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طبعة العراق 
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ابــدى خـبــراء نـفــطـيــون ونـواب
حتـفـظــهم عــلى اتـفــاق مـنــظـمـة
اوبك على خـفض االنتـاج لكونه
ــر لم يــســتــثن الــعــراق الــذي 
بــظــروف اقــتــصــاديــة وامــنــيــة
وصـحـيـة اسـتثـنـائـيـة مـحذرين
مـن فـائــدة الــعــراق مـن االتــفـاق
ـــا ســـتــــكــــون اقل بــــكـــثــــيــــر 
ــنــظــمـة ســـــيـجــنــيه اعــضــاء ا
اآلخــرون وال سـيــمـا ان الــعـراق
يــعـانـي من ديـون وتــعـويــضـات
ضــخـمــة تـثــقل كـاهل مــوازنـاته

العامة.
وأعلـنت دول نـفطـيـة في حتالف
أوبك عن إتـــمــام اتـــفــاق ألكـــبــر
خـفض تاريـخي مـدروس إلنـتاج
الـنـفط اخلـام بـواقع  10 مالي
بـرمــيل يــومــيـا يــتــحـمل مــنــهـا
الــتــحــالف  9.7 ماليـ بــرمـيل
يـومــيـا. وقـال خـبــيـر نـفـطي في
رأي تلقته (الزمان) امس (اعتقد
ـكن ان ان لـدى كل بــلـد أوراق 
يـطـرحهـا في اجـتـمـاعات االوبك
ـهم كـيف سـيـقـنع ولـكن يـبــقى ا
ـــشــــمــــولـــة وفـــود  23 دولــــة ا
بـالـتـخـفـيض الـتي تـتـقـبل االمـر
عـــلى مــــضض وهم يــــعـــانـــون
ضغط حكـوماتهم) مـستدركا (لم
اكن حاضرا في االجتماع ولذلك
ال اعرف هل ان الـعراق اعـترض
ام ال. ولـكن تــقـريـر نـائب رئـيس
مـجــلس الـطـاقــة الـذي عـمم اول
امس يـفــيـد بـأن الـوفـد الـعـراقي
ـلكة اعتـرض على كـمية انـتاج ا
العـربية الـسعـودية فتم تـقليص
انــــــتـــــــاجــــــهــــــا من 12 الى 11

مـــلـــيــــونـــا). ورأى ان (الـــورقـــة
توفرة لدى الـعراق  تتمثل في ا
استـثـناء الـعراق من الـتخـفيض
دة سـنـة او ستـة اشـهر بـسبب
ــــر  بــــهــــا الــــظـــــروف  الــــتي 
وخاصـة مـحاربـة بقـايا داعش)
الفـــتــــا الى ان(هــــذا االمــــر اثـــر
ســـــــلـــــــبـــــــا وادى الـى هـــــــروب
االسـتثـمـارات احمللـيـة والدولـية
ومع ذلك هناك عقود مع شركات
ـــيــة وفي حـــالــة تــخـــفــيض عــا
الــكـمـيـات فــسـوف يـحـدث ضـرر
وازنة بالغ). وتابع ان (اعتماد ا
ـئــة  عـلى عـلى اكــثـر من 90 بــا
ايــرادات الـنــفط  وكـذلك إعــمـار
ــــدمــــرة الــــتـي لم تــــلق ــــدن ا ا
اهــــتــــمـــامــــا دولـــيــــا من حــــيث
االســتــثــمــار او  الــتــخــصــيص
احلـــــكــــومـي  كل هــــذه األوراق
حتــتــاج الى اصــرار وعــنــاد من
الوفـد الـعراقي وهـذا هـو الوقت
ـناسب لـذلك لـكـون الـعالم االن ا
في حـاجـة الى هـذا االتـفـاق قبل
احلاجة اليـاخبار صنـاعة النفط
ـية) مستـدركا ان (هذا االمر لعا
يحـتاج الى تـفهم الـكبـار الثالثة
الـــذين اصـــبح الـــقـــرار بــيـــدهم
ــوازنــة الـــعــرض والـــطــلب في
ـمـلـكـة ـيـة وهم ا االسـواق الـعـا
الـعـربـيـة الـسـعـوديه والـواليـات
تحـدة االمريكـية وروسيا وكل ا
مـــــنــــهـم له دوره فـي الـــــقــــرار )
مشيـرا الى ( ضرورة االسـتفادة
كسيك التي جنحت من جتربة ا
في تقـليص تخـفيـضها من 400
الـف الـى 100 الــف وحـــــــــــصـل
اتــفــاق عــلى ان تــتــحـمـل بـعض
الــشــركـــات االمــريــكـــيــة خــروج

الــعـراق من اوبـك وكـانت هــنـاك
فـرص خالل الـسـنـوات 2010 -
2015 في ان يتـفق العـراق على
ان يجمـد عضويـته سنوات عدة
ـذكــورة). من جـهـته لالســبـاب ا
دعـا اخلــبــيــر الــنــفــطي  بــيـوار
خــنس احلــكــومــة اجلــديـدة الى
ــــلــــفــــات اعــــادة الـــــنــــظــــر بـــــا
االقــتــصــاديـة وتــنــويع مــصـادر
الـــدخـل واســـتــــقـــدام شــــركـــات
عــمالقــة لالســتــفــادة من الــغــاز
صاحب لـعمليـات االستخراج. ا
وقـال خـنس لـ(الـزمـان) امس ان
(االتـفـاق الــذي ابـرمـته اوبك مع
الــدول غـــيــر االعـــضــاء يـــحــدث
لــلـــمــرة  الــولـى مــنــذ تـــأســيس
ــنـظــمـة وهــو اتـفـاق تــاريـخي ا
كـفــيل بــتــعــافي اســواق الــنـفط
ووقـف فـــوضى االســــعـــار خالل
ــقــبل ولــكن ذلـك يـتــوقف ايــار ا
ـكــســيك لــهـذا عـلى انــضــمــام ا
االتـــــفــــاق) واضـــــاف ان (هــــذا
االتـــفـــاق يـــقـف عـــلى عـــامـــلـــ
ــؤشـرات اســاســيــ بــحــسب ا
احلـاليـة هـمـا بدء نـفـاد اخملزون
االحــتـــيــاطـي االمــريـــكي وقــرب
موسم الصيف الذي يحتاج الى
ـومة مزيـد من انـتاج الـنـفط لد
الــــطـــاقـــة) واوضح خــــنس انه
(كـان مـن االجـدر الـشــروع بـتـلك
ـا لـهـا من اهـمـية اخلـطـوة االن 
وانعكاسات ايـجابية على سوق
الــنــفط لــتــعــويض الــدول الــتي
تـعـتـمـد عـلى واردتـها مـن اخلام
الــتي شـهــدت انـتــكـاسـة كــبـيـرة
بـــســـبب انـــخـــفـــاض االســـعـــار
وتـــراجع الــطــلـب جــراء تــفــشي
جائحة كورونا) داعيا احلكومة

ـرتقب تـشكـيلـها الى العـراقـية ا
ــــلــــفـــات (اعــــادة الــــنــــظــــر بــــا
االقــتــصــاديـة وتــنــويع مــصـادر
الدخل واجمليء بشركات عمالقة
ـصاحب لالسـتـفـادة من الـغـاز ا
لعـملـيات االسـتخـراج افضل من
ليارات ونحن احوج لذلك هدر ا
الســـتـــمــرار جتـــهـــيــز الـــطـــاقــة
الكـهربـائيـة في حال عـدم تمـديد
اســتــثـــنــاءات شـــراء الــغــاز من
ايــران). من جــهـته دعــا الــنـائب

مــــحـــمـــد شــــيـــاع الــــســـوادني
احلـــــكــــومــــة إلـى الــــتـــــريث في
ــــوافـــقــــة عــــلى اتــــفـــاق أوبك ا
األخـيــر الـقـاضي بــالـتـنـازل عن
ربع إيـــــرادات الــــعـــــراق بــــدون
مـــقـــابل. وعـــزا الـــســـوداني في
تــــــغــــــريـــــدة عــــــلى تــــــويــــــتـــــر
رصـدتــهـا(الــزمـان) امس دعـوته
هذه الى هذا الـقرار فيه (إضرار
بــالــوضـع االقــتـصــادي لــلــبالد)
واقـــتـــرح الــســـودانـي (إحـــالــة

ــوضــوع إلى جلــان مـخــتــصـة ا
لدراسة أثـار هذا الـقرار). بدوره
شن عــــضـــو جلــــنـــة الــــنـــزاهـــة
الـــنــيـــابـــيــة يـــوسف الـــكالبي
هجـومـاً الذعاً عـلى وزارة الـنفط
ووزيـرها ثـامـر الـغضـبـان. وقال
الـكالبي  في مـقـابلـة مـتـلـفزة ان
(سـيــاســة الـغــضــبـان تــســبـبت
بتـدميـر االقتـصاد الـعراقي وأنه
يحـمل أجنـدة خطيـرة تسـتهدف
العملية السياسية برمتها) على
حـــــــــــد قــــــــــــولـه واضـــــــــــاف ان
الــــغـــضــــبـــان(يــــريــــد أن يـــضع
ـرتـقـبـة في حرج من احلـكـومة ا
خـالل سـلــســلــة الــقـرارات الــتي
يتخذها اآلن وهي ليست بريئة
وهي أمــــا صــــادرة عن وعي او
عن قــلـة خـبــرة). ووجه الـكالبي
كـــذلك انــتـــقــادات إلدارة شــركــة
ســومــو ووصـفــهـا بــأنـهــا (عـ
الـبالء) مـضـيـفـاً ان (الـغـضـبـان
ة اخلبرة أتى بهذه اإلدارة عد
لتنفيذ أجـندته التي كشف عنها
أثــنـاء االحـتـجـاجــات الـشـعـبـيـة
األخيرة) بحسب تعبيره. بدوره
دعـا اخلــبـيــر الــنـفــطي  عــصـام
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ية ثل منظـمة الصحـة العا اكد 
في الـعـراق  ان فـايـروس كـورونـا
ـتـغيـرة ولم يـتـأقلـم مع االجـواء ا
يـثـبت عـلــمـيـا حـتى االن زواله او
مــوته بــأرتــفــاع احلــرارة الى 55
ية ثل الصحة العا مئوية.وقال 
ادهم اسماعـيل في رسالة وجـهها
الى الـعـراقـيـ عــبـر لـقـاء مـتـلـفـز
تابعتـه (الزمان) امس انه (ال أحد
أذكى من كورونا الفايروس الذي
هـزم دوال عـظـمى فال نـعـتـقـد انـنا
ــــته بــــعـــدم قــــادرون عــــلى هــــز
االلـتـزام بـالـوقـايـة او االطـمـئـنـان
لعـدد اإلصابـات القـليل) وأضاف
أن (كورونا من أعقـد الفايروسات
الــتي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة وفــقـا
لـتأكـيـدات عـلـمـاء الـوبـائـيات ألنه
قــادر عـــلى الـــتــأقـــلم مع األجــواء
التي يتواجد فيها واالسطح التي
مـكن أن يـبقى فـوقـها لـنـحو من ا
 72 سـاعـة بـسـبب الـرذاذ وطـبـيا
وت اي فـايروس بـدرجة حرارة
ــســتــجــد  55 لــكن مع كــورونــا ا
والقـابل للـتـأقلم مع أيـة اجواء لم
يـثــبت ذلـك حـتـى اآلن). وسـجــلت
وزارة الصحة  22 اصابة جديدة
بـــالــعـــدوى امس تـــوزعت بـــواقع
واحــدة في كل مـن مــديــنــة الــطب
والرصـافـة ببـغـداد والسـلـيمـانـية
وبابل والـديوانـية و 3 في الكرخ
وحــــالــــتــــ فـي كل من كــــركــــوك
وواسط و 10 بــــالــــبــــصـــرة دون

تــســجــيل وفـــيــات فــيــمــا تــمــاثل
للشفاء  49 مصابا.

 واظهـرت بيـانات الـوزارة ارتفاع
نـــســـبـــة الــشـــفـــاء الى اكـــثـــر من
ـئـة في حـ اكدت خمـسـ في ا
عدم وجود سقف النتهاء الوباء.
ورد وزير  الـصـحـة صادق جـعـفر
عالوي عـــلـى االنـــتـــقــــادات الـــتي
اتـهـمـتـه بـالـتـهـجـم عـلى شـريـحـة
االطبـاء ودعـته الى تقـد اعـتذار
فوري بعد تصريحات حتدث فيها
عن  (جشع بـعض األطـبـاء). وقال
بــيــان لـلــوزارة ان (عـالوي يـثــمن

اجلـهود  الـعـظـيـمـة الـتي بـذلـتـها
مالكـات الــوزارة ومــنـهم األطــبـاء
قـيمـون األقدمون االختصـاص وا
والـدوريـون في مـواجـهـة جـائـحة
كورونا) مضيفـا (تعليـقاً على ما
 تــداولـه في بــعـض صــفـــحــات
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي وبــعض
ـــــؤســــســـــات االخـــــرى من كالم ا
مقـتـطع من سـيـاقه وغـير مـسـتـند
إلى نـص كالم الــــوزيــــر في أحــــد
اللقاءات اإلعالمية حيث انه أشار
رفوضة واكد بعض الـتصرفـات ا
من قــبل قـلــة قــلـيــلـة فـي الـقــطـاع

اخلـــاص ولـم يـــقــــصـــد األطــــبـــاء
عـمــومـا) واكـد عالوي  بـحــسب
الـــبـــيــــان انه (األب الـــراعـي لـــكل
ــدافع عن مالكــات وزارتـه واول ا
طالب بـاستحقاقاتهم حقوقهم وا
ومن ضــــمــــنـــهــــا ســـلــــســــلـــة من
طالـبات الـتي جاءت في الـكتاب ا
ـــــرقم 1029 في  7 نـــــيـــــســــان ا
ـــرسـل الى اجلـــهـــات اجلـــاري وا
ـعـنـيـة لـلـحـصـول عـلى جـزء من ا
الك الـصـحي حـقـوق الـطـبـيب وا
ـــا واإلداري الـــعـــراقي الـــذي طـــا
اثـبت وطـنـيـته واحـتـرافه الـعـالي

في مــــواجــــهـــة االزمــــات). ودعت
نــقـــابــة االطـــبــاء فـي وقت ســابق
الـوزيـر لالعـتـذار الـفوري جلـمـيع
اطـــبـــاء الـــعـــراق عــمـــا وصـــفـــته
بـ(اإلساءات والـتـهم) الـتي كـررها
وقف على منابر االعالم مهددة 
آخـــــر فـي حـــــال تــــــكـــــررت هـــــذه
اإلساءات.وقـالت النـقابة فـي بيان
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس (في
الـوقت الـذي تـتـبـارى دول الـعـالم
لإلشـــادة بـــدور أطــــبـــائـــهـــا وهم
ــكـافـحـة أعـتى يـقـودون اجلـهـود 
وباء تـواجهه الـبـشريـة ويقـدمون
ـضاعف التـضـحـيات من الـعـمل ا
واالبـتــعـاد عن األهل و الــتـعـرض
خملاطـر العـدوى ومـا ينـتج عنـها
فوجـئـنـا مـرة بعـد اخـرى بـهـجوم
غـــريب من وزيـــر الـــصـــحـــة ضــد
األطـبـاء الـعراقـيـ وفي اكـثـر من
لــقــاء إعـالمي من دون مــنـــاســبــة
سوغ تقتضي هذا الهجوم غير ا
فـــهل هـــذا جـــزاء اجلـــهــود الـــتي
الكـات الطـبيـة الـعامـلة تقـدمهـا ا
في وزارته وهم يواجهون اصعب
الظروف واردأ األنظمة الصحية)
على حد تـعبيـر البـيان . مطـالب
عالوي بـ (تقد االعـتذار الفوري
جلـمـيع االطــبـاء في الــعـراق عـمـا
صـدر بـحقـهـم من اسـاءة).  وحـيا
الكـات الـطـبـية حـرس الـشرف  ا
في مــديـــنــة الـــطب بــتـــوجــيه من
ـرجــعــيـة الــديــنـيــة في الــنـجف ا
ــكــافــحــة تــثــمــيــنــا جلــهــودهم 

الوباء.
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تؤكد الوثائق والـكتب الرسمية الـصادرة عن مجلس الوزراء
واألمانـة العـامة جملـلس الـوزراء على اعـتمـاد فـلسـفة وآلـيات
احلـوكـمـة في ادارة الـدولـة .. ويـعــني ذلك االلـتـزام بـتـطـبـيق
نظـام احلكم الـرشيـد الذي يـنبـغي أن يـسري تـطبـيقه بـشكل
ؤسسات احلكومية.. موحد في جميع الوزارات والهيئات وا
وازنة لعام ادة  58 التي وضعت في قانون ا فقد تسببت ا
ــان عــلى الـتــصــويت عــلى قـوائم  2019 وعـدم قــدرة الــبـر
مرشحي مجـلس الوزراء الذين أرسـلت اسماؤهم لـلتصويت
 في حـصـول اربـاك شــديـد .. ألـزم األمـانــة الـعـامـة جملـلس
الـوزراء عــلى اصــدار كــتـاب رســمي مــطـلـع الـعــام اجلـاري
ـارسـة صالحـيـاتهم لـتمـكـ ذوي الـدرجـات اخلـاصـة من 

ذكورة . ادة القانونية ا التي أوقفتها ا
صـادقة عـلى موازنـة عام 2020  وبسـبب عدم اسـتكـمـال ا
بقيت مسألة احتساب الرواتب لهذه الفئة التي تضم الوكالء
ستـشارين ورؤسـاء اجلامـعات خاضـعة لالجـتهادات ولم وا

يتم حسمها الى يومنا هذا  .
ـا يـجـري تـثـبت بـالـوقـائع أن هـنـاك ـتـابـعـة احلـقـيـقـيـة   إن ا
ثـال في آلـيات كن اكـتـشافـه على سـبـيل ا تفـاوتـا" كبـيـرا" 
احـتـسـاب الـرواتب بـ وزارة وأخــرى  وكـذلك بـ تـشـكـيل
وآخر ضمن نفس الوزارة والتي تخضع الجتهادات مديري
ــالـيــة والــقــانــونــيــة في كل مــنــهــا  وال سـيــمــا في رواتب ا
الدرجـات اخلاصـة التي التـزال تـعاني من اخلـلل في طريـقة
االحتـسـاب بـسبـب العـجـز احلـاصل عن مـسألـة الـتـصويت

عليهم في مجلس النواب وبقائهم في مناصبهم بالوكالة .
والزلت ال أفـهم .. كـيف تـتم جتـزئـة مـضـمـون مـادة قـانـونـيـة
ـــارســـة ـــوازنـــة نــــصت عـــلى  "عـــدم  وردت في قـــانـــون ا
الصالحيات وعدم منح الرواتب  واخملصصات للمنصب " 
بكتاب رسمي يصدر عن األمانة العامة جمللس الوزراء يوعز
نـصب وال يقـدم حال" واضحـا" آللية مارسـة صالحيـات ا

احتساب الراتب ?
إن مبـاد احلـوكـمة و احلـكم الـرشـيد واحلـفـاظ عـلى أموال
الـدولـة  تـســتـوجب صـدور كــتب رسـمـيـة واضــحـة من قـبل
األمانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء حتـدد  مـفـردات الراتـب لكل
ـؤسسات احلكومية وآلية منصب وظيفي تسري في جميع ا
واحدة الحـتـسـاب الـعالوات ومـتابـعـتـهـا ومراقـبـتـهـا من قبل
الـيـة  فال يـنـبـغي اسـتـمرار ـالـيـة ووزارة ا ديوان الـرقـابـة ا
ـنـصب بـ وزارة وأخرى .. التـفـاوت في احلـقـوق  لـنـفس ا

وب تشكيل وآخر . 
ناصب ان أن يـحسم آليـة التعـي  كما يـقع على عاتق الـبر
عني رغم الدرجات اخلاصة الـتي لم يتفق عـليها من قبـل ا
مرور أكثر من  17 سنة عـلى احلكـومات التي تـشكـلت بعد
عام  2003 والـسـبب مـرتـبط بـالـتـوازن واحملـاصصـة الـتي
فــرضت نــفــســهــا عـلـى آلــيــات الـعــمـل احلـكــومـي وتـطــبــيق

التشريعات النافذة .
ويقع على عـاتق الدائـرة القـانونيـة في األمانـة العـامة جمللس
الــوزراء ابـــتــداءً حــســـم مــوضــوع الـــتــفـــاوت في الــرواتب
باصدار كـتب رسمـية واضـحة لـتثـبيت احلـقوق وااللـتزامات
ؤسـسـات احلـكـومـيـة  فيـمـا عـدا اخملـصـصات في جـميـع ا
كن أن تتـفاوت وفقـا" لطبيـعة العـمل ودرجة اخلطورة التي 

في األداء .
عاجلـة هذا األمر وتوحيد األسس نتمنى أن نشهـد خطوات 
عتمـدة  باجتاه حوكمـة مؤسسات الـدولة ألن مامضى من ا
زمن ليس بالقليل وال ينبغي أن يـسمح باالجتهاد في قضايا

ؤسسات. كن ان تؤثر في بناء دولة ا
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اجلـــلــــبي احلـــكــــومـــة التـــخـــاذ
عــددامن االجــراءات الـضــروريـة
لـــتـــفـــادي الـــتـــأثـــيــر احلـــتـــمي
النـــخـــفـــاض اســـعـــار الـــنـــفط .
ولــفت اجلـلــبي وهـو وزيــر نـفط
اسبق في لقاء  مع ( الزمان) في
طـبـعـتـهـا الـدولـيـة الى  ضـرورة
(تقليل االنفاق احلكومي والدفع
باجتاه اعـادة العجـلة للـمصانع
ـعـطـلـة وتـخـفـيض االنـتــاجـيـة ا
الــرواتب غـــيــر الــضـــروريــة مع
بــــعض االقــــتــــراض اخلــــارجي
والداخلي) مؤكـدا انها(  وسائل
ناجـعة في مـواجهـة ازمة الـنفط

احلالية). 
وكـان  حتـالـف (أوبك+) قـد عـقـد
اضي اجـتماعـا تكمـيليا االحد ا
آلخـــر ســــابق عُـــقــــد اخلـــمـــيس
ــــــــاضي وضع اخلــــــــطــــــــوط ا
توقع له النهائيـة على االتفاق ا
االستـمـرار حتـى نيـسان 2022.
ويتـضـمن االتفـاق خفض إنـتاج
الـــنـــفـط من جـــانـب الـــتـــحـــالف
ــــقــــدار  9.7 ماليـــ بـــرمـــيل
يــــومــــيـــا و 300 ألف بــــرمــــيل

يومــيا.
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شـــدد رئــــيـس حـــكــــومــــة إقـــلــــيم
كردسـتان مـسـرور البـارزاني على
ضــــرورة أن تــــتــــحـــــمل الــــدولــــة
الــعـراقــيــة مــســؤولــيــة تـعــويض
ــة االنــفـال ــتـضــرريـن من جــر ا
ـنع تـكـرارها وتقـد الـضـمـانات 
. وقــال الــبــارزاني في مــســتــقــبالً
ـنــاسـبـة بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) 
ذكرى  حمالت األنفـال التي نفذها
الـنـظام الـسـابـق عام 1988 (حتل
عـلــيــنــا الـيــوم الــذكــرى الـثــانــيـة
والـثالثــون ألكـبـر حــمالت اإلبـادة
اجلـمـاعـيـة ضد شـعـب كـردسـتان
التي كانت جـزءاً من مسـلسل كان
يـــهـــدف في األســـاس إلى اقـــتالع
ومـحــو الـهــويـة الــقـومــيـة لــلـكـرد
وشــعب كــردســتــان) مــضــيــفـا ان
(هـــذه اجلــــرائم الــــكـــبــــرى الـــتي
اُرتكبت ضـد شعب كردسـتان أمام
أنـــظـــار الـــعـــالم أجـــمع وأزهـــقت
أرواح اآلالف من األبــريـــاء يــجب
أال تـمـر كـذكـرى عــابـرة السـتـذكـار
مـآسـيـنــا بل يـتـعــ أن نـعـمل من
أجل اجـتـثــاث الـفـكـر الــشـوفـيـني
الـــعـــنـــصـــري الـــذي كـــان الـــدافع
الــــــرئـــــــيس وراء هـــــــذه اإلبــــــادة
اجلــمــاعــيــة) مـــشــيــرا الى انــهــا
(امــــتــــدت إلى مــــعــــظم مــــنــــاطق
كردسـتـان وال تـزال جـرحـاً غـائراً
ــــــــحى مـن ذاكـــــــرة شــــــــعب لن 
كــردســتـــان). ومــضى الـــبــارزاني
قـائال انه (في الــوقت الــذي تـؤكـد
فــيه حـــكــومــة إقـــلــيم كـــردســتــان
ـتواصل لـتـدويل مذابح سعـيهـا ا

األنفـال وتـصـنـيـفـهـا جـرائم إبادة
جماعية -جينوسايد- فإنها تبذل
كل مـــا في وســـعـــهــا لـــتـــحـــســ

( ؤنفل معيشة ذوي الشهداء وا
مـشـددا عـلى (ضـرورة أن تـتـحـمل
الـدولــة الـعــراقــيـة مــسـؤولــيـتــهـا
الدسـتوريـة واألخالقيـة لتـعويض
ـــتــــضـــرريـن من هــــذه اجلـــرائم ا
ـنع تـكـرارها وتقـد الـضـمـانات 
. وقالت النائـبة الكردية مستقـبال)ً
ـــان فــيـــان صـــبــري في في الـــبــر
نـاسبة تغريـدة على تويـتر انه (
ـة االنـفـال بـيـد الـذكرى 32 جلـر
صدام عـلى شـعبـنا الـكـردي (التي
اسـفــرت عن اسـتــشـهـاد اكــثـر من
182 الـفــا من االطــفــال والــنــسـاء
والـشــيــوخ وتـدمــيـر 5000 قـريـة
جندد مـطالـبة احلـكـومة الـعراقـية
سوؤليـاتها الدستورية بااليفاء 
لتـعويض ذوي الـضحـايا والـعمل

عــــلى االعــــتــــراف الــــدولـي بــــهـــا
ـة ابـادة). من جـهته وصف كجـر
عضـو اجمللس الـقـيادي ومـسؤول
مـركــز تــنــظــيــمـات  20قــره جـوغ
لإلحتــاد الــوطــني الــكــردســتــاني
نصـرالـله سـورجي حادثـة االنـفال
ــة الــتـي هــزّت ضــمــيــر بـ(اجلــر
البـشرية).وقـال سورجي فـي بيان
ـنـاسـبـة تــلـقـته (الـزمـان) امس بـا
لـفــاجــعـة انه (في الــذكـرى الـ 32 
األنفال التي طالت الكرد بنسائهم
ورجــالـهـم وأطــفـالــهـم وشـبــابــهم
وشـيـوخـهم دون اسـتـثـنـاء نـعـزي
أنفسنـاً أوالً ونعزي جـميع عوائل
الـشــهــداء الـذيـن خـســروا فــلـذات
أكـبــادهم كـمــا نـعــزي اإلنـســانـيـة
جمعاء بهذه الفاجعة األليمة التي
عندما نستذكرها تهتز بها ضمير
ة لم حتصل البشريـة كونهـا جر
تحـجرة) مؤكداً اال في العصـور ا
ان (الـــشـــعب الـــكـــردي بـــصـــبــره
وكـفــاحه قــهـر الــبــعث وأجــنـداته
ـحـو الــشـعب اخلـبــيـثـة ونــيـتـه 
الـكـردي من اخلـارطـة إال أنه فـشل
أمـام نــضـاالت الــكــرد وقـيــاداتـهم
والنــنــسى دور االحتـــاد الــوطــني
الــكـــردســـتــاني وفـي مــقـــدمـــتــهم
الـرئــيس اخلــالـد مــام جالل الـذي
كـانت ذكــرى األنـفــال لـهــا أهـمــيـة
خاصـة في صـفـحات حـيـاته وكان
يهـتم كـثـيـراً بـعـوائل شـهـداء هذه
ة النكـراء ويقدم لهم الدعم اجلر

ويد العون باستمرار).
ـــان اقـــلــيم وطــالـب ســورجـي بــر
كـــردســـتــــان ومـــجـــلـس الـــنـــواب
جموعة من الذين تماثلوا بالشفاء من وباء كوروناالـــعـــراقـي والـــرئـــاســــات الـــثالث UHý¡∫ مالكات طبية حتيط 

بالقـيام بـأداء (مهامـهم االنسـانية
والتاريخية والوطنية أزاء شهداء
ـة وتـعويـضـهم مـادياً هذه اجلـر
ومعنوياً ) داعيا الى(كشف جميع
ـتـورطـ من أزالم الـبـعث بـهـذه ا
ــة أمــام احملـاكـم الــدولــيـة اجلــر
لـيـعـرفــوا وحـشـيــة مـا تـعـرض له
الــشــعب الــكــردي عــلى يــد نــظــام

صدام حس وحزبه).
فيما أكـد رئيس اجلمـهورية برهم
ـة االنفال الـبشعة صالح أن جر
الـتي ارتـكـبـهـا الـنـظـام الـصـدامي
ضـد شــعب كـردســتـان دلــيل عـلى
دمـويـة ذلـك الـنـظــام واسـتــهـتـاره

. بدماء العراقي
نـاسبة وشدد  صالح في بـيان بـا
تـــلـــقـت ه(الـــزمـــان)امـس عـــلى أن
(اغــلب أبـــنــاء الــشــعـب الــعــراقي
وبدون تـمـيـيـز أصبـحـوا ضـحـايا
السياسات االجرامية لذلك النظام
الـدكــتــاتـوري) مــضــيـفــاً انه (من
واجــبـنــا جــمــيــعــاً في احلــكــومـة
الـــعــراقـــيـــة بـــكل مـــؤســســـاتـــهــا
الـــرســــمــــيـــة ان نــــعـــمـل من اجل
تـعـويض عـوائـل شـهـداء االنـفـال
ة والسـعي لتـعريف الـعالم بـجر
ـة إبادة جـمـاعـية). االنفـال كـجـر
وخـــاطب صـــالـح ذوي ضـــحـــايـــا
االنـــفــال بـــالـــقـــول(هــذه الـــســـنــة
وبسبب انتـشار جائحـة كوفيد19
على مسـتوى العـالم لم تسـنح لنا
الـفــرصــة كـمــا هــو مـطــلــوب لـكي
نـشــاركـكم ذكــرى فـقــدان األحـبـة)
مـســتـدركــا(لـكن ذكــراهم سـتــبـقى
حـيـةً في قــلـوب كل فــرد من أبـنـاء

هذا الوطن). 

بيوار خنس 
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مسرور البارزاني 

وقـــدمت الـــتـــضــحـــيـــات كـــمــا
تصدى العراقيون الشرفاء الى

اإلرهاب).
الكـات الـطـبـية وحـيّـا صـالح ا
بــالـتــصـفــيق تــقـديــراً لـدورهم
الـكــبـيــر في احلـدّ من انــتـشـار

وباء كورونا. 
بـــدوره أكـــد وزيـــر الـــصـــحـــة
اســــتـــمــــرار جـــهــــود الـــوزارة
ومـالكــهــا الـــطــبي والـــصــحي
ـكافـحة وبـاء كورونـا وتقد
كل اخلـدمــات ألبـنــاء شـعــبـنـا
مــســتــعــرضــاً أعــمــال الـوزارة
وإجـراءاتـها لـلـحدّ من انـتـشار
ــــشـــاكل هـــذه اجلــــائـــحـــة وا
والعقبات التي تعترض عملها
ـنــاطق وعــدم الــتــزام بـعـض ا

فروض. بحظر التجوال ا
كــمـا اسـتــمع صـالح إلى شـرح
الكــات الـطــبــيـة مــفـصـل من ا
ومـسـؤولي الـدوائـر الـصـحـيـة
عـن تـطـورات انـتـشـار فـيـروس
كــوفــيــد  19وحــاالت الــشــفــاء

ومعوقات العمل .

ـــصــارف ورجـــال األعــمـــال وا
العراقية أن نـقوم بجهد وطني
خــارج اإلطــار احلـكــومي لـدعم
الكـات الـصـحـيـة والـطـبـية) ا
مشيراً إلى أن (الفريق الوطني
عـــمل من أجل اطـالق مـــبــادرة
وطنـية جلمـع التبـرعات حيث
ســيـــتم الــعــمـل بــهــا من خالل
الك وزارة الــــصــــحـــة لــــدعم ا

الطبي)
عركة لم تنته وشدد على أن (ا
بـعد وأمـامنـا حتديـات كثـيرة
واالنـــتــصـــار الـــنـــهــائـي عــلى
الـوبـاء لـم يـتـحــقق حـتى اآلن
ـطـلـوب حـالـيـاً هـو االلـتزام وا
بــتــوجــيــهــات وزارة الــصــحـة
وإرشاداتهـا اليوميـة) مشيدا ً
(بـــاجلـــهـــود الـــتـي بـــذلـــتـــهـــا
الكــات الـصــحـيــة والـطــبـيـة ا
ـــواجــهـــة فـــيـــروس كـــورونــا
واحلـفـاظ عـلى صـحـة وسالمة

العراقي من هذه اجلائحة)
وأكـــد  أن (الـــفـــرق الـــطـــبـــيـــة
والــصــحــيــة جــابــهت الــوبــاء
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اســتـقــبل رئـيس اجلــمـهــوريـة
بـرهم صالح في قـصـر السالم
الكـــات بــــبـــغـــداد عـــدداً من ا
الطـبية بـحضور وزيـر الصحة
والـبـيـئة جـعـفـر صادق عالوي
ـــثل مـــنـــظــمـــة الـــصـــحــة و 
ـــيــة فـي الــعـــراق  أدهم الــعـــا

اسماعيل.
وأكــد خالل الــلــقــاء بــجــسب
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
ـتـمـيزة (اجلـهـود اخملـلـصـة وا
الــــتي قــــامت بــــهـــا اجلــــهـــات
الصحـية والطـبية ستُـذكر عبر
الـتاريخ وبـفـضل توجـيهـاتكم
ونــــصـــــائــــحـــــكم ألخـــــوانــــكم
الـعــراقـيـ تــمـكـنــا حـتى هـذه
الــلــحــظــة من جتــاوز مــا كــنــا
نـــخـــشــــاه رغم اإلمـــكـــانـــيـــات

احملدودة للقطاع الصحي)
وأضــاف صــالـح (اتــفــقــنــا مع
وزيـــر الــــصـــحــــة والـــبــــيـــئـــة
ومجـموعة خـيّرة من الـكفاءات
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واالقـتـصـاديـة واألمـنـيـة ضـرورة السـتـقـرار
نطقة). ا

ـلك مـشــيــرا الى أن األردن بــتـوجــيه مـن  ا
ـطــلق إلى جـانب عـبـدالــله الـثــاني (يـقف بــا
األشــقـــاء ويــســـانــدهـم بــكل إمـــكــانـــاته في
مـسـيــرة تـثـبــيت االسـتــقـرار وإعـادة الــبـنـاء

وحماية أمن العراق وسيادته ومصاحله).
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 جـدد األردن وقـوفه إلى جــانب الـعـراق في

واجـهـة جمـيع التـحـديات وتـكريس جهـوده 
أمنه واستقراره.

ـغـتـربـ وأبـدى وزيـر اخلـارجـيــة وشـؤون ا
ن الصـفـدي في تصـريح تـرحيب األردن أ
بـتـكـلــيف رئـيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح

صطفى الكـاظمي بتشكـيل حكومة جديدة
ـا يـلـبي وتـمـنـيـاته له (الـنــجـاح في مـهـامه 
طموحات الـشعب العـراقي الشقـيق ويحمي
مصالح الـعراق وسيـادته ويعزز االسـتقرار
الـســيــاسي واالجــتــمـاعـي ومـســيــرة إعـادة
الـــبــــنــــاء). واضـــاف إن (جتــــاوز الــــعـــراق
الــشـــقــيق لـــكل الـــتــحـــديــات الـــســيـــاســيــة
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محمد شياع السوادني
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مع تـكـليف الـسـيد مـصـطـفى الكـاظـمي بـتشـكـيل احلـكومـة اجلـديدة أثـر اخـفاق
قـررة يـكـون الـعـراق قـد دخل مـرحـلة ـهـدي في اكـمـال مـدتـهـا ا حـكـومـة عبـد ا
ـكن اعتـبارهـا تمهـيدا لـلمـرحلة الـثانـية او الـصفحـة الثـانيـة من عصره جـديدة 

وقراطي ان جاز التعبير. الد
ـهـدي ومن يـقف وراءهـا ايالء قـضـيـة ضـعف وكـان عـلى حـكـومـة الـسـيـد عـبـد ا
ـخـرجـات ـواطن  ــشـاركـة الـشــعـبـيـة في انــتـخـابـات  2018 وانـهـيـار ثـقــة ا ا
ئة ـشاركة نـسبة  35بـا صنـدوق االقتراع اهـمية اسـتثـنائيـة حيث لم تتـجاوز ا
في افـضـل االحـوال نــاهــيك عن مــا رافق عـمــلــيـة فــرز االصــوات من مــشـاكل
ـقـابل انـقـسـمت الـقوى وطـعـون وحـوادث حـرق واتـهـامـات بـتالعب وتـزويـر وبـا
الـفــائـزة في هـذه االنــتـخــابـات الى مــحـورين االول االصالح والــثـاني الــبـنـاء
هدي ليدخال فـي جديلة قانونية سياسية انتهت الى والدة مفاجئة حلكومة عبد ا

من اتفاق غير معلن ب كتلت مقابل صمت الكتل االخرى.
لم يعـمر هذا االتفاق طـويال ولم يصمد امـام موجة االحتـجاجات الشـعبية التي
هي في الواقع امـتدادا لـسخط الشـارع على الـطبـقة السـياسـية ولـكن ما حدث
في تـشـرين  2019من زخم كـبــيـر سـمي بـالــثـورة او االنـتـفـاضــة لـسـعـة حـجم
شارك في االنـتخابات وما رافـقها من احداث شـاركة فيهـا بخالف نسبـة ا ا
ـتـظاهـرين واحـتواءهم مـؤسفـة اثـبـتت تشـتت جـهـد الدولـة وفـشلـهـا في حـمايـة ا
واالستـماع الى مطـالبـهم و بالـتالي الـفشل في احلـفاظ عـلى سلـميـة التـظاهرة
ــكن جتـاوزهـا كـونـهـا جـسـدت مـالمح انـتـهـاء زمن وبـدايـة زمن وهي امـور ال 

جديد.
ـوقـراطي الـعراقي في احلـصـول على شـرعـية ـشـروع الد  وهذا يـعـني فشل ا
واطن ألسـباب اخالقيـة لدى الـشارع واخـفاق صـندوق االقـتراع في نـيل ثقـة ا
ـقـام لــكن مـا نـســتـطـيع قــوله هـنـا هـو ان يــطـول ويـتـشــعب شـرحـهــا في هـذا ا
ي عام 2005 صالحيـة العمـلية الـسياسـية التي تأسـست بأشراف امـريكي ا
هدي وسـيشهد عام  2020مـرحلة انتـقالية قد انـتهت مع انتهـاء حكومة عـبد ا

بالغة اخلطورة واالهمية سواء شئنا ام ابينا.
وان الكـاظمي لـو اتيحـت له فرصة تـمريـر حكـومته سـتكـون مهـمته االساس هي
اما جتـديد حيوية النظام وادامة وجـوده وانعاش اداوته واعادة تسويقه للشعب
او كتـابة شـهادة الوفـاة لهـذا النـظام و اعالن الـدخول في عـقد اجـتمـاعي جديد
وعملية سياسية جديدة تكون مرضية لغالبية ابناء الشعب الذين فقدوا الثقة في
ادوات ومــؤسـسـات ورجــال الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيــة الـتي ابـتــدأت بـأيـاد عالوي-

هدي. اجلعفري وانتهت بعادل عبد ا
امام رئـيس الوزراء اجلديـد مهمـات بالغـة اخلطورة مـالم يحسن تـرتيبـها حسب
االهمـية و يتجـنب االنشغال فـي  برامج او مناهج تـقليديـة للتـعامل مع مشكالت
كـبـرى سـيـدخل في ذات الـدوامـة الـتي دخـلـهـا الـعـبـادي حـيـنـمـا حـاول الـقـيـام
كن ان حتوله الى مهـاتير محمد الـعراق لو جنحت لكنه لم بإصالحـات كانت 
يتـمكن من ذلك بل خسر مشروعه وخسر موقعه كرئيس وزراء وحتول حاله الى
اشبه بـحال نـيكـيتـا خروشـوف الذي حـكم االحتاد الـسوفـيتي مـنذ عام  1955

واطيح به من قبل قيادات حزبية عام .1964
ان امــام الـــعــراق مــراحل اشــد صـــعــوبــة تــتــعـــلق بــهــويــة شــعـــبه وقــوة دولــته
ووجــــــــــــوده و تـأثيره السـيمـا مع وجود ضغط داخـلي وخارجي باعـتبار ان
ـتـحدة وانـتهت الى الـعمـلـية الـسـياسـية انـطـلقت بـرعـاية دولـة عـظمى مع اال ا
كن ان تـعود الـعـملـيـة السـيـاسيـة الى صـوابهـا مالم رعـايـة دولة مـجـاورة وال 
يـتـحـرر الـعـراق وقـراره الـسـيـاسي من الـضـغـوط اخلـارجـيـة السـيـمـا الـضـغوط

االقليمية.
وعندمـا يتحرر القرار العراقي في كل مراحل العملية الـسياسية ستتغير فلسفة
احلـاكم واحملـكوم ومـغـادرة النـظرة الـتـقلـيديـة الـتي حولت احلـكـومة الى مـجرد

حزمة مناصب تتقاسمها االحزاب وتعود بالنفع على شاغليها واتباعهم.
علـى الكاظمي ان يدرك ان مهمة حكومته االساس هي اعادة
ضـبط اعـدادات الـعمـلـيـة الـسـياسـيـة والـتـهـيئـة النـتـخـابات
اضي جديـدة على اسس صـحيـحة وجتـازر اخفـاقات ا
الن الــتــدلــيس والــتــزويــر والــغش واخلــداع ال يــنــتج اال

الضعف والتمزق وتشتيت الشعب وضياع الوطن.
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أكـملت اجلـامعـة العـراقيـة ومنـصة
اريـد للبـاحثـ النـاطق بـالعـربية
ومقرها في مـاليزيا استـعداداتهما
الطالق فـعــالـيــات احملـفل الــعـلـمي
الـدولي الـسـادس نــسـخـة الـعـراق
الـكــتـرونـيــا يـوم الـثــامن عـشـر من
الـشـهـر اجلـاري وعـلى مـدى اربـعة
ـشـاركـة أكـثر من ايام مـتـتـالـيـة و
ي نـــــــاطق  900 بــــــاحـث أكـــــــاد
بالعـربية من مـختلف انـحاء العالم
ـــثــلـــون عـــشــرات اجلـــامـــعــات و

العربية واالسالمية والدولية.
أعــلن ذلك االســتـاذ الــدكــتــور عـلي
صــالـح حــســ اجلـــبــوري رئــيس
اجلامـعة العـراقية والدكـتور سيف
الــســويــدي مــؤسس مــنــصــة اريـد
ومديرها التنفيذي; واكد اجلبوري
أن (اجلــامـعــة الـعــراقـيــة سـتــكـون
بإذن الله تـعالى اجلامعـة العراقية
االولى التي تـتبنى تـنظيم تـظاهرة
ـية الكتـرونيآ في ظروف علمـية عا
ي ومـواكـبـة حـظـر الـتـجــوال الـعـا
عـــطـــاء صـــروح الــعـــلـم واحلـــيــاة
اجلــامــعــيــة واقــعــيــا وانــتــقــالــهـا
لــلـتــفـاعل افـتــراضـيــا عـبـر شــبـكـة
االنتـرنت وهذا يـكشـف بنحـو جلي
حـــرص اجلــامــعــة عــلـى الــتــفــاعل
االيـــجــــابي مـع تـــوجــــهـــات وزارة
الـتـعـليـم الـعالـي والـبحـث الـعلـمي
ـومة العـراقيـة وضرورة ضـمان د
الــعـمـلـيـة الــتـعـلـيــمـيـة في الـعـراق
والتواصل والتكامل مع اجلامعات
ية بالرغم من الوضع الصعب العا
الـذي فرضـته جـائحـة كورونـا على

العراق والعالم بأسره).
 «dLðR  bIŽ

وأضــاف اجلــبــوري أن (الــدعــوات
ــسـؤولــ في وزارة وجــهت الـى ا
الـتـعـليـم الـعالـي والـبحـث الـعلـمي
ورؤوســاء اجلــامــعــات الــعــراقــيــة
ـشاركة حلضـور افتـتاح احملـفل وا

فـــيـه إلى جـــانـب عـــدد كـــبــــيـــر من
رؤوساء جامـعات عربيـة واجنبية
مـــشــــيـــرا الـى أن اهـــمــــيـــة عــــقـــد
ـؤتـمـرات الـكـترونـيـا تـتـجـلى في ا
ضرورة أن يتـمتع البـاحث والعالم
واخلــبـيـر بـالـشــخـصـيـة الــعـلـمـيـة
الــــتـــواصــــلــــيــــة وأن ال يــــكـــتــــفي
ا بالـتدريـس أو نشـر البـحوث وإ
ــنـــصــات يــجب االســـتـــفــادة مـن ا
الــرقـمـيــة االلـكـتــرونـيــة عـلى غـرار
مـــنـــصـــة اريـــد فـي الـــتـــواصل مع
االقــران من الــعـلــمــاء والـبــاحــثـ

واخلبراء).
wLKŽ qH×

من جــــانــــبه قــــال الــــســــويـــدي ان
(نــســخـة احملــفل الــعــلـمـي الـدولي
الـسـادس سـتـنـطلق الـكـتـرونـيا في
ثــالث دول فـي وقـت واحـــــــــــــد هـي
مالـيزيا والـعراق واجلـزائر وان ما
ــيــز احملـــفل هــذا الــعــام هــو انه
سـيعـقد الـكتـرونيـا بعـد أن كان في
الـنــسخ الــسـابــقــة يـعــقــد واقـعــيـا
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عـلى هــامش اجـتـمـاع الـلـجـنــة الـعـلـيـا لـتـسـويق مــحـصـول احلـنـطـة بـتــــــــاريخ
2020/4/12 عقـد السيـد وزير التجـارة/ الدكتـور محمـد هاشم العـاني مؤتمر
اضي) وهنا صحـفي صرح فيه بـان وزارة التجارة (لم تـستورد حـنطة العـام ا
نـذكـر بـان وزارة الـتـجــارة اسـتـلـمت بـحـدود (اربع مـاليـ وسـبـعـمـائـة ألف)طن

حنطة وهذا العام يتوقع ان يكون ب (5-6) مليون طن حنطة.
ـوضـوع هـو إن مـعـظم أصـنـاف احلـنـطـة ـهـمـة واجلـوهـريـة فـي هـذا ا الـنـقـطـة ا
عتمد لدى العراقـية كانت غير صـاحلة للخبـز كونها (سيـالة) لذلك كان النـهج ا
وزارة الـتجـارة هـو اسـتيـراد حـنطـة اجـنبـيـة خلـلطـهـا مع احلنـطـة الـعراقـيـة لكي

تعطيها صفة اخلبازية والتخلص من صفة (سيالة).
والسـؤال هنا: كيف اسـتغنت وزارة التـجارة عن استيـراد احلنطة األجـنبية على

حساب النوعية بعيداً عن االحتياج الكمي?
اجلـواب: لـقد اعـتـمدت وزارة الـزراعـة خطط وبـرامج تـنمـويـة لتـحـس الـصـفات
النـوعية ألصناف احلنطة الـعراقية باستنـباط أصناف وسالالت محلية من خالل
الـبـحث الـعـلـمي الـتــطـبـيـقي الـذي تـقـوده وتـنــفـذه تـشـكـيالت وزارة الـزراعـة من
ثـلة بدائرة الـبحوث الزراعـية دائرة فحص وتـصديق البذور اجلانب الـبحثي 
ودائرة االرشـاد والتدريب الزراعي والبرنـامج الوطني لتنمـية زراعة احلنطة في
الـعراق وبـرنامـج اكثـار بذور الـرتب العـلـيا لـلحـنطـة ومركـز تـكنـولوجـيا الـبذور/
ـنـفـذة لـهـذه اإلجنازات وزارة الـعـلـوم والـتـكنـولـوجـيـا أمـا اجلـهـات الـسـانـدة وا
العلـمية فتـشترك فيه كـافة تشكـيالت الوزارة (دوائر وشركـات بضمنـها الشركة
ـزارعـ (منـتـجي بذور الـعـراقيـة النـتـاج البـذور- قـطاع مـخـتـلط) اضافـة الى ا
وجب ـشـكل  الـرتب الـعلـيـا للـحـنطـة) وحتت مـظلـة (اجملـلس الـوطني لـلـبذور) ا
قانون البذور والتقاوي رقم (50) لسنة 2012 برئاسة السيد وزير الزراعة إذ
ئـة من احـتيـاج اخلـطة الـزراعـية حـققت وزارة الـزراعـة تغـطـية ألكـثر من 90 بـا
ـزارعـ بـنـسـبة دعم  70 ـقـرة من هـذه الـبـذور الـتي وزعت عـلى الفـالح وا ا

ئة والتي ستعطي نتاج وفير من احلنطة باذن الله. با
إن الـصـفات الـنـوعـيـة الصنـاف احلـنـطة الـعـراقـيـة حتسـنت وأصـبـحت (خـبازة)
واخـتـفت مـنـهـا صـفـة (الـسـيـالــة) لـهـذا ال حتـتـاج وزارة الـتـجـارة خلـلط حـنـطـة
اجنـبية وهـذا ما صـرح به السـيد وزير الـتجـارة وقال (لم نـستورد حـنطـة العام

اضي نهائياً وقرارنا لهذا العام هو عدم استيراد أي حنطة). ا
ختامـاً اذكر باخلـطط الستراتـيجية لـوزارة الزراعة وبقـدرة الباحثـ واخملتص
عـنيـة والقـطاع ؤسـسات والـوزارات ا فيـها وتـظافـر اجلهـد الوطـني في جمـيع ا
ـستثمـرين بالقـطاع الزراعي) الهـادفة لالرتقاء زارع وا اخلاص (الـفالح وا
ـنـتج بــالـقـطـاع الـزراعي كـمـاً ونــوعـاً لـيـتـحـقق شـعــار وزارة الـزراعـة (حـمـايـة ا
الزراعي احملـلي كفـيل بخـلق تنـمية مـستـدامة بـالعراق) والـذي من خالل حتقق
مـنع (25) مـحـصـول ومنـتج زراعي (نـبـاتي وحيـواني) لـوفرتـهـا مـحلـيـاً في عام
ـنع ال يــزال مــسـتــمــر أضـافــة الى وجــود فـائض عن االحــتــيـاج من 2019 وا

محصول الشعير العلفي مهيء للتصدير.
وجتــدر اإلشـارة بــان هــويـة الــعــراق زراعـيــة وســتـبــقى زراعــيــة وان مـقــومـات
و وتـطور الـقـطاع الـزراعي سيـكون النـهوض بـالقـطاع الـزراعي مـتوفـرة وان 
كفيل بـتنشيط وتفعيل دور مـعظم القطاعات وأولها الـقطاع الصناعي كون اغلب
مــخـرجــات الــصـنــاعـة هي مــدخالت لــلـزراعــة وأغـلـب مـخــرجـات الــزراعـة هي
مـدخالت لـلصـناعـة وبهـا يتـحقق األمن الـغذائي لـبلـدنا ويـستـقطب أيـدي عامـلة
ويــحــقق أمن صــحـي وأمن بــيــئي بــجــانب األمن االقــتــصــادي الــذي هــو اكــثـر
ـومة بـاالعـتـماد عـلى الـزراعـة في ظل أزمات استـقـرار ود
ـيـاً وكـذلك أزمـة ـتـكـررة عــا انـخـفــاض أسـعـار الـنــفط ا

ية جائحة فيروس كورونا العا
 ومن الله السداد والتوفيق.

{ مستشار وزارة الزراعة
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بــالــدرجــة االولـى وتــرافــقه في كل
نــســخـة مــشــاركــات بــحــثــيـة يــتم
تــنـاولـهــا الـكـتـرونــيـا عـبــر شـبـكـة

االنترنت.
وأن يـــوم  18 نــــيـــســــان اجلـــاري
ســـيــكـــون مــوعــد انـــطالق احملــفل
الــعــلـــمي الــدولي الــســادس الــذي
يــســتــمــر عــلى مــدى أربــعــة أيـام
ـنــصــة بـالــتــعـاون مع وتــنــظـمـه ا
اجلــامــعــة الــعــراقــيــة في الــعـراق
وجـامـعـةُ الـسـلـطـان زين الـعـابدين
في مــالـــيــزيـــا وبــرعــايـــة عــدد من

اجلامعات العربية).
واضـاف أن (احملـفل سـيـكـون عـلى
مـدى أربـعـة أيـام إلى  21 نـيـسـان
اجلــــاري وســــتـــفــــتــــتـــحـه نـــخب
ية متمـثلة برئيس اجلامعة أكاد
الــعـــرقـــيـــة في الـــعــراق أ.د. عـــلي
صــالح حــســ اجلــبــوري ونــائب
رئــيـسِ جــامـــعــةِ الـــســلـــطــان زين
العابدين في ماليزيا أ.د. حسن بن
بـصـري ورئــيس جـامـعــة سـوهـاج

في مــصــر أ.د. أحــمــد عــزيــز عــبــد
ــديــنــة ــنــعـم ومــديــر جــامـــعــة ا ا
ـيـة فـي مالـيـزيـا  أ.د. فـضالن الـعـا
بـن محـمـد عـثـمـان ورئـيس جـامـعة
حـضـرمـوت في الــيـمن أ.د. مـحـمـد
سـعـيــد خـنـبش ورئــيس اجلـامـعـة
اإلسالمـية فـي فلـسـط أ.د. نـاصر
إسـمـاعـيل فـرحـات ومـديـر جـامـعـة
الـقـرآن الـكر والـعـلـوم اإلسالمـية
في الـــســـودان أ.د. عــمـــر الـــســـيــد
الــعــبــاس ومـديــر جــامـعــة الــقـرآن
الــــكـــر وتــــأصـــيـل الـــعــــلـــوم في
الــسـودان أ.د. أبــكـر عــبــد الـبــنـات

آدم).   
وعـلى صـعيـد مـتـصل أكد الـدكـتور
دير التنفيذي جمال عبد نامـوس ا
لـلــمـحـفل نــسـخـة الــعـراق وعـضـو
ـنصة الـلجـنة االسـتشـارية الـعلـيا 
اريد في العراق أن (احملـفلِ سيعقد
إلـكـترونـيـا بالـكـامل لهـذه الـنسـخة
وطــيــلــة األيــام احملــددة نــتــيــجــة
تـعلقة بـجائحة الظروف احلـالية ا

كـورونــا وســيــكــون يـومي 18-19
مخصصـة لتقد البحـوث العلمية
في غـرف إلـكـتـرونـيـة مـتـوازية في
تخـصـصـاتٍ مـتـنـوعـةٍ من أهـمّـها:
الـعــلـومُ الــتـطــبـيـقــيـة والــتـنــمـيـةُ
ُـسـتـدامـة والـذكـاءُ االصـطـناعيّ ا
والـعلـوُم اإلنـسانـية واالجـتـماعـية
فـــيـــمـــا يـــخـــصَّص يـــومي 20-21
نيسان اجلاري للورش التدريبية)
وأشـــار إلى أن عــدد الــورش وصل
إلى  10 عـــمـل تــــعـــقــــد فـي غـــرف
مــــتــــوازيـــة). مــــؤكـــدا أن (32000
بـاحث وعــالم وخـبــيـر مـن أعـضـاء
منصة  ARID يستهدفهم احملفل
ـســجــلــ فـيه بــلغ إلى وان عــدد ا

اآلن  900 مشارك). 
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وأضــــاف أن (جنـــــاح اجلــــامــــعــــة
الــعــراقــيــة في تــنــظــيم الــنــســخـة
االلــكــتـرونــيــة حملــفل عـلــمي دولي
سيؤسس لتجربة فريدة من نوعها
تـكـشف سـعي الـتـعـلـيم الـعـالي في

ـية واكـبـة التـجـارب العـا الـعـراق 
ــتـــطــورة في الــتـــعــلــيـم الــعــالي ا
وحتقيق الـتكامل العـلمي والعملي
والــــتــــفــــاعل االيــــجــــابي مــــا بـــ
اجلـامـعـة الـعـراقـيـة ومـنـصـة اريـد
ـيـة). وقـال (انه واجلـامـعـات الـعــا
الى جـانب انـطالق نـسـخـة الـعراق
من احملـفل الــتي رعـتـهــا اجلـامـعـة
العراقية فـستنطلق في الوقت ذاته
نـســخــتــان اخــرتــان لــلـمــحــفل في
مالـيـزيا بـرعـايـة جامـعـة السـلـطان
زين الــعـابـدين والـتي تـعـد من بـ
افـضل اجلامـعات في مـاليـزيا وفي
اجلزائر برعاية جامعة تبسة وهي
من بــــ اعـــــرق اجلــــامــــعــــات في
اجلــزائـر) مـشـيـرا الى أن (جتـربـة
عـــقــد مـــحــفـل بــهـــذه الــضـــخــامــة
الكترونيا تعد سابقة على الصعيد
ـــنــــصـــة اريـــد ي حتــــسب  الــــعـــا
لـلــبــاحـثــ الـنــاطـقــ بـالــعـربــيـة
ـالـيـزية ولـلـجامـعـات الـعـراقـيـة وا

واجلزائرية) .

شهداني ملصق التعريف حملاضرة سعد ا
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أُعــلـــنت جلـــنـــة حتــكـــيم اجلـــائــزة
ـيـة لـلـرواية الـعـربـيـة امـسعن العـا
فــوز روايــة "الــديــوان اإلســبــرطي"
لــلــكـاتـب عـبــد الــوهـاب عــيــسـاوي
بالـدورة الثـالثـة عشـرة من اجلائزة

ية للرواية العربية 2020 . العا
وكـــشف رئـــيس جلــنـــة الــتــحـــكــيم
ـوسوي عن اسم الـرواية محـسن ا
الفائزة باجلائزة والصادرة عن دار
مــيـم حــيث حــصـل عــبــد الــوهــاب
ـوجـبـهـا عـلى اجلـائزة عـيـسـاوي 
النـقـديـة الـبـالغـة قـيـمـتـها  50 ألف
دوالر أمــــريــــكي بــــاإلضــــافــــة إلى
تــــرجـــــمــــة روايـــــته إلـى الــــلـــــغــــة
اإلنـكـلـيـزيـة. وقـال مـحسـن (تـتـمـيز
روايـة  الـديوان اإلسـبـرطي بـجودة
أسـلـوبـيـة عالـيـة وتـعدديـة صـوتـية
تـتيـح للـقـار أن يتـمـعن في تاريخ
احتالل اجلـزائر روائـياً ومن خالله
ـتـوسط تــاريخ صـراعـات مـنـطـقـة ا
كــامــلــة كل ذلك بــرؤى مــتــقــاطــعـة
ومــصـــالح مــتـــبــايـــنــة جتـــســدهــا
الـشخـصـيات الـروائـية إن الـرواية
دعــوة الـقــار إلى فــهـم مالبــسـات
ـقـاومـة االحـتالل وكـيف تــتـشـكـل ا
بــأشـــكــال مــخــتــلــفـــة ومــتــنــامــيــة
ـواجـهـته. هـذه الـروايـة بـنـظـامـها
الـــســردي الــتـــاريــخي الـــعــمــيق ال
ـاضـي بل جتــعل الــقـار تــسـكـن ا

يطل على الراهن القائم ويسائله).
وبـدوره قـال رئـيس مـجـلس أمـنـاء
ـيـة للـروايـة العـربـية اجلـائـزة العـا
يــاسـر ســلــيـمــان (تــسـحــرك روايـة
الـديـوان اإلسبـرطي بـاستـنـهاضـها
لــلـــتــاريخ بــأبـــعــاده الــســـيــاســيــة
واالجــتـــمـــاعــيـــة; خلــدمـــة الـــعــمل
الروائي الذي يـتجاوز هـذا التاريخ
بــرمــزيــتـه وبــتــداخل رؤى الــقص
وأصـــواتــــهـــا من وجــــهـــات نـــظـــر
متقاطـعة تدعو إلى التـأمل والتفكر
ــراجــعــة. وتـتــابع شــخــوصــهـا وا
ـتـضـاربـة. ـسـاراتـهـا ا اخلـمـسـة 
وتــــســــيــــر في شــــوارع اجلــــزائــــر
احملــروســة ومــرســيــلــيــا وبــاريس
وكـأنك تــعـايــنـهــا بـنــفـسك في زمن
مــضى ولم تـنـقــطع مـآالته. وحتـتك
بــــالــــتــــركي واألوروبـي والـــعــــربي
وغــيـــرهم من األقـــوام مــتـــعــاطـــفًــا
وسـاخـطًا في آن واحـد. كل ذلك في
انسياب روائي أخاذ ال يدعك تترك
الـروايـة حـتى تـصـل إلى نـهـايـتـهـا
ـزيد. لقـد أبدع عبد بشـغف يطلب ا
الــوهــاب عــيـــســاوي في هــذا كــله
ويــكـــفي هــذا الــقـــاريء أنه الــتــقى
الـــــسـالوي ودوجـــــة فـي ثـــــنـــــايـــــا

الـــديــوان ولـــهث في أثـــرهـــمــا في
عاني). ثنايا تاريخ ينبض با
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وترصد الديوان اإلسبرطي حيوات
خــمس شـــخــصــيــات تــتــشــابك في
فضـاء زمـني ما بـ عام  1815إلى
 1833في مـــــديـــــنــــة احملـــــروســــة
اجلـزائـر. أولـهـا الــصـحـفي ديـبـون
الـذي جــاء في ركـاب احلــمـلــة عـلى
اجلزائـر كمراسل صـحفي وكـافيار
الذي كان جنديا في جيش نابليون
ليـجد نفـسه أسيـراً في اجلزائر ثم
مخـططـا للـحملـة. ثالث شخـصيات
جــزائــريــة تــتــبــاين مــواقــفــهــا من
الــوجـود الــعــثـمــاني في اجلــزائـر
وكـمـا تـخـتـلف في طـريـقـة الـتـعامل
ـيل ابن ميار إلى مع الفـرنسـي 
الـسيـاسة كـوسـيلـة لبـناء الـعالقات
مع بني عثـمان وحتى الفـرنسي

بـيـنمـا حلمّـة الـسلّـاوي وجـهة نـظر
أخـــرى الــــثـــورة هـي الـــوســــيـــلـــة
الـوحيـدة للـتـغيـير. أمـا الشـخصـية
ـعلـقـة ب اخلـامـسة فـهي دوجـة ا
كـل هــــؤالء تــــنـــظــــر إلـى حتـــوالت
احملروسة ولكنها ال تستطيع إال أن
تـكـون جـزءا مـنـهـا مـرغمـة ألنه من
يعـيش في احملروسة لـيس عليه إالّ
أن يـسـيــر وفق شـروطـهــا أو عـلـيه

الرحيل.
Ídz«eł wz«Ë—

وعــبــد الـــوهــاب عــيــســاوي روائي
جزائري من مواليد  1985باجللفة
اجلـزائـر. تــخـرج من جـامــعـة زيّـان
عــاشـور واليــة اجلـلــفــة مـهــنـدس
دولــة إلــكــتـــرومــيــكــانـــيك ويــعــمل
كــمـهــنـدس صــيــانـة. فــازت روايـته
األولى "سـيـنـما جـاكـوب" بـاجلـائزة
األولى لـلـروايـة في مسـابـقـة رئيس
اجلـمهـوريـة عام  2012 وفي الـعام
 2015 حــصل عــلى جــائــزة آســيــا
جـبــار لـلـروايـة الــتي تـعـتــبـر أكـبـر
جــائـزة لــلــروايــة في اجلــزائـر عن
روايــــة "ســــيـــيــــرا دي مــــويــــرتي"
أبـطـالـهـا من الـشـيـوعـيـ اإلسـبان
الـــذين خـــســـروا احلــرب األهـــلـــيــة
وســيـقـوا إلى مـعــتـقالت في شـمـال
إفريقيا. في العام  2016 شارك في
ـيــة لـلـروايـة "نـدوة" اجلـائــزة الـعـا
الــعــربــيــة (ورشــة إبــداع لــلــكــتـاب
). فـازت روايته ـوهـوبـ الـشـباب ا
"الـدوائـر واألبـواب" بـجـائـزة سـعاد
الصباح للرواية  .2017فاز بجائزة
ـنشورة 2017 كتـارا للروايـة غير ا

." نسي عن عمله "سفر أعمال ا
وبـعد تـرشيـحه للـقائـمة الـقصـيرة
قــال عـيــسـاوي في حــوار حـصـري

ـــيــة لـــلــروايــة مع اجلــائـــزة الــعــا
العربـية (الروايـة التاريخـية بشكل
عام ال تـعيـد بنـاء احلكـاية من أجل
ـــا هــدفــهــا احلــكــايـــة ذاتــهــا وإ
األسـاسي هـو الـبـحث عـن األسـئـلة
الراهـنة التي نـعيشهـا اليوم داخل
فضاءاتها األولى التي ظهرت فيها

أوال).

اختيرت رواية "الديوان اإلسبرطي"
من قـبل جلـنة الـتحـكيـم باعـتبـارها
أفــــضـل عــــمـل روائي نُـــــشــــر بــــ

حـــــزيـــــران 2018 وتـــــمـــــوز 2019
وجـــرى اخـــتـــيــارهـــا من بـــ ست
روايات في القائمة القصيرة لكتّاب
من اجلـــزائـــر وســـوريـــا والـــعــراق
ولــبــنــان ومــصــر. كـتّــاب الــقــائــمـة

روائي جــزائـري يــكـتـب بـالــلـغــتـ
العربـية والفرنـسية وأستاذ األدب
ـعاصر فـي جامعة قـارن والفكر ا ا
ـــركــزيـــة ور مــاجــد اجلـــزائــر ا
إعالمـيـة وصـحفـيـة تـلفـزيـونـية من
مصـر ومدربة في مـجال الصـحافة

واإلعالم.
وكــانت الــظــروف الــتـي يــشــهــدهـا
الي في وخـضـوع ا الـعـالم اليـوم
ــنــطـقــة الـعــربــيـة وحــول الــعـالم ا
لـلـحـجـر الـصــحي قـد تـسـبـبت في
جلوء إدارة جائزة "البوكر العربية"
إلى مـوقعي "فـيـسبـوك" و"يوتـيوب"

إلعالن اجلائزة.
وفي تـصـريـحـات صــحـفـيـة" قـالت
ـية لـلرواية  مـنسـقة اجلـائزة الـعا
فــــلــــور مــــونــــتــــامــــارو إن (إعالن
اجلائزة  بثه على موقع فيسبوك
عــبـــر خــدمــة اليف و عــبــر الــقــنــاة
اخلـــاصـــة بــاجلـــائـــزة عــلـى مــوقع
ـتـبـعـة يـوتـيـوب بـتـقـالـيـد تـشـبه ا

سنويا في أبوظبي).
وقـد أعــدت جلـنـة الــتـحـكــيم وفـقـا
ـونـتـامـارو تــرتـيـبـات خـاصـة من
ب كـتاب الـقائـمة الـقصـيرة حيث
ال يــعــرف الــكــتــاب الــســتــة هــويــة
الفائز/الفائزة وسيكتشفونها مثل
ـسـتخـدمـ عـبـر اإلنـترنت بـقـيـة ا
لــكن اإلدارة طــلـبت مـن كل الـكــتـاب
حتـضـيـر تصـريح يـعـبـرون فيه عن

شعورهم بعد الفوز.
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عبد الوهاب عيساوي  وغالف روايته

جمال عبد ناموس مع سيف السويدي مؤسس منصة اريد ومديرها التنفيذي

الــقــصــيــرة هم ســعــيــد خــطـيــبي
وجــبــور الــدويـــهي وخــلــيل الــرز
ويـــوسف زيـــدان وعــبـــد الـــوهــاب
ـدوح. وتـلـقى عــيـسـاوي وعـالـيـة 
ــرشــحــون الــســتــة جــائــزة تـبــلغ ا

قيمتها عشرة آالف دوالر أميركي.
¡UCŽ« W Lš

جـرى اخـتـيـار الـروايـة الـفـائـزة من
قــــبل جلــــنــــة حتـــكــــيم
مـــكـــونـــة من خـــمـــســة
أعــــضــــاء بــــرئــــاســــة
مـــــــــحــــــــسـن جـــــــــاسم
ـوسوي نـاقـد عراقي ا
وأســــتـــاذ الــــدراســـات
ـقـارنـة في الـعـربـيـة وا
جــامــعــة كــولــومــبــيــا
نـيـويـورك وبـعـضـويـة
كـل مـن بـــــــــيــــــــــار أبي
صـعب نـاقـد وصـحفي
لــــبــــنـــــاني ومــــؤسس
صـــحــــيـــفــــة األخـــبـــار
الـلـبنـانـية وفـيـكتـوريا
زاريــــتــــوفــــســــكــــايــــا
ـــيـــة وبـــاحـــثـــة أكـــاد
روسـيـة نـقـلت الـعـديـد
من الـروايـات الـعـربـيـة
إلى الــروســيــة مــنــهـا
رواية "فرانكشتاين في
بغداد" ألحمد سعداوي
الـفـائـزة بـاجلـائـزة عام
 2014 وأمــ الــزاوي
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هـمات الـتي كلف بـها  ال اقـصد بـالطـبع ا
نفـسه وأخـذهـا عـليـعـاتـقه كونـهـا حتـتاج
الى عـصى سـحـريـة حـيث انـنـا لـو اخـذنا
مــشــكــلــة واحـدة مـن مـشــكالتــاالقــتــصـاد
العـراقي والتي هي الـبطالـة مثال لـوجدنا
ان عــــــــلـــــــيـه اوال ان يــــــــقــــــــضـي عــــــــلى
ــقـنـعــة والـتي هي مــلـيـون الى الـبــطـالـةا
مــلــيـونـي مـوظـف يـنــبــغي احــالـتــهم الى
الـتــقـاعـد فــضال عن دمـجــوالـغـاء وزارات
وهيئات مستقلة كثيرة وسفارات ما انزل
الله بـها من سـلطان فـفي احدالدول لـدينا
اربعـة عراقيـ وسفارة ب  30موظف ....
بــعـد امــتــصـاص كـل هـذا الــزخم الــعـامل
نظريـا والعاطلعـمليا وبـسنت على االقل
نبـدأ بـالـتعـيـ والـتشـغـيل لـلعـاطـل عن
الـعمل .. كـيف?? ليـسبـاصدار امـر بتـعي
عـشـرة االف كـمـا حـصل بـالـبـصـرة وليس
بـتـعــيـ تـعـ الـفـا كــمـا حـصل فـيـوزارة

الكهرباء بل بخلق فرص عمل ... كيف ???
بــزيـــادة االنــتـــاج الــســـلــعـي واخلــدمي..
كيفبتطوير الزراعة مثال  .. كيف?? وهكذا
تستمرسلسلة احللقات لتصل الى الذروة
.. انـــتــاج احلـــبـــوب وتـــربــيـــة االســـمــاك
لتـحـتـرق احلبـوبـوتـنـفق االسمـاك لـنـعود
ـــــربع االول ونـــــكـــــتـــــشف ان االمن الى ا
الغذائي يـتطلب امن مـجتمـعيوأمن شامل

وغير ذلك الكثير.
ÀöŁ  ULN

هـمات الثالث حلـكومته علـيه انا اقصـد ا
كمـا رسـمت له مـنـلـدن اجلـمـاهـيـر وقـبلت
احلـــكـــومـــة بــــهـــا وهي تـــعـــديل قـــانـــون
االنــــتـــــخـــــابـــــات وخــــلـق مــــفـــــوضـــــيــــة
مستقلة(وطنيـة) واجراء انتخابات مبكرة

(حرة ونزيهة) .
ال اريــد الـــغـــوص في الـــتـــفــاصـــيل فـــمن
الـواضـح ان هـنـاك ســلـطـة فــيـهــامـركـزين

تشـريفـي وفـيـها سـلطـة حقـيـقيـة تتـمثل
بـــــرئـــــيـس الــــوزراء (الـــــقـــــائـــــد الـــــعــــام
ـسـلـحـة ) وعـلـيـنـا عـنـدمـا نـفـكـر لـلــقـواتـا
بــقـدرات رئــيـس الـوزراء ان ال نــعــود الى
اخلــلف لـنــريـتــطـبــيـقــات رؤسـاء الـوزراء
الــسـابـقــ بل نـقــرأ الـدسـتــور لـنــتـلـمس
قــدراتـه الــدســتــوريــة فــرئــيــســالـوزراء ال
يـخـوله الـدسـتـور صالحـيـة تـعـيـ  قـائد
فــرقـة عـســكـريــة بل هـو يــقـتــرحه جملـلس
النوابومنذ  17 عاما لم يقم رئيس وزراء
بـتــحــقـيـق رغـبــة مــجـلـس الـنــواب بــهـذه
رفـوعةوسـأختصـر لكم االمر الصالحـية ا
بـالـقـول ان رئـيس الـوزراء ال صالحـيـة له
في الـقيـام بالـواجباتـالثالث اعـاله فهو ال
عالقـة له بـتـشـريع قـانـون االنـتـخـابات بل
يـقـتـرح مـسـودة يـتم الـتالعـبـبـهـا من لـدن
مـجلس الـنـواب كيـفـما شـاءوا  وال عالقة
ـسـتقـلة لالنـتـخابـاحتيث ـفوضـية ا له بـا
انها ال ترتبط به  وكذلك هو غير مسؤول
عـن حتـــديــــد مــــوعـــد االنــــتـــخــــابـــات وال
ـجـلس طـريــقـةاجــرائـهـا فــاألمـر مـنــوط 

النواب وهو جهة داعمة فقط .
هل ضحـكوا عـلى اجلماهـير ??? نـعم انها
عـــمــلــيـــة (كــسب وقت)جنـــحت في مــرات
سابقة ومع ثـورة تشرين السلـمية ربحوا
نـصف عــام وربع عــام لـلـمــكـلـف اجلـديـد
وسيبدأ عمـله ليقولوا له الـتزم بالدستور
ــثــلـي الــشــعب وأنت هــذه صـالحــيــات 

سـلـطـةتـنـفـيـذيـة واجـبك تـنـفـيـذ الـقـوان
ـثلي الـشـعب الذي الـتي نـشرعـهـا ألننـا 
هو (مصدرالسلطات) وأن لم يلتزم فيمكن
اســتــجــوابه وأقــالــته بــاألغــلــبــيــة (فــوق
ـطـلـقـة) خـصـوصـاوأنـهم قـد حـقـقـوا مـا ا
يـسـمونه (االجـمـاع) ويـنتـهي األمـر ( كنك

يا بو زيد ما غزيت )
bŠu  lL²−

ــطــبــات الـتـي ازعـجــنــاهم بــهـا كل تــلك ا
اكـتـسـحتـهـا الـكورونـا ...الـضـيف الذي ال
نــعـلم مــوعــد رحـيــله  وسـيــعـودون كــمـا
كانوا ويبدئون من جـديد ولكن اجلماهير
ســوف لن تــبــدأ من جــديـد ألنــهــا قــطـعت
شوطـا رائعا في خـلق مجتـمع موحد ضد
الفـسادوالـتبعـية وستـنتصـر الثانـية على
االولى وبـالتـالي علـينـا ان ال نعـول كثـيرا
عـلـى الـطـبـقـةالــسـيـاسـيـة ومــنـهم الـسـيـد
ادة 64 ـكلف  ويـبقـى احلل االفضل بـا ا
من الـدسـتـور ((يـحـلـمـجـلس الـنـواب .....
وافقة بطلب من رئـيس مجلسـالوزراء و
رئيس اجلمهورية )) بعدها يقوم الرئيس
بـالدعوة النـتخـابات عـامة فـيعـموم البالد
خالل شـهـرين وتـكـون احلـكـومـة حـكـومـة
تــصـــريف اعـــمــال خـالل تــلـك الــفـــتــرة ..
ـــثل ارادة ولـــوكــــنت ادري ان اجملـــلـس 
ـــا اعــتــبــرته احلل االفــضل  328نــائــبــا 
ـثل ارادة  10-6 نواب ولـكـني اعـرفـانه 

معظمهم لديهم مسلح
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بغداد

الـعـراق نـصف إيـراداته النـفـطـية.
إنّ األوبك منـظمـة تضامـنيـة تعمل
عـلـى ضـمـان مــصـالح أعـضــائـهـا
ويـــفــتـــرض أن تــكـــون قــراراتـــهــا
بـــــاإلجــــمـــــاع.  أمّــــا أنْ تـــــنــــفــــرد
الـسـعـوديـة بـالـقرار دون الـتـفـاهم
عــلى األقل مع الــعـراق بــاعـتــبـاره
ــتــضـرر األول ــنــتج الــثــانـي وا ا
فــلـيـس له مـا يــبــرره. أنْ تـتــصـدر
الــســعــوديــة األوبك بــاعــتــبــارهــا
نـتج األكبر ويـشكل إنتـاجها 40 ا
ــئـة من مـجـمــوع انـتـاج دولـهـا بـا
أمـر مـقـبـول شـرط أن حتـافظ عـلى
ـنـظـمـة ال أنْ تـفرط مـصـالـح دول ا
بها فمصلحة األوبك هي محصلة
أعـضـائـها ولـيـست مـقتـصـرة على

نتج األكبر فقط.   مصلحة ا
iOH ² « —«d

وحـــتى فـي إجـــتـــمـــاع األعـــضـــاء
الـعـشـرين في الـعـاشـر من نـيـسان
اجلـاري وإتخـاذ قـرار التـخـفيض
كانت حصة العراق من التخفيض
حـوالي مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـاً في
الـــشــهــرين الـــقــادمــ و850 ألف
بـرمـيل يـومـيـاً حـتى نـهـايـة الـعـام
احلالي  و650 ألف برميل يـومياً
حــــتـى نــــيــــســـان  2021 وكــــانت
اعــتــراض الــعــراق عــلى تــغــيــيــر
رجعية لكل من مستويات الـنفط ا
الـســعـوديـة وروســيـا في مــحـلـهـا
وسـاهـمت في تـخفـيـضـها جـزئـياً
لــكـنه لـم يـعــتـرض ولــو بـالــهـمس
ـــتـــضـــرر األول من بـــإعـــتـــبـــاره ا
الـقرارين عـلى طـريقـة إدارة االزمة

وما آلت اليه.  
أنّ الــــــعــــــالم كــــــلـه عـــــلـى درايـــــة
ـالــيـة واإلقـتــصـاديـة بـاألوضــاع ا
والــــعـــجــــز الــــذي يــــعـــانــــيه وأنّ
مــوازنــاته تــعــتــمـد أســاســا عــلى
إيــرادات الــنــفط.  فــتــخــفـيـض مـا
معدله 750 ألف برمـيل يومـياً من
ـدة عـام سـتـؤثـر على إنـتـاجه و
إيـــراداتـه خـــاصـــة أنّـهُ ســـيـــطـــال
حقولنـا بالدرجة األولى وأشك في

ــــئـــة  وكـــان حتــــديـــداً في 17 بـــا
كـانـون الـثاني 1991عـنـدمـا شنت
دول التـحالف الـدولي احلرب ضد
الــعــراق بــســبب غــزوه لــلــكــويت
فتوقـفت صادرات العراق الـنفطية
حـتى تنـفـيذ بـرنامج الـنفط مـقابل
الغداء عام  1996 وقد إستحوذت
بعض دول اجلوار في األوبك على

حصة العراق في السوق. 
ورغم الـضرر الـذي أصاب الـعراق
ــاضي جــراء الـقـرار في الـشــهـر ا
الــســعــودي فـــقــد غــاب الــصــوت
ـشــارك في إجـتـمـاعـات الـعـراقي ا
ــــــاضـي عن الــــــتــــــاسـع من آذار ا
وقع إيضاح موقـفه كدولة حتتل ا
الــــثـــــاني في اإلنـــــتــــاج كــــان من
ــتــوقع أن تــكـون لــلــعــراق رؤيـة ا
ـا حـدث سـواء سـلـباً أو واضـحـة 
إيجـاباً والتـحلي باجلـرأة لتوجيه
إنتقـادات مباشرة أو غـير مباشرة
الـى الــســعــوديـة بــســبـب قــرارهـا
الـــذي إتـــخــذتـهُ دون الــعـــودة الى
ا أحـدثَ إنهـياراً أعضـاء األوبك 
في الـسـوق وتصـرفت الـسعـودية
وكأنـها الـقيّمـة على (الـقاصرين) !
ـــنــظـــمــة بل من بــاقـي أعــضــاء ا
ـــطـــالـــبـــة وجـب عـــلى الـــعــــراق ا
بــالـتــعــويض عن اخلــســارة الـتي
حلــــقـت به جـــــراء هـــــذا الـــــقــــرار
تـسرع الـذي أهمل مصـلحة دول ا
األوبك األخرى وسـبب في خسارة

ــكـــســيك يــوم أمس  إعـــتــرضت ا
األول عـــــــــــــلـى قـــــــــــــرار األوبـك +
بـــتـــخـــفـــيض  400 ألـف بـــرمـــيل
ـقدر يـوميـاً (ب/ي) من إنـتاجـها ا
ــرحــلــة بـ  1750 ألـف ب/ي في ا
األولى وأبـدت مـوافـقتـهـا األولـية
عـــــــلى  100 ألـف ب/ي وأبــــــقت
الـعالم مـشدوداً جلـهود الـقادة من
أجل إقـنــاعـهـا بــالـقــبـول بـنــسـبـة
ـا إضطـر الـرئـيس الـتـخفـيـض. 
األمريكي الى التحدث مباشرةً مع
ـــكـــســــيـــكي إلقـــنـــاعه نـــظـــيـــره ا
ـــنــتــجــة بــالـــتــعــاون مع الــدول ا
لتـمريـر القرار واعـداً بالـتعويض
ــكـــســـيك مـــتــمـــســـكــة وال زالـت ا
بتـحـديـد نسـبـتـها من الـتـخـفيض
ـــــا يــــــتـــــنـــــاسـب وواقـــــعـــــهـــــا

اإلقتصادي.  
تضرر والغريب أنّ العراق وهو ا
األكـبر في قـراري الـتاسع من آذار
والــعــاشــر من نـيــســان. وقــد كـان
الـقـرار الـسـعـودي في الـتـاسع من
ــــاضـي قــــراراً إنــــفــــراديــــاً آذار ا
إرجتالياً أضر باقتصاديات الدول
ـنتـجـة كـافـةً حـيث خـسـر الـنفط ا
ـــئــة  مـن ســـعــره قـــرابــة 23 بـــا
ويعتـبر هذا اإلنـخفاض احلاد في
األســعـــار الــثــاني من نــوعه مــنــذ
ثالثـــــة عــــقــــود حــــيـث شــــهــــدت
األســـواق إنــخـــفـــاضـــاً أكــبـــر من
ــاضـي وبــحـــوالي 23 الــشـــهـــر ا

آخـرون في السـوق يـجب التـفاهم
مـــعــهم لـــلــحـــفــاظ عــلـى احلــصــة
واألسعـار اجملزيـة ومنـهم روسيا.
وقـــد كــــان لـــلــــتــــفـــاهـم الـــروسي
السعودي الدور في رسم إيقاعات
أسـعــار الـنـفط لألعـوام من 2016
الى  2019 ولـــعـــبـت دولـــة قـــطــر
دوراً في إسـتـضـافـة أول إجـتـمـاع
لالعـــبــ األســـاس صــيف 2016

قبل إجتماع اجلزائر. 
ÃU²½« …œU¹“

وقــــد ســـاهم هــــذا الـــتـــفــــاعل في
احلــفــاظ عـلى تــوازن أســاســيـات
الـــســـوق مـــتــــجـــاوزاً مـــواجـــهـــة
الـصــراع مع زيـادة إنــتـاج الــنـفط
غـــيــر الـــتـــقــلـــيــدي في الـــواليــات
ـنـتـجون تـحـدة. فـقد إسـتـثـمر ا ا
فـي الواليـات االمـيـركـية قـضـيـت
رئيـستـ في تعظـيم إنتـاج النفط
الـصــخـري الــذي واجه إنـتــكـاسـة
بــإنـخــفـاض مــعـدالت إنــتـاجه في
عـــــــامي  2014-2016لـــــــيـــــــصل
اإلنـتـاج الى معـدالت دنـيـا حوالي

.  8.5 مليون يومياً
وهـنـا مـسـألـتـان مـهـمـتـان تـنبـغي
اإلشارة اليهـما األولى أنّ التفاهم
الــروسي الــســعـودي شــجع عــلى
حتــقــيق زيــادة في إنــتــاج الـنــفط
ـتـحـدة الـصـخــري في الـواليــات ا
مـحـقــقـاً في مـنــتـصف عـام 2018
ـــــاثـالً لـــــروســـــيــــا إنـــــتـــــاجــــاً 
والسعودية (حوالي  10.5 مليون
) وإسـتمر في جتاوز إنتاج يومياً
نافسَ متربعاً على صدارة كال ا
ــنــتــجــ في الــعــالم حــتى آذار ا
 2020وبفـارق يصل الى أكـثر من
ـسـالة . وا ملـيـوني بـرمـيل يـوميـاً
الثانية تـمثلت في جناح الواليات
ـــتــحـــدة في نـــفس الـــفـــتــرة من ا
سـتثـمرين عـندمـا رفعت حتـفيـز ا
احلـظـر عن تـصـديـر الـنـفط اخلـام
شتقات النفـطية األميركية منذ وا
 .2017وبـــهــذا تـــكــون الـــواليــات
ــتــحـــدة قــد تــمــكـــنت من زيــادة ا

إستـثماراتـها في النـفط الصخري
والــتـــربع عـــلى صـــدارة اإلنـــتــاج
ي لـيالمس إنتـاجها النـفطي الـعا
 13 مـلـيون بـرميل يـومـياً بـعد أنْ
كـانت مــعـدالته تـقل عن  6 مالي
بـرمـيل يومـيـاً عام  2008 إضـافة
الى أنـــهــا بـــاتت تـــنـــافس الــدول
األخـرى عـلى صـادراتهـا الـنفـطـية
لــتــصل حــوالي  4ماليــ بـرمـيل
ــتـــوقع قــبل . وكــان من ا يــومــيـــاً
تفشي وباء كـورونا ومع إفتراض
إســتـمـرار الـســيـاسـة الــسـعـوديـة
الـروسـيـة بـاإللـتـزام بـالـتـخـفـيض
إرتــفـاع إنــتـاج الـنــفط الــصـخـري
ــعــدالت لـتــصل فـي عـام بــنــفس ا
 2023 الى مــسـتـوى  18مــلـيـون
.   لــــذا جلـــأت بــــرمـــيـل يـــومــــيــــاً
الــــســـيـــاســــة الـــروســـيــــة في ظل
الـتـداعـيات اإلقـتـصـادية لـفـيروس
كورونـا وتدني الـطلب عـلى النفط
وخـــاصــــة من دول شــــرق آســـيـــا
وارتــفـــاع مـــســتـــويـــات اخلــزين
إلبـــداء مـــعــارضـــتـــهـــا لإلقـــتــراح
الـسـعـودي في اإلسـتـمـرار بـنـفس
تحدة نهج والسماح للواليات ا ا
بـإسـتـثــمـار الـسـوق عـلى حـسـاب
تــقـلـيص اإلنــتـاج من جـانب أوبك
+. وكــانت روسـيـا عـلى إسـتـعـداد
ــــواجـــهـــة تـــداعــــيـــات ردة فـــعل

السعودية واالميركية.  
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سـتـختـلف مـعالم سـوق الـنفط في
عــالم مـا بــعـد كـورونــا كـلـيــاً عـمـا
ـكن للواليات كانت قبل ذلك وال 
تحدة أن تستثمر تقليص إنتاج ا
دول أوبك + دون أن يــــــطـــــال ذلك
نـتج في أمـيركا وكـندا وباقي ا
الدول فهنـاك ثالثة العب أساس
ـشهـد الـنـفـطي إثـنـان مـنهم في ا
يــــتــــفـــقــــان فـي حتـــجــــيـم فـــرص
اإلســتـــثــمــارات فـي الــنــفـط غــيــر
الــتـــقــلــيـــدي لــلــمـــحــافـــظــة عــلى
حــصــصــهم في الــســوق واآلخــر
يــرى أنّ الـــنـــفط الـــصــخـــري هــو

الــرافـــعــة لإلقـــتــصــاد األمـــيــركي
والهـيـمنـة عـلى السـوق الـنفـطـية.
وقــــــــد أدى الــــــــرفـض الــــــــروسي
لإلقــــتــــراح الــــســـعــــودي في آذار
 2020الى زعـزعــة اإلسـتــثـمـارات
ــتـحـدة الــنـفــطـيــة في الــواليـات ا
فـــإنــخـــفـض عــدد احلـــفـــارات في
ـتـحـدة بـسـبب إنـهـيار الواليـات ا
األسعار وسـتبقى هذه الـتداعيات
لـفتـرة ال تقل عن عـام أو أكثـر قبل
أن تـعاود اإلسـتثـمارات من جـديد
لـــــزيـــــادة اإلنــــتـــــاج مـن الــــنـــــفط
ـوجة الـصخـري ليـدشن إنطالق ا
الــــــثــــــالـــــثــــــة في  .2021في ظل
األوضــاع الـتي يــعـانــيـهـا الــعـالم
بـسبب فـيروس كـورونا والـصراع
ــنــتــجــ في الــعــالم بــ كــبـار ا
ــنـظـمــات الـدولـيـة وضـعف أداء ا
في الـتـنـسيق والـتـوجـيه البد من
الـعـمـل علـى إسـتـقرار الـسـوق من

خالل:  
ـستـوى الدولي: صـياغة > على ا
إطـــار جـــديـــد يــــجـــمع كل الـــدول
ـنـتـجـة لـلـنـفط الـتـقـلـيـدي وغـيـر ا
الــتـــقــلـــيــدي ويُــصـــار الى نــظــام
داخـلي يـضـمن مــصـالح أعـضـائه
ودون اإلضــــــــــــرار بــــــــــــالـــــــــــدول

سـتـهلكة. ا
> فـي إطـــــــار األوبـك: كـــــــشـــــــفت
ـنــظـمـة مـا األزمـات الـراهــنـة أنّ ا
عـــادت قــادرة عـــلى الـــتـــحـــكم في
ـا إضـطـرهـا الـســوق الـنـفـطـيــة 
لــلـتـفــاهم مع روسـيــا وحـلـفــائـهـا
بــشـأن ســقـوف اإلنـتــاج لـلــحـفـاظ
عــلى األســعــار لـذلـك عـلـى الـدول
ـنــظـمـة األعـضــاء مـراجــعـة أداء ا
وخــــاصـــة ونـــحـن عـــلـى أعـــتـــاب
ـــيالدهـــا الـــســـتــ اإلحـــتـــفـــاء 
ـنـاقـشـة جـدوى بـقـاء هـذا اإلطـار
بشـكـله احلـالي لـتـحـقـيق مـصالح
االعـضـاء وخـاصـة بـهـيـمـنـة كـبـار
مـنـتـجـيـهـا بـسـيـاسـاتـهـا وعـلـيـنـا
تـقــيـيم اخلــطـوة الـتي قــامت بـهـا
ـاضي حيث دولة قـطر في الـعام ا

أعــلـــنت إنــســـحــابـــهــا من األوبك
وأنـــهــــا ال تــــرى في هــــذا اإلطـــار

وسيلة لضمان مصاحلها. 
> أمـا على صـعـيد الـعراق: ورغم
زيادة إنتاجه النفطي الى معدالت
نـظمة نـتج الثـاني في ا جـعلـته ا
ـــيــاً لم تـــســتــطع واخلــامس عــا
احلكومة العراقية بلورة سياسية
ـسـتوى نـفـطيـة واضـحـة ال على ا
الـوطـني وال عـلى مـسـتوى األوبك
أو احملـــافل الـــدولــيـــة بل بـــقــيت
صـيـاغـة هـذه الـسـيـاسـة مـرحـلـية
وأســـيــرة اإلجــتــهــادات وهــذا مــا
ـــــصــــلــــحـــــة الــــعــــراق يــــضــــر 
وإقتـصاده. لقـد افتقـر العراق الى
بادرات التي من شأنها أنْ تدفع ا
به لـيــلـعب دوراً جـديــداً يـتـنـاسب
ــــتــــغــــيــــرات الــــســــيــــاســــيـــة وا
واإلجــتــمـــاعــيــة الـــتي طــرأت في
ــنــطــقـة مع عــدم إغــفــال وجـود ا
مــــــحــــــاوالت من بــــــعـض الـــــدول
ـنـظـمة في ـؤثـرة في ا األعـضـاء ا
احلؤول دون إعطـاء العراق الدور
في رسـم سـياسـاتـهـا. وفي مـقـابل
ذلك أخـفـق الـعــراق في الـتــلـويح
بـرد فـعل مـهــمـا كـان حـجـمه عـلى
مـــثل هـــذه احملــاوالت. وعـــلـــيـــنــا
تـــشـــخــيص نـــقــاط اخلـــــــــلل من
جـانـبنـا حـيث أصـبح من الـصعب
ــــهــــتــــمــــ بــــالــــقـــدرة إقــــنـــاع ا
الـتــفـاوضـيــة الـعــراقـيـة في داخل
ـــنـــظـــمـــة أو خـــارجـــهـــا خلـــلق ا
الـــــبــــدائـل ورغم تــــوفـــــر بــــعض
الــفـرص لـلـعـراق إالّ أنّهُ لم يـنـجح
ــنــظــمـة في خــلـق مــحـور داخـل ا
يــكـون قــادراً عــلى كـســر إحـتــكـار

نظمة. القرار في ا
لقد آن الوقت للعراق لوضع رؤية
نـاضجة لـلسيـاسة الـنفطـية قادرة
على حـفظ مصـالح البلـد وباجتاه
صــيــاغـــة حتــالــفـــات جــديــدة من
شأنـها ان تـكون قراراتـها ضـامنة
ـصلـحـة أعـضـائـهـا والـعمـل على

استقرار السوق.   

ــتـد الى اإلقــلــيم وثـانــيـاً أنّ أن 
مـعظم الـتخـفيض سـينـال احلقول
الـنـفـطـيـة في جـوالت الـتـراخيص
remuneration fees وعلينا دفع
ا يُحمّل العراق خسائر إضافية
تـقارب ربع مـلـيار دوالر عـلى مدى
فترة التخـفيض. إنّ التزام العراق
بقرار الـتخفيض عـلى مدار عام

ــقـتــرحـة لـلــتـخــفـيض) (الـفــتـرة ا
سـيــخـسـر بــسـبـبه حــوالي إنـتـاج
شـهـرين كـامـلـ بحـسـاب مـعدالت
اإلنــتــاج احلــالــيــة. وصــحــيـح قـد
تــنـجح آلــيـة الـتـخــفـيض بـتــقـلـيل
الـــفــائض فـي الــســـوق وحتــســ
األسـعــار لـكن لِمَ يــتـحــمل الـعـراق
القسط األكبـر من اخلسارة وتُغفل

مطالبته بالتعويض.  
ــهـــتـــمــون الـــعـــديــد من يـــطـــرح ا
عالمات اإلستفهام عن جدوى بقاء
الـعـراق في األوبك فـي ظل هـيـمـنة
ــا ـــنـــتج األكـــبـــر  ســـيـــاســات ا
يـجـعلـهـا في مـهب الـريح فاألوبك
قـــاطــرة تـــقل إثــنـي عــشـــر راكــبــاً
يـفـتـرض أنْ تـكـون لـديـهـا خـارطـة
الـطريق واضـحـة ومسـارها مـتفق
عــلــيـه ومــهــمــتــهــا احلــفــاظ عــلى
سالمـة القـاطرة وراكـبيـها أمّا إذا
أراد سـائق الـعـربــة أن يـتـجه بـهـا
وبـركـابـهـا فـي الـتـحـول الى سـكـةٍ
أخرى في إجتهادٍ يعتقدُهُ مناسباً
لــكــنـه لــيس بــالــضــرورة صــاحلـاً
لـبقـيـة األعضـاء مـا لم يتم اإلتـفاق
عـلــيه مـســبـقـاً وذلـك جتـاوز عـلى
ُنتج الثاني في العراق بإعتبارهِ ا
ــشــاركـة بــالــقـرار ـنــظــمـة في ا ا
وبهذا السلوك تكون السعودية قد
تـخــلت عن دورهــا في الــدفـاع عن
. لـقد مـصـالح األعـضاء مُـجـتـمعـ
أصـبح واضـحـاً أنّ األوبك لم تـعـد
قـادرة عـلى إسـتــعـادة قـدرتـهـا في
تـبعة الـسوق الـنفطـية بـاآلليـات ا
وخـاصــة في الـســنـوات االخــيـرة
وثــمـة قــنــاعـة مــنــذ عـامي  2014
و2015 أنّ هــنــاك العـبــون أسـاس
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مـــا أشــــتـــهي قـــراءتـه من كـــتب أو
روايـات مـكـدسة تـنـتـظـر دورها في
الـــقــراءة  وأخـــرى قــرأتـــهــا مـــنــذ
سنوات  فوددتُ اعادة قراءتها من
جـــديـــد  بـــرؤيـــة جــديـــدة  ووعي
جديـد  ومتعـة جديـدة  هذا فضالً
ــشـاريع عـن مـحــاولـة بـث الـروح 
كـــتــابـــيــة كـــنتُ قــد خـــزنــتـــهــا في
احلـاسـبة الـشخـصـية كـوديـعة إلى
أن يـحـ وقت بـعـثــهـا  أو دفـنـهـا

إلى األبد ! 
WOÐöÞ W dŠ

ــثل هـذه ضِ  غــيـر أن األمــر لم 
السـهولـة  فبعـد يومـ من احلظر
وصـلني عـبر الـتـراسل اإللكـتروني
طـلب من صـديق مِـعـمـاري بارز في
الـــعِــمــارة الـــبــغــداديـــة  ألكــتب له
مقـدمةً لكتـاب مذكراته الـذي يحكي
يـومـيــاته  مـنـذ أن كــان طـالـبـاً في
انكـلتـرا  وعنـصراً بـارزاً في قيادة
احلركـة الطالبـية الـيسـارية  حتى
عـــودته إلى بـــغــداد  ثم تـــكــلـــيــفه
ـشــروع الـقــرى الـنــمـوذجــيـة في
مــــــنـــــــاطق األهـــــــوار  وعــــــدد من
شاريع األخرى  وبالطبع لم أجد ا
نـفـسي إال مـسـتــجـيـبـاً لـرغـبـة هـذا
الـصـديق الــعـزيـز بــشـرط أن أطـلع
عـــــلى الـــــكـــــتــــاب كـــــامـالً من أجل
مـراجــعــته أوالً  ولــكي أتـمــكن من
كــتـابــة مـقــدمـة تــسـتــوعب أحـداثه
الكـثيرة الـتي تتـضمن أموراً مـهمة
ومــثـــيــرة  وتــصــحح مــعــلــومــات
تـاريـخـيـة حـول بـعض شـخـصـيات
الـيــسـار الـعــراقي  ودورهـا فــيـمـا
ســـمي بــثـــورة األهــوار مــنـــتــصف
ـاضي - الـسـتــيـنـيـات مـن الـقـرن ا
وهي الـثورة الـتي أخـذت صفـحات
طـويـلة من روايـة أثـارت ضـجة في
وقتها لألديب السوري حيدر حيدر

واألصـدقــاء  بــعـد أن حـلَّ مـفــهـوم
التباعد االجتماعي  بدالً من اللقاء
والــتــواصل والـــتــواعــد  وأصــبح
عالم الكورونـا مختلفـاً عما سبقه 
بـل أن هـــــنـــــاك من الـــــبـــــاحـــــثــــ
رمـوق من بَشَّرنا بأن فكرين ا وا
عالم مـا بعد الـكورونا سـيكون أقل

انفتاحاً  أقل حرية  أكثر فقراً !
جتربتي الـشخصـية حتت احلظر 
قـد ال تـكـون مـثـالـيـة  وال مُـلـهِـمة 
ـوذجــاً يُــحــتـذى  وهي لــيـسـت إ
ــا هي مـجـرد جتـربـة شـخـصـيـة إ
جـداً  وال تعـني أحـداً غيـري  لوال
ُـلح مـن األسـتـاذ الـدكـتور الـطـلب ا
أحـمـد عــبـد اجملـيـد رئــيس حتـريـر
جريـدة الزمان لـتدويـنها  ذلك أني
أعـتدتُ فـرض احلظـر على نـفسي 
وال أقـول الـعـزلـة  مـنـذ أن أخـتـرتُ
الـتقاعـد الوظـيفي قـبل بلـوغ السن
القانونيـة بأربع سنوات  وتفرغتُ
للسفر والتأمل والقراءة والكتابة 
ـــكــنــاً في ــا لم يَــعُـــد الــســفــر  و
الــــعـــــصــــر األقـل حــــريـــــة  واألقل
انـفـتـاحاً  واألكـثـر فـقراً  فـقـد كان
تازة ألعـيد ترتيب احلظر فـرصة 
ـبـة بال ُـرتـَّ ُـبــعـثــرة  أو ا الـكــتب ا
ترتـيب  مـحاوالً أن أضع بـ يديَّ

سألـني صديق عـزيز :  كـيف حالك
في أيــــام احلــــظـــر  هل تــــشــــعـــر
ـلل  ومـاذا تـعمل في بـالـضجـر وا
هــذه األيــام  وأنت مــحــاصــر بـ
جــدران الـبـيـت ? . واحلق يـقـال أن
ـثل هـذا احلـظـر الـقاسي جتـربـة 
الذي عـطَّل احلياة  وغـيَّر عـاداتها
ـعتاد   وكسـر روتيـنها الـيومي ا
ن إعــتـاد لــيــست جتــربـة ســهــلــة 
الدوام الرسمي  أو اعتاد اخلروج
مـن الــــبـــيـت  ســــعـــيــــاً وراء رزقه
الـيــومي  أو طــلــبـاً لــلــتـرويح عن
ا نفـسه  أو التفـ بقـتل الوقت 
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لـذلك فـإن اجلـواب  البـد أن يـكـون
مختـلفاً  وأحيانـاً متناقـضاً تماماً
 بــ إنــسـان وآخــر  كل بــحـسب
ظــــرفـه وعــــمـــــله  وكـل بــــحـــــسب
صالبته النفسـية  أو فلسفته  أو
مزاجه  وأحـياناً كل بـحسب عُدَّتهُ
مـن الــــــهـــــــوايـــــــات والـــــــعــــــادات
واالنـشــغــاالت الــتي قـد جتــعل من
ـتعة  ومفيدة  أيام احلظر أيام 
ومنـتجة  ال يـتسلل إلـيها الـضجر
ــلل  وال يــنـغــصــهـا شيء   وال ا
بـاسـتــثـنـاء احلـنـ لــلـقـاء األحـبـة

من قراءتي األولى لها -  بأحداثها
الغريبة التي تلت سقوط غرناطة 
غرب هرباً من وهجرة أهلها إلى ا
قـسـوة القـشـتالـيـ اإلسبـان  وما
شــاهـده وعـاشه الــغـرنـاطي حـسن
بن محمد الوزّان " ليون األفريقي "
مـن حــوادث وأهــوال ومــصــادفـات
شــخـصــيــة وعــامـة  في غــرنــاطـة
وفــاس والـقـاهـرة ورومــة  لـتـكـون
هـــــذه الــــروايـــــة واحــــدة من أروع
روايـات أدب الــرِحالت  فـضالً عن
كـونـهــا روايـة تـاريـخــيـة في غـايـة

األهمية واإلثارة .
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فاتـني أن أذكر  بأن طَـلَب صديقي
ـراجعـة كـتابـه  وكتـابة ِـعـماري  ا
مقدمة للكتاب  قد حفز شهية عدد
مـن األصـدقـاء إلجنــاز مـشــاريـعـهم
ـؤجلـة ! فـقد وصـلـني من صديق ا
مــقــيـم خــارج الــعــراق رجــاء آخــر
لـكـتـابـة ومـراجـعـة أوراق من دفـتر
مـذكـراته يـنـوي طـبـعـهـا في كـتـاب
حتت عنـوان " حبـر لمْ يَجِـفَّ بعدْ "
 ومن بـــــغـــــداد أرسل لي صـــــديق
ي هو اآلخر بحثاً في نظرية اكاد
السياحة  يَـعُدَّهُ للترقيـة العلمية 
ويــطـلب مــني مــراجــعــة اجلـوانب
النظرية والفـلسفية في بحثه  أما
ذلك الـــــصــــديـق صــــاحـب الــــقـــــلم
اجلميل  بـلغته الغـنية  واسلوبه
ـتـ  ومـفـرداته الـبلـيـغـة  فـب ا

يـديه كـتــاب جـاهـز مــنـذ سـنـوات 
يتضمـن انطباعاتـه عن شخصيات
عـراقـيــة وعـربـيـة مــهـمـة في األدب
والــصــحــافــة والـفــلــســفــة والــفـقه
والـفـكـر اإلسالمي  لـكـنه يـتـكـاسل
عـن جــمـع مـــقــاالتـه - الـــتي نـــشــر
أغـلبـهـا في الصـحف مـنذ سـن –
وعـن اعــــدادهــــا وتــــوضــــيــــبــــهــــا

وتـنـسيـقـها لـكي تـنشـر في كـتاب 
وكــــلـــمـــا حــــثـــثـــتـه عـــلى اجنـــازه
واصــــداره  فـــــإنـه يـــــتـــــراجع في
الــلـــحـــظــات األخـــيـــرة  غـــيــر أنه
أعـــلــمـــني قـــبل أيــام  أن احلـــظــر
سـيـضطـره لـلتـفـرغ من أجل اجناز
ـــوعـــود  راجــــيـــاً مـــني كـــتـــابـه ا
ـقـاالت قـبـل صدور مـراجـعـة تـلك ا
الـكتـاب  وبالـتأكـيد سـررتُ بذلك 
وأبــديتُ اسـتـعـدادي الــكـامل لـهـذا
الــعــمل  ومــضت عــلى ذلك أيــام 
ولم يـــــصــــلـــــني مـــــنـه شيء  ولم
أسـتغـرب ذلك  فـقد عـملـهـا سابـقاً
مـرات كـثــيـرة  وسـيـمــضي عـصـر
الـكورونـا  ولن يصـلـني منه شيء
 لـيـبــقى كـتــابه حـبـيس حــاسـبـته
ـبــعــثـرة  الــشـخــصــيــة وأوراقه ا
بانتظار عصر ما بعد الكورونا !
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أحــيـانـاً  وأنت مــنـهـمك في قـراءة
كتاب أو روايـة  يحدث مـا يجعلك
تــركن الــقــراءة جــانــبــاً  لــتــواكب
حدثاً طـارئاً  هذا األمـر كان عامالً
مـضـافـاً لـطـلـبـات األصـدقـاء الـذين
تـفتـقت قرائـحـهم في مدة احلـظر 
لــيـجــعــلـني أقــطع قــراءة احلـروب
الصليبية وأركنها جانباً  ذلك هو
ِـعــمــاري الــبـغــدادي رفــعـة وفــاة ا
اجلــادرجي  فـــقــد حــدث أن نــشــر
أحـــد األصــــدقــــاء مــــنـــشــــوراً  في
الـفــيـسـبــوك عن الـراحـل  تـضـمن
مـعـلـومـة غيـر دقـيـقـة حـول دخـوله
ـــا كـــنـتُ أنـــا وهـــذا الـــســـجـن  و
الــصــديق نــتــحــدث يــومــيــاً عــبــر
الواتـساب ضمن مـجموعـة محددة
من االصدقاء " كروب "  فقد طلبت
ـعلـومة   - فـليس مـنه تصـحيح ا
من طــبــاعي أن أصــحح مــنــشــوراً
عــــلى الـــعـــام  –وتــــدخل أعـــضـــاء

الـــكـــروب في الــــنـــقـــاش وتـــقـــد
علومات  وهذا ما ذكرني بكتاب ا
كـنتُ قد قـرأته منـذ سنـت  فـعدتُ
ألبـحث عنه في مـكـتبـتي  ووجدتُ
نفسي بعد ساعة منكباً على قراءة
كــتــاب بــلــقــيـس شــرارة  عــقــيــلـة
ـــعــمـــاري الــراحل " هـــكــذا مــرت ا
األيــــام " الــــصـــــادر ســــنــــة 2015
وكـــانت حـــ انــتـــهت من كـــتــابــة
مـذكــراتـهــا هـذه في الــثـمــانـ من
عــمــرهـا   تــقـول بــلــقـيـس بـنــبـرة
حزيـنـة " مـرت الـسـنون بـعـجـلـتـها
الـتي سـحـقت بــدورانـهـا طـفـولـتي
وشــــبــــابي  ولـم يــــبق أمــــامي إال
الـشيـخوخـة . فقـد انقـضت ثمـانية
عــقـود من حــيــاتي  رافــقتُ رفــعـة
سـتـة مـنـهــا . إنـهـا رفـقـة طـويـلـة 
غـنيـة بالـفكـر والعـاطفـة واالنتاج 
رفـقـة مـلـيـئــة بـحب احلـيـاة  الـتي

عصرنا رحيقها سوية " .
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ال أريــد أن أكـون مـبـالــغـاً ألخـبـركم
بـكــتب وروايــات أخـرى قــرضـتــهـا
عـلى عجـالـة أيام احلـظـر  وأخرى
الزالت على الـطريق تـنتظـر  فلكي
أكـون طـبــيـعـيـاً مـثل بــقـيـة الـبـشـر
حتت احلظر  البـد من القول أنني
مـتواصـل يومـيـاً مع عدد كـبـير من
األصدقـاء داخل العـراق وخارجه 
يكسرون عزلـتي  واكسر عزلتهم 
بــفــضل عــطــايــا الــتــكــنــولــوجــيــا
وهباتها الكثيرة  واقلب صفحات
الـــفــــيـــســـبـــوك  وأتــــابع أخـــبـــار
الـفـضـائـيات الـتي ال تـسـر صـديـقاً
وال عـدواً  واشــاهـد بـعض االفالم
الوثائقيـة  واللقاءات التـلفزيونية
في عـدد من الــقـنــوات الـفـضــائـيـة
الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة الــنــاطــقـة
بـالـعـربـيـة  وتــفـرغت لـيـلـة كـامـلـة

شـاهدة مـسلـسل من انتـاج شركة
" نــتـــفـــلــيـــكس " عـــمالق االنـــتــاج
الــتــلــيــفــزيـونـي األمــريـكـي  وهـو
مـســلـسل حــديث من ست حــلـقـات
فـــــــقـط جتـــــــمع بـــــــ الـــــــدرامـــــــا
والــــــوثـــــــائــــــقـــــــيـــــــات عن فـــــــتح
الــقــســـطــنــطــيــنـــيــة  وعن حــيــاة
وشـخـصـيـة الـســلـطـان الـعـثـمـاني
مــحـــمــد الــفــاحت  يــحــمل عــنــوان
Ottoman " الـنـهـضـة الـعـثـمـانـيـة

 . " Risingليس هذا فحسب 
ا أطالع الصحف العراقية التي إ
تـصـدر بــطـبـعـات إلــكـتـرونـيـة  إذ
تــصـــلــني روابـــطــهـــا يــومـــيــاً من
أصـدقـاء أعـزاء  كـمـا أتـابع تـقـرير
وقف الوبائي اليومي لإلصابات ا
ـــســـجـــلــة لـــفـــايـــروس كـــورونــا ا
سـتجـد في العـراق الذي تـصدره ا

وزارة الصحة والبيئة .
كن وبعد  ... هناك أشـياء كثيرة 
عــمــلــهــا حتت احلــظــر  لــيس من
بــيـنــهـا إطـالــة الـلــحى  وتـفــلـيس
الباقالء  وتـقر رؤوس البـاميا 
وكــثـيـراً مـا أقـول : إن الـذي مـنـحه
الله متعة القراءة والشغف بها  ال
لل كن أن يـعاني من الضـجر وا
والـكـآبـة  فـفي كل روايـة جـديـدة 
حياة جديدة  وفي كل كتاب جديد

 فتح جديد ! .
 يــتــوهم من يــظن أن احلــكــومــات
وسـلـطـاتهـا الـتـنفـيـذيـة  هي التي
تـــفــرض احلـــظـــر عـــلى الـــبـــشــر 
الــعــكس هــو الـصــحــيح  الــبــشـر
الـقـابـعـون في بـيـوتـهم  هم الـذين
يــفــرضــون احلــظــر الــشــامل عــلى

احلياة ! . 
تُـــرى هل يــســمـح لي الــوقت حتت
احلـظـر  السـتـكـمـال قـراءة رواية "

احلروب الصليبية " ?!

 ظـهـرت بدايـة الثـمـانيـنـيات حتت
عـنـوان " ولـيـمـة ألعـشـاب الـبـحر ..
ـذكـرات ـوت " -  وكـانت ا نـشـيـد ا
ـتعـة بـأحداثـها مـثـلمـا تـوقعـتهـا 
ـعـلـومات ومفـارقـاتـهـا  وغـنيـة بـا
عـن األهـــــوار  ورجـــــال األهــــوار 
وعــادات أهـــلــهــا االجـــتــمـــاعــيــة 
ومضايفها  وطبـيعتها  وأغانيها
 وأسـمــاكـهـا  وطــيـورهــا  وغـيـر
ذلك مـن أمـور تــفـصــيــلـيــة كــتـبــهـا
بسطة  ِعماري بلغته ا الصديق ا
بـهـدف أن يـكـون الـكـتـاب تـتـويـجـاً
ــسـيــرته الـطــويـلــة في الـهــنـدسـة
ـــعـــمـــاريـــة  والـــعـــمل الـــطالبي ا
ــهـــني والــســيـــاسي  . غــيــر أن وا
ِعـماري  الـتفـرغ لكـتـاب صديـقي ا
تطـلب مـني أن أنقـطع عن مواصـلة
قــــراءة روايـــــة تــــاريــــخـــــيــــة عن "
احلروب الصليبية كما رآها العرب
" لـلكـاتب والـروائي الـلبـنـاني أم
مـــعـــلــــوف الـــذي كـــرمـه الـــرئـــيس
انـويل ماكرون بوسام الفرنسي إ
االسـتـحقـاق الوطـني نـهـاية شـباط
اضي  تـقديـراً إلجنازاته األدبـية ا
 وكــنتُ قــد أنــهــيت قــراءة الـقــسم
األول من هذه الرواية  –التاريخية
أساوية التي الزاخرة باحلـوادث ا
شـــهــدتـــهــا تـــلك احلــروب في أوج
اشـــتــــدادهــــا عـــلـى بالد الــــشـــام 
ــلت مـــواصــلـــة قـــراءة بـــقـــيــة وأجـَّ
األقـسـام إلى مــا بـعـد االنــتـهـاء من
عــمــلـي في كــتــاب صـــديــقي  ومن
حــــسـن احلظ أنــــني  وقــــبـل هـــذا
الـعمل  كـنتُ قـد أنهـيت تـواً اعادة
قـراءة روايــة مـعــلـوف الــشـهــيـرة "
لـيـون األفريـقي " بـكتـبـها األربـعة 
كــتـــاب غــرنــاطــة  وكــتــاب فــاس 
وكـتــاب الـقــاهـرة  وكــتـاب رومـة 
وبُهـرتُ مجـدداً - بعـد سنـ طوال
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كـــثـــيـــرة هي االزمــــات الـــتي عـــصـــفت
ـسـتـوى القـريب مـنـها بـالـعـراق على ا
ازمات امنية وازمـات سياسية واخرى
نـاجتـة عن كـوارث طبـيـعـيـة واالن ازمة
وبـائـيـة ترتـقي الى مـسـتوى اجلـائـحة
ولعل ادارة هذه االزمات ارتبطت بشكل
الــنــظــام الــســيــاسي وكــانت جــزءا من
ـتــعـددة ادارة الــدولـة في مــراحـلــهــا ا
والتي اقترنت هي االخـرى باحلكومات
الـــتي تــــعـــاقـــبت عــــلى ادارة الـــدولـــة
ونـتـحــدث هـنـا بـالـتـحــديـد عن الـنـظـام
الـسـيــاسي بـعـد احـداث الـتــغـيـيـر عـام

. 2003
w³Fý ¡UO²Ý«

وفي مـــراجـــعـــة ســـريـــعـــة الدارة ازمــة
كـورونـا الـتي بـدأت خــطـورتـهـا تـظـهـر
على السطح في العـراق منذ نحو شهر
كن مالحـظة حـجم االسـتياء من االن 

الشعبي من طـريقة االداء احلكومي في
الـتـعاطي مع االزمـة ويـظـهر ذلك جـلـيا
في مـواقـف الـعــديـد مـن قـادة اجملــتـمع
ـــراقــبـــ والـــنـــاشــطـــ بل حـــتى وا
اخملتـص في ادارة االزمـات الصـحية
ولـسنـا هنـا بـصدد تـقيـيم ادارة االزمة
ـــا الـــذهـــاب نـــحـــو نــطـــاق اوسع وا
ـشكـلـة االساسـيـة التي لـلـوقوف عـلى ا
يعـاني منهـا العراق وتـبرز هنـا اهمية
ـفـاهـيم اعـادة الـنـظــر في الـكـثـيــر من ا
الـتي سـادت اجملـتـمع بـعـد عام ?2003
وهي نــاجتــة عـن فــقــدان ثــقــة الــشـارع
بـالطـبقة الـسيـاسيـة التي تـسيـطر على
مـقـالـيـد احلـكم والـقـرار.. والـتي فـشلت
فـي تـوفـيــر احلـد االدنى مـن اخلـدمـات
ومنها في القـطاع الصحي الذي يعاني
ما يعانيه من تـدهور.. هذا الفشل الذي
ـا يودي بـسالمـة عـدد غيـر قـليل من ر

العراقـي اذا ما اسـتمر انتـشار الوباء
اجلائح.

هــذا مـن جـانـب ومن جــانب اخــر فـان
مــراجـعـة االداء احلـكــومي تـقـودنـا الى
اسـبــاب االزمـة االخـــــــــــــرى الـنــاجتـة
عن سـوء ادارة الـسـيـاسـة االقـتـصـاديـة
للـبــــــــلد ومـا انطـــــــــــــــــــوى عـليها
ــاضـــيــة من فــســـاد طــيـــلــة االعـــوام ا
ـــــوازنــــات وتـــــعـــــــيــــد الـى االذهــــان ا
االنــفــجــاريــة الــتي  تــبــديــدهــا عــلى
بـرامج انـتـخـابـية ومـا سـرق مـنـها في
وضح الـــنــهــار وامــام مــرأى الــقــضــاء

واالدعاء العام.. 
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ـركبة الـتي نعيشـها اليوم هذه االزمة ا
بــأمس احلـــاجــة الى عـــمــلــيـــة تــقــو
واعـادة النـظـر جململ االداء الـسـياسي
من اجل انـتـاج طـبــقـة سـيـاسـيـة قـادرة
فــعال عــلى ادارة االزمــات وبــنـاء بــنى
حتـتية اقـتصـادية وخـدميـة ترتـكز على
اسس دولـة ذات مؤسـسات فـاعلـة تدار
ـهــنـيــة وجنـاح هـذا الــهـدف يــقـتـرن
بـقدرة اجملـتـمع على حتـمل مـسؤولـيته
فـي عــــمـــلــــيــــة االصـالح بـــعــــيــــدا عن
صالح الـفئوية واحلزبية الشعارات وا
وسـواهــمـا من االنـتـمـاءات.. ويـجب ان
تــكـون مـرحــلـة مـا بــعـد كـورونــا نـقـطـة

االنطالق نحو حتقيق هذا الهدف.
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بغداد
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