـرى. وكـثيـراً ما
ــتـحــدة عـمــلـيـات تــشـهــد الـواليـات ا
إطالق نار واسـعة إال أن األمـر نادرًا
نشآت العسكرية.وفي ما يحدث في ا
تموز  2015 شنّ محـمد يـوسف عبد
الـــعــزيـــز هـــجـــومـــا في مـــنـــشـــأتــ
عـسـكريـتـ في واليـة تـيـنـيسـي قُتل
ــاريــنـز خاللـه أربــعــة عـنــاصــر مـن ا

وبحار. 

ـثـل الـشـعب الــسـعــودي الـذي يـكن
للشعب األمـريكي االحترام والـتقدير
بــحــسب وكــالـة األنــبــاء الـســعــوديـة

الرسمية.
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ملـكة ب أبـرز حلفاء ـا كانت ا ولطا
تحدة في الشرق األوسط الواليات ا
ال سـيـمـا بفـضل االعـتـبـارات األمـنـية
والـــنــفط.من جـــهــته أكّـــد تــرامب أن
لك سلمان اتـصل به لتقد خالص ا
تـعـازيه وتـعـاطـفه مع أسـر وأصـدقاء
احملـارب الـذين قـتـلـوا وجـرحوا في
الــهــجــوم فـي بــيــنــســـاكــوال بــواليــة
فـلـوريدا.وقـال مـديـر شـرطة مـقـاطـعة

إســكــمــبــيــا ديــفــيــد مــورغــان إنه 
االتصال بالشـرطة بشأن إطالق النار
قبل وقت قصير من السـاعة السابعة
صــبــاحًـا  12,00ت غ. وشــبه مــوقع
ـوقـع لـتــصـويـر فــيـلم. ال ـة  اجلــر
كن توقع حدوث ذلك.وأفاد كينسال
أنه ال يُسـمح لـغيـر أفـراد قوات األمن
بجـلب األسلحـة إلى القـاعدة مـشيراً
إلى أن الــكـيــفــيـة الــتي أدخل مــطـلق
ـكان سـدس من خاللـها إلى ا النـار ا

غير واضحة.
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وأفــاد وزيـر الــدفـاع األمــيــركي مـارك
إســبــر أنـه يــفــكــر في خــطــوات عــدة
لــضـمـان أمن مــنـشـآتــنـا الـعــسـكـريـة
وسالمــة عـنــاصـرنــا وعـائـالتـهم من

حتـديــد مـا إذا كـان مـطــلق الـنـار هـو
ـنـشـور.و حـذف بـالـفـعل من كـتب ا
احلـــســـاب عـــلى تـــويـــتــر حـــيث ورد
ـــنــشـــور الــذي نـــدد كــذلك بـــالــدعم ا
األميركي إلسرائـيل وتضمن اقـتباسًا
من زعــيم تــنـظــيم الــقـاعــدة الــسـابق
أسامـة بن الدن.وقـال ديسـانـتيس في
مـــؤتـــمــــر صـــحـــافـي إن احلـــكـــومـــة
الـسـعوديـة مـديـنـة لـنا ألنـه واحد من
رعايـاها.وقـال قـائد الـقاعـدة تيـموثي
كـيـنسال إن مـطـلق الـنـار كـان مـتدرب
في مـجــال الـطـيــران وواحـد من عـدة
مـــئـــات مـن الـــطــــلـــبـــة األجــــانب في
القـاعـدة.و اعتـقال سـتـة سعـودي
في أعــقـاب الــعــمـلــيـة بــيـنــهم ثالثـة
شــوهــدوا وهـم يــصــورون الــهــجــوم
بـأكـمله بـحـسب مـا أفـادت نـيـويورك
ـز نـقالً عـن شـخص مـطـلع عـلى تـا
ـهـاجم الـتــحـقـيــقـات األولـيـة.وكــان ا
ــسـدس من طــراز غــلـوك مــســلـحًــا 
عــيـار  9مــلم اشـــتــراه في الــواليــات
ــز. ـــتـــحـــدة وفق نـــيــويـــورك تـــا ا
ــســـدس مــخــزن ذخــيــرة وتـــضــمن ا
هاجم إضافي بيـنما كـان في حوزة ا
مــــا بــــ أربـــعــــة وســــتــــة مــــخـــازن
أخـــــرى.بـــــدوره اتــــــصل الــــــعـــــاهل
ــلك ســـلــمــان بن عــبــد الـــســعــودي ا
الـعـزيــز بـالـرئـيس األمــيـركي دونـالـد
تــرامب ونــدد بــالـعــمــلـيــة مــؤكـداً أن
ـة الــشــنــعـاء ال مــرتــكب هــذه اجلــر

أن اسـم مــطـــلق الـــنــار هـــو مــحـــمــد
الــشـمــراني مــوردا أنه نـشــر بـيــانـا
قـصـيـرا عـلـى تـويـتـر يـقـول فـيه (أنـا
ضـد الشـر وأمـيـركا عـمـومـا حتولت
الى دولـــــة شـــــر). وأضـــــاف بـــــيــــان
الشمراني أنا لست ضدكم ألنكم فقط
من األميركـي أنا ال أكـرهكم بسبب
حـــريــاتـــكم أكــرهـــكم ألنـــكم كل يــوم
تدعمـون وتمولـون وترتكـبون جرائم
ــسـلــمــ بل كـذلك لــيس فـقـط ضـد ا
ضد اإلنسانية .وذكرت شبكة أيه بي
سي أن احملقق ال يـزالون يحاولون

عـــنـــصــــران في الـــشــــرطـــة واجـــهـــا
ــهــاجـم.وقــال حــاكم فــلــوريــدا رون ا
ديـسـانـتـيس إن مـطـلق الـنـار عـنـصر
في سالح اجلـو السـعـودي.ويـذكر أن
 15من  19شــــخـــصًـــا تــــورطـــوا في
هـجـمات  11أيـلول/سـبـتـمـبر 2001
كانوا من حملة اجلنـسية السعودية
تـدرّب بـعـضـهم في مـدرسـة لـلـطـيران

دني في فلوريدا. ا
dý W Ëœ

وذكــــر مــــوقع مــــجــــمــــوعــــة ســــايت
راقبة احلـركات اجلهادية األميركيـة 

تدرب { ميامي - (أ ف ب): وصف ا
السـعودي الـذي قـتل ثالثة أشـخاص
داخل قاعدة عـسكرية تـابعة للـبحرية
األميركية في فلوريدا اجلمعة قبل أن
ـتــحـدة تــرديه الـشــرطــة الـواليــات ا
بــأنـهـا (دولــة شـر) فـي مـنـشــور عـلى
اإلنــتـــرنت ســبق الـــهــجــوم وفق مــا
أفادت تقارير. وأسفرت عملية إطالق
الـــنــــار الـــتي وقـــعـت داخل صف في
قـاعـدة بـيـنـسـاكـوال اجلـويـة الـتـابـعة
لــسـالح الــبــحــريــة في فــلــوريــدا عن
إصــابــة ثـمــانـيــة أشــخـاص بــيــنـهم
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ـقـراطـيـة الـزائـفـة أعــتى من الـدكـتـاتـوريـة وتـبـلغ في في أحـيـان كــثـيـرة تـكـون الـد
ـقـراطـيـة الـزائـفـة وسـيـلـة مـحـبـبـة لـفـاعـل الـتـخـريب مـبـلـغـا يـتـعـذر وصـفه  والـد
سيـاسـي تـهيـمن عـليـهم رغـبة عـارمة لـبـلوغ الـسلـطـة ويظـنون انـهم حتـايلـوا على
الشعب وأوهـموه ببريق آلياتـها فينغـمسون بالسلـطة ويهملون الـبناء الذي يندر ان
يـتحـول لفـعل حقـيقي  لـكنهـم غالبـا ما يـتخـذونه شعـارا للـتضـليل واخلـديعة وفي
ســكـرات االنــتـشـاء ال يــتـوانــون عن انـتــهـاج مــخـتــلف األدوات في صـراعــهم ضـد
ا في ذلك الـعـنف وافتـعال األزمـات واالحتـماء خـلف الدين نـافسـ  اخلصـوم وا
ذهب والقـومية  وقـبول البـعض أن يكون ذيال ألطـراف أجنبـية  يسـتعيـنون بها وا
في الصراع احملـتدم  مـتناسـ انهـا تغلّب مـصاحلـها وال يعـنون لـها شيـئا خارج
هـــذا االطــار  ومع ادراكــهـم لــذلك اال ان مــغـــريــات الــســلـــطــة تــعـــمي أبــصــارهم
وبصـيرتهم عما حلق بـشعبهم من مـآس  وتضع  غشاوة عـلى قلوبهم من حتسس
مـشـاعـر االنـتــمـاء الـتي يـفـتـرض ان يـتـحـلى بـهـا كـل من يـسـبغ صـفـة الـقـائـد عـلى

شخصه.
قراطية الزائفة كما هائال من الفاسدين الذين طغت ضوضاؤهم على وانتـجت الد
األصـوات الوطـنيـة التي تـتطـلع بصـدق لبنـاء الوطن  لـكن عجـلة الـفسـاد الضـخمة
تسـحق كل من يقف في دربهـا حتى يبدو لـلناظر وكـأن الساحـة قد خلت من اولئك
الذين وضـعوا الـوطن في شغـاف القـلب وهذا مـا حدث خالل جتـربتـنا الـسيـاسية
اضيـة التي ينتـفض الشباب ضـدها بروحهم الـوطنية وأدواتـهم السلمـية كاشف ا
عن رؤيـة واضـحة إلصالح الـعـملـيـة السـياسـيـة التي جـذرت احملـاصصـة واشاعت
ـواطـنـة وبـاحملـصـلـة عـادت الـفـســاد وعـمـقت الـضـغـائن وفـتـتت اجملـتــمع وغـيّـبت ا

بالعراق قرونا الى الوراء .
سار نـحو االجتاه الـصحيح بـينما عقـول أن ينتفض الـشباب لـتغيـير ا فمن غيـر ا
وت واالتهام بالـعمالة بيـنما تقتضي تقابلـهم السلطات الـرسمية وغيـر الرسمية بـا
ـاضيـة كانت خـاطئـة  وان مضـام االصالح سـيرة ا وضـوعيـة االعتـراف ان ا ا
التي طالب بـها الشباب مشروعة  فلماذا ترفض هذه السلطات تصويب مساراتها
وتـعديل آلـيـاتـها وتـنـقـية مـنـظـومـتهـا من الـفـاسدين واجملـرمـ والـعـمل على وضع

أحجار تأسيسية سليمة لبناء وطن بهوية واضحة ?.
ان معاداة االنـتفاضة ومواجـهتها بـطرق غير شرعـية وااليغال في قمـعها  وتقد
هـيمـنة وقـياداتـها ال تـريد ذرائع بـائسـة للـمنـظمـات الدولـية  يـكشف ان األحـزاب ا
وقف األزمة التفـريط  بالسلـطة وما يتـرتب عليهـا من امتيازات ونـفوذ غير مـدركة 
راهنة على الزمن او الظروف اجلوية وما سـتؤول اليه مستقبال  ذلك ان قمعهـا وا
ـا تـكون  ال يعـني سـوى تـرحيل لـغم كـبيـر لـلـمسـتـقبل قـد يـنفـجـر بأيـة حلـظة ور
ـا جرى في عام 2003  ـا حدث في الـنموذج الـسوري او مـقاربا  نتـائجه مشـابهة 
او وضع العراق حتت الوصاية الدولية ورهن ارادته واستقالله ومالحقة األطراف
ـا فيـه من خسـائـر بـشـريـة ومـادية  سـبـبـة له بـيـنـمـا ال نريـد لـهـذا أن يـحـدث   ا

واغتيال حلاضر العراق ومستقبله .
اسكة بالسلطة ا ان مطالب الشباب األساسية مشروعة  فليس أمام اجلهات ا و
ـا هـو حاد ومـتـطرف سـوى االستـجـابة لـهـا واحلـوار مع مضـامـينـهـا وتـنقـيـتهـا 
طـالب وااللـتـفاف عـلـيهـا لن يـخـمد األزمـة بـشكل ومـختـلف بـشـأنه  اما تـسـويف ا
نشود حقيـقي لذلك على اجلميع اغتنام هـذه الفرصة التاريخيـة إلحداث التحول ا
ـسـارات لالرتـقـاء بـالـبالد والسـيـمـا ان الـعـديـد من األطـراف بـضـمـنـهـا وتـعـديل ا
ـاسكـة بالـسلـطـة قد اعـترفت بـأخـطاء الـتجـربة  وهـو اعتـراف يـبرر تـبني خـارطة ا
طريق مـرضية لـلشعب بـكافة ألوانه  وأظـن ان اجلميع مـتفق على ضـرورة تشكيل
حكومـة انتقالـية بال طموح سـياسي مهمـتها حتقيق االصـالحات ضمن اطار زمني
معـلوم  لكن االشكالية مَنْ يرأس هذه احلكـومة ? ذلك ان ساحات التظاهر ال تقبل
ـشـاركـون بـالـســيـاقـات الـدسـتـوريـة الــسـابـقـة  وسـتـرفض أي مـرشـح يـتـقـدم به ا
ـبـررات مـا يـكـفي كـمـا ان هـذه الـكتـل ال تقـبل بـالـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة ولـديـهـا من ا
نتـفض ولديها بشأنه مـخاوف عديدة  وهذا يضع رئيس رشح يـقدمه الشباب ا
اجلــمـهــوريــة في زاويـة حــرجــة  كـمــا قـد تــعــمق تـرشــيــحـاته
احملتـملـة األزمة وتـعـقدّهـا  لذلك البـد من حـكومـة محـايدة 
واحلل يـكـمن في الـقـضـاء بـوصـفه جهـة مـسـتـقـلـة وتـتـمتع
بـنـسـبة ثـقـة عـالـيـة لـدى الشـعب  فـتـكـلـيف أقـدم الـقـضاة
أزق الذي نحن ـكن أن ينتـشلنا مـن ا بتـشكيل احلـكومة 

فيه. 

نتـفع  الطـامع بكراس ا سطـور عمودي هذا االسـبوع  تغيظ الـبعض من ا ر
عـلى حـسـاب جنــاح الـوطن  فـتــراهم  يـتـسـبــبـون  بـغـلــيـان في االعالم  من خالل
تـصـريـحـاتـهم  ألغـراض  الــتـسـقـيط  مـا ادى الى تـشــكـيل رأي عـام شـعـبي لـدى
الـبسـطاء  مـغلف بـالقـشور مبـتعـد عن اللب    واعـني هنـا  ما يـتعـرض له البنك
ــركــزي الــعــراقي في الــظــرف احلــالي  مـن مـحــاوالت  تــشــويه   بــرغم ادواره ا
شهـودة  السيما في احلـفاظ على سـعر صرف الدينـار العراقي امام االيجابـية  ا
الــدوالر وهـو اجنـاز مـهم عــجـزت كـثـيــر من الـدول عـلى الــقـيـام به  بـالــنـسـبـة الى
عمالتـهم  الوطنية   وقـد اسهم ذلك في استقـرار السوق احملليـة  فضمن الشعب
ابـتـعـاد الـبالد عن تـضـخم مـفـتـرض  مـثـلـما حـدث فـي دول اجلوار  الـتـي تعـيش
ظروفا  مـشابهة لنا  حيث تـفاقمت أزمة الليرة التـركية متجاوزة حاجز  6 ليرات
مقـابل الـدوالر  في بعض الـفـترات  وصـرف اللـيـرة السـورية المس   900 مـقابل
الدوالر  ووصـل  صرف اللـيرة اللـبنـانية الى   2000 بـعد ان كان  1500 والدوالر

بات يساوي  42,105.00 ريال ايراني الخ .
اما عـندنا  وفي اثـناء شدة الـتظاهرات   الحـظ البنك ان  الدوالر حتـرك قليال في
بعض احملـافظـات  قافـزا بشـكل طفـيف جدا عـلى سعـر صرف الـدينار الـعراقي 
فبـادر بكادره احلريص  الى جلم ذلك الـقفز بسـرعة غير اعـتيادية  فـضخ كميات
منـاسبة من الدوالر الى االسواق  بإجراء علـمي   فجرا  فأنهى بذلك االرتفاع
فـاجئ لـلـدوالر الـذي اسـتـمر سـاعـات قـلـيـلة   وعـاد االمـر كـمـا كـان بانـسـيـابـية ا
ـوضـوع هـو عـدم االشـادة  او االشارة الى مـلـحـوظـة  لـكن الالفت لإلنـتـبـاه  في ا
ـان   بل الحـظـنـا ــركـزي من اي من مـسـؤول فـي الـدولـة او في الـبــر دور الـبـنك ا
ـشـكـكـة  مـتـنـاســ االجنـازات الـتي حـقـقـهـا عـكس  ذلك  من خالل االشــارات ا
ـتمثـلة  بـاستقـرار صرف الديـنار  ومبـادرة " تمكـ " التي مدت يـد العون البنك ا
ـصارف الـعـراقـيـة  اخلـاصة لـكثـيـر من اصـنـاف اجملـتـمع بالـتـنـسـيق مع رابـطـة ا
وخـروج الــبــنك رسـمــيـا من قــائـمــة عـقــوبـات االحتــاد األوروبي مـا اتــاح الـفــرصـة
ية للـتعامل مع العـراق  وتخصيصه  5 مـليارات دوالر صـرفية العـا للمـؤسسات ا
ـتوسـطة والـكـبيـرة للـمواطـن الـراغـب بـتأسـيس تلك شـاريع الصـغـيرة وا لـدعم ا
ـشاريع  وانـتـخاب مـحافظ الـبـنك نائـباً لـرئـيس مجـلس محـافـظي صنـدوق النـقد ا
اليـة العربـية  وهو مـوقع جيد العربي  فـاصبح لـلعراق مـوقع مؤثر في الـساحـة ا
ـركـزي الـعـراقي هـو االول في الـشـرق األوسط في هـذا اجملـلـس  كـمـا ان الـبـنك ا
الـذي طـبق اإلقرار الـذاتي جلمـيع مـستـخدمـي شبـكة سـويفـت (تضم الـشبـكة 200
ـنطقـة التي قـدمت هذا اإلقرار وحـصل على خطـاب شكر دولة)  واول الـبنوك في ا
ـركـزي في تـأمـ بـيـئـة الـتـحـويالت ـيـة يـثـمن جـهــود ا من شـركــة "سـويـفت"  الـعـا
ـعـايـيـر الـدولـيـة في الـتـحـويالت اخلـارجـيـة.. وغـيره اخلـارجـيـة وااللـتـزام بـجـمـيع ا

الكثير.
أزاء ذلك  أال يستحق البنك  ادارة وكادر  شكر الدولة واجملتمع له ?

سـتقبل الـذي يطمح الـيه البنك الى جـانب اجنازاته الكـبيرة  يـحتاج إلى دعم ان ا
ـسـؤولـ في الـسـلطـتـ الـتـشـريـعـية والـتـنـفـيـذيـة والى تـغـيـيرات في مـعـنـوي من ا
ـسبق  والنأي عن احملاصصة  فاهيم بعيـدة عن التصور السلبي ا الذهنـيات وا
ـسؤولـيـة والعـمل الـعام ـفهـوم ا والسـيـما مـا يـتعـلق مـنهـا 
ـال واجملتمع صنـوان ال يفتـرقان .. فلنـدع البنك وكادره فا
الكفء  يـسير عـلى طريق االطـمئنـان والهدوء واالسـتقرار
.. نعم  اقـولها بصدق .. لـو هدمنا ما بـناه البنك من رؤية

مالية  عميقة اجلذور .. فسنحصد الندم ال سمح الله.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6525-6526 Saturday-Sunday 7-8/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6525 -6526 السبت - االحد 10 من ربيع الثاني 1441 هـ 7-8 من كانون األول (ديسمبر) 2019 م

 محمد الشمراني الذي أطلق النار داخل صف في قاعدة بينساكوال اجلوية التابعة لسالح البحرية في فلوريدا 


