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دعـا طـلــبـة خـارجـيــون مـجـلس
الــوزراء الى شــمـــولــهم بــقــرار
الـــــدخـــــول الـــــشـــــامـل اســــوة
بأقرانهم الطـلبة في الدراست
ـسائـية  الفت الـصبـاحيـة وا
الى ان شـمـول فـئـة مـن الـطـلـبة
بالقرار دون غيرهم يعد تمييزا
يــفـتــقــر الى االنــصــاف في ظل
الظروف التي تشهدها البالد. 
وقــــال طــــلـــــبــــة خـــــارجــــيــــون
لـ(الـــزمــان) امـس (كــان االجــدر
ــجــلـس الـوزارء قــبـل اصـدار
موافقة الدخول الـشامل للطلبة
ــنـتـظـمــ بـالـدوام ان يـراعي ا
ـر بهـا الـطلـبة الـظروف الـتي 
ن قــدمـوا عـلى اداء االخـرون 
االمتـحان اخلـارجي كون هؤالء
يـعـيـشـون ظــروفـا اسـتـثـنـائـيـة
ويـــحـــتــــاجـــون الى مــــنـــحـــهم
الفرصة ليؤدوا االمتحانات مع
اقـــرانـــهـم من دون تـــمــــيـــيـــز)
مـؤكــدين ان (هــذا الــقـرار غــيـر
منصف و سمح لطلبة  راسب
ــعــظم الــدروس او نــصــفــهـا
بتـأديـة االمـتـخـانـات الـنـهـائـية
قابل حرمان شريحة واسعة با
من خـوض تـلك االمـتـحـانـات )
الفــتـــ الى ان (تـــأجــيـل الــبت

ـســتـقــبل اخلــارجـيــ حلـ
اســتــقــرار االوضــاع امــر غــيــر
مـقـبول ونـرفـضه رفـضا قـاطـعا
ان بـالضغط على ونطالب الـبر
الـــــوزارة مـن اجل مـــــراجـــــعــــة
قرارها وشمول اجلـميع تقديرا
مـنـهم لـلـظروف الـصـعـبـة جراء
ازمــة كـورونــا الـتي اثــرت عـلى
احلـالـة النـفـسيـة لـلكـثـيرين من
الـطـلـبة) مـهـددين بـ (تـصـعـيـد
ــــوقـف في حـــــال تـــــســـــويف ا
ـطـالب من قـبل الـوزارة وعدم ا
ر بـها مراعـاة االوضاع الـتي 

الطلبة بشكل عام). 
ووافق مـــجــلـس الــوزراء عـــلى
قــــــرار الــــــدخــــــول الـــــــشــــــامل
لـالمـتـحــانـات الــوزاريـة.وقـالت
وزارة التـربيـة في بيـان اطلعت
عـلـيه (الـزمـان) امس (نعـلن عن
حصول موافقة مجلس الوزراء
عـــلى قـــرار الـــدخـــول الــشـــامل
لالمتحانات الوزارية للصفوف
ــتــوسط ــنــتــهـــيــة الــثــالـث ا ا
والــســادس االعــدادي بــفــروعه
كـــافــة) واضـــاف ان (الــدخــول
الــشـامـل لالمــتـحــانــات يــشـمل
ـنـتـظـمـ في الـدوام الـطـلـبـة ا
فــقط وذلك خـدمــة لــلـمــصـلــحـة
الـعامـة ومصـلـحة طـلبـتنـا على

وجه اخلصوص). 

×h∫ مدير صحة الكرخ يقوم بجولة فحص وتعقيم في منطقة ابو دشير ببغداد

في اثر أزمة جـائحة فايروس كورونا وتداعياتها على مختلف مجاالت
احليـاة  وحتـديدا االقـتصـادية مـنـها والـسيـاسيـة واالجـتمـاعيـة فضال
على الصـحية  بدأ احلـديث عمّا سيؤول إلـيه شكل العالم بـعد إنتهاء
ـا يــقــتــرب من الــشـلل هــذه األزمــة الــتي أصـابـت الـكــرة االرضــيــة 
وهنالك تـنبوءات وحتليالت عن التغـييرات التي ستطال الـعالم بسببها
ـنـأى عن هـذه التـحوالت ? ومـا يهـمـنا هـنا هـو الـعراق; هـل سيـكون 

وهل ستكون واضحة على الشأن  العراقي ?
تاحة أمام صاحب القرار ?  ومااحللول ا

والبـد من طرح سـؤالٍ آخر هـنا; بـعد وضوح الـتأثـيرات الـسلـبيـة لهذه
االزمة; عن إمكانية أن تكون هناك تأثيرات ايجابية. 

بتقـديري باإلمكان حتويل أزمة كورونـا وما ينتج عنها الى واقع جديد
في الـعراق وحتـديداً مـنهـا ما يـتعـلق باجلـانب االقتـصادي الـذي أريد
بـاشرة  عـلى اجلانب قـال الهمـيته وإنـعكاسـاته ا الـتركـيز فـيه بهـذا ا
االجتماعي ألن التنمية االقتصادية تؤدي الى تنميةٍ إجتماعيةٍ وهذا ما

تحدة 2030 . ستدامة لأل ا جاء في صلب أهداف التنمية ا
ة وحصول  وتشيـر أغلب التقارير والبحـوث الى تراجع مشروع العو
انكفـاء للدول على نـفسها واهـتمام في ترتـيب اوضاعها عـلى مستوى
الدولة فكما يُتوقع تفكك االحتاد االوروبي الذي بدت مالمحه واضحةً
االمر الذي يـدفع  دولهُ  باجتاه بلدانها ومعـاجلة تأثيرات ازمة كورونا

فيها.
ـسـتـوى االقـتصـادي تـرصـد مـبـلـغا ايـضـا الحـظـنـا أن اليـابـان عـلى ا
بـحدود إثـن تـرليـون دوالر للـشركـات التـي تقـوم بنـقل مصـانعـها من

الص الى داخل اليابان .
ي وأحد اقطاب تحدة الطرف االهم في االقـتصاد العا أما الواليـات ا
الـصـراع مع الـصـ فـيُـتــوقع مـنـهـا تـغـيـيــرات جـوهـريـة في عالقـتـهـا
ـنتجات االقتصـادية بالصـ وهي التي تعـتمد عـلى نسبة كـبيرة من ا
الصيـنية الـتي تنتـشر في األسواق األمـريكيـة  بسبب انـخفاض أجور
نتج بعد أن تـوجهت الصناعة العمـالة في الص وتأثـيرها في كلفـة ا

األمريكية نحو مجاالت محددة .
امـا الـعـراق الـبـلـد ذو االقـتـصـاد الـريـعي الـذي يـعـتـمـد عـلى ايـرادات
ـالية الـسنـوية بنـسبة  96 الـنفط مـصدراً وحيـداً في تغـطية مـوازنته ا
يـة إلى إنكـماشٍ اقـتصـادي يؤدي إلى ئـة إذ تشـير الـتوقـعات الـعـا بـا
ـئـة ـا يـصل الى 1.1 بـا  GDP تــراجع بـالـنـاجت احملــلي اإلجـمـالي
و الطـلب على النفط بسبب خالل عام 2020  إذ يتـوقع ان يتراجع 
إختالل تـوازن  العرض والطـلب وفائض مقداره ( 8 مـليون) برميل /
زيد من االنخفاض . يوميا ما ينعكس على أسعار النفط حتما نحو ا
فـي الوقت نـفسه فـإن العـراق وفي ظل ضعف الـقطـاعات االقـتصـادية
فيه  كالـصناعة والزراعـة يعتمد علـى اإلستيراد لتأمـ احتياجاته من
ا مـقداره اكثر من 50 مـليار دوالر سـنويا  وهو نتـجات   السـلع وا

ئة من قيمة ايراداته النفطية. مايساوي 55 -60 با
ؤشرات عن طبيعة االزمة وما سيؤول اليه العالم بعد أزمة أمام هذه ا
كورونا نرى أن أمام العراق فرصة حقيقية إلجراء اصالح هيكلي في
إقـتـصـاد الـدولـة إذ بـإمـكـانه اإلعـتـمـاد عـلى مـوارده الـغـنـيـة الـبـشـريـة
والـطبـيعيـة وبإمكـانه إستـثمار ثـرواته على وفق أسس صـحيحـة تخلق
تـنمـية اقـتصـادية هـائلـة في بلـد تعـداده يقرب من (40) مـليـون نسـمة
يـحتاج الى مـستلـزمات حياتـية معـيشيـة خدميـة كفيـلة بأن تُـغطى عبر
والــزراعــة والــتــجــارة  تــفــعــيل  قــطــاعــاته اخملــتــلــفــة (الــصــنــاعــة 
وارد يُمكّننا من أن نشهد واالتصاالت; والـسياحة) وهذا التنوع في ا
تنـميـة حقـيقـة لهـذه القطـاعات الـتي سـتنتـج لنـا تنـمية إجـتمـاعيـة نحن
ئة والـبطالة بأمس احلـاجة إليـها بعـد أن جتاوزت نسب الـفقر 20 بـا
ئـة دفع بحراكٍ شعبي واسع النطاق يطالب بإصالحات جذرية 16 با
سـياسـية واقـتـصاديـة وهذا بـتـقديـري عامل قـوة ألصـحاب الـقرار من

نشود من دون تردد . ضي بتحقيق االصالح ا اجل ا
وكــمــا هــو مــعــروف لــلـجــمــيع فــإن الــعــراق كــان قــد شــهــد حــصـار
التسـعينيات  وهـو أقسى أزمة مرت على بـلد في التاريخ احلديث وقد
بـرزت فـيه مـقدرة الـدولـة في إسـتنـهـاض طـاقاتـهـا الكـامـنـة وإستـثـمار
مـواردهـا الـذاتـيـة واالعـتمـاد عـلى مـؤسـسـاتـهـا الـرسـمـيـة والـشـركات
العامـة  احلكوميـة والقطاع اخملـتلط والقـطاع اخلاص في إعمـار البلد
بعـد حرب اخلـلـيج الثـانيـة وتـغطـية إحـتـياجـات البـلـد والسـوق احمللـية

طيلة عشر سنوات.
إذن نحن لديـنا جتربة نـاجحة قريبـة  زمنيا في وقت احلـصار النفطي
وإنـعدام ايّـة إيرادات مـا اضطـر الدولة في حـينـها  إلى طـباعـة العـملة

الورقية لتسيير أمورها وهذا القرار لسنا بحاجة إليه االن .
وليس ببـعيد عنا ماواكب حـكومة السيد الـعبادي إذ كانت هناك حرب
ضـد عـصـابـات داعش وأزمـة مـالـيـة ايـضـا نـتـيـجـة إنـخـفـاض أسـعار
الـنـفط مـااضـطـر احلكـومـة في حـيـنـهـا  إلى ترشـيـد االنـفـاق وتـوظيف
أمـوال إيرادات الـنفط نـحو االلـتزامـات  الضـرورية لـلبـلد وعـلى الرغم
من صـعــوبـة الـظـرف اال أن الـفـرصـة كـانت مــؤاتـيـة لـتـحـقـيق اصالح
اقتصـادي غير أن التردد وإستشراء الـفساد واخلطوات اخلجولة في
مسـألة تـنـميـة القـطـاعات االقـتصـاديـة كالـزراعة والـصـناعـة والتـجارة
عيقات التي ضيعت تلك الفرصة  والسيـاحة ودعمها كانت من اهم ا
ــركــزي بــتــخـصــيص ( (5تــرلــيــون ديــنـار حــتى ان مــبــادرة الـبــنك ا
كـقـروض لـلـمـصـارف الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة والـعـقاريـة كـانـت خـطوة
صـحــيـحـة إال أن ضـوابـطــهـا وتـعـقـيــداتـهـا والـبـيــروقـراطـيـة والـروتـ

أجهـضت هذه احملاولة الـتي لم يصرف منـها سوى ماهو أقل من 10
ئة . با

إن  تـقد تـسهـيالت وإعـفاءات ضـريبـيـة وضمـانات وقـروض ميـسرة
ودعم حـقـيقـي للـقـطـاع اخلـاص وإحـتـضـان رؤوس االمـوال الـعـراقـية
الوطنـية اجلادة وحمايتها من االبتزاز والـفساد كلّ هذا كفيل بتحقيق
ـا تمـتـلـكه من خـبـرات وقـدرات مـاديـة وفـنـية ـطـلـوبـة نـظـرا  الـتـنمـيـة ا

وجتارب ناجحة في داخل العراق وخارجه .
من جانب آخر فـإن األوان قد آن لـتكون لـدينـا إستراتـيجـية ورؤية في
نتجة للنفط قد بدأت إستثمار الثروة النفطية إذ جند أن أغلب الدول ا
مـنـذ سـنـوات في الـتـخطـيط إلسـتـثـمـار الـنـفط بـاكـمـله في الـصـنـاعات
التحويـلية والبـتروكيمـاويات ماحقق قـيمة مضـافة أكثر من بـيعه كنفط

خام.
ــنــطــقــة في مــوضـوع ــتــلــكئ في ا في حــ أنــنــا  الــبــلــد الـوحــيــد ا
ـصـافي ـتـلك تــلك ا الـصـنــاعـات الـتـحــويـلـيـة والــبـتـروكــيـمـيـاويــة وال
شتقات تنامية من ا مكن ان تغطي احتياجاتنا ا صانع الـتي من ا وا
واد الكيميـاوية التي تدخل في مختلف النفـطية بأنواعها واألسـمدة وا
نـتجات والـسلع الـضرورية لـسد حاجـة السوق احملـلية الـصنـاعات وا

صانع الصغيرة . االمر الذي يؤدي إلى تشغيل آالف ا
لذا فإن بـنا حـاجة الى قرار سـياسي جريء مـبني على رؤيـا واضحة
والى خطط مدروسـة واستراتيجيات وهي للعلم موجودة ومعدة سابقا
ـتــابـعـة عـطّل تـنــفـيـذ هـذه اخلـطط اال ان الـتــلـكـؤ في الـتـنــفـيـذ وعـدم ا
واالســتـــراتــيــجــيــات الــتي اعــدت بــعــنــايـــة فــائــقــة ولــعل من اهــمــهــا
اإلسـتـراتيـجـيـة الـوطـنيـة الـصـنـاعـية 2030 وإسـتـراتـيـجـيـة الـنـهوض
بـالـقــطـاع اخلـاص 2015 و إسـتـراتــيـجــيـة الـطــاقـة وخـطــة الـتـنــمـيـة
الوطنية 2018-2022  وهي جمـيعها خطط مدروسة للنهوض بواقع
فاهيم العراق إقـتصاديا وتـنموياً وهـذا من شأنه ان يغـير كثيـراً من ا
سواء في أخالقـيات العمل ام في قيم اجملتـمع ونوعية الدراسة أم في
التعـليم وخلق االنسجام اجملتمعي والتعايش ب ابناء الشعب الواحد

واطن والدولة. وإعادة الثقة ب ا
هـذه كلـها انعـكاسات مـهمـة والعراق في امس احلـاجة إلـيها لـترسيخ
ـواطــنــة  لــضــمــان حتــقــيق الــعــدالـة بـنــاء الــدولــة عــلى وفق أسـس ا

اإلجتماعية والعيش الكر للمواطن كافة من دون تمييز .

وتـرأس جلـسـة مجـلس الوزراء
نـــائب رئــــيس اجملـــلس  وزيـــر
الــنـفط  ثــامـر الــغـضــبـان عــبـر
دائرة تـلفزيونـية مغـلقة ووافق
اجمللـس اخاللها علـى الدخـول
ـنـتـهـيــة الـشـامـل لـلـصـفــوف ا
ــتـوســط والـسـادس (الــثـالـث ا
االعـــــدادي بـــفــــروعـه كــــافــــة )
ــنـتـظــمـيـن فـقـط  ولـلــطـلـبــة ا
للـعـام الدراسي اجلـاري خدمةً
لـلـمـصـلـحــة الـعـامــة والـطـلـبـة
عــلـى وجـه اخلـصـــوص. وقـرر
اجملــلـس قــيــام وزيـــر الـزراعــة
بـــتــأجـــيـل اســـتــيـــفـــاء بـــدالت
اإليــــجــــار مـن مــــســــتــــأجـــــري

ـــشـــمــولــــة بـــقـــرار االراضـي ا
ـنحـل مـجلـس قـيــادة الثــورة ا
رقـم  44 لـسـنــة 1997 لـغـايــة
تأريـخ  31/12/2020 وتأجيـل
اسـتــيـفــاء بــدالت اإليـجــار مـن
مــســتــأجـــري بـقــيـــة االراضـي
شمولـة بقـرار الزراعيـة غيــر ا
مجلـس قيـادة الثـورة آنفـا مـن
ــتـبــقـيـــة بـذمــتـهـم االقــســاط ا
لـــغــايـــة تـــأريـخ 31/12/2020
ـصـرف وقـيـام مـجـلـس ادارة ا
الــزراعـي الـتــعـاونـي في وزارة
ـــالــيـــة والـــشـــركـــة الـــعـــامــة ا
لــلــتــجــهــيـــزات الــزراعـيـــة فـي
وزارة الزراعـة بإستيفـاء نسبة
ــــئـــــة من الــــقـــــروض  50 بــــا
ــســتــحــقـــة عــلـى الــفالحــيـن ا
ـزارعـيـن خـالل عــام 2020  وا
واقـر اجمللس توصيـة اجمللـس
الـوزاري لالقتصـاد بشـأن بيـع
مـــادة الــنــخـــالـــة لــلـــمــطــاحـن
احلــكــومــيـــة بـكــامـل الــكــمــيــة
ــئـة حــصــة وبــنـســبــة   13بــا
الــشــركـــة الــعــامـــة لــتــصـنــيـع
ـنتـجـة احلـبوب من الـنـخالــة ا
ـــطـــاحـن األهــــلـــيــــة. في فــي ا
غـــضـــون ذلك  اصـــدرت وزارة
الــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
الـــعـــلـــمي عـــددا من الـــقــرارات
تتعلق بالعام الدراسي اجلاري

مـن بــيــنــهــا تـــقــو مــســتــوى
ـادة الــطــالب من قــبل اسـتــاذ ا

الدراسية.
وقـال الــنــاطق الــرسـمـي بـاسم
الوزارة عدنان العربي في بيان
اطلـعت عـليه (الـزمان) امس إن
(اجتـماعات مـطولة بـ الوزير
قــــصي الـــــســــهــــيـل والــــوكالء
ورؤســاء اجلـامــعـات بــالـوزارة
أفـــــضت إلى اتـــــخــــاذ قــــرارات
تخص العـام الدراسي الكورس
ــنح أســتـاذ األول ومــنــهـا أن 
ا للـطالب اي درجة ادة تقـو ا
السـعي على ضـوء الفـصول أو
الـبحـوث التي يـقدمـها األسـتاذ
ـــنــــصـــات لـــطــــلـــبــــته عـــبــــر ا
االلـــكـــتـــرونـــيــة) مـــبـــيـــنــا ان
(امـــتـــحــانـــات الـــكــورس األول
سـتـجـري بـعـد انـتـهـاء جـائـحة
كورونـا حيث سـيعـطى للـطالب
مــــــدة ثم يــــــحـــــدد لـه مـــــوعـــــد
ـادة الـتي درسـها لالمـتـحـان با
ــنـــصــات ) مـــؤكــدا ان عــبـــر ا
ـراعـاة ظروف (الـسهـيل وجه 
ـسـاعدة الـطـلـبة وإبـداء كـامل ا
لــــهم مـن اجل عــــبــــور الــــعــــام
الـــــــدراسي احلــــــالـي عــــــلى أن
ادة بنـسبة 60 يكـتفي أستـاذ ا
ـــــادة ـــــئـــــة من ا إلى  75 بـــــا

عطاة). ا

والــنـجف و 4 فـي الـكـرخ وحـالـت
فـي مـديـنـة الـطب وذي قـار و 4 في
اربـــــــيل و 5 فـي كـــــــربالء و 8 فـي
ـثــنى). وقـررت الــبــصـرة و 9 فـي ا
حــكـومــة اقــلـيم كــردسـتــان تـمــديـد
ـؤسسـات الرسـميـة حتى تـعـطيل ا
ـقبل فـيـمـا خول الـثـاني من ايـار ا
وزيــــر الـــعـالقـــات مـع احلـــكــــومـــة
االحتــاديـة بــتــشـكــيل وفـد لــلـقــيـام
بــزيـارة إلى بــغـداد والـتــبـاحث مع
ــعــنــيــة فـي احلــكــومـة الــوزارات ا
االحتادية. وقالت في بيان امس إن
(مــــجـــــلس وزراء إالقــــلـــــيم عــــقــــد
اجـــتــمـــاعه االعــتـــيــادي بـــرئــاســة
مــسـرور الـبــارزاني ونـائــبه قـوبـاد
طــالـبـاني عــبـر دائـرة تــلـفـزيــونـيـة
مــغـلـقه قــرر خالله تـمـديــد تـعـطـيل
ــؤســســات الـــدوام الــرســمي فـي ا
والــدوائــر احلـكــومــيـة إلى  2 من
ــــقـــبل مـع االســـتـــمـــرار في أيـــار ا
ُتخذة تطبيق اإلجراءات الوقائية ا
فـي االقـــلــــيم) وتــــابـع انه (تــــقـــرر
تـــــخـــــويـل وزيـــــر الـــــعـالقـــــات مع
احلـكـومـة االحتـاديـة بـتـشـكـيل وفد
لـلقيام بزيـارة إلى بغداد والتباحث
ـعنـيـة في احلكـومة مـع الوزارات ا

االحتادية). 

ــاضـيــة وبـذلك يــكـون الــسـاعــات ا
فحوصة اجملـموع الكلي للنـماذج ا
وذج) مـنذ بداية األزمة  46135 
الفـــتــا الى (تــســجــيل  15 أصــابــة
جـديـدة في الـعـراق  تـوزعت بـواقع
 3فـي كل من الــرصـافــة والــبــصـرة
وكـــربالء وذي قــار وواحــدة في كل
مـن مـــــــديـــــــنــــــــة الـــــــطـب وبـــــــابل
والـسلـيمانـية وتـسجيل حـالة وفاة
حافظة ذي قار) مبينا ان واحدة 
(حــاالت الـشــفـاء بــلـغت   46حــالـة
تـــوزعت بـــواقع  6 فـي الـــرصـــافــة

مـؤكــدا ان (االجـتـمـاع الـلـجـنـة قـرر
ــــوسـم احلــــصــــاد االســـــتــــعـــــداد 
نتج الزراعي واستثناء وتـسويق ا
ـــوظــفــ ــســـؤولــ وا عـــدد من ا
الــــعـــامـــلـــ فـي وزارتي الـــزراعـــة
والــــتـــجــــارة من اجــــراءات حـــظـــر
الـتـجـوال). واعلـنت وزارة الـصـحة
عـن تــســجــيل  15اصــابــة جــديــدة
بــالـــفــايــروس. وقــالت الــوزراة في

بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه (
وذجا في اخملتبرات فحص 698 
اخملـتصة عدا اقليم كردستان خالل
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قــررت الــلـجــنــة الــعـلــيــا لـلــصــحـة
والــسالمــة الــوطــنــيــة فـي الــعـراق
اسـتمـرار حظر الـتجـوال إلى مطلع
شـهــر رمـضـان. وقـال بـيـان لـلـجـنـة
اطـــلــعت عـــلــيه (الـــزمــان) امس ان
(الــلـجــنــة الـعــلـيــا قــررت بـرئــاسـة
سـتقيـل عادل عبد رئـيس الوزراء ا
ـهـدي  اسـتـمـرار حـظـر الـتـجوال ا
الـى بـدايــة شـهــر رمـضــان عـلى ان
تـعـقـد الـلـجـنـة اجـتـمـاعـا االسـبـوع
ـقبل يسـبق حلول الشـهر لدراسة ا
ـــوضــوع وتـــقــريــر الـــتــفـــاصــيل ا
اخلـاصة بـهذا الـشهـر واالستـرشاد
بـــآراء جلــنـــة األمــر الـــديــواني 55
ستشارين) مشيرا الى ان وهيئة ا
(الـلجنـة شددت على أهمـية إيصال
ــشــمـولــة واألسـر ــنح لــلـفــئـات ا ا
ــســـتــحــقــة واعـــادة الــعــراقــيــ ا
الـعـالقـ الى وطنـهم وكذلك تـقد
ــبـذولــة من قـبل الــدعم لــلـجــهـود ا
ــســاهــمـ الكــات الــصــحــيـة وا ا
بـــحـــمـــايـــة الـــشـــعب مـن كـــورونــا
والــتــوجــيه بــإعــداد ورقـة مـن قـبل
االمـــانــة الــعــامـــة جملــلس الــوزراء
لـيـأخـذ هـذا الـقـرار حيـز الـتـنـفـيذ)
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ـة يـرويهـا مـسؤول مـشـاهد مـؤ
رفيع في وزارة الـصحـة  حتكي
بـؤس ولوعـة ومعـانـاة عراقـي
كشـفت عنـها تـداعيـات فايروس
كــورونـــا الـــتي مــازال الـــعــراق
يـــعـــيـش حتت وطـــأته فـــيـــمـــا
ضي السياسيون في طريقهم
غير مـبال فـيعقدون الـصفقات
واالجــتــمـاعــات لالسـتــمـرار في
تــقـاسـم الـكــعــكــة عـبــر االتــيـان
بــــحـــكــــومـــة عــــلى مــــقــــاســـهم
واهــوائــهم حـتـى لـو كــان االمـر

على حساب الشعب.
وبحسب مدير عام صحة بغداد
الكـرخ جاسب لـطيف احلـجامي
فـإن (كـورونـا الـعـراق مـزمن وال

أمل قـــريــبــا فـي الــشــفـــاء مــنه)
ـة ويـتـحـدث عن مـشـاهـدات مـؤ
اثنـاء اجلوالت الـوقائـية فـيقول
صاب (طرقت باب بيت مجاور 
بــفـايـروس كـورونــا  في مـديـنـة
الشـعلـة لالطـمئـنان وهـو عبارة
عن نـصـف او ربع قـطـعـة بـبـاب
حــديــديــة صـغــيــرة  فــفــتـحــته
امرأة أربعينيـة مجللة بالسواد
بثوب رث نحـيفة البـدن شاحبة
الــوجه وعالمــات احلـزن بــاديـة
علـيها  ووقف الى جـنبـها طفل
صـغـيـر عـمـره ثالث سـنـوات او
اربع ال يقل شحوبـاً عن وجهها
ضــعــيف الــبـنــيــة وعــلــيه ثـوب
( قـصـيــر قـد حــافي الــقـدمـ
مضـيفا (حـييتـها فردت الـتحية
بـصـوت خـافت حـزين  وسـألت

هـا أين زوجك  سكـتت ونـظرت
الـى األرض وقــــــــالـت اصـــــــــيب
بــســرطـان الــعـظم ومــات. وبـان
الــتـأثــر عـلــيــهـا و كــأني نــكـأت
ــؤلم لــديــهــا).  وتـابع اجلــرح ا
(عنـدما سألـتهـا كيف تعـيشون
ســـكــتـت قــلـــيالً وقـــالت بـــراتب
الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة  وكـررت
هل يـــكـــفـي راتب الـــرعـــايـــة لك
وألطفالك فردت: مـاذا نفعل الله
)  يقول احلجامي عن هذا كر
وقف (أخذتني احليرة  جئت ا
اسـألــهــا عن فـايــروس كــورونـا
فـتـبـ انـها مـصـابـة بـفـايروس
اخــطـــر). ويــواصل احلـــجــامي
الــــســـرد فــــيــــقــــول (بـــعــــد ذلك
انـســحـبــنـا الـى مـكــان آخـر في
ـديـنة نـفـسهـا نـحو مـنـزل فيه ا

ـــ إصـــابـــتــــان  كـــان عـــلى 
ة ومـتهـالكة البـيت عمـارة  قد
مـؤلـفـة من طـابـقـ  تـسـاقـطت
مـنــهـا كــتل كـونــكـريــتـيــة تـضم
شـقـقا صـغـيـرة  واخـذت اطرق
أبـــواب الــشـــقق لالســـتــفـــســار
وكــــــانت احـــــدى الـــــشـــــقـق في
الــــطـــابـق الـــعــــلـــوي ذات بـــاب
بـسـيط فـتـحـت امـرأة سـتـيـنـية
نـحـيـلة مـكـلـلة بـالـسـواد وغطى
احلـزن مـحيـاهـا  سـلمت وردت
الـسالم بـإســتـحـيـاء) مــضـيـفـا
(ســألــنــاهــا مـن مــعك  فــكــانت
االجابة ابنتي وأوالدها  و أين
زوج ابـنـتك? ردت بـحـزن شـديـد
استـشهد في االنـفجـار باجلامع
اجملـــاور  وكـــيف تـــعـــيـــشــون?
فتـلـعثـمت في اجلواب واهـتزت

وكادت تسقـط وخنقتـها العبرة
ـسكن). وانسـحـبت الى داخل ا
لـــكن احلـــجـــامـي اخـــذ يـــطــرق
الــبـاب  مـرات عــدة ومـدد رأسه
للداخل لـيطمـئن عليـها  قبل ان
ينسـحب متمتـما (اي فايروس
نـــحـــارب  كــورونـــا ام الـــفـــقــر
واحلـــزن والــــيــــتم واجلـــوع?).
رجع احلـجامي  الـى مقـر عـمله
بـــــعــــد ان أدرك انـه ( ال أمل في
الـشــفـاء ألن رئـيس خـلـيـة أزمـة
كورونـا العراق قـتلـوه منذ الف
واربــعــمــائـة عــام ومــات وقــتل
أعـضـاء خـلـيتـه وماتـت قراراته
وتـــوصــــيـــاتـه في نــــفـــوســــنـــا
وضـــمــــائـــرنـــا  وان فـــايـــروس
كــــورونـــا اشــــرف وأنــــظف من
كورونـا الـعراق  فـهو سـيذهب
ويختـفي بأقل اخلسـائر ويبقى
البـؤس يأخـذ األرواح واألنفس
بعد ان أمات الضمائر قبلها).
ويـــرى الـــنـــاشط في ســـاحـــات
االحـتــجـاجــات احـمــد عـنـاد ان
(العراق بحاجه ماسة حملاوالت
تــعــمل عــلى ايــقــاف االنــهــيــار
وانــــقــــاذ االقـــتــــصــــاد واعـــادة
ـــصــــانع الـــتـي أهـــمـــلــــتـــهـــا ا
ـتتـاليـة  والبحث احلكـومات ا
عن حــلــول لــتــخــفــيف احلــظــر
وصــعـوبــة احلــيــاة) مـضــيــفـا
(نـحـن بــحــاجـة الـى مــحـاوالت
كـبيـرة وكثـيرة لـكنـها مـفقودة 
ولـذا فـإن الـشـبـاب الـذي قـدموا
مـــئـــات الـــشـــهـــداء واآلالف من
ـعـاقـ واجلـرحى سـيـعودون ا

بقوة للتظاهرات ).
 وشــدد عـلى انـه (ال بـديل غــيـر
احلـراك السـلـمي النـهاء سـلـطة
االحزاب واإلرادات اخلـارجية)
مــــشـــــيـــــرا الى ان (اجلـــــمـــــيع
بــانــتـظــار عــبــور ازمــة الــوبـاء
ـتـطـلع حلـياة لـيـهب الـشـبـاب ا

افضل الى السـاحات  ويطالب
بـاحلق ويـضـغط بـصـوت اعـلى
لـيـوقف نـهب وتـراجع احلـقـوق
ــســلــوبـــة  ويــثــبت ان جــيل ا

اليأس يصنع احلياة) .
بدوره يـؤكد اخلـبيـر السـياسي
مـــــاجـــــد زيـــــدان ان (األحــــزاب
والــقـوى الــســيـاســيــة تــخـشى
غـا واحملاصـصة التـفريط بـا
وإزاحـة الــزعـامـات اخملـضـرمـة
من الواجهة فاتـفقت على تأييد
ــكـلف بــتــشــكـيل احلــكــومـة) ا
مــــرجـــحـــا ان (يـــنــــفـــرط جـــمع
األضــداد هـــذا عــنــدمـــا يــواجه
ـكــلف الـتــحــديـات ويــبـدأ في ا
. ولـــــذا فــــإن ـــــغــــا تـــــوزيع ا
ــقــبـــلــة ســتــكــون احلـــكــومــة ا
امـتـدادا لـلـحـكـومـات الـسـابـقـة
وتبنى على أسـاس احملاصصة

البغيضة). 
وتـوقع صـنـدوق الـنـقـد الـدولي
الـثالثـاء أن يـدفع وبـاء كـورونا
ي في اتّـجـاه بـاالقــتـصـاد الـعـا
ركود عـميق هـذا العـام متـوقعا
ي بنسبة 3 تراجع الناجت العا
ئة فيما يرتفع االنكماش في با
منـطقـة الشـرق األوسط وشمال
ـــئـــة. إفـــريــــقــــيـــا الى 3.3 بــــا
وبحـسب تقريـر آفاق االقـتصاد
ي الـصــادر عن صــنـدوق الــعــا
النقد سيكـون بإمكان االقتصاد
ي حتقيق انـتعاش بنسبة العا

ـــئـــة في 2021 إذا   5.8 بـــا
احـــتــواء الـــفـــايـــروس وعــادت
احلـــركــــة االقــــتــــصــــاديــــة إلى
طــبــيــعــتـهــا. وتــوقّع الــتــقــريـر
انــكـمــاش االقـتـصــاد األمـريـكي
ـئة لـكنه توقّع بنـسبة   5.9 با
فـي الـوقت ذاته تــعــافـيه الــعـام
ــو نـــســـبــته 4.7 ـــقــبل مـع  ا
ـــــئــــة. وفي مــــا يـــــتــــعــــلق بــــا
بـاقــتــصـادات مــنـطــقـة الــشـرق

األوسط وشـمـال إفـريـقـيـا توقع
الصندوق انكمـاشا بنسبة 3.3
ـئـة هـذا الـعـام عـلى خـلـفـيـة بـا
إجــراءات مـــكــافــحـــة  كــورونــا
وتـــراجع أســـعــــار الـــنـــفط في
أسـوأ أداء مــنــذ أربـعــة عــقـود.
وقال صـنـدوق النـقد إن الـضرر
سـيكـون أكـبر بـكـثيـر من األزمة
ــنــطــقـة ــالــيـة األخــيــرة في ا ا
عـــامي  2008-2009 عـــنـــدمـــا
و تـمـكـنت الـدول من حتـقـيق 
مــتـواضـع. والـتــوقــعــات لــعـام
ــثـابــة أسـوأ أداء  2020 هي 
ا في ذلك اقتصادي للمنطقة 
جـمـيع الـدول الـعـربـيـة وإيران
منذ عام  1978 عندمـا انكمش
ـئة االقـتـصاد بـنـسـبة   4.7 بـا
فـي ظل اضـطـرابــات إقـلـيــمـيـة

وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وقـــال الــصـــنـــدوق  إن جـــمــيع
الدول الـعربيـة باسـتثنـاء مصر
ســـتــهـــبط اقـــتــصـــاداتـــهــا إلى
ـنـطــقـة احلــمـراء (االنــكـمـاش ا
االقتصادي) هذا العام. وتعتمد
الـــــعـــــديـــــد مـن دول الـــــشـــــرق
األوسط وال ســـيـــمـــا اخلــلـــيج
بـاإلضـافـة إلى الـعـراق وإيـران
بشكل كـبير على عـائدات النفط
لــتـــمــويل مــيــزانـــيــاتــهــا. ومن
ـتـوقع أن ينـكـمش  االقـتـصاد ا
في  الـعــراق ثـاني أكـبـر مـنـتج
في أوبك إلـى مـــعـــدل ســــلـــبي
ـئـة. وبـحـسب بـنـسـبـة  4.7 بـا
ــتــوقع أن الــتــقـريــر فــإن من ا
يـــنــتـــعـش اقـــتـــصـــاد الـــشــرق
ـا بـنـسـبـة 1.0 األوسط الـذي 
ـاضي بـنـسـبـة ـئـة الـعـام ا بـا
لـكن ـئــة عـام 2021 .    4.2 بــا
صــنــدوق الــنـقــد الــدولـي شـدّد
عـلـى أن (عـدم الـيـقـ الـشـديـد)
يحيط بـتوقعاته ألن الـتداعيات

االقتصادية للوباء كبيرة.
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اتـــــــهـم تـــــــرمـب الـــــــوكـــــــالـــــــة
ــتـحـدة الــتـابــعــــــــــــــة لأل ا
بـاالنحـياز الـى مواقف الـص

الـتي تـقول واشــــــــــنـطن إنـها
أخــفـــــت خــطــورة الــفــايـروس
عــنـــدمـــا ظــهـــر في ديـــســمـــبــر

اضي. ا
 ورأى أن (ذلـك عـــرقل احـــتــواء
الـوبـاء في مـصـدره بـعـدد قـليل

من الوفيات).

أوروبــــا. وأعــــلن تــــرامب لــــيل
الــثالثـاء األربـعــاء أن الـواليـات
ـــتـــحــدة أكـــبـــر مــســـاهم في ا
ية تمويل مـنظمـة الصحة الـعا
حـيث تـقدم  400 مـلـيون دوالر
سـنـويًا سـتـوقف هذا الـتـمويل
بـــانــتــظـــار تــقــيـــيم دورهــا في
"اإلدارة الــــســــيــــئــــة وإخــــفـــاء
ـــعــــلـــومـــات) عـن انـــتـــشـــار (ا

ستجد". فيروس كورونا ا
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 نـفذ الـرئـيس األمريـكي دونـالد
تــــرمب تــــهـــديــــده بـــتــــعــــلـــيق
ــالـيــة األمـيــركـيـة ــسـاهــمـة ا ا
ية في أوج نظمة الصحة العا
مواجـهة وبـاء كوفـيد- 19الذي
مــا زال يــقـتل آالف األشــخـاص
يــومــيــا بـيــنــمـا بــدأ تــخــفـيف
خـجول في إجـراءات الـعزل في
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ارضـــــيـــــة خالل الـــــســـــاعــــات
ــاضــيــة. في ســيــاق مـتــصل ا
توقعت هيـئة االنواء ان (يكون
طـــقس الـــيـــوم اخلــــمـــيس في
مــنـاطـق الـعــراق كـافــة غـائــمـا
ودرجـــات احلــرارة مــســـتــقــرة
ومــقـــاربــة لـــلــيــوم الـــســابق)
مشـيرا الى ان ( طـقس يوم غد
اجلــمـــعـــة ســـيـــكـــون غـــائـــمــا
مـصـحوبـا بـتسـاقط امـطار في

اماكن متفرقة).

كويسـنجق وشعر بـها السكان
من دون حدوث خسـائر تذكر)
ـــواطــنـــ الى (اخــذ داعـــيــا ا
احلـــيـــطــة واحلـــذر وااللـــتــزام
بالوصايا الـزلزالية  واالبتعاد

عن الشائعات الكاذبة). 
وفي تــطـــورات جــيــولـــوجــيــة
مــتـــســـارعــة افــادت تـــقـــاريــر
ناطق صحـفيـة بأن عـددا من ا
في الــعـراق وســوريــا ولـبــنـان
شـــهــدت حــدوث عـــشــر هــزات
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راصـد الزلـزالية  في سجـلت ا
الهـيئة الـعامة لالنـواء اجلوية
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقـل هـزة
ارضيـة بـقوة  3.3 قرب قـضاء
كـــويـــســنـــجق فـي مــحـــافـــظــة

اربــيل.
 وقــال بــيـــان امس ان (الــهــزة
بـلــغت قـوتـهـا  3.3درجـة عـلى
مـقـيـاس ريـخـتـر  قـرب قـضـاء
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تـلـقى أبـنـاء الـديانـة اإليـزيـدية
ـناسبـة حلول امس التـهاني 
الــســنــة االيـــزيــديــة اجلــديــدة
وسط امـنـيـات بأن تـكـون سـنة
امــان وسالم . وتــمــنى رئــيس
اجلـــمــــهـــوريـــة بــــرهم صـــالح
لإليزيـدي في العـراق والعالم
(عـامـاً سـعـيــداً مـفـعـمـاً بـاألمن

والسالم واالستقرار) .
وقـال في نـص الـتـهــنـئــة الـتي
تلقتهـا(الزمان) امس ( لقد قدم
اإليـزيـديـون تضـحـياتٍ كـبـيرة
وأبــدوا شـــجــاعـــةً فــائـــقــة في
الـدفـاع عن مـنــاطـقـهم وقـراهم
وعن الـعــراق بــشـكل عــام ضـد
عــصــابــات داعش اإلرهــابــيـة)
مـضـيفـا انـهم (مدعـوون الـيوم
ـــواجــهـــة الــتـــحــديـــات الــتي
تــــــواجـه بـالدنــــــا والـــــــتــــــآزر
والــــتـــكــــاتف والــــتــــعـــاون مع
الــكـوادر الــصـحــيـة والــطـبــيـة
ـــواجــهـــة فـــيـــروس كـــورونــا
ـسـتـجـد). واكـد صـالح دعـمه ا
شروعة لإليزيدي للمطالب ا

وتــأمـ حـقـوقـهم في اإلسـراع
بـــإقـــرار قـــانــون الـــنـــاجـــيــات
اإليزيديـات الذي قدمـته رئاسةُ
اجلــــمـــهــــوريــــة إلى مــــجـــلس
الــنــواب وتـــكــثــيـف اجلــهــود
ــعـــرفـــة مــصـــيــر ـــســاعـي  وا
اخملـتـطـفـ وتـسـهـيل عـودتهم

إلى عـــوائــلـــهم.  بـــدوره هـــنــأ
رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمد
احللبوسي االربعاء االيزيدي
ـناسـبـة ودعا الـله ان تـكون بـا
ســنـتــهم (ســنــة سالم ورحــمـة
وان يـنـعم عـليـهم بـالطـمـأنيـنة
واالســتـــقــرار بـــعــد الـــظــروف

الصعبة التي مرت بهم) . 
وفي اربيل وجه رئيس حكومة
إقــــلـــيم كـــردســــتـــان مـــســـرور
الـبـارزاني تـهـنئـة  لإليـزيـدي
ــنـــاســـبـــة  وقـــال في نص بـــا
الـتـهنـئـة التي تـلقـتـها(الـزمان)
امـس ان (حـــــكــــومـــــة إقــــلـــــيم
كردسـتان ملـتزمة  بـالدفاع عن
كـونات الـدينـية حـقوق كـافـة ا
والــقـــومــيــة وحـــمــايـــتــهــا في
اإلقـلـيم وتـعـبّـر عن اعـتـزازهـا
بـأن اإليـزيــديـ مــكـون أصـيل
من الشـعب الكردي كـما تشدد
عـلى أن حــقـوقــهم ومـطــالـبـهم
مــــصــــانــــة) مــــشــــيــــرا الى ان
حــكـــومـــته( تـــبـــذل كل مـــا في
وســــعــــهــــا لــــتــــقــــد أفــــضل

.( اخلدمات لاليزيدي
وتـمـنى الـبـارزاني في تـهـنـئته
لإليزيدي في اإلقليم  والعالم
  بـأن تــكـون الــسـنــة اجلـديـدة
(ســنـــة خـــيــر وســـؤدد تـــنــهي
خـاللــهــا مــعــانــاة اإليــزيــديـ
الــذين قـــاســوا في الــســنــوات
الـسـابقـة شـتى أنـواع اجلرائم
.( الكبرى على أيدي اإلرهابي

w½UN² « ÊuÒIK²¹ Êu¹b¹e¹ü«

…b¹b'« WM « ‰uK×Ð



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

dNý√ ∂ …dšQ²  Vð«Ë— ·dBÐ W³ UDLK  WO U*« ÂU √ ÊËd¼UE²¹ ÊuHþu
s¹bŽUI²*« ¡UM¦²ÝSÐ s¹dNA  ’U)« ŸUDI « ÷Ëd  ¡UHO²Ý≈ qÏłR¹ s¹b «d «

بغداد

 wł—œU'« WF d  »« …—u

الى سـنـوات قريـبـة  من سـنة   2003 كـنا مـجـمـوعة من االصـدقـاء والزمالء 
ـوسوعي الـكبـير   و د. احـمد طـبعي " ا على رأسـهم فقـيدنـا الغـالي " حمـيـد ا
عـبـد اجملـيـد واالسـتـاذ عـكـاب سـالم الـطـاهـر ود. حـمـيـد هـدو  نـلـتـقي بـ مـدة
واخـرى عــنـد الــصـديق االســتـاذ نــصـيــر اجلـادرجي  مــرة في دارته الــعـامـرة
ـعمـار اخلـمـسيـني الـبـغـددادي  واخرى في مـبـنى عـمارته بـاألعـظمـيـة   ذات ا
ـنـصور " عـمـارة اجلادرجي "  وقـد وثقتُ تـلك الـلقـاءات بـالعـديد عـروفة في ا ا

من الصور التي فقدتها مع االسف  مثلما فقدت غيرها !!. 
ـــا في ضــيــافــتـه  واالهم من ذلك في ســـرد االحــاديث الــتي كــان الــرجل كــر
لكي ومـا بعدهـا .. غير ان هـذه اللقاءات عاصـرها  السيـما في فتـرات العهـد ا
تـوقـفت حــ تـغـيـر احلـال  واصــبح احـد اعـضـاء مـجــلس احلـكم بـعـد 2003
وشخـصـيا لم اره مـنذ ذلـك احل   فـالرجل لـم يسـأل عني  كـمـا لم اسع اليه

ابدا  وهذه من عاداتي التي يعرفها االصدقاء .
واتذكـر ان االستاذ نصير  اهـدى لي في احدى اللقاءات كـتابا من تأليف اخيه
عـماري الكبير رفعة اجلادرجي ( هكذا كان يُفضل ان يُكتب اسمه ) بعنوان " ا
ـنـوعــاً من الـتـداول آنـذاك  وقـد صـورة اب " مـسـتــنـسـخـا  اذ كـان الــكـتـاب 
اعتـبرته حـ  قرأته  بـانه اهم كتـاب في السـيرة الـذاتيـة  حيث كـان جريـئا في
وصف حالـته الشخصـية  وحالة اسـرته  والسيما في تدويـن تاريخ  حياة ابيه
" كـامل اجلادرجي " على مدى عقـود منذ سنة
 1929يوم كـانوا يـسكنـون محـلة احليـدرخانة
فـي رصـافــة بــغـداد حــيث ولــد كـامـل فـضال
عـلى جده رفعة وحـتى يوم اخلميس االول من
شــهـر شــبـاط  1968حــيث تــوفي اجلـادرجي
االب اثـر نـوبـة قلـبـيـة حـادة ضـربـته وكـان في

استقبال عدد من ضيوفه .
تعلقة ورغم أن الكـثير من الوقائع السيـاسية ا
بـحيـاة ونـضـال كـامل اجلـادرجي مـعـروفة إال
أن "صـورة أب" بـاإلضافـة إلى إبـرازه لـلـجانب
السـياسي فـقد كـان معيـناً بـاجلوانب األخرى
في حـياة هذا الرجل الـذي لعب دوراً مهماً في
ـعــاصـر. إنه إعـادة اكـتـشـاف تـاريخ الـعـراق ا
ســر الـعـظــمـة من خـالل الـتـفــاصـيل فــالـرجل
الـكـبــيـر لـيس ذاك الــذي يـشع حتت األضـواء
ـا الـذي يـكـون وفـيــاً ألدق األمـور وأبـسـطـهـا والـذي يــكـون صـادقـاً وأمـيـنـاً وإ
مـارسـة وقت الـرخاء وفي زمن الـشـدة مع نـفسه ومع لقـنـاعاته فـي السـلـوك وا
اآلخـرين. هـذا الـكـتـاب إعـادة اكـتـشـاف صـورة شعـب وتاريـخ مرحـلـة من خالل
رجل ولذلك فـإنه يتجاوز السيرة ومن هنا أهمـيته ألن الفترة التي ينتزعها من
تـوارية تشـكل ذاكرة جدية اضي ويـعيد رسمـها بكل الـتفاصـيل الصغـيرة ا ا
وإضـافـة ال نعـثـر عـليـهـا في أي مـكان آخـر خـاصـة وأنهـا تـتـسم بـتلك الـعـفـوية

ليئة بالصدق والشجاعة وكأن احلياة تتشكل أمام أعيننا مرة أخرى.  ا
لــقـد اغـضب هـذا الـكــتـاب بـعض الـنـاس لـبــعض الـوقت لـكـنـه بـالـتـأكـيـد افـرح
الــكــثــيــريـن ولــوقت طــويل ألنه قــال لــهم مــا يــجب أن يــقــال عن
أنــفــســهـم وعن اآلخــرين ومـــا يــجب أن يــعـــرفــوه لــكي
ــسـتــقـبل ـاضي. . ورؤيــة ا يـســتـطــيــعـوا احلــكم عـلـى ا

أيضــــا .
ـعمـاريـة  بـاقـية مـات رفـعـة  لـكن ابـداعاته وفـلـسـفـته ا

بشموخ  تتحدى النسيان  وشامخــة ..
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ــوظــفــ امــام تـــظــاهــر عــدد مـن ا
ــالـيــة لـلــمـطــالـبــة بـصـرف وزارة ا
تاخرة منذ ستحقات ا الرواتب وا
مـدة . وقـال شـهـود عـيـان ان (عـددا
وظف الذين  حتويلهم من من ا
عهد السياحي إلى وزارة التربية ا
تـــظــاهـــروا اول امس امـــام مـــبــنى
الوزارة في بغداد للمطالبة بصرف
تاخرة منذ ستة شهور) رواتبهم ا
تظاهرين هددوا مشيرين الى ان (ا
بالتصعيـد في حال عدم االستجابة
ـطالـبهم احلـقـة او تسـويفـها). من
جـهة اخـرى قـرر مصـرف الـرافدين
ارجــاء اسـتــيـفــاء قــروض الـقــطـاع

اخلاص لشهرين.
ــصـــرف في بــيــان تــلــقــته  وذكــر ا
(الـزمــان) امس انه ( في ظل األزمـة
الصحـية التي يـتعرض لـها العراق
جــراء تــفــشي فــايــروس كــورونــا 

تــقــرر تــأجــيل اســتــقــطــاع قـروض
الـــقـــطـــاع اخلـــاص لـــشـــهــري اذار
ونيـسان ).   وأضاف أن (الـقروض
ـشــمـولــة بـالــتـأجــيل هي قـروض ا
الـــبـــنـــاء وبـــســمـــايـــة ومـــوظـــفــ
ومــواطـنــ  والـســيـارات وقـروض
ــشــاريع الــصـغــيــرة والـفــنــانـ ا

وقـروض تـمويل الـبـحوث الـعـلمـية
وقـروض انـفـجـار الـكـرادة وقروض

حريق الشورجة و التجارية). 
 U UDÐ qOFHð

ودعــا الـبـيـان بــعض دوائـر الـدولـة
الـى (اإلسـراع في تــفـعـيل بــطـاقـات
ــــاســــتـــر كــــارد واســــتالم رواتب ا
مـوظفـيها لـشهـر نيـسان الـكتـرونيا
وليس يـدويًا) مشـددا عـلى (مدراء
دوائـر احلـسـابـات لـبـعض الـدوائـر
مـخـاطـبة اإلدارة الـعـامـة للـمـصرف
واإليــعــاز بــاســتــكــمــال اإلجــراءات
ـاســتـر كـارد ــتـعــلـقــة بـتــفـعــيل ا ا
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والســيـــمــا في ظل األوضـــاع الــتي
يعـيشهـا البلـد حاليًـا جراء كورونا
وضـرورة مــغــادرة الـنــقـد الــيـدوي
والــتــعـامل بــالــنــظـام اإللــكــتـروني

لصرف الراتب).
 واوعــــزت مـــــديــــريــــة اتــــصــــاالت
مــحـافــظـة بــابل بــتـأمــ بـطــاقـات
سـبق للـهـواتف العـمومـية الـدفع ا
لـنـزالء الـسـجن اإلصالحي لـلـرجال
والـنساء لـالطمـئنان عـلى عوائـلهم
ـــدة احلــــرجـــة الـــتي خـالل هـــذه ا
تــشــهــدهــا الــبالد حــيـث نــصــبت
الكـات الــفـنـيــة والـهـنــدسـيـة 40 ا
هاتفا عـموميا لـلنزالء الرجال و16
هاتـفا عـموميـا للـنزيالت في سجن
الـنسـاء وتأمـ االتـصال من بـدالة
احلـلـة ان  جي  ان  تــمـاشــيـا مع
حــقــوق اإلنــســان وفق مــطــالــبــات
إدارة مـــديـــرة اصالح الـــكــبـــار في

بابل .
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قــرر اجملــلس الــوزاري لالقــتــصــاد
تـــقــد الـــدعم الالزم لـــلــمـــزارعــ
شـكالت الـتي يـعانـيـها ومـعـاجلـة ا

مجمع بـسمايـة السكـني.وقال بيان
تــلــقــتـه(الــزمــان) امس ان(اجملــلس
عقد جلسته الـسابعة برئاسة نائب
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

ـالية فـؤاد حس  بـحضور وزير ا
وزراء الـتـجـارة  والـزراعـة والـعمل
والـشـؤون االجـتـمــاعـيـة و مـحـافظ
ركزي العراقي ومستشاري البنك ا

رئــــــيس الــــــوزراء  ووكالء وزارات
ــالـيــة والـتــخـطــيط والــنـفط كــمـا ا
ـسـتـشـارين سـالم اجلـلـبي ضـيف ا
وحــــســــ الــــواســــطي و مــــهــــدي
القيسي  ومدراء عام في وزارات
ـالـيــة والـتـجــارة والـزراعـة جـرى ا
خالل اجللـسة  اتخـاذ  قرارات عده
تـخص الواقع الـزراعي للـبلـد منـها
تــصــديــر مــحـــصــول الــشــعــيــر أو
استـخدامه لألغـراض احمللـية لدعم
مــربي الـثـروة احلــيـوانـيـة من اجل
( ــربـ ــزارعـ وا دعم شــريـحــة ا
مـضـيـفـا ان(اجملــلس  اتـخـذ ايـضـا
قـــرارات بــشـــأن مـــشـــروع مـــجـــمع
بــســمــايـــة من اجل وضع احلــلــول
شـروع الهمـيته الـناجـحة إلكـمـال ا
في تــــوفــــيـــر وحــــدات ســــكــــنــــيـــة
) وتابع اجمللس الوزاري للمواطن
الية للمواطن نحة ا آلية تقد ا
الذين تـضرروا جـراء منع الـتجوال
من أصــحـاب الــدخل احملــدود كــمـا
تـدارس  اآللــيـات واحلـلـول الالزمـة

بــشـــأن انــخــفــاض أســعــار الــنــفط
والـقــرارات األخــيــرة الــصـادرة من
ـوازنة مـنظـمة أوبك واثـرهـا على ا
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في شـــأن ذي صـــلــة طـــالب رئـــيس
ــيــاه واالهــوار جلــنــة الـــزراعــة وا
الـنـيـابـية سـالم الشـمـري احلـكـومة
ـالية لـلعوائل ذات نحة ا بصـرف ا
ـتـعـفـفـة واالجـر الـدخل احملـدود وا
بارك . اليومي قبل شهر رمضان ا
وقـــــــال الــــــشــــــمــــــري فـي بــــــيــــــان
تــلــقــتـه(الــزمــان) امس ان  (االزمــة
الـــتي تــمـــر بــهـــا الــبـالد نــتـــيــجــة
لــفــيــروس كــورونــا ومــا تالهــا من
اجـرءات حــكـومـيــة بـحــظـر جتـوال
وقـائي اثـرت بـشـكل واضـح وكـبـير
عـلى مالي الـعـوائل التـي يعـتاش
اغـلـب افـرادهـا عـلى الـعـمل واالجـر
الـــيـــومي).واضـــاف ان (االجـــرءات
ـالـية ـنـحـة ا احلـكـومـيـة لـصـرف ا
الزالت بــطـيـئــة وتـتــطـلب تــسـارعـا

بــاخلــطــوات والــبــدء بــاعــطــائــهــا
ــســتــحــقــيــهــا قــبل حــلــول شــهــر
ــبـارك). من جــهـة اخـرى رمــضـان ا
دعـا رئـيس هـيـئــة صـنـدوق تـقـاعـد
الـصـحـفـيـ العـراقـيـ عـلي عـويد
الـعبـادي األعضـاء كافـة الى ارسال
عــنـاوين ســكـنـاهم مـع رقم الـهـاتف
لـــكل مـــتـــقـــاعـــد لـــغـــرض ايـــصــال
رواتــبـــهم الــشــهــريـــة الى مــنــاطق
ســـكــنــاهـم بــالــتــنـــســيق مع وزارة
االتـصــاالت عـبــر مـشــروعـهــا الـذي

افتتحته للتوصيل اجملاني  .. 
ووجه رئــيس الـصــنــدوق بــارسـال
علـومات برسـالة الى موقع دائرة ا
الـفــنـون الـعــامـة إحـدى تــشـكـيالت

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار.
 وكـــــانـت وزارة االتـــــصـــــاالت قـــــد
افتتحت مشروع التوصيل اجملاني
لــلــمــواطـنــ وذلك لــلــحــفــاظ عـلى
ــواطــنـــ من فــايــروس كــورونــا ا
الـــوبـــائـي عـــبـــــــر الـــرقم اجملـــاني
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اظـــهـــرت وثـــيـــقـــة تـــأكـــيـــد رئـــاســـة
اجلــمــهــوريـة عــدم شــمــول مــرتــبـكي
جــــرائم االخــــتالس وســـرقــــة امـــوال
الـدولــة بـالــعـفــو اخلـاص.  وجـاء في
الوثـيقـة التي اطـلعت عـليـها(الـزمان)
الــصــادرة عـن رئــاســة اجلــمــهــوريــة
مـطـالــبـتـهـا رئـاســة الـوزراء بـاسـمـاء
ـشـمولـ بـالـعـفو لـيـتـسـنى اصدار ا
مراسـيم جمـهـورية بـالعـفو  . ولـفتت
الــوثــيـقــة الى ان (جــرائم االخــتالس
وسرقة اموال الـدولة تعـد من الفساد
ـسـتثـناة من احـكام الي واالداري ا ا
الـــعــــفـــو اخلـــاص). من جـــهـــته اكـــد
اخلـبـيـر الـقـانونـي فـيصـل ريكـان انه
الي كن شـمول جـرائم الـفسـاد ا (ال
واالداري بـأي عــفـو خــاص اسـتــنـادا
ـاده 73 الى احـكـام الـفـقـره اوال من ا
من الـــدســتــور الـــتي مــنـــحت رئــيس
اجلـمــهـوريــة صالحــيـة اصــدار عـفـو
خـاص بــتـوصــيـة من رئـيـس مـجـلس
الوزراء بـاسـتـثنـاء مـا يتـعـلق باحلق
اخلــــاص واحملـــكــــومـــ بــــارتـــكـــاب
اجلـرائم الـدوليـة واالرهـاب والـفـساد

الي واالداري) مـوضـحا انه (اذا  ا
شمول اي مـن االستثـناءات بـاي عفو
خــاص فــهـــذا يــعــني خــرقــا الحــكــام

ه نص عـلــيـهـا الـدســتـور وهي جــر
الـــــدســــتـــــور وهي احـــــدى احلــــاالت
ـــوجــــبـــهـــا او الــــثالث الــــتي يـــتـم 
ـوجب تـوفـر احـداهـا اعـفـاء رئـيس
ـطـلقـة لـعدد اجلـمهـوريـة باالغـلـبـية ا
اعـضـاء مـجــلس الـنـواب بـعـد ادانـته
من احملكمه االحتاديه العليا استنادا
الى  2من /ب من الـفـقـرة سـادسا من
ـاده  60من الــدســـتــور الــعــراقي). ا
بـدوره عـد عـضو الـلـجـنـة الـقـانـونـية
الــنـيــابــيـة حــسـ الــعــقـابي شــمـول
احملــــكــــومــــ بــــجــــرائم االخــــتالس
ال الـعـام  في حـال قـيـامهم وإهـدار ا
بتـسديـد مـا بذمـتهم بـالعـفو انـتهـاكاً
صارخاً  للدستور . وقال العقابي في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (
تـــوصـــيـــة رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
ـــســـتــقـــيل لــرئـــيس اجلـــمــهـــوريــة ا
بــخـصــوص اصـدار عــفــو خـاص عن
احملـكـومــ تـضـمـنـت شـمـول جـرائم
االخـــتالس وســـرقـــة أمـــوال الـــدولـــة
ال العام عمداً في حال قيام وإهدار ا
احملكوم بـتسـديد ما بـذمته من أموال
قبل إطالق سـراحه وهذه الـفقـرة تعد
انـتهـاكـاً صـارخاً وخـطـيـراً للـدسـتور
ـادة 73/أوال الـعــراقي الـذي تــنص ا
مــنه عــلى مــا يــأتي : يــتــولى رئــيس

اجلمهورية الـصالحيات اآلتية: أوال:
إصـدار العـفـو اخلـاص بـتـوصـية من
رئيس مـجلـس الوزراء بـاستـثنـاء ما
يـتعـلق بـاحلق اخلـاص واحملـكـوم
بارتـكـاب اجلـرائم الدولـيـة واإلرهاب
الي واإلداري ) مضيفا إن والفساد ا
ــدانــ بــجــرائم الــفــسـاد (شــمــول ا
ــالي واإلداري بــالــعــفــو اخلـاص - ا
بـعد تـسـديـد األمـوال التي نـهـبـوها-
ـثل بـارقــة أمل وطـوق جنـاة يـرمى

لهم  وضوءا اخضر لبقية الفاسدين
لالستمرار بفسادهم والتوسع فيه ما
دامت اإلجـراءات مـعـهم بـهـذا الـيـسـر
والسهولة).  وحـمل العقابي ( رئيس
ـــســـؤولـــيـــة ـــســـتـــقـــيل ا الـــوزراء ا
الـقـانـونـيـة واألخالقـيـة عن اي مـتـهم
لـفات فـساد واخـتالس يتم شـموله
بــالــعــفـو اخلــاص خالفــاً لــلــدســتـور
والـقــوانـ الـنـافــذة ) داعـيـا( الـرأي
الـــعـــام لــلـــيـــقــظـــة واحلـــذر من هــذه

احملاوالت). 
ولـــــفت الـــــعـــــقـــــابـي الى حـــــصـــــول
ـارسـات مــشـابـهـة حــ اسـتـغـلت )
بعض الكـتل السياسـية قانـون العفو
الــعــام الــســابق ســنـة 2016 وقـامت
بـالـتالعب بــبـعض مـواده وتـزويـرهـا
وإطالق ســـراح بـــعـض اإلرهـــابـــيــ

تهم بتخريب مؤسسات الدولة) وا
 مــؤكــدا الــتــحــذيــر من (ســيــنــاريــو
مـشــابه قـد يــقـوم به الــبـعض إلطالق
ـال الـعام سـراح الفـاسـدين وسـراق ا
ر مستغـل الظروف الـطارئة التي 
بـهـا الــبـلـد) عـلى حــد قـوله. يـذكـر ان
الـدسـتور يـتـيح لـرئـيس اجلـمـهـورية
اصدار عفو خاص بناء على   مقترح
من رئـــيس الــوزراء اي  االخـــيــر هــو

ــمول . الذي يحدد ا
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ـتخـصص عـني وا يعـيش العراق حـالة من الـقلق والـنقاشـات احلادة بـ   ا
ـقـبـولة ـمـكـنه وا واخلـبـراء والـسـياسـ ومـا هي احلـلـول واخلـيـارات واحلـلول ا

للجميع للخروج من هذه األزمة باقل اخلسائر .
ـقـلق جـدا و الــذي فـرضـته جـائـحـة فـايـروس ـيـة ا ان واقع اسـواق الـنـفط الــعـا
ـا تـسـتـمـر حـتى الربـع الثـالث من 2020 يـفـرض امـام مـنـتجي كورونـا الـتي ر
ـتحدة وروسيا ملـكة والواليات ا ـتمثلـة با النفط فـي العالم وقيـادتهم اجلديدة ا

خيارين ال ثالث لهما:
{ اخلـيـار االول تـرك اسـواق الـنـفط تـوازن الـعـرض والـطـلب بـدون تدخـل وهذا
ية والشعوب واألمن اخليـار مؤلم للجميع دوال واقتـصاديات وشركات نفطـية عا
االجتـماعي والـسـياسي وغـيرهـا من األخـطار. ويـختـلف هـذا طبـعا من دوله الى
سـتـهـلكـة لـلطـاقـة الكـبـيرة مـثل الـص اخـرى ولكـن اكبـر الـفائـزين هي الـدول ا

والهند.
{ اخليـار الثاني هـو التدخل في اسـواق النفط من خالل تـخفيض االنـتاج على
ي لـغـرض توازن الـعـرض والطـلب لـغـرض محـاولـة االسعـار  وهـنا مـسـتوى عـا
ي أزق عا ـرة ا نتـج الن هذه ا ايضـا البد ان تكـون تضحـيات من قبل قـبل ا

وخطير .
وعـلـيه لـغـرض الـنـجـاح في رفع االسـعـار الى مـسـتـويـات مـقـبـولـة ومـنع انـهـيـار
رتـبطة بـالصاعة اليـ من العـمالة والوظـائف ا يـة وإنقاذا ا صناعـة النفط الـعا

الـنـفـطي البـد من اجـراء تـخفـيـضـات كـبـيـرة . فـالـعـشـره ماليـ برمـيل الـتي 
االتفاق عـلى  تخفيـضها ساهـمت في منع استمرار انـهيار اسعـار النفط وعليه

نع االنهيار الكبير . العالم بانتظار تخفيض عشرة مالي اخرى 
نتـجة لـلنـفط والتي جـعلت قـطاع الـنفط والـغاز  جـزء مهم في اقـتصاد فالـدول ا
ـشاريع مـتـنوع يـساهم  في بـنـاء القـطـاعات االخـرى وخاصـة الـبنى الـتحـتـية وا
االستـراتيـجيـة وتعـظيم الـصنـدوق السـيادي تـستـخدمه وقت الـطوار كـالوضع
ـملكـة  العربيـة السعـودية وروسيا الذي نعـيش فيه حالـيا وهذا مـا تفاعله االن ا
ـثـال بـاسـتـخـدام جـزء من مـوارد هـذا الـصـنـدوق لـتـغـطـيـة الـعـجز عـلى سـبـيل ا

الناجم من انخفاض االسعار  ولعدة سنوات.
ثل اما الدول التي لم تتمكن من ادارة ايرادات النفط بطريقة صحيحة واتبعت ا
الشـعبي "اصـرف ما في اجلـيب يأتـيك ما في الـغيب " فـهي تعـيش االن في قلق
وتخـبط وفوضى واختالفات في الرأي وكل جهة تـلقي اللوم على اجلهة االخرى
وتتـبادل االتهامـات وال تفرض حال واقعـيا في األفق من خالل تبنـي خطة طارئة

قصود هنا هو وضع العراق االن.  النقاذ البلد وا
الـسـؤال هـنـا أي مـن اخلـيـارين عـلى الـعــراق ان يـتـبـنـاه  واعــتـقـد كل خـيـار له
ان ومنظمات مجتمع عروفة. فالقرار  لكم جميعا حكومة وبر تداعيـاته السلبية ا

مدني وجامعات وحتى القطاع اخلاص. 
طروح االن امـا العـراق هو خيـار واحد هـو التخـفيض وهـو خيارا ان اخليـار ا
ا له تداعـيات   خطـير جدا وله نـتائج سلـبية اهـمها ان حـصة العراق صعـبا ر
في السـوق سوف تـأخذهـا دول اخرى اضـافة الى ان الـتخـفيض غـير مـضمون

النتائج.
نتج من حـقول النـفط لكون غاز وهنـاك سلبيـات اخرى اهمـها انخـفاض الغـاز ا
العـراق  مصـاحب مع النـفط ونصـفه يحـرق االن بسـبب اإلهمـال وسوء الـتقـدير
من وزارة  النـفط خاتل السنوات السابقة. وهناك سلبيات فنية وإدارية اخرى ال

مجال لذكرها هنا ومعروفة جيدا لوزارة النفط.
فـعـلى العـراق ان يـدرس خيـارا ثـالثـا  مـتوازنـا يتـنـاسب مع وضـعه االقتـصادي
احلالي وهو الـتخفيض التدريجي مبتدأ  باحلقول عالية التكاليف  والتنسيق مع

اقليم كردستان إلعداد خطة إنتاجية وتسويقية خالل عام 2020. 
حـيث ان  الـطلب عـلى الـنفط سـوف يـتعـافى تـدريجـيـا خالل الشـهـرين القـادم
ويـتـالشى الـتــخــوف من انـهــيــار االسـعــار وتــبـدا االســعـار
باالسـتقـرار واالرتفـاع التـدريجي ولـكن ضمـن مسـتويات

مقبولة.
{ خبير اقتصادي في شؤون النفط والطاقة
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وصف خبيـر سياسي تـرحيب طهران
وواشــنــطن بــتــكــلــيف رئــيـس جــهـاز
اخملابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل
احلــكـومــة اجلـديــدة بــأنه اسـتــراحـة
ية محارب موضـحا ان الظروف الـعا
هـي الـــتي فـــرضت عـــلـــيـــهـــمـــا هـــذه
االســــتـــراحــــة. وقـــال مــــاجـــد زيـــدان
لـ(الــزمـان) امس ان(تــرحــيب طــهـران
وواشنـطن بتـكليـف الكاظـمي ال يشي
بـتسـويـة الـعقـدة الـعـراقيـة والـصراع
ا هي اسـتراحة وا بينـهمـا بشأنـها 
ـيـة مـحـارب فـرضـتـهـا الـظـروف الـعـا
والداخـليـة في الـعراق) مـضيـفا (كـما
أنـهـا محـاولـة من األحـزاب الـشـيـعـية
والـقـوى األخـرى لـقـطع الـطـريق عـلى
اآللــــيــــة الـــدســــتــــوريـــة األخــــرى في
الـــتـــكــلـــيف).وتـــابع زيـــدان ان( هــذه
ــغـا الــقـوى تــخــشى  الــتـفــريط بــا
واحملـــاصـــصــة وإزاحـــة الـــزعـــامــات
اخملـضـرمــة من الـواجـهــة )  مـضـيـفـا
(وهذا مـا عكـسته الـصورة الـتي بثت

عن مجريات التكليف). 
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ــــــتــــــوقع ان واشــــــار الـى انه ( مـن ا
يــنــفــرط جــمع األضــداد هــذا عــنــدمـا
يواجه الكـاظمي الـتحديـات ويبدأ في
فـاخلالف بـائن حـيث ـغــا  تـوزيع ا
حجـبت كـلمـة هادي الـعـامري وحـيدر
الــعـــبــادي وفــيــهــا انـــتــقــاد لــرئــيس
اجلــمــهــوريــة) الفــتــا الى ان االخــيــر
ــكـلف (أوحى بــعالقــته الـقــويــة مع ا
حبيبي بعيدا عن فردة  خاطبته 
اخلـطاب الـرسـمي في هـكـذا مـنـاسـبة
ـرة السـابـقة السيـمـا أنه رشـحه في ا
ـعـنـيـة منه كـما ان مـواقف األطـراف ا
مــــعـــروفـه ).وبـــحــــسب زيــــدان فـــإن
ـزمع تـألـيـفــهـا سـتـكـون (احلـكـومــة ا
امتـداد ا للـحكـومات الـسابـقة وتـبنى
عـلى أســاس احملـاصـصـة الــبـغـيـضـة
وســــيــــجـــد كـل من حــــضـــر  مــــراسم
التـكلـيف كرسـيا له فـيهـا)مضـيفا ان(
تـــصــريـح رئــيس مـــجـــلس الــقـــضــاء
االعــلى فــائق زيــدان الحــقـا لــيس في
ـا مـحـلــة ولـيس من اخــتـصـاصه وا
ـــيــة يـــوضح  عـــمق الـــظــروف الـــعــا
والــــداخـــلــــيــــة في    الـــصــــراع بـــ
ــكــونــة لــلــســلــطــات)  في األطــراف ا
اشــارة الى تـأكــيــد زيـدان دســتــوريـة
تــكـلــيف  صــالح لــلـكــاظــمي. ومـضى
ـقبـلـة ستـجيب عن قائال ان ( األيـام ا
الـهـواجس والـقـلق) مـوضـحـا ان( مـا

ظهر يبـ أن الصراع سيـكون شديدا
على الـبرنـامج واحلصص). من جـهة
اخـرى تــوقـعت صـحــيـفـة إيـزفــسـتـيـا
الــــروســـيـــة اال تــــنـــســـحـب الـــقـــوات
االمـريـكـيـة من الـعـراق اال اذا ارغـمت
على ذلك. وقالت الصحيفة في  تقرير
بعنـوان (فرار من أبوغـريب: الواليات
تحدة وحـلفاؤها أخـلوا ست قواعد ا
عسـكريـة في الـعراق) ان  األمـريكـي
ــــاطــــلـــون فـي مـــغــــادرة الــــعـــراق
وتـــرجـــيح أن ال يـــنــســـحـــبــوا إال إذا

أُرغموا على ذلك كما في فيتنام.
وجـاء في الـتـقـريـر انه (في األسـابـيع
األخيرة انـسحبت الـقوات األمريـكية
من ست قـواعد عـسـكريـة في الـعراق
كــانت تــشــغل بــعــضــهــا مــنــذ الــعـام
 (2003مـــــوضــــحــــة ان (الـــــقــــاعــــدة
السادسة التي  إخالؤها كانت أبو
غريب الـقـريبـة من بـغداد. بـجـانبـها
يـــقـع الـــســـجن الـــشـــائن حـــيث قـــام
احلــــراس األمـــريـــكـــيـــون بــــتـــعـــذيب
ـوت منذ السجـناء الـعراقيـ حتى ا
العام 2003  . ونقـلت الصـحيـفة عن
ــيــة الـــقــضــايــا نـــائب رئــيس أكـــاد
ـيـر أنـوخـ اجلـيـوسـيـاسـيـة فالد

ـتـحـدة قـوله (لـقـد راكــمت الـواليـات ا
شـاكل في الـعراق لـدرجة كثـيـرا من ا
أنــهــا تــود حــلــهــا بــحــركــة واحـدة -
ســحب قــواتــهـا. فــأوالً هــنــاك إيـران
ـتـحـدة أن الـتي لن تـتــرك لـلـواليـات ا
تـتـحـرك بـحـريـة في الـعـراق; وثـانـيا
األكـراد في شــمـال الـعــراق الـذين لن
يتخـلوا عـما لديـهم ولم يعـدّوا يوما

تحدة حليفة) . الواليات ا
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نعى احتـاد احلقوقي الـعرب عضو مؤتـمره التأسيسي
وامــيـــنه الـــعــام الـــســابق الـــســيـــاسي ورجل الـــقــانــون
الــســوداني فــاروق ابــو عــيــسى. وقــال رئــيـس االحتـاد
الكي فـي بيان تلـقته (الزمـان) امس ينعى شبـيب الزم ا
ـنـعقـد عام 1975 االحتاد عـضـو مؤتـمـره التـأسـيسي ا
هـم والبارز الذي قام به الكي (لقـد كان للدور ا وتابـع ا
ـنـاضل ابـو عـيسـى االثـر البـارز فـي تأسـيـس االحتاد ا
هنيـة واالنسانية والعـمل على حتقيق اهـدافه القوميـة وا
واسـتـمـر يـرفـد االحتـاد بـأفـكـاره الـصـائـبـة ومـقـتـرحـاته

البناءة).
ــنــاصب مــشــيــرا الى ان الــفــقــيــد تــولى الــعــديــد من ا
الـسـيـادية واالجـتـمـاعيـة والـفكـريـة ومـنهـا مـنـصب وزير
ـنـظـمـات اخلـارجـيــة وعـضـويـة او رئــاسـة الـعـديـد مـن ا
ـقـراطـيـة واحلـقـوقـيـة الـتي تـعـنى بـحـقـوق االنـسان الـد

واحلــريــات االســاســيــة وشــغل مــنــصب االمــ الــعــام
الحتـاد احلـقـوقـيـ الـعـرب لـلـمـدة من 1983 - 2003.
نـزله  في الـرياض  سـياسي وأبـو عيـسى الذي تـوفي 
دينة ودمدني بارز  بـاحلزب الشيوعي السوداني ولد 
ــدرســة حـنــتــوب الـثــانــويــة حـيث عــام  1933 ودرس 
التحق باحلزب الشيوعي السوداني عام 1950 وشارك
ابـوعـيــسى  في حـكــومـة مـايـو بــقـيـادة الــراحل جـعـفـر
الـنـمـيــري  وتـقـلـد مـنـصب وزيـر اخلـارجـيـة  وفي عـام
ـــنــصب األمـــ الــعــام إلحتـــاد احملــامــ 1983 فــاز 
العـرب. هاجر ابو عيسى إلى مـصر بعد إنقالب اإلنقاذ
عام 1989 وأعيـد انتخـابه امينـاً عاماً لـلمحـام العرب

لعدة دورات حتى عام 2003.
عــاد إلى الـــســودان عــام  2005 بــعــد اتـــفــاق الــسالم
ــان.وتـولى رئـاسـة الــشـامل  وأصـبح عــضـوا في الـبـر

الهيئة العامة لتحالف قوى اإلجماع الوطني.
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يــريــدني أن أتــوجه إلى مــعــســكـر
الـرشـيـد على الـفـور. وحـ سـألته
عن الــسـبـب قـال هــنــاك سـتــعـرف.
وفــــور وصــــولـي وجــــدت طــــائـــرة
عسـكريـة على وشك اإلقالع وح
دخــلــتــهــا وجــدت أن الــرئــيس قــد
سبـقني إلـيهـا ومعـه وزراء الدفاع
ـائــيــة ثم ــوارد ا والــداخــلــيــة وا
أقــلـــعـت الــطـــائـــرة. لم يـــخــبـــرني
الـــــرئــــــيس وال زمـالئي الـــــوزراء
بــوجـــهــتــنـــا إلى أن عــلــمـــنــا بــأن
الـطائـرة دخـلت األجواء اإليـرانـية
دون تـرتــيب ديـبـلـومـاسي مـسـبق
ودون عــــلم اجلـــهــــات اإليـــرانـــيـــة
عـنيـة ح خاطب قـائد الـطائرة ا
راقـبة اإليراني وأخـبره بأن برج ا
السيد رئيس اجلمـهورية العراقية
قـــادم لــتــنـــاول طــعـــام الــغــداء مع

جاللة الشاه.
يقول وهبطنا وتوجهنا فورا إلى
ـفاجأة أن ـلكي وكـانت ا القـصر ا
وجــدنـا الــشــاه في انــتــظــارنـا عن
دخل اخلارجي للقصر على غير ا
عــادتـه مــرحــبــا بــالــرئــيس وبــنــا

بحرارة.
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وفي جلـسة غـير رسـميـة في صالة
استراحة القصر بادر الرئيس عبد
الـرحمن بـالـكالم قائال بـابـتسـامته
اذا الـعـفويـة الـتي عودنـا عـليـهـا "
أنـت غـــاضـب أيــــهــــا األخ واجلـــار
والــصـديق? أتــريـد مــاءً? خـذ مـاءً
بـقــدر مـا تـســتـطـيع فــنـحن إخـوة
وجيـران وحق اجلار عـلى اجلار".
وأردف قـائال "نـسـتطـيع اآلن أنت
وأنــــــا أن نــــــعــــــلـن احلــــــرب بـــــ
جيوشنـا ولكن صدقني ال أنت وال
أنا سـنستطـيع وقفـها ألن عشرات
األيـــدي اخلـــفــيـــة ســـوف تـــتــدخل
وتـــــتالعـب وتـــــمـــــد أجل احلـــــرب
سـنــوات طـويـلـة ولن يـدفع الـثـمن
غير شـعبنا وجـيشنا ولن يـنتصر
أحد منـا على اآلخر مهـما قلتُ أنا
وفـعــلت وقــلتَ أنت وفــعــلت.. أنـا
عـــســــكـــري وأعـــرف مـــا تــــنـــتـــجه
احلروب ألهلها فهل توافقني على

ذلك?" 
يــقــول الـبــاجـه جي وهــنـا نــهض
الشاه مبتـسما وعانق الرئيس ثم
هــــدأت اخلـــواطــــر وحل الــــوئـــام
والـرضا والـسالم وتنـاولـنا طـعام
الــغــداء وعــدنــا ونــحن فــخــورون
ـــبـــادرة الـــرئـــيـس الـــذي أجنــز
بطـيبته وبـعد نظره مـا لم أستطع
أنــا وزيـر اخلـارجـيـة و خـبـراؤنـا
سـفـراؤنا أن نـنـجـزه مع إيران في

شهور.
رحم الله ابا قـيس الذي توفي يوم
 23آب  2007في عـمـان األردن عن

عمر ناهز ال 91عاماً. 
كـان شــخـصــيـة فــذة وكـانت فــتـرة
حــكـــمه الــعــراق تــتــسم بــالــهــدوء

والطمأنينة.
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يا كاظمي استعجل في اكمال وزارتك ومنهاجك الوزاري وسارع في
ـان فـالـتـأخـيـر في غـيـر صـاحلـلك فـأخوة يـوسف عـرضـها عـلى الـبـر
مـــوجــــودون في كل عــــهـــد وواجـــبـك حتـــقـــيـق احلـــيـــاديـه والـــنـــزاهه
واالستـقاللـيه في اجـراء االنـتـخـابات فـمن اشـتـرك في الـتـصويت في
ئـة وذلك يعـني ان اشتراك االنتخـابات الـسابـقه كانوا اقل من 30 با
ئة الذين سيشتركون في االنتخابات القادمة سيحققون مقاعد 70 با
تـسـاوي ضـعـفي مــا حـصـلت عـلـيه االحـزاب احلــالـيه من مـقـاعـد في
ـعـروفه االنـتـخـابــات احلـالـيه وهـذا يـعــني خـروج احلـكم من الــكـتل ا
احلاكـمه حـالـياً والـتي اسـتـفـادت من انتـخـابـات شارك بـهـا الـقله من
الناخب باالنتقال الى انـتخابات جديده يشارك فـيها جميع الناخب
بحيث يـتم انتـخاب نواب جـدد وبأمكـانك ان تكـون البطل الـذي يحقق
انتخـابات نـزيهه ومحـايدة ومـستقـله لوصـول نواب جدد وحـكام جدد
ودوله جــديــده تـــنــهي حــكـم الــكــتل احلــالـــيه ويــنــقـل الــدوله الى افق
قـراطي جـديـد وهـذا يـتـطلب مـنك الـسـرعه واالسـتـعـجال وبـخالفه د
سوف لن يتحقق تغـير جديد وتعبـير جديد عن ناخبـ جدد ينتخبون

اً قال الشاعر:- نواب جدد وقد
اذا هبت رياحك فأنـتهزها فـعقبى كل خافـقة سكون فأتـعظ يا كاظمي
ـقـراطـيه وال تـسـتـمـع الى من يـرغب بـقـاء احلـال عـلى مـا وحـقق الـد
مـوجـود والذي يـرى في االنـتـخـابـات اجلـديـده بـأشـخـاص مـسـتـقـل
ومحايـدين نهايـة له عليك ان تـكون امـيناً فـتحقق االمـانه باالنتـخابات
ستقل الذين يبغون وذلك يتحقق بأبعاد احلكومه عن احلزب غير ا
بقاء احلال على ماهو عليه ال سيما وان حيادية الوزراء سيوءدي الى
ان ستـكون بوجـوه جديده بـعيده عن الـكتل احلزبيه ثلثي مـقاعد البـر
ـئة  من الناخـب الـذين لم يشـتركوا احلاكـمه حالـياً وسـيكون 70 با
في االنتـخابـات الـسابـقة اداة طـرد الكـتل الـسيـاسيـه احلاكـمه حالـياً

ثلون اكثرية النواب بحكم جديد ودولة جديده. وحلب نواب جدد 
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رّ به العالم كله اليوم من تداعيات خطيرة في كل قطاعات احلياة ما
ي نــتــيــجــة جــائــحــة كــورونــا والــتي ادّت الى ركــود اقــتــصــادي عــا
وانـهـيـارات في اســواق الـبـورصـات واألسـهم وانــخـفـاض شـديـد في
ي وتوقف شـبه تـام للـطـيران والـسـفر والـنـقل ب أسعـار الـنفط الـعـا
دول العالم وتوقف التجارة الدولية وتوقف شبه تام للقطاع الصناعي
ـعظم مـفـاصل احلـيـاة والتـداعـيـات مسـتـمرة وكذلك تـوقف شـبه تـام 
كن التكـهن بدقة عن وتتطـور وتتـعاظم تدريـجيـاّ يوماّ بـعد آخر ,وال 
مستقبل العالم مابعد كورونا وكيف ستكون خارطة العالم السياسية
ية ألن اجلائحة واالقتصادية اجلديـدة وكيف ستتغـير التوازنات العـا
مستمرة بحصد األرواح وبتدمير االقتصادات في كل دول العالم وال

كن معرفة حجم االنهيارات القادمة.
تعـلـمـنـا منـذ صـغـرنـا ان كل مـصيـبـة او مـشـكلـة حتـدث لـنـا يجب ان
نستـفيد مـنها ونـعيد حـساباتـنا فـيها لـكي نخرج أقـوى من قبل ولكي
نطلق البسيط ستقبل ,ومن هذا ا نتمكن من مواجهة مايـنتظرنا في ا
صـائر الـشعـوب التي حتـكمـها يجب ان تـفكـر كل حكـومات الـعـالم 
ا حدث ومنهـا حكومـاتنا الـتي ابتلـينا بـها فيـجب التفـكير الف مـرة 
وسيحدث من جـرّاء انتشـار كورونا ويـجب اعادة كل احلسـابات بعد
اجنالء األزمة ان شـاءالله والـتسـلح بنـيّة حـقيـقيـة لالصالح احلقـيقي
واعـادة بنـاء الـبـلـد والـتـخـطـيط الـسلـيم لـتـحـقـيق مـبـدأ مـهم جـداّ وهو
(االكتفاء الـذاتي) ووضعه كهـدف حقيـقي لسياسـة البلـد الن (جائحة
كورونا) أوضـحت لنـا حقـيقـة مهمـة جداً بـأنه لن يصـمد أي بـلد أمام
ـكتفي ذاتياً من كل النواحي مثل هذه التحديات اخلـطيرة غير البلد ا
وانه لن يــنـفــعك أحـد فـي وقت الـشــدة اال نـفــسك ألن الــكل مـنــشـغل
ــوارد الــطـبــيـعــيـة بـنــفـسه ,والـعــراق واحلــمـدلــله به من اخلــيـرات وا
والعوامل االساسـية مايكـفي لتحـقيق االكتفـاء الذاتي على أكمل وجه
واليـحـتــاج اال الـنـيّـة احلـقــيـقـيـة ويــحـتـاج حـكــومـة شـريـفــة لـلـنـهـوض
همـة مثل الزراعـة والصناعـة وتربيـة احليوانات بالقطـاعات احليـوية ا
واالسمـاك والـدواجن فـهـما اسـاس احلـيـاة واسـاس حتقـيق االكـتـفاء
الذاتي ,ويجب على احلكومـة أن تضع خطط تنمـوية حقيقـية للنهوض
بهذه القـطاعات احلـيوية ووضع السـقوف الزمـنية الدقـيقة والـتعشيق
ـرسـومــة والـعـمل عـلى اعــادة احلـيـاة لـكـافـة بـ اخلـطط الـتــنـمـويـة ا
ـتوقـفـة وتقـد الدعـم الكـامل بكـل أنواعه لـلفالح ـعامل ا صـانع وا ا
الـعـراقـي والـقـطــاع اخلـاص الـصــنـاعي ووضع الــقـوانـ الــصـارمـة
وفرض الـضرائب والـرسـوم العـاليـة عـلى االستـيراد لـتـوفيـر احلمـاية
الكاملة لـلمنتـجات الوطنـية والعمل عـلى تشجيع الـشباب الستصالح
كـننة الـزراعية احلـديثة ـزارع التعـاونيـة وادخال ا األراضي واقامة ا
ـبــيــدات الـزراعــيــة والـبــذور والــتـقــاوى واحلــبـوب وتــقـد وتـوفــيــر ا
تـوسطة شـاريع الصغـيرة وا التسـهيالت الكـاملة والـقروض القـامة ا
سـواء كـانـت صـنـاعــيـة أو زراعــيـة أو تـربــيـة حــيـوانـات أو دواجن أو

غيرها.
ان االهتمـام بهذه الـقطاعـات والنهـوض بهـا سيمـكن البلـد من حتقيق
االكـتـفـاء الـذاتي من كل الـنـواحـي وسـيـمـكن الـبـلـد من حتـقـيق األمن
الغذائي لـلمـواطن وسيـمكنـنا من الـصمـود أمام أي حتدي مـستـقبلي
خطـير ويـجعـلنـا النحـتاج ألي بـلد آخر خـاصة فـي األمور الـضرورية

واطن. ومة حياة ا لد
هذا نـداء لـلحـكـومة الـعـراقيـة اجلـديدة اذا مـا  تـمريـرهـا بسالم أن
جتعل االكتفـاء الذاتي للبلـد هدفاّ استـراتيجيـاَ لعملـها وأن تعمل بكل
امكاناتها لتحقيق هذا الهـدف السامي الذي يضمن مصلحة الشعب
العراقي وأن تسخر موارد البلد لتحقيق هذا االكتفاء الذي سيجعلنا
نـصـمـد أمــام مـايـخـبــئه لـنـا الــقـدر من مـفـاجــئـات فـهل سـتــسـتـجـيب

احلكومة لهذا النداء ? انا عن نفسي أشك بذلك!!     

5 Š s ×

بيروت

اسـتعـدت حكـاية "قـلم آينـشتاين"
في ظلّ الـتداعـيـات اخلطـرة التي
سـبـبّهـا وباء كـورونـا "كوفـيد 19
وذلك لسببـ : األول- االستنفار
الـعـلـمي الكـتـشـاف لـقاح أو دواء
لـلـوبـاء; والــثـاني- مـا تـردّد لـدى
أوسـاط متـدنّـية في مـجـتـمعـاتـنا
مـن أعــــمـــــال جــــهل وخـــــرافــــات
لـالســـتـــهــــانـــة بـــالــــوبـــاء حتت
عـــنــاوين ديــنــيـــة ال عالقــة لــهــا

بالدين من قريب أو بعيد.
يــشــهــد الــعـالـم أزمــة من أخــطـر
األزمـات الـكــونـيـة الـتي عـرفـتـهـا
الـبـشـريـة والسـيّـمـا بـعـد احلرب
ــيـة الــثــانـيــة وقـد شــمـلت الــعـا
جــمـيـع مـنــاحي احلــيــاة لــدرجـة
استـحالـة إيـقافـهـا عنـد حدود أو
مــطـــارات أو مــوانئ أو حــواجــز
برّيـة أو نهـرية أو بحـرّية وكذلك

تعذّر إيـقافها بجـهد خاص لدولة
مــهـــمــا كـــبُــرت أو امـــتــلـــكت من
وسـائل األمر الـذي يتطـلب عمالً
جـمـاعـيـاً دولـيـاً وتـعـاونـاً عـلـمـياً
وتكـنولـوجيـاً وتـفاهـماً سـياسـياً
واقتصادياً وقبل كلّ شيء إرادة
حـقـيــقـيـة لــوضع حـد لـلــجـائـحـة
تمهـيداً إليجاد حـلول ومعاجلات

للقضاء عليها.
 ويــعــتـــبــر "كــوفــيــد - "19أشــدّ
خطراً وأسرع انـتشاراً من جميع
األمـراض واألوبئـة الـتـي سبـقـته
نـاعة "اإليدز" مـثل مرض نـقص ا
وانفلونزا "الـطيور" و" اخلنازير"
وقـبل ذلك "جنـون البـقر" وغـيرها
من األمــــراض الــــتي اجــــتــــاحت
البـشـريـة في السـنـوات األخـيرة
في حـ هـيـمـن كـورونـا عـلى كل
شـيء في حــيـــاتــنـــا وحتــوّل إلى

هــاجس مـقـلـق لـلـجـنـس الـبـشـري
ـرعب مـتـخـطـياً بـسـبب انـتـقـاله ا
ســـــرعـــــة الـــــضـــــوء والـــــصـــــوت
بــالــتـــعــبــيــرات اجملـــازيــة وغــيــر
اجملــازيـــة فــمن الـــصــ وطــريق
احلـريـر الـقـد إلى إيـران ومـنـها
ــنــطــقـة إلى إيــطــالــيــا مــروراً بــا
الـــعــربـــيـــة ووصـــوالً إلى أوروبــا
إحدى أهم محطاته ومنها انطلق
إلى الـقارة األمـريـكـية وأسـتـرالـيا

ونيوزيالندا.
w*UŽ ÂUE½

ولـعل هـنــري كـيـسـنـجـر عـلى حق
حـ يـقــول : إن كـورونـا سـتـغـيّـر
ي واألمر ال  يـتـعلق الـنـظام الـعـا
باألضـرار الـصـحـيـة وهي لـيست
قــلــيــلــة وال يــســتـهــان بــهــا لــكن
األضـرار التي تـتـعـلق بـاالقـتـصاد
سـتسـتمـر ألجيال. ومـعنى ذلك إن
اجلــــــمـــــــيع أصـــــــبح فـي دائــــــرة
االسـتـهـداف عــلى نـحـو عـشـوائي
ومـــــدمّـــــر وقـــــد يـــــؤدي ذلـك إلى
ضــعــضــعـــة أركــان بــعض الــدول
ـــا فــيــهـــا الــواليــات الــعـــظــمى 
ـــتــــحـــدة بـــســــبب تـــداعــــيـــاته ا
ـالـيـة والـتـجـارية االقـتـصـاديـة وا
والصـناعـيـة والزراعـية والـبـيئـية
والقانونية والتـربوية والتعليمية

والثقافية والدينية وغيرها.
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فلم تعـد احلدود حاجـزاً فالوباء
ال يــفــرق بــ نـظــام وآخــر وبـ
غـني وفـقـير ومـؤمن وغـيـر مؤمن
وأســـــود وأبـــــيض فــــــبـــــطـــــشه
وقــســوته تــطــال اجلــمــيع األمـر
الــذي يــتـــطــلّب تــعـــاونــاً دولــيــاً
إلطالق مــــــشـــــاريع تــــــتـــــجـــــاوز
اآليـــــديــــولــــوجـــــيــــات واألديــــان
والــقــومـــيــات وتــأخــذ مــصــالح
الـبـشــر شـعــوبـاً وأفـراداً بــنـظـر
االعـتبـار  ألن ليس بـإمكـان دولة
مــهــمــا عــظـمـت أن تــتـقـي شـرور
الوبـاء بـحـكم كون الـعـالم " قـرية
صــغـيــرة" مـتــواصـلــة ومـتّــصـلـة

لدرجة التشابك.
وهـكـذا يـصـبح الـتـعـاون الـدولي
في اجملـــاالت كــافــة " فــرض عــ
ولـيـس فرض كـفـايـة" بـل ضرورة
ــرحــلــة مــا بــعــد من ضــرورات ا
كــورونـا بـتــجـاوز جــمـيع أنـواع
االنــغالق والـتــعـصّب والــتـطـرّف
والــكـراهــيــة لــآلخـر ألن تــعــزيـز
ـواجـهـة ـيـة عــلى ا الــقـدرة الـعــا
تــعـــني رفع درجـــة الــقـــدرة عــلى
ــــعــــاجلـــة الــــوقــــايــــة أوالً ثم ا
وأخـــيــراً الـــرعـــايــة واحلـــمـــايــة

اللّاحقة.
ويــتــطــلّـب ذلك تــطــويــر مــنــاهج
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الـــــبــــحث الــــعــــلـــــمي لألغــــراض
ـيزانيات السـلمية والـتخلّي عن ا
الـضـخـمـة اخملـصـصـة لـلـتـصنـيع
الـعـســكـري واألغـراض احلـربـيـة
وتـوجـيـهـهـا لــلـصـحـة والـتـنـمـيـة
والتـعليـم والبيـئة وعلـوم الفضاء
وكل ما لـه عالقة بـتـحـسـ حـياة
الــنــاس ورفــاهـــهم وضــمــان حــد
أدنى من الــعـدالــة االجــتـمــاعــيـة
عـلى صعـيد كل بـلد وعـلى صعـيد
ـا فيه نظـام الـعالقـات الدولـيـة 
نــــظــــام إدارة اجملـــتــــمع الــــدولي
نظمات تـحدة وا وتطوير األ ا

التابعة لها .
وكـشـفت األزمــة هـشـاشـة الـعـديـد
من األنـظـمــة الـسـيـاسـيـة الـتي لم
تـولـي اهـتـمـامـاً كـافـيـاً بـاإلنـسـان
ــا فــيـــهــا " احلق في وحــقــوقـه 
الـــصــحــة" الــذي هــو حق أســاس
بغض النظر عن الفوارق الطبقية
والــتـفــاوت االجــتـمــاعي مــثـلــمـا
أظهرت أهمية وضرورة  "التدخل
اإليـجـابي" لـلدولـة ومـسـاهـمـاتـها
في تــأمــ الـــرعــايــة الـــصــحــيــة
والضمان الصـحي للجميع حتى
أن أنـــــظـــــمـــــة تـــــعـــــاني مـن شحّ
احلــريـات كــانت أكــثــر جــهــوزيـة
وانـضبـاطـاً وقـدرة عـلى مـواجـهة
األزمة بل إن بعـضها أرسل دعماً

لــدول أكـثـر تــقـدمــاً وتـلك إحـدى
ــفــارقـــات الــتي أكــدت أهــمــيــة ا
التعـاون الدولي حلمـاية اإلنسان
ألنـه "مـقـيـاس كل شيء" عـلى حـد
تــعــبـيــر الـفــيــلـســوف اإلغــريـقي

بروتوغوراس.
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وبالعودة إلى قلم آيـنشتاين فقد
أهداه إلى أحـد تالمذته النـابغ
وأصــبح هــذا رئــيــســاً جلــامــعــة
بغداد 1958-1963 وظلّ يحتفظ
بــالـقــلم الــثــمـ الــذي خــصّـصه
لــــلـــــتــــوقـــــيع عـــــلى شـــــهــــادات
اخلريجـ لكنه فقـده يوم اعتقل
وأهـــــ إثـــــر انــــقـالب دمــــوي 8
شباط  1963واضطرّ بعدها إلى
ــتـحـدة الــهـجــرة إلى الــواليـات ا
لــيـتـوفـى فـيـهــا الـعـام  1969إنه
عـــبـــداجلــــبـــار عـــبـــد الـــله عـــالم

الفيزياء النووية.
مـا أحـوجـنـا إلى قـلم آيـنـشتـاين
ــعــنى إلى الــعــلم وإعـالء شـأن
الـعــلـمـاء لـتــحـقـيق مـســتـلـزمـات
ـرض الــنــهــضــة في مــواجــهــة ا
واجلــهل والـــتـــخــلف  فـــفي ذلك
يــكـمـن سـرّ اجلــواب عــلى سـؤال
ـــــا تـــــأخــــر شـــــكـــــيب أرسالن " 

سلمون وتقدّم غيرهم?" ا
{ باحث ومفكر عربي
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يتمتع الرئيس عبد الرحمن عارف
الــذي يــصـاف الــيـوم  16نــيــسـان
ذكــرى انــتـخــابه بــاحــتـرام كــبــيـر
تصارعة وتقدير من كل اجلـهات ا

سياسيا وطائفيا.
عــرفـــته الول مــرة بـــعــد ثــورة 14
تموز  1958التي اطاحت بـالنظام
ــلـكـي وتـاســيس اجلــمـهــوريــبـة ا
وكــان شـقـيـقه عــبـد الـسالم عـارف
الشـخص الثـاني في قيـادة الثورة
مع الزعيم عبد الكر قاسم. وكان
عــبــد الــرحــمن عــارف عــضــوا في
هيئـة الضباط االحـرار التي هيأت

للثورة.
كـنت واحــداً من ثالثــة صـحــفـيـ
شــــهـــدوا أحـــداث تــــلك الـــلــــيـــلـــة
الــعـــصـــيــبـــة في مـــبــنـى اجملــلس
الـوطـني حـيث تـقرر عـقـد اجـتـماع
مـشـتـرك جملـلس الـوزراء ومـجـلس
الـدفـاع الــوطـني النـتــخـاب رئـيس
لـلـجـمـهـوريـة خـلـفـا لـلرئـيـس عـبد
السالم مـحمد عـارف الذي قتل في
حادث طائرة قبل ذلك بأربعة أيام.

Êu½U  qł—

خالل تـــلك األيـــام األربـــعــة تـــولى
تمشية أمور الدولة رئيس الوزراء
عبـد الرحـمن البـزاز رئيـسا مـوقتا
لــلــجــمــهــوريــة وهــو رجل قــانـون
وســــيــــاسـي مــــحــــنك ويــــعــــد من
ـثـقــفـة وله الــعـنـاصــر الـقــومـيــة ا
تاريخ طويل في العمل السياسي.
ولــوال تــدخل الــعــســكــريــ لــكـان
الــبـزاز أول مـدني يــتـولى مـنـصب
رئــيس اجلـمـهـوريـة مـنـذ اإلطـاحـة
ــــلـــكـي وتـــأســــيس بــــالــــنـــظــــام ا
اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة عام 1958
ولـكن ضبـاط اجلـيش الذين كـانوا
يـســيـطـرون عــلى مـفــاصل الـدولـة
وقـفـوا ضـد البـزاز وضـد األكـثـرية
شـتـرك الذي عـقده في االجـتمـاع ا
مــجـلس الـوزراء ومــجـلس الـدفـاع
الـــــوطـــــني النــــــتـــــخـــــاب رئـــــيس

للجمهورية.
كـــان مـــجـــلس الـــوزراء يـــضم 16
وزيـراً بيـنـما يـضم مـجلس الـدفاع
الــــوطــــني  11ضــــابــــطــــاً. وكــــان
الــــدســــتــــور الــــذي صــــدر في 29
نـيـسان  1964يـقـضي بـعـقـد مـثل
هــذا االجــتـمــاع النــتــخــاب رئـيس
اجلمهورية بأغلبية ثلثي اجملموع

الـــكـــلي لألعـــضـــاء خالل أســـبــوع
واحـــد من خـــلـــو مــنـــصب رئـــيس

اجلمهورية.
وعــنـــدمــا اســتــدعــيـت إلى مــكــتب
رئـيـس الـوزراء مــســاء ذلك الــيـوم
ـديـر الـعـام لـوكـالـة األنـبـاء أصـر ا
الـعـراقـيـة احـمـد فـوزي أن يـحـضر
ـناسـبة وهـناك وجـدنا مـعي هذه ا
ــصــري زكـــريــا نــيل الـــصــحــفـي ا
رئـيس قـسم الـشـؤون الـعـربـيـة في
صرية الذي كان صحيفة األهرام ا
قـد جاء إلى الـعراق لـتـغطـية أنـباء
مقتـل الرئيس عـبد السالم ومن ثم

تشييعه وانتخاب خلف له.
Êu×A  uł

كـــان اجلــو مــشــحـــونــاً ومــتــوتــراً
لـــلـــغـــايـــة وشـــهـــدنـــا خالل ثالث
ســـاعــات من الـــتــرقب كـــبــار قــادة
اجلــيش ومـن هم اقل مــنــهم رتــبـة
يـــــروحــــون ويــــأتــــون حــــامــــلــــ
ـا كان يـنـذر بـاخلـطر أسـلـحـتـهم 

ألقل خطأ.
وشـهـدنـا ضـبـاطـاً يـدخـلـون مـكتب

رئــيس الــوزراء
الـــبــــزاز بـــدون
اســـــــتـــــــئــــــذان
لـتــهـديـده إن لم
يــــــــــــســــــــــــحـب
تــــــرشـــــــيـــــــحه
ــنـصـب رئـيس

اجلمهورية.
كــان الــبــزاز قـد
رشح نــــــفــــــسه
للمنـصب بينما
رشح مــــــعـــــظم
قـــــادة اجلــــيش
الــــلــــواء عــــبـــد
الـرحـمن مـحـمد
عـــــارف وكــــــيل
رئـــــيـس أركــــان
اجلــــــــــــــــــــــيــش
وشــــــــــــقـــــــــــيـق

ـنصب لكن الرئـيس الراحل لـهذا ا
وزيـر الــدفـاع الـعــمـيـد الــركن عـبـد
الـعـزيز الـعـقيـلي يـدعمه عـدد قـليل
من الضـباط رشح نفـسه هو اآلخر
ـنـصب وفـهـمـنـا في حـيـنه لـهـذا ا
اســتـعــداده لالشـتـراك فـي مـجـلس
رئـاسي يـحل مـحل مـنـصب رئـيس

اجلمهورية يضم عارف والبزاز.

ـشـترك وعـنـدمـا انعـقـد االجـتمـاع ا
طـرح الـبـزاز فـكـرة بـديـلـة النـتـخاب
ـنصب رئـيس اجلمـهوريـة بإلـغاء ا
واسـتـحـداث مجـلس رئـاسي ثالثي
ـثالً عن ـثالً عن الـسـنة و يـضم 
الشيعة وآخر عن األكراد على غرار
مـجـلس الــسـيـادة الــذي شـكل بـعـد
ثورة  14تموز  1958لكن الضباط

رفضوا الفكرة بشكل قاطع.
وبعد أن حتدث البزاز عن األسلوب
ـوقف جرت قـراطي جملابـهة ا الـد
رشحـ الثالثة االنتـخابات بـ ا
الــبـزاز وعـارف والـعــقـيـلي وكـانت
الــنـتــيـجـة  14صــوتـاً لــلـبـزاز و13
صـوتـاً لعـارف وصـوتـا واحـدا فقط

للعقيلي هو صوته.
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ووفـــقـــاً لـــلــدســـتـــور تـــقـــرر إعــادة
االنتـخاب بـ البـزاز وعارف إال أن
الـبـزاز أعـلـن تنـازلـه لـعبـد الـرحـمن
محمد عارف خشـية ما كان يتوقعه
لو انتخب هو للمنصب ولكون عبد
الرحمن هو شـقيق الرئيس الراحل
وانه كــــان من رجــــال ثـــورة 1958
وقـال ان عــبـد الـرحـمن "رب أسـرة "
في إشارة إلى أن مـنافـسه العـقيلي

غير متزوج.
كـنت واقـفــاً وراء الـعـقـيــلي عـنـدمـا
كـان مـحـضـر االنتـخـاب يـنـتـقل ب

ـدنـيـ (الـوزراء) احلـاضــرين من ا
والعـسكـري لـتوقـيعه والحظت ان
الــعـقـيــلي لم يــوقـعه بــيـنـمــا كـانت
أمــامه ورقـة امــتألت "بــشــخــابـيط"

تدل عـلى توتره وخـيبـة أمله. وكان
أكـثر مـا حز في نـفسه أن احـد قادة
ن كــانـوا يــسـنــدونه قـد اجلـيش 
تقدم إلى عبد الرحمن عارف وألقى
عـلــيه الـتـحـيــة الـعـســكـريـة قـائالً (
سأبقى جندياً مـخلصاً لك كما كنت
جـنـديـاً مـخـلـصـاً لـشـقـيـقك فـقـيـدنـا

العظيم عبد السالم عارف).

وقـبـل أن يـكــتب الــبـيــان الــرسـمي
باالنتخاب كـانت إذاعة بغداد التي
يـسـيــطـر عـلـيـهـا الــعـسـكـريـون قـد

أذاعت خبر انتخابه!!.
وخالل رئاسـته للجـمهوريـة عرفته
عن كثب وكـان يسعى لـلتهـدئة ب
ـتـنـافـسه وتـمثـل ذلك امام الـكـتل ا
الــــرأي الـــعـــام حــــ كـــان يـــودعه
ويــســتـقــبـلـه عـنــد الــسـفــر رؤسـاء

الوزراء السابقون  
وأتيـحت لي الفـرصة أن أرافقه في

زيــارتـه الــرســـمـــيــة مـع الــســـيــدة
عـقيـلـته إلى إيران بـدعـوة من شاه
إيــــران مــــحـــمــــد رضــــا بـــهــــلـــوي
واإلمبراطـورة فرح في آذار/مارس
ــست مــنه الــكـيــاسـة   1967وقـد 
واالحــتـــرام وجتــنب الـــدخــول في
ـا جـعله الـصـراعـات السـيـاسيـة 

فـي مـــأمن من الـــقــــتل أو الـــســـجن
عـنــدمـا أطــيح بـحـكــمه عـنــد تـسـلم
حزب الـبعث احلـكم عام  1968فتم
نفيه إلى اخلـارج ثم عاد إلى بغداد

ليعيش فيها مثل أي مواطن.
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خالل زيـارته تـلك اليـران عـلـمت من
ـا جرى وحسب مصـادري همـسا 
باحثات ان الرئيس ما تسرب من ا
عبد الرحـمن عارف رفض في اليوم
الثاني للزايرة  15اذار  1967طلب
الــشـــاه بــتــقـــســيم شط
الـــعــرب بـــ الــبـــلــدين
قــائال مــا مــعــنـاه أرض
الــــــعــــــراق ومـــــــيــــــاهه
وحــدوده لـيــست عـقـاراً
مــســـجـال بــاســـمي وال
مـلــكـا صـرفــاً لـعــائـلـتي
أنــــهــــا مــــلك الــــشــــعب
ـكن لي الـعـراقي  وال 

ولغيري التفريط بها.
 لــــكــــني بــــعــــد فــــتــــرة
حـــصـــلت عـــلى الـــنص
وفـي اتــــصــــال مع جنل
الرئـيس الصـديق قيس
عبـد الـرحمن عـارف أيد

النص وهو كما يلي:
(أن أرض الــــــــــعــــــــــراق
ومياهه وحدوده ليست
عـقاراً مـسـجال بـاسمي
وال مــلـــكــا صـــرفــاً لـــعــائـــلــتي وال
مقاطـعة من مقـاطعات أجدادي وال
حـقال زراعـيـاً من حـقـول عـشـيـرتي
وال إرثـاً ألبـناء قـبيـلـتي وال غـنيـمة
من غـنـائم أهـلي أنهـا مـلك الـشعب
ـكن الـتـفريط الـعـراقي وحده وال 
بها أو التنازل عـنها أو بيعها أو
تـأجـيرهـا أو الـتالعب بـخرائـطـها
غـامرة بها أو قامـرة بها أو ا أو ا
ــســاومــة عـلــيــهــا أنـهــا الــواحـة ا
ـقـدسـة الـفـردوسـيـة الـرافـديـنـيـة ا
الـــتي اخـــتــــارهـــا الـــلـه جل شـــأنه
مهبطاً لرساالته السماوية ومثوى
ألنـــبــــيـــائه وصـــومــــعـــة ألئـــمـــته
ومـنـطـلـقـاً لــسالالته الـبـشـريـة. هي
األرض الـــــتـي حـــــمــــلـت شـــــعـــــلــــة
اإلنـسـانـيـة والتـحـضـر وطـافت بـها
ــعـــمـــورة فال أنــا وال في أرجـــاء ا
ــتــلك حق الــتــفــريط بــهـا غــيــري 
ــراتــهـا وبــبــحــرهــا اإلقــلــيــمـي و

ينائية). الحية ومقترباتها ا ا
ــنــاســـبــة مــوقـــفــا اخــر واذكــر بـــا
لـلــرئــيس عــبـد الــرحــمن عـارف مع
الـــشــاه نــقـال عن الــدكـــتــورعــدنــان
الباجه جي وكان وزيـرا للخارجية
أن توتر العالقة ب العراق وإيران
في أواسط عــام  1966بــلغ أشــده
وأوشـك أن يــــتــــحــــول إلى صــــراع
عــســكـري بــسـبـب مـطــالــبـة الــشـاه

بنصف شط العرب. 
يـــقـــول الـــبــاجـه جي ذات صـــبــاح
هــاتــفــني رئــيـس ديــوان الــرئــاسـة
وأخـــبــرني بـــأن الــســيـــد الــرئــيس

عبد الرحمن
عارف يجلس
في حديقة
القصر

اجلمهوري

عبد الرحمن عارف وعقيلته في ضيافة شاه ايران محمد رضا بهلوي

شاه ايران يصافح عارفا عبد الرحمن عارف يؤدي اليم الدستورية ويبدو الى جانبه عبد الرحمن البزاز
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