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طبعة العراق 
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تـتضمن ايـة زيادة في الفـوائد فضال
ـــصـــارف احلـــكـــومـــيـــة عـن الـــزام ا
واالهــلـيــة بـتـقــد كـشــوفـات نـصف
شـهـريـة عن حـركة حـسـابـات وحدات
ـسودة االنـفاق لـلدوائـر. وتضـمنت ا
ايـضـا خـفض اجـمـالـي اخملـصـصات
الـتي يـتقـاضاهـا رؤساء اجلـمهـورية
والـوزراء ومـجـلس الـنـواب ومـجلس
الـقـضاء االعـلى واحملـكمـة االحتـادية
ـئـة  عـلى ان ال يـزيـد بـنـسـبـة 75 بــا
اجــمــالي الـراتـب واخملـصــصـات عن
11مـلـيـون ديـنـار شـهـريـا وتـخفـيض
رواتـب ومخـصصـات نواب الـرؤساء
واعــضـاء مــجـلس الــنـواب والـوزراء
ـئـة ومـن بـدرجــتـهم بــنـســبـة 60 بــا
عـــلى ان ال يـــزيـــد اجـــمـــالي الـــراتب
واخملـــصـــصــات عن8 مـاليـ ديــنـار
شـــــهــــــريـــــا وتـــــخـــــفـــــيـض رواتب
ومـــــخـــــصـــــصــــات وكـالء الــــوزرات
ئة ـديرين الـعامـ بنـسبة  55بـا وا
عـلى ان ال تـزيد عن  6مـالي شـهريا
ن فــيـهم الـعـامـلـون في الـرئـاسـات

ومــسـتـحـقي الــرعـايـة االجـتــمـاعـيـة.
فــــقـــرارنـــا هــــو: خـــفض مــــرتـــبـــات
الـــرئـــاســـات والـــدرجـــات اخلـــاصــة
والـوظائف العـليا وإيـقاف مزدوجي
الـرواتب والوهمي وترشيد اإلنفاق
احلـكومي) مـضيـفا (مـصمـمون على
جتـاوز االزمة معاً). وترأس الكاظمي
عـــصــر اول اجلـــلــســـة االعــتـــيــاديــة
الـرابـعـة جملـلس الـوزراء.بدوره رجح
ـالية الـنيابـية احمد عـضو اللـجنة ا
حـمه رشيـد أن تطبق قـرارات مجلس

قبل.  ابتداء من الشهر ا
 وقــال رشـــيــد في تــصــريح امس إن
(مـجـلـس الـوزراء أصـدر قـرارات عدة
تــخص تــقــلــيص الــرواتب تــبـدأ من
رواتـب رئيس اجلـمهوريـة نزوال الى
) مـوضحـا أن (االسـتقـطاع ـوظـف ا
ـــــئــــة  مـن رواتب يــــبــــدأ من 70 بـــــا
ـــئــة الـــرئــاســات الــثالث الى  65 بــا
ــئــة  لــلــوزراء لــنــوابــهم الى  60 بــا
ـئـة  لـلـوكالء و50 والـنـواب و 65 بــا
) مرجحا وظف ئة خملصصات ا بـا

أن (طــبق هــذه الـقــرارات ابــتـداء من
ـــقــبل). وتـــواصــلت ردود الـــشــهــر ا
ــوظــفــ االفــعـــال الــغــاضــبـــة من ا

والنخب.
 وحـذر رئيس هـيئة الـنزاهـة السابق
رحــيم الــعــكـيــلي من ان هــذا الــقـرار
يـهدد الـسلم االهـلي واكد في تـغريدة
عـلى تويـتر  رصـدتهـا (الزمان) امس
ــوظــفـ ان مــخــصـصــات ورواتب ا
كن تـغيـيرها مـفروضـة بقـانون وال 
اال بــقــانــون ونــصح احلــكــومــة بـأن
التـتورط في ذلك ألن هذا الـقرار يهدد

السلم االهلي.
 وابــدى اخلـبــيـر االقــتـصــادي سـعـد
حـــمـــود الـــعـــنـــزي رفـــضه لـــلـــقـــرار
مــسـتـغـربـا عـدم الــلـجـوء الى حـلـول
اخــرى وقـال الـعـنـزي في رأي تـلـقـته
(الـزمان) امس  (بدال من جلوئكم الى
احلـلول التـرقيعيـة  ومثلهـا البسيط
والـــســهل الــذهــاب الـى اســتــقــطــاع
عاجلة تقاعدين  ـوظف وا رواتب ا
ــالـيــة في الــعــراق  اذ كـان األزمــة ا

كــذلك بــشـكل وثــيق مع الــفــعـالــيـات
احملــلـيــة الـشــعـبــيـة والـنــقـابــيـة في
احملـافـظـات ويقـدّم تـقـريره الـنـهائي
وتــــوصـــيـــاتـه الى رئـــيـس مـــجـــلس

الوزراء).
ودعـــا نــاشــطــون الـى تــقــد الــدعم
ــســتــمـرين ــئــات الــشــبـاب ا الالزم 
بـاالعتصام في ساحة التحرير الدامة
ـطــالــبــة بــحــقـوق الــتــظــاهــرات وا
الــــعــــراقــــيـــ  مــــشــــيــــرين الى ان
ـعتـصمـ يعانـون من افتـقار كـبير ا
لـلـدعم الـلـوجـسـتي الـذي يؤدي دوراً
ــومــة االعــتــصــامــات مــهـــمــاً في د
والــتـظـاهـر. وقـالـوا فـي بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس انه (بـــرغم الـــتـــزام
مـتظاهري ساحة الـتحرير بارشادات
ـتـظـاهرين وزارة الـصـحـة وتـوعيـة ا
صـحـياً لـلـوقايـة من جـائحـة فـيروس
كــــورونــــا وصـــمــــودهـم امـــام تــــلك
التحديات اال ان الساحة تعاني هذه
االيـــام من افـــتـــقـــار كـــبـــيــر لـــلـــدعم
الـلـوجـسـتي الـتـي تـؤدي دوراً مـهـماً
ـومـة االعتـصامـات والـتظـاهر في د
ـشــروعـة) ــطـالــبــة بـحــقـوقــهم ا وا
مــضــيــفــ ان (مــئــات الــشــبــاب في
سـاحـة الـتـحريـر مـسـتـمرون االن في
االعـــتــصـــام ويــطــالـــبــون بـــحــقــوق
ـة لكـنهم الـعـراقيـ في حيـاة الـكر
دون مـأكل ومشرب وخـدمات صحية
وهـــــذا االمــــر ادى الى انـــــســــحــــاب
الـعـشـرات مـنهـم حيث يـعـانـون مـنذ
ـــاضي مـن قــلـــة الــدعم شـــهــر اذار ا
الـلوجـستي الـذي يعـد احد مـقومات
ـومـة االعتـصـامات الخـراج البالد د
مـن االزمــة الــتـي عــصـــفت بــجـــمــيع
اركـانـه دون رحمـة وال رأفـة).وخـلص
الـــبــيــان الـى الــقــول انه (يـــقع عــلى
ـسـؤولـيـة عـاتـقـنـا الـيـوم ومن بـاب ا
الوطنية واالخالقية واالنسانية دعم
مــتـظـاهـري سـاحـة الــتـحـريـر وكـافـة
سـاحات االعـتصـام في عمـوم العراق
ـتـاحة من خالل ضـمن امـكـانـياتـنـا ا
ستلزمات تـوفير الطعام والـشرب وا
الـطـبيـة لهم  حلـ حتقـيق االهداف
ـشـروعـة الـتي انـدلـعت  مـن اجـلـها ا
ـكـفـولـة دسـتـوريـاً وتـغـيـير الـثـورة ا
ــريـــر الــذي يــعـــيــشه هــذا الـــواقع ا

الشعب العراقي العظيم). 

الـــثالث. وفي مـــا يــتـــعــلق بـــخــفض
ــــــدنــــــيـــــ ـــــوظــــــفــــــ ا رواتـب ا
والـعـسـكـري ومـنـتـسـبي قوى االمن
الـداخـلي فـقـد استـثـنت الـقرارات من
يــقل راتــبه عن  500 الـف ديـنــار مع
اخــضـاع الــرواتب الـتــقـاعـديــة الـتي
تــــزيـــد عـــلى  500 الـف ديـــنـــار الى
ضــريـبــة الـدخل وتــضـمـنـت مـسـودة
الـــقــــرار كـــذلك تــــوصـــيـــات بـــشـــأن
مـخصصات ذوي الشهداء والسجناء
الـسياسي ومحـتجزي مخيم رفحاء
مـشترطة ان يكون مـحتجو رفحاء قد
امـــــضى مــــا ال يـــــقل عن ســـــنــــة في
االحــتـجـاز وان يــكـون مـقــيـمـا داخل
الــعـراق وان ال يـتـقــاضى راتـبـا آخـر
مـن الدولة  .من جهتـه اعلن الكاظمي
ان احلـــكــومـــة قــررت خـــفض رواتب
الـرئاسـات والدرجات اخلـاصة .وقال
فـي تغريدة عـلى ( تويتر )  امس (لن
الية نـسمح بأن تكون حـلول األزمة ا
ــوظــفـ من عــلى حــســاب حـقــوق ا
ــتــقــاعــدين ذوي الــدخـل احملـدود وا
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وقـــال قـــائــمـــمـــقــام قـــضـــاء ســوق
الــشـيـوخ حـســ فـرج في تـصـريح
نشـورات التـي روج لها امـس إن (ا
بـــعض الـــنـــاشــطـــ عـــبـــر مــواقع
الـــتــــواصل حـــول كـــون فـــايـــروس
كـورونا كـذبة سـياسـية قـد شجعت
ـنـازل وعـدم الــنـاس عـلى مـغـادرة ا
ـخـاطـر هـذا الـفـايروس االكـتـراث 
ــنــشــورات واحــدة من عــادا هــذه ا
ــــرض في أســــبــــاب اســـتــــشـــراء ا
الـــقــــضـــاء ).واشـــار الى (أســـبـــاب
أخـــــــــرى أدت إلـى زيـــــــــادة عـــــــــدد
اإلصـابات في الـقضاء مـنهـا  تأخر
ـشـتـبه نـتــائج الـفـحص لـلـحـاالت ا
بــهــا ألكــثــر من خــمــســة أيــام لـدى
ا سمح ركزي بـبغـداد  اخملـتبـر ا
المــــــســــــ مع بــــــزيــــــادة عــــــدد ا

األشخاص احلامل للفيروس ).
وقـدم رئيس هيـئة استـثمار ذي قار

حتـالـف نـيـابي كـبـيـر يـضم اكـثـر من
 50 نائبا يضم نوابًا وكتلًا نيابية
.وقـال عـرب في تـصـريح ان (الـتـكـتل
الــنـيـابي يـضم شـخــصـيـات نـيـابـيـة
وكـتال سياسيـة داخل مجلس النواب
) مــبـيــنـا ان (الــتـكــتل لـدعـم الـدولـة
ولـيس احلكومـة ويعني دعم الـسلطة
الـقضـائية والـتشريـعية والـتنفـيذية)
وأوضـح ان (دور مـــجـــلـس الـــنـــواب
تـــشــريع ورقــابــة والـــدعم يــأتي من
خالل الــتـشـريـعــات والـقـوانـ الـتي
تــخــدم الـــشــعب الــعــراقي اذا كــانت
احلــكـومـة تـتــخـذ إجـراءات وقـرارات
واطن سـوف تقف الـكتـلة امام ضـد ا
تـلك القـرارات وحتاسب كل من داخل
ـواطن احلــكــومــة ومن يــسـيئ الـى ا
الـــعـــراقي).وأضـــاف ان (الـــتــحـــالف
ســـيـــكــون مـــكـــونــا من  52 نـــائـــبــا
وسـيـكـون الكـتـلة اخلـامـسـة الكـبـيرة
داخـل مـجلـس الـنـواب) مـوضـحا ان
(الـتـحـالف تـشكل بـثـقل شـيـعي وهو
ـــــكـــــونــــات مـــــفـــــتـــــوح عـــــلى كـل ا
أخــرى).وتـابع  ان(هـنــاك تـعـلــيـمـات
وبـيـتًا داخـلـيًـا ينـظم لـلمـضي بـشكل
حـقــيـقي الجنـاح الـتـحـالف ) مـؤكـدا
انـه ( سيـعلن عـن التـحالف خالل 48
ســاعـــة داخل مــجــلس الــنــواب). من
جـهـة اخرى وجـه الكـاظـمي بتـشـكيل
ـــراجـــعـــة أداء احملـــافـــظـــ فـــريـق 

ومـعاجلة الـفساد في مـلف اخلدمات.
ــــكـــــتب اإلعالمـي لــــرئــــيس وقــــال ا
الــوزراء في بـيـان امس إن الـكـاظـمي
(وجـه بـتـشـكـيل فـريق وزاري يـتـولّى
مــراجـعـة أداء احملـافـظـ والـدوائـر
اخلـدمـيـة في احملـافـظـات) مـوضـحاً
انه (ووفــقــاً لـلــتــوجـيه فــإن الــفـريق
ســيــكـون بــرئــاسـة وزيــر الــداخـلــيـة
ي وعـضـويـة عـدد من عـثــمـان الـغـا
). وبـــحـــسب الـــوزراء واخملـــتـــصّـــ
الــبــيـان فــقـد حــدد الــكـاظــمي مــهـام
الـفريق بـاآلتي (الوقوف عـلى أسباب
الـــتــقـــصــيـــر في تـــقــد اخلـــدمــات
لـلمواطن ومراجعة أداء احملافظ
والــدوائـر اخلـدمـيــة في احملـافـظـات
واتـخـاذ إجراءات حـازمة لـتشـخيص
مــكـامن الـفــسـاد ومـعــاجلـة حـاالته)
مضيفا أن (الفريق سيقوم بالتنسيق
عنية ويُنسّق انية ا مع اللجان البر

عـلى احـسـان عبـد اجلـبار اسـمـاعيل
وزيـرا لــلـنـفط وفـؤاد مـحـمـد حـسـ
بـكي وزيـرا لـلخـارجـية وايـفـان فائق
ـهـجرين يـعـقوب جـابـرو للـهـجرة وا
وسـاالر عـبـد الـسـتـار مـحـمـد حـس
وزيـــرا لــلــعــدل وحــسـن نــاظم عــبــد
حـمـادي وزيـرا لـلـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واالثـار ومـحـمد كـر جـاسم صالح
وزيــرا لـلــزراعـة وعالء احــمـد حـسن
لـــلــــتـــجـــارة. وادى الـــوزراء اجلـــدد
الــيـــمــ الــدســتــوريــة امــام رئــيس
مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبوسي
مارسـة مهماتهم. تـمهيدا لـلشروع 
وصـوت اجملـلس ايـضا عـلى تـخويل
رئـــيس الـــوزراء اســـتـــحــداث وزارة
ـــكــون دولـــة يـــكـــون وزيـــرهـــا مـن ا

كونات التركماني من اجل تشجيع ا
ــشـــاركــة في بــنــاء الــدولــة. وفي وا
تــطـور فـانه  تــعـيـ رئــيس كـتـلـة
الـفتح هادي الـعامري رئـيسا لـهيئة
احلـــشـــد الـــشـــعـــبي بـــدال من فـــالح
الــفــيــاض الــذي امـضـى في مــوقـعه
سـنـوات عدة. وكـان العـامري قـد قدم
اســـتــقــالــتـه من عــضــويـــة مــجــلس
الــــــنـــــواب في االول مـن حـــــزيـــــران
اجلـاري. وقـال في وثـيـقة االسـتـقـالة
الـتي اطـلـعت (الـزمان) عـلـيـها امس
انـه يرشح عـبد الـكر يـونس عيالن
بـديال عنه في عضوية اجمللس فيما
نـفى حتـالف الـفـتح تـعيـ الـعـامري
ـنـصب. وأفـاد مـصـدر نـيابي بـهـذا ا
فـي وقت سابق من يوم امس بإرجاء

عــقـد اجلــلـسـة نــصف سـاعــة عـقـدت
خاللـه الكـتل السـياسـيـة فيـما بـينـها
اجـــتـــمـــاعـــا بـــهـــدف الـــتـــوصل إلى
تــفــاهــمــات حــول الــتـصــويت عــلى
ـرشحـ للوزارات الـسبع الـشاغرة ا
. وتـــســلّـم احلــلـــبــوسي  اخلـــمــيس
ـرشـحـ لـلوزارات ـاضي أسـمـاء ا ا
الــشــاغــرة. وتــضــمـن جــدول اعــمـال
جــلـسـة امس اســتـكـمــال الـتـصـويت
عـلى الـتـشـكـيـلـة الـوزاريـة ومـنـاقـشة
تـــقـــريــر جلـــنـــة االزمــة الـــنـــيــابـــيــة
بـخصوص جائـحة كورونا ومـناقشة
الـيـة ومـقتـرحـاتـها تـقـريـر اللـجـنـة ا
حــول االزمــة االقـتــصـاديــة.من جــهـة
اخــــرى اعـــلـن رئـــيـس كـــتــــلـــة إرادة
الــنـيـابـيــة حـسـ عـرب عـن تـشـكـيل
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قــــال رئــــيـس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الــــكـــاظـــمـي في تـــغــــريـــدة امس ان
(اســتـــكــمــال الــكــابـــيــنــة الــوزاريــة
بـــتــصــويت مـــجــلس الـــنــواب عــلى
االســمــاء الــتي قـدمــنــاهــا هـو دافع
ــنـهــاج الـوزاري اضــافي لـتــنـفــيـذ ا
ــرحــلـة وااليــفــاء بــاســتـحــقــاقــات ا
وااللـتزام بوعودنا امـام شعبنا الذي
يــنـتـظــر االفـعـال ال االقــوال). وشـكـر
الـكاظمي مجلس النواب على جتديد
الــثــقــة بــاحلــكــومــة. وعــد ذلك (خط
شـروع جــديـد نـقـطه بـحـزم وثـبـات).
وكــانت جــلــســة اجملــلس قــد عــقـدت
امـس بـحـضور  247 نـائـبـا وصـوت
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أعــلـن مــســتــشــار لـــرئــيس مــجــلس
الـــوزراء ان اجملـــلـس بـــصـــدد عـــقــد
نـاقشـة مشروع جـلسـة استـثنـائيـة 
ـــالـــيـــة بـــخـــصـــوص لـــدى وزيــــر ا
ـالـيـة وخـاصـة الـتـرشـيد األوضـاع ا
احلــكـومـي والـرواتب بــهـدف تــذلـيل
ـالـيـة الـتي تـواجـهـها الـصـعـوبـات ا
احلـكومـة فيـما اعـلن رئيس الوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي  ان احلـكــومـة
قــــررت خـــفـض رواتب الـــرئــــاســـات
والـدرجـات اخلـاصة. واكـد أن حـلول
ـاليـة لن تـكون عـلى حـساب األزمـة ا
ــوظــفــ من ذوي الــدخـل احملـدود ا
ــتـقـاعـديـن ومـسـتـحــقي الـرعـايـة وا
االجـــتــمـــاعــيـــة. وقــال هـــشــام داود
مـسـتشـار رئـيس الوزراء فـي مؤتـمر
صــــحــــفي ان (احلــــكــــومـــة تــــواجه
صـعـوبـات مـاليـة بـشـكل خـاص بـعد
انـهيار أسعار النفط وهناك مصاعب
ـوظـفـ اضـافـة فـي تـوفـيـر رواتب ا

الـتـرشيـد احلكـومي والرواتب سـيتم
طـرحه بـجلـسة اسـتثـنائـية اخلـميس
أو الـــســبت ) الفـــتــا الـى ان (هــنــاك
حـلوال ذات  مستوى قصير ومتوسط
وطـــويل) ,وتـــابع داود ان (الـــعـــجــز
واضـح وصــارخ وإذا بـقــيـت أســعـار
الـنـفـط  بـحدود  30 دوالراً لـلـبـرمـيل
فـــالـــواردات لن تـــكـــفي لـــدفع رواتب
ـتـقـاعـدين حـتـى نـهـاية ـوظـفـ وا ا
ـقــرر  ان يـنـاقش الــعـام) . كـمــا من ا
اجملــلس مـسـودة حـكـومــيـة رسـمـيــة
اعـــدتــهـــا االمــانــة الـــعــامـــة جملــلس
واجهة االزمة وتعديل بنود الـوزراء 
ـــســـودة الـــتي ـــوازنـــة. وجـــاءت ا ا
اطلعت عليها (الزمان) امس  بعنوان
(مــــســــودة قــــرار جملــــلـس الـــوزراء)
وتــضــمـنت اعــادة تــرتـيب اولــويـات
ــوازنــة الــعــامــة واتــخــاذ عــدد من ا
الـقـرارات تتـضمن بـهدف تـقلـيل آثار
االزمــة االقــتـصــاديــة احلـالــيــة الـتي
سـببـها انخـفاض االيـرادات النفـطية
وغـيـر الـنـفطـيـة األمـر الذي أدى إلى

ــوازنــة عـــجــز كـــبــيــر فـي تــمــويـل ا
الــعـامـة. ويــسـعى الــقـرار الى ضـبط
وتـرشيـد اإلنفـاق عن طريق اقـتصار
اإلنـــفـــاق عــلى األوجـه الــضـــروريــة
وتـوجيه جزء من التـوفير الناجم عن
ذلك لــتـغـطــيـة الـنــفـقـات الــضـروريـة

عاجلة آثار األزمة .
 وتــــنص الــــقـــرارات عــــلى ايــــقـــاف
الـتعـييـنات كافـة وكذلك ايـقاف اعادة
الك الك الــدائم وا الــتــعــيـ عــلى ا
ـــــؤقت واالجـــــراء الـــــيــــومـــــ في ا
ــؤســسـات احلــكـومــيــة لـلــوظـائف ا
الـــشـــاغـــرة حلـــ تـــشـــريـع قـــانــون
ـوازنة. وايقاف الـنفقات احلـكومية ا
غــيـر الـضــروريـة مـا عــدا االولـويـات
الــقـصــوى وإرجـاء صــرف الـزيـادات
الــــتي طـــرأت مـــؤخــــراً عـــلى رواتب
تـقـاعدين في اجلـهازين الـعـاملـ وا
ـدني والـعسـكـري إلى مطـلع الـعام ا
ـــقــبل وايـــقــاف الـــعالوات واعــادة ا
جـدولـة اقـسـاط الـقـروض الـتي بـذمة
ــــوظـــفــــ في الـــدولــــة عـــلى ان ال ا

جلـائـحة كـورونا وانـعـكاسـاتهـا على
الـــنـــشـــاط الـــعــام والـــتـي تــتـــطـــلب
تـضـحـيـات من اجلـمـيع) كـاشـفـا عن
ــالــيـة (وجــود مــشــروع لـدى وزيــر ا
ـاليـة وخاصة بـخصـوص األوضاع ا

هاشم داود
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مــــحـــمــــد امس طــــلب إعـــفــــائه من
ـتـظـاهرين. ـنـصب نـزوال لـرغبـة ا ا
وتــاتي االسـتــقـالـة ضــمن سـلــسـلـة
استقاالت أقدم عليها مدراء الدوائر
فـي احملافظـة لذات الـسبب وشـملت
مـديـر عـام صـحة احملـافـظـة  ومـدير
الــطـرق  ومـديـر بــلـديـة الــنـاصـريـة
ومــديــر بـلــديــة الــشـطــرة  ومــديـرة
مــسـتـشـفى سـوق الــشـيـوخ ومـديـر
جتـــارة احلــبــوب).ونـــظــرا لــزيــادة
االصــابــات بـفــايــروس كــورونـا في
قــضـاء سـوق الـشـيـوخ تـبـرع وهـام
الــعـبـودي بـتــأهـيل وتـرمــيم بـنـايـة
اجملــلـس الــبــلــدي لــلـــقــضــاء بــعــد
ـوافقـات األصـولـية حـصـوله عـلى ا
من اجلـهـات الـرسـمـيـة في الـقـضاء
جلـعله مركزا صـحيا موقـتا لفحص
الــعـيــنــات لـلــمـصــابــ بـفــايـروس

سحات. كورونا واخذ ا
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ـــرجع الـــديـــني عـــلي وجـه مـــكــتـب ا
الـسيسـتاني رساله يـوم أمس السبت
ـواطـنـ الـعـراقيـ بـعـد تـزايد الى ا
ــصـابـ في الـبالد بـجـائـحـة اعـداد ا
كـورونا فيما سجلت مختبرات وزارة
الــــــصـــــحــــــة امس 1252 اصــــــابـــــة
بـالـفـايـروس في الـعـراق كـانت حـصة
بـغـداد مـنـهـا 656 تـوزعت بـ الـكرخ
165 والرصافة 498 اصابة ومدينة
الــــطب 2 وتــــشــــافى313 مــــصــــابــــا
والــوفــيـات 33 حــالــة .  وقـال مــكـتب
الـسيـستانـي في بيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (الـعـراقـيـ جمـيـعـا في هذه
األيــام الــصــعــبــة حــيث تــزداد أعـداد
ـصـابـ بوبـاء كـورونا في مـخـتلف ا
ـنـاطق بـصـورة غـيـر مـسـبـوقة  وال ا
سـيـما في الـعاصـمـة العـزيزة بـغداد 
نـتــوجّه الـيـكم مـرة أخـرى لـنـنـاشـدكم
ونـــدعـــوكم الى مـــزيــد مـن احلــيـــطــة
واحلــذر  ونــؤكــد عــلــيــكـم بــضـرورة
االهـتمام بتطبـيق اإلجراءات الوقائية
ـعــنـيـة الــتي تـوصي بــهـا اجلــهـات ا
كــــتـــجــــنب الــــتالمس مـع اآلخـــرين 
ـسـافــة مـعــيـنــة مـنـهم واالحــتـفــاظ 
وإسـتخـدام الكمـامات والـتقيـد بغسل
ـنظـفة او تـعقـيمـهما واد ا الـيدين بـا
ونـــحــــو ذلك). واضـــاف الـــبـــيـــان أن
(اإللــتــزام الــصــارم بــهــذه اإلجـراءات

ونــحـوهــا يـســاهم بـشــكل فـاعـل كـمـا
يـقـول أهل االختـصـاص في احلدّ من
إنــتــشــار هــذا الــوبــاء وتــقــلـيـل عـدد
اإلصـــــابـــــات به). مـــــشــــيـــــراً الى أن
(رعـايــتـهـا سـتـسـهم بــأهـمـيـة كـبـيـرة
وبـات أمراً ضرورياً ال يصح التساهل
والـتـسـامح بـشأنه  وال سـيـمـا مع ما
يـعاني منه البلـد من ضعف اإلمكانات
ـتــاحـة  لـتـوفـيـر الـعــنـايـة الـطـبـيـة ا
ـــــتـــــزايـــــدة من الـالزمـــــة لألعـــــداد ا
ـصابـ التي تـغص بهم الـعديد من ا
ـستشفـيات وغيرهـا).ودعا ناشطون ا
ـتــعـافـ من فـايـروس وحــقـوقـيـون ا
كـــورونـــا الـى الـــتـــبـــرع بـــالـــبالزمـــا
ــســتــخـرج مـن دمـهم النــقــاذ حــيـاة ا
ــصـابـ بـالـفــايـروس الـراقـدين في ا
ـستـشفـيات مـشيـرين الى ان بعض ا
ــتــشــافــ من كــورونــا اخــذ يــبــيع ا
الــبالزمـا بــسـعــر يـصل  إلى خــمـسـة
آالف دوالر  مـــحــذرين من ان قــانــون
ـتنع الـعقـوبات الـعراقي يـعاقب من 
ـــلـــهـــوف في الـــكــوارث عـن إغــاثـــة ا
بـاحلـبس بـسـتـة أشهـر.وقـال اخلـبـير
الـقـانـوني عـلي الـتـمـيـمي فـي تعـلـيق
تشاف من تلقته (الزمان) امس ان (ا
ـستـخرج كـورونـا يبـيعـون الـبالزما ا
مـن الدم  بسعـر يتراوح من 2  إلى 5 
االف دوالر وهـي الـتـريـاق الـذي يـنـقذ
ــصــابـ بــهـذا الــوبــاء) مـوضــحـا ا
ان(قــانــون زرع األعــضــاء الــبــشــريــة

واالجتـار بها رقم 11 لـسنة  2016 لم
يـنص على عقـوبة  بيع عـلى األعضاء
ـتـجـددة كـالـدم واجلـلـد) مـسـتـدركـا ا
(لـكن  قـانـون الـعـقـوبـات الـعـراقي في
ــــادتـــ  370  و 240 يــــــــعـــــــاقب ا
ـتنع عن بـاحلـبس بـسـتة أشـهـر من 
ـلــهــوف في الــكـوارث أو من إغــاثــة ا
يـخالـف التـعلـيمـات الرسـميـة). ولفت
الــتــمــيــمي الى ان (هــذه الــنــصـوص
ـا أن تــبـقى لــيـست ذا أثــر واضح و
ـا نـشـهـد هـذا الــوبـاء  مـسـتـمـر ولـر
زيـادة فـي مثـل هـذه احلـاالت هذا أرى
ـان  قـانونـا يـنظم ذلك أن يـشـرع الـبر

بــشــكل مـفــصل لــتــفـادي مــا يــحـصل
مـستـقبال). ودعـا النـاشط االجتـماعي
مــؤيـد االديب الى تـوعـبــة اكـثـر بـهـذا
الــصـدد واشـار الى وفــاة مـريـضـة لم
يـــؤمـن ذووهـــا الـــبالزمـــا في الـــوقت
ــنــاسب. وكــتب االديب في تــدويــنـة ا
عـلى فيسبـوك تابعتـها (الزمان) امس
ان (قـوتك وشجاعتـك في إنقاذ انسان
تـسـتـطـيع انـقـاذه وبـيـدك العالج دون
ان يـكـون له تـأثـير سـلـبي عـلـيك دليل
عـلى انسانيتك) مـضيفا انه (بعد 12
سـاعة من العنـاء والبحث عن شخص
تـعافى من الـفايروس مـستـعد للـتبرع
بــالـبالزمـا ويـحـمل نــفس فـصـيـلـة دم
ـريـضـة إنـتـهى هـذا اجلـهـد لألسف ا
ـريــضــة في وحـدة الــشــديـد بــوفــاة ا
ـركـزة قـبل وصـول الـعالج الـعــنـايـة ا

طلوب). ا
 واشـــر الـى ان (الـــعالج بـــالـــبالزمـــا
ـستخـرجة من أشخاص مـتعاف له ا
آثـار سحريـة وهو فعّـال بشكل كـبير )
داعـــيـــا اجلـــمـــيع الـى (أن يـــقـــومــوا
بـــالـــتـــوعــيـــة فـي مــواقـع الــتـــواصل
ـــتـــعــافـــ من اإلجـــتـــمـــاعي لـــدفع ا
كـورونـا نحـو التـبرع بـالدم) مـضيـفا
(لـقد أحيـاكم الله فأحيـوا الناس فمن
.( أحـيـاهـا فـقـد أحـيـا الـنـاس جـمـيـعـاً
وفـي شـــأن مـــتـــصل  اعـــلـــنت وزارة
الـصحة والبيئة تـمديد حظر التجوال
ـده اســبـوع كــامل بـدءاً من الــشـامـل 

قبل. وقالت الـيوم االحد الى السبت ا
الـلجـنة الـعليـا للـصحـة والسالمة في
الـوزارة في بيان تلـقته (الزمان) امس
انه (تــقــرر تــمــديــد حــظــر الــتــجـوال
ـده اســبـوع كــامل بـدءاً من الــشـامـل 
ــوافـق لــلـــســابع من الـــيــوم االحـــد ا
ـوافق حــزيـران لـغـايـة يــوم الـسـبت ا
لـلثالث عـشر منه مع تـشديد الـتطبيق
بــصــورة دقــيــقــة) مــشـيــر الى (مــنع
الـتجمـعات باشـكالهـا كافة واسـتمرار
طاعم عدا - خـدمة التوصيل - غـلق ا
ــتــنــزهــات ــنــاســبــات وا وقــاعــات ا
ـوالت وقـاعات الـريـاضة ـقـاهي وا وا
ومـعـاهـد الـتـدريس وعـيـادات االطـباء
واد ـسابح  باستثـناء محال بيع ا وا
الـــــغــــذائـــــيـــــة ومــــحـــــال الــــفـــــواكه
واخلـضروات واألفران والصيدليات).
واطن وتـضمن القـرار ايضا الـزام ا
بـارتداء الـكمـامات في االمـاكن الـعامة
ومـعاقـبة اخملـالفـ ومنع الـتنـقل ب
ـواطن بقرار احملـافظات مع التزام ا
الـلــجـنـة الـعـلـيـا لــلـصـحـة والـسالمـة
ومـنع حـركـة االفـراد والـعجالت داخل
احملـافظات بـاستثـناء منـتسبي وزاره
الـصـحـة واجلهـات احلـكومـيـة وإلزام
ؤسسات احلكومية وغير احلكومية ا
ـسـتشـفيـات االهلـيـة بتـوفيـر مواد وا
ـنتـسبـيهـا كافة الـتعـقيم والـكمـامات 
مع تـطبيق اجراءات التباعد اجلسدي

ومنع التجمعات.
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وســائل إعالم أمـيـركــيـة أن الـشـرطـة
اعـــتـــقـــلت مـــا يـــقـــرب من  10 آالف
شــــخـص خالل الــــتـــــظــــاهــــرات في
مــــخــــتــــلف أنــــحــــاء الـــبـالد األيـــام
ـسـيـرات األخــيـرة.واتـسـعت رقــعـة ا
ـطــالـبـة بـالـعـدالـة جلـمـيع األعـراق ا
لــــــــــتــــــــــصـل إلـى دول أخــــــــــرى في
الـــعـــالم.ومـــثل ثالثـــة من عـــنـــاصــر
الـشرطة األربـعة الذين أوقفـوا فلويد

بـتهـمة اسـتخدام ورقـة نقـدية مزورة
أمــام احملـكــمـة لــلــمـرة األولى بــتـهم
الـتواطؤ في موته. و حتـديد كفالة
بـقـيـمة مـلـيون دوالر لـكل مـنـهم.وأما
الـــشــرطي الـــرابع ديــريـك شــوفــ
الـــذي قــام بــتــثــبـــيــته عــلى االرض
فـــوُجّــهت الــيه تـــهــمــة بـــالــقــتل من
الــدرجـة الــثـانـيــة بـيــنـمــا مـثل أمـام

اضي. القاضي األسبوع ا

امــيــركي عــلى مــدى عــشــر ســنـوات
لــلـمـنــظـمــات الـضـامــنـة لـلــمـسـاواة
الـعرقية الـعدالة االجتـماعية وزيادة
فـرص احلصـول على الـتعـليـم".ويُعدّ
جــوردان من أعــظـم الالعــبـ الــذين
شـــهــدتـــهم مالعب كـــرة الــســـلــة في
الـتـاريخ وتقـدر ثروته بـ 2,1 مـلـيار
دوالر.وكان جوردان ( 57 عاما) أدان
مـطلع االسـبوع في بيـان "العنـصرية
ــتــحـدة ــتــأصـلــة" في الــواليـات ا ا
قـائال إنـه "حـزين بـشـدة أعانـي حـقا
وغــــاضب تــــمــــامـــا" وتــــابع "لــــقـــد
سـئـمنـا... يـجب أن نواصل الـتـعبـير
ــطـــالـــبــة الـــســـلــمـي عن الـــظــلـم وا
ـــســؤولـــيــات".وفي بـــاالعــتـــراف بــا
الـوثائـقي االخير "الـرقصـة االخيرة"
ظـــــهـــــر جـــــوردان فـي مـــــســـــيـــــرته
االحـترافية وهو يرفض االنخراط او
الـتعـلـيق على قـضايـا سيـاسيـة على
الكــمـــة مــحــمــد عــلي غــرار بـــطل ا
مــفـضـال الـتــركـيــز عـلـى مـهــمـته في
ـالعب "لم اكن سياسيـا عندما كنت ا

العب. ركزت على مهنتي. 
ــا. لـكن طـاقـتي هـل كـنت انـانـيـا? ر
كــانت هــنــاك".وأعــادت وفـاة فــلــويـد
ا شعر به إشـعال الغـضب الذي لطـا
كــثـيـرون حـيــال اسـتـخــدام عـنـاصـر
الـشرطـة العنف بـحق األميـركي من
أصـــول إفــريــقـــيــة وأثـــارت مــوجــة
اضـطـرابـات مـدنـيـة ال مـثـيل لـهـا في
ـتحدة مـنذ اغتـيال مارتن الـواليات ا
مايكل جوردانلـوثـر كيـنغ االبن عام 1968. وأفادت

{ لــــوس اجنــــلس- ا ف ب: تــــبـــرع
اسـطورة كرة السلة االمـريكية مايكل
ــئــة مــلــيــون دوالر جـــوردان امس 
ـسـاواة ــنـظـمــات تـكـافـح من اجل ا
الـعـرقـيـة والـعدالـة االجـتـمـاعـية في
ظـل مـوجـات احــتـجـاج في مــخـتـلف
انــحـاء الـبالد عـلى تــسـبب الـشـرطـة
ـــــواطن االســـــود جــــورج بـــــقـــــتل ا
فـلـويد.قـال بـطل الدوري  6مـرات في
الـتـسعـينـيـات مع شيـكـاغو بـولز في
بـيـان ان عالمـته الـتجـاريـة "جوردان
بلغ عـلى مدى عشر بـراند" ستـوزّع ا
نظمات مختلفة في محاولة سنوات 
ـتأصلـة".ويُعد ـعاجلـة "العنـصرية ا
هـذا التبرع اكبـر مساهمة لـشخصية
صـلحة منظمات ريـاضية في العالم 
غــيـر ربـحــيـة.وتـوفي فــلـويـد عن 46
عــامـا بــعـد تـوقــيـفه في  25 أيــارفي
مـيـنـيـابـوليـس مخـتـنـقـاً حتت ركـبة
دة شـرطي أبـيض ضغط عـلى عنـقه 
تــــــسـع دقــــــائـق ولم يـــــــســــــتــــــجب

الستغاثاته. 
وأشــار الــبــيــان "بــقــدر مــا تــغــيـرت
االمـور يـبـقى االسـوأ كـمـا هـو".تابع
"حـياة السـود مهمـة. هذا ليس بـيانا
مـثيرا للجدل. حـتى يتم القضاء على
ـتـأصـلـة التـي تسـاهم الـعـنـصـريـة ا
بافشال مؤسساتنا سنبقى ملتزم
بـــــحـــــمــــايـــــة وحتـــــســـــ حـــــيــــاة
الـــســود".اضـــاف "نـــعــلن الـــيــوم ان
مـــايـــكل جـــوردان وجــوردان بـــرانــد
ــئــة مــلــيــون دوالر ســيــتــبــرعــون 

يـــــفـــــتــــرض ان يـــــدعـــــوكم وزراؤكم
ومـسـؤولـوكم الـكـبـار ومـسـتـشاروكم
ــتــمــيــزون بــعــلـومــهم وخــبــراؤكم ا
وخـبــراتـهم الى تـأسـيس الـصـنـدوق
الــسـيـادي قـبل 16 ســنـة  وحتـديـدا
مــــنـــذ عـــام 2004 وهــــو صـــنـــدوق
أسـتـثـماري تـمـلـكه الدولـة  ويـتـكون
مـن موجـودات  مـثل عقـارات الـدولة
ـهولة من اراض ومبان وموجودات ا
ثـابتة أخرى  أو األسهم والسندات 
أو األجــهـزة واالدوات اإلسـتــثـمـاريـة
مكن األخـرى) موضحا انه (كان من ا
ان يـتأسس او يشكل الصندوق الذي
وازنة ثابة كيان مستقل عن ا يـعد 
الـعامة ويـقوم بإدارة فـوائض الدولة
ــالـــيــة الــتي تــعــد ــالـــيــة وغــيــر ا ا
ــــــلــــــيــــــارات الـــــدوالرات مـن أجل
اسـتــثـمـارهـا في األسـهم والـسـنـدات
شتقات بـالطرق العادية او بطـريقة ا
ــالــيـة  كــمــا هـو مــعــمـول في دول ا
جـوار عـربيـة كـثيـرة مـثل السـعـودية

والكويت واالمارات وقطر وعمان).

علي السيستاني

 Uł—œ —ÒbB²ð ÊULŽË Ê«d¹≈ oÞUM

r UF « w  …—«d(«
ÊU e « ≠ ÊbM

تــصـدرت مـنـاطق في إيـران وعـمـان
نـاطق في الـعالم من تـرتـيب أعـلى ا
حـيث درجـة احلـرارة خالل الـيـوم
ـاضـيـ فـيـمـا خال جـدول يـرصـد ا
هـذه احلالـة من أية منـطقة عـراقية
ــيــة حــسـب إحــدى احملــطــات الــعــا

عنية باألنواء اجلوية.  ا
ونــشـرت مــحـطــة بالســيـرفــيـلي في
كـاليفورنـيا األميركـية جدوالً بأعلى
درجـــات احلــرارة والــتي بــيــنت أن
رتـبة مـنـطقـة بنـدر عـباس احـتـلت ا
االولـى بأعـلى درجـة حـرارة بـالـعالم
وبـدرجـة بـلغت  49.9درجـة مـئـوية
تـلـيـهـا مـنـطـقـة الـعـمـاديـة االيـرانـية

بـــدرجـــة حـــرارة بــلـــغت  49 درجـــة
رتـبة الثـالثة مـئوية فـيما جـاءت با
مــنـطــقـة عــبـري الــعـمــانـيــة بـدرجـة
حــرارة بـلـغت  48.3 درجــة مـئـويـة
رتبـة الرابعـة منطقـة هيما تـليهـا با
الـعمانـية بدرجـة حرارة بلغت 47.8
درجـة مـئـويـة. وتـابـعت ان مـنـطـقـة
ــرتــبـة نــزوى الــعـمــانــيــة احـتــلت ا
اخلـامسة بدرجـة حرارة بلغت 47.8
درجـة مـئـوية فـيـمـا احـتلت مـنـطـقة
ــرتــبــة مـــطــار الــعـــ االمــارتــيـــة ا
الـسـادسة بـدرجة بـلغت  47.5درجـة
ي مــئـويـة واحـتـلت مــنـطـقـة الـبـر
ـرتبـة الـسـابـعـة بـدرجة الـعـمـانـيـة ا
بـلغت  47.5درجـة مـئويـة. واضافت
ان مـنطـقة االحواز االيـرانيـة احتلت

ـرتـبة الـثـامنـة بـدرجة بـلغت 47.5 ا
درجــة مــئــويــة واحــتــلت مــنــطــقــة
ـرتـبة الـتـاسـعة كـهـنـوج االيرانـيـة ا
بـدرجـة بـلـغت  47.2 درجـة مـئـويـة
ـرتـبـة الـعـاشـرة ومـنـطـقـة عـبـادان ا
بــدرجــة حـرارة بــلـغت  46.9 درجــة
مـئـويـة مبـيـنـة ان (مـنطـقـة صالبـيا
ــرتـــبــة 11 الـــكــويـــتــيـــة احــتـــلت ا
بـــاجلـــدول وبـــدرجـــة بـــلـــغت 46.7
ـرتـبـة 12 درجــة مـئـويـة تـلـيــهـا بـا
مــنـطـقـة ايــران شـهـر بــدرجـة بـلـغت
 46.5 درجــة مـئـويـة). واشـارت الى
(مـنطقة مطربة وصبـرية الكويتيتان
ـــرتـــبــة  13و 14عـــلى احـــتـــلـــتـــا ا
ـقـدار الــتـوالي وبـنـفـس الـدرجـة و

51∫ الوزراء اجلدد يؤدون اليم الدستورية امام رئيس مجلس النواب امس 46.2 درجة مئوية).

ركبات والسكان نتيجة احلظر dEŠ∫ شوارع الناصرية تخلو من ا
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اعــلــنت مـحــافــظـة  ذي قــار حــظـرا
شـامال لـلتـجـوال علـى مدار اسـبوع
ـدن ومنع كـامل مع اغالق جـمـيع ا

الدخول واخلروج منها.
وقالت خلية االزمة احمللية في بيان
اطـــلــعت عــلــيـه (الــزمــان) امس انه
(تـــقــرر فـــرض حـــظــر تـــام وشــامل
لـــلــتـــجــوال في جـــمــيـع الــوحــدات
االداريــة في احملـافـظـة اعـتـبـاراً من
وافق الـسادس فـجـر يوم الـسـبت ا
ــدة اسـبــوع واحـد مـن  حـزيــران و
واغـالق جـمــيع الـطــرق اخلـارجــيـة
والـداخــلـيـة).واضـاف الـبـيـان (كـمـا
تــقـــرر تــعــطــيل الـــدوام في جــمــيع
ــؤسـســات بـإســتـثــنـاء الــدوائـر وا
الـدوائر االمـنية والـصحيـة واقسام
اخلــــدمــــات الــــبـــلــــديــــة واقــــســـام
ـاء والـكهـرباء الـصـيانـات لـدوائر ا

صارف احلكومية). واجملاري وا
وقـال مـصـدر طبي في احملـافـظة ان
(دائـرة الصـحة سـجلت  58 اصـابة

جديدة بفيروس كورونا.
صـدر ان (نـتـائج حتـليل واوضـح ا
العينات اظهرت اصابة  58شخصا
بفايروس كورونا داخل احملافظة).
واشـــــــــار الـى ان (اغـــــــــلـب هـــــــــذه
االصـابـات سـجلت في قـضـاء سوق
ــدن الـــشــيـــوخ وعــدد قـــلــيـل في ا
االخـرى ودعت احلكومة احمللية في
قـضـاء سـوق الـشـيـوخ إلى مالحـقة
األشــخـاص الــذين يـصــفـون مـرض
كـــورونـــا عـــبـــر مــواقـع الــتـــواصل

االجتماعي  باللعبة السياسية).
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ظن محـمد حـيـدر وهو مـوظف أمن في حقـول الـنفط جـنوب الـعـراق أنه في أمان بـعد
دة عام واحـد حلراسـة منـشآت نفـطيـة. لكن بـعد ثالثة توقيـعه على عـقد عـمل جديـد 

أيام وجد نفسه بال عمل.
وقــال الــرجل الــبــالغ من الــعــمـر 38
عــامـا خالل احــتـجــاجه خـارج مــقـر
شركة نـفط البصـرة الشريك احمللي
للشركات األجنبية (شركتنا طلعتنا
برة وقعدتنـا على الرصيف). وجرى
الـتـعـاقـد مع حـيـدر لـقـيـادة مـركـبات
لــشـركـة أمن بــريـطـانـيــة حـول حـقل
غرب القرنة  1النفـطي الضخم الذي
ينتج مئـات اآلالف من براميل النفط
يومـيـا وهو جـزء من مـصدر الـثروة
الـرئــيـسي بــالـبالد.ويــقـضي الـرجل
وقته حالـيا في منـزله أو في البحث
بال طائل عن وظـائف على اإلنـترنت
قـلــمــا تــوجــد في اقــتــصــاد يـعــاني
ـسـكـنه في وقت أزمـة.وقـال حـيـدر 
الحق (حتى بـالـتاكـسي ماكـو شغل.
إلن الــلي يــطــلع يــنـحــبس ويــنــغـرم
بسـبب هذا الوبـاء فيـروس كورونا)
.وحـــيـــدر واحـــد مـن آالف الـــعـــمــال
بـقـطـاع الـنـفط الـعراقـي الذيـن جرى
تـسريـحـهم هذا الـعـام بعـد الـتراجع
في أســـعــار اخلـــام نـــتــيـــجـــة وبــاء
كـوفـيـد- 19ويـعـاني إليـجـاد مـصـدر
آخـــر لـــلــــدخل.وطـــلـب الـــعـــراق من
شـــركــات الـــنــفـط الــدولـــيــة في آذار
ئة تقليص ميزانيـاتها بنسبة  30با
بـسبب انـهـيار أسـعـار اخلام. وردت
شركات الطاقـة في اجلنوب بخفض
التـكاليف. واسـتغـنت شركـات تعمل
من الـــبـــاطن مـــنـــهــا شـــركـــات أمن

األقل في إطـار تـخـفـيـضـات مـنـظـمـة
أوبك. وصـــدر الــعــراق  3.2مــلــيــون
بــرمـــيـل يــومـــيـــا في أيـــار. وقـــلص
اخلــفـض إيــرادات احلــكــومــة الــتي
ــئـة يــشـكـل الـنــفط أكــثـر من  90 بـا
منها. وقد تضطر احلكومة لتقليص
رواتـب الــقــطــاع الـــعــام في خــطــوة

ســتــزيــد غــضـب الـعــراقــيــ الــذين
نــظـــمـــوا احــتـــجــاجـــات في الـــعــام
اضي ضد مزاعم فسـاد باحلكومة ا
ونـقص الــوظـائف ويـخــشى عـبـادي
من (تــدهـــور األزمـــة االقــتـــصـــاديــة
واالجـتـمـاعـيـة في ظل وبـاء كـورونـا
الــذي يـــعـــصف بـــالـــبالد). ونـــظــرا

الرتباط معظم الـوظائف في البصرة
بــصـــنـــاعــة الـــطــاقـــة فــإن مـن شــبه
سـتـحيل عـلى مـوظفـ مثل حـيدر ا
الـــعــثـــور عــلـى مــصـــدر دخل بــديل.
وأبـــدى الـــرجل الــذي يـــعـــول ثالثــة
أطــفـــال وعـــمل في وظـــيـــفــة ســـائق
ـدة خـمـسـة بـالـشـركـة الـبـريـطـانـيـة 

وتشييد ونقل عن آالف العمال وفقا
ـا قــالـته الـسـلــطـات احملـلـيـة. وقـال
مـحـمـد عبـادي وهـو مـسـؤول مـحلي
في مـحـافــظـة الـبـصـرة حـيث تـوجـد
مــعـظم حـقــول الـنـفط اجلــنـوبـيـة إن
(الـشـركـات اســتـغـنت عن مـا بـ 10
آالف و 15ألـف عـــــــــراقـي مـن بـــــــــ
زهــــــاء  80 ألف عـــراقي يــعـــمــلــون
بـــــحــــقـــــول الـــــنــــفـط). وأضــــاف أن
(مــوظــفــ عــراقـيــ مــعــظـمــهم في
شـركات تـعـمل من الـبـاطن اضـطروا
ألخـــذ إجـــازات بـــدون راتب أو تـــرك
العـمل كلـيا). وأحـجمت شـركة األمن
البـريطـانـية الـتي تعـاقدت مع حـيدر
عن التعقيب. واستقبل مكتب عبادي
عــشـــرات الــشــكـــاوى من مـــوظــفــ
عاقبـة الشركات طالبـوا السلطـات 
التي ال تلتـزم بشروط إنهـاء العقود.
وقال العبـادي إن (السلطـات احمللية
تفاوضت عـلى منح نحـو ألفي عامل
جـرى االسـتــغـنـاء عـنـهم مـا يـتـراوح
دة ـئة مـن الرواتـب  ب  50و 25 بـا
أربــعــة أشــهــر). وقـال خــالــد حــمـزة
ــسـؤول بـشــركـة نـفط الــبـصـرة إن ا
(احلكومة ال تقبل بالفصل التعسفي
) مـضـيـفـا أنـها لـلـمـوظـفـ احمللـيـ
(بــحـاجـة حلـمــايـة وظـائـف الـسـكـان
احملــلـــيــ عــلى وجه اخلــصــوص).
وتعهد العراق بتقليص إنتاج النفط
بــواقع مـلــيـون بــرمـيل يــومـيــا عـلى

أعـــوام اســتـــعــداده لـــلــعـــمل في أي
وظـــيــــفـــة من أجـل إعـــالــــة أســـرته.
ويـخـشى حـيـدر من احـتـمـال عـجـزه
عـن تـغــطــيــة تــكــالــيف الــدراسـة أو
ــصــروفـات الــطـبــيــة قـائال (إحــنـا ا
نتـمنى يـرجعـونا ولـو حتى بـنصف

راتب).

ردهة للفحص الطبي من كورونا

كــمـــؤســســة قـــطــاعــيــة عـــريــقــة وان وزارته
مــسـتــعـدة لــتــقـد كـل الـدعم لــلــمـؤســسـات
ـا تمتـلكه مـن خبرات احلكـوميـة والشـركات 
ـعــلـومـات هـائــلـة في مــجـال تـكــنـولـوجــيـا ا
ــؤســسـات واالتــصـاالت وتــدريب مــوظــفـو ا
ـــا يـــضـــمن تـــطـــويـــر االداء احلـــكـــومـــيـــة 

ؤسسات  وظفي هذه ا ؤسسي  ا
ــؤتـــمــر وجـــاء حــديـث الــشـــيــبـــاني خـالل ا
شتـرك مع وزير الـثقافـة والسيـاحة واالثار ا
وكــالــة عـــدنــان درجــال الــذي شـــهــد تــوقــيع

شترك ب الوزارت  اتفاقية التعاون ا
 حــيث  تــتــضــمن االتــفــاقــيــة خــطط تــدريب
وتــأهـيـل مـشــتــرك في اجملــاالت الــقـانــونــيـة
والـــفــنـــيــة واخلـــدمـــيــة وحتـــديث مـــشــاريع
ـعــلـومــات اخلـاصــة بـوزارة تـكــنـولــوجـيــا ا
الــثــقــافــة واطالق الــعــمل الــفــعــلـي اخلـاص
ببرنـامج احلكومـة االلكتـرونية بـالتعاون مع
االمانـة الـعامـة جملـلس الـوزراء واتمـتـة عمل
وزارة الــثــقــافــة وانـشــاء الــبــنى الــتــحــتــيـة
اخلاصة بها وربط كافـة دوائر وزارة الثقافة
ركز والسـياحة واالثـار فيـما بـينـها وصـوال 
ـكـاتب الـبـريـدية الـوزارة  واالسـتـفـادة من ا
نتشرة في عموم محافظات عراقنا احلبيب ا

من خالل برنامج النافذة الواحدة 
مـن جــــانـــــبه ثـــــمن درجــــال تـــــعــــاون وزارة
االتـصــاالت مع وزارته   وفي خــتــام الـلــقـاء
اوضح الـــشــيــبــاني بـــحــسب بــيـــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (الهدف من هـكذا اتفاقيات
هــو االعـتــمــاد عـلى الــقــدرات واالمـكــانــيـات
الـوطنـيـة ودعم االقـتـصـاد العـراقي من خالل
تــرشـــيــد االنـــفــاق احلــكـــومي وان عــمـــلــيــة
االنـطالق بــبـرنـامـج احلـكـومــة االلـكـتــرونـيـة
سـيـقـضي عـلى عـمـلـيـات الـروت الـزائـد في
ـعــامالت الـرســمـيــة كـمـا وســيـقــضي عـلى ا

الي). عمليات التزوير والفساد االداري وا

ولـفت إلى ان (االتــفـاق مع إيــران حـسب مـا
ــا يـعــني أن يــحــتــاجه الــعــراق من طــاقــة 
دفـوعات لقـاء مايـجهـز به العـراق من طاقة ا
ـكن االسـتـغـنـاء عـنـهـا في فـتـرات إعـتدال و

وسم دون اي تبعات مالية). ا
وأكـد أن (الـوزارة تـقف عــلى مـسـافـة واحـدة
من جـمـيع دول اجلـوار لـصـنـاعـة مـلف طـاقة
ـشــاريع ربط واعــد ولـديــنــا خـارطــة طــريق 
كــهـــربــائي مع الـــســعــوديــة وهـــيــئــة الــربط

اخلليجي واالردن وتركيا).
على صـعيـد اخـر اكد وزيـر االتصـاالت اركان
شـهـاب احـمـد الـشــيـبـاني ان تـعـزيـز أواصـر
ـشــتـرك بـ وزارات ومـؤسـسـات الـتـعـاون ا
الـدولــة وتـنــفـيــذ خـطط الــتـنــمـيــة الـشــامـلـة
ستدامة ومواكبة التقدم والتطور احلاصل ا
هــو أحـد اهم اركــان الــنـجــاح الــذي نـنــشـده
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أوضـحت وزارة الـكـهـربـاء تـفـاصـيل تـمـديـد
اتفاق استيراد الكهرباء من ايران

وقــال الـنــاطق الــرســمي لــوزارة الـكــهــربـاء
أحــمــد مــوسى في بــيــان امس إن (تــمــديـد
ــا تــبــقى مـن الــعـام اتــفــاق الــكــهــربــاء هـو 

اجلــاري وعــام ٢٠٢١) مـــوضــحــا أن (مــا 
دفعه إليـران هـو مسـتحـقـات سابـقة وواجـبة
الـدفع عن ديـون سـابـقـة لـقـاء الـكهـربـاء ومن
ـــــالــــيــــة ولــــيــــست وزارة ســــددهــــا وزارة ا

الكهرباء).
وأضــاف أن (االتـفــاق مـع إيـران يــغــطى من
مـايــقـر لــلــكـهــربـاء من مــوازنـات عــلى ضـوء
وازنـات العـامة لـلدولـة ووزاراتهـا) مؤكداً ا
ان (االتـفـاق مع إيـران سـيـكـون حـسب اقـيـام

واسعار النفط وفق سلة منظمة أوبك).
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استـغرب حاضـرون من طروحـاتي التي ربـطت بها بـ اخليـال واللغـة في الندوة
صري الدوليـة التي نظمتها كلية الفنون اجلـميلة بجامعة ديالى وأدارها اخملرج ا
عاصم جنـاتي الرئـيس األسبق لـلـمركـز القـومي للـمسـرح وقلت فـيهـا ان ضعف
اخليال سببه ضعف اللغة ولم يأت كالمي من فراغ او عبارة عن تأمالت ذاتية
ـا نتـيـجة لـدراسة عـلمـية مـقـارنة بـ مسـتوى لـغـة الطـلبـة وحدود اخلـيال في وا
مشاريـعهم الفـيلمـية وأظهرت الـنتائج ان الـطلبة الـذين ال يتوافـرون على مهارات
ـا أنـتج افالمــا عـبـارة عن صـورة لـغـويـة افــتـقـدت أفالمـهم لــلـخـيـال االبــداعي 

فوتوغرافية للواقع فضال عن افتقارها للمعاجلات الفنية العميقة. 
ما اريـد قوله: ان اللغة هي آلية التفكيـر ولذلك قال االستاذ الدكتور نوري جعفر
في كـتابة (الـلغـة والفـكر) الـذي صدر في تـونس عام 1971 ان الـعالقة ب الـلغة
والـفـكر عالقـة وطـيدة فال فـكـر من دون لغـة وال لـغة مـن غيـر فـكر فـالـلغـة وعاء
ـرء صحـيـحـا مـا لم تـكن لغـته سـلـيـمـة من هذه الـفكـر وعـلـيه لن يـكـون تفـكـيـر ا
ستـشرق الفـرنسي لـويس ما سيـنيون 1883- 1962 تـقدم الزاويـة حتديدا رهـن ا

. اال باالرتقاء بلغتها. وهذا يعني ان تراجع اللغة قد يؤدي الى انحدار اال
ومن واقع جتـربـتـي في الـتـعـلــيم الـعـالـي الـتي مـضى عــلـيـهـا أكــثـر من ربع قـرن
كنـني القول : ان الـبحوث الـتي تنطوي عـلى فكر عـميق ورؤية منـهجيـة ناضجة
تلك التي يـتمتع أصـحابهـا بقدرات لـغوية متـقدمة بـينمـا التي عكـسها تـفتقد الى
نطق الـعلمي وغير متماسكة فكريا ناهيك عن ركاكة اسلوبها وهذا يتطلب من ا
ـتقدم اذا ما عنـي عن القبـول في الدراسات العلـيا التأكد من مـستوى لغة ا ا

أردنا للبحث العلمي تقدما ورصانة.
 وبالـرغم من أهمية اللغة األجنبية وامتالك مهارات استخدام احلاسوب اال انها
ال تعني شـيئا ازاء الـلغة االم التي يـكتب بهـا الطالب بحـثه بينـما قرأنا تـصريحا
نشر فـي جريدة الزمان لوزير التعليم العـالي السابق الدكتور قصي السهيل أكد
فيه عـلى اللغـة األجنـبيـة ومهارات احلـاسوب من دون الـتطـرق الى اللغـة العـربية
في ح ان نسـبة كبيرة من طلبة الدراسات العليا ال تتناسب لغتهم مع مرحلتهم
الدراسـية وبـعضـهم مـخجـلة جـدا ولـذلك جاءت الـكثـيـر من الرسـائل واألطاريح
تقدم الختبارات لغوية ستوى لغة وفكرا وهذا يستوجب أن يخضع ا ركيكـة ا

حقيقية وغير مخترقة من الفاسدين وأصحاب الواسطات. 
اهـمالـنـا لـلـغة ال يـقـتـصر عـلى مـا يـجـري في مـدارسنـا وجـامـعـاتنـا الـتي رفـدتـنا
ببعض الـطلبة واألسـاتذة الذين ال يجيـدون كتابة صفـحة واحدة سليـمة لغويا بل
هناك جـهات تتعلق اللغـة لديها بتحـقيق العدالة كما هـو حال القضاء الذي يجب
ـا يـجـعل مـضـامــيـنـهـا واضـحـة أن حتــرص نـصـوصه عـلى الــسالمـة الـلـغـويــة 
ـصـادفـة اطـلعـت على مـقـتـبـسي حكم ومـعانـيـهـا محـددة غـيـر قـابلـة لـلـتـأويل وبا
ـسـتوى وقـد أدهـشـني اسـلوبـهـا الـركيك صـادرين عن جـهـات قضـائـيـة رفيـعـة ا
وكثـرة أخطائها النحوية والطباعية أظن ان احملقق ومدوني األقوال بحاجة الى
راجعة مقتبسات احلكم تخصـص باللغة العربيـة  تأهيل لـغوي او االستعانة 

تلكون ناصية اللغة.  وأوراق التحقيق وغيرها مع افتراضي بان القضاة 
احلـديث عن الـتـراجع الـلـغـوي في مـؤسـساتـنـا يـطـول حـتى صـار الـذي يـتـحدث
الــلــغـة الــفـصــحى نــشـازا اذ شــكى لي بــعض األصـدقــاء من االنــتـقــادات الـتي
يـتـعـرضـون لـهـا السـتـخـدامـهم الـلـغـة الـفـصـيـحـة الـبـسيـطـة في مـواقـع التـواصل
االجتـماعي مـؤكدين انـهم ال يجـيدون الـتعـبير الـدقيـق عن أفكـارهم بغـيرها وان

اللهجة العامية تربكهم كثيرا.
عـوامل شـتى تــقف وراء تـراجـعـنــا الـلـغـوي أي وراء انــحـدارنـا وفي مــقـدمـتـهـا
وسـائـل االعالم اذ هـيـمـنت الــلـهـجـات الـعــامـيـة عـلى جـل الـبـرامج الـتـلــفـزيـونـيـة
واالذاعيـة وحدث وال حرج عن حجـم األخطاء النحـوية التي يقع
فيـهـا مذيـعو الـنـشرات االخـبـارية ومـقـدمو الـبـرامج وصار
ـذيـعـ بـيـنـمـا كـان الـبـعض من الـنـاس يـصـحح لـهـؤالء ا
األمـر معـكـوسا يـوم كـان االعالم مسـؤوال وال يـدخله اال
من يـتـمـتع بـجـدارة لـغـويـة ولـيس جـمـال الـوجـه والـقدرة

على الثرثرة. 

جائحـتان تلفـان البلد حـاليا واحدة مكـملة لألخرى وهـما متشـابهتان في األذية
ال) اجملتمـعية ومـختلفـتان بالـتسميـة وهما (جـائحة كورونـا) و (جائحـة عسر ا
ـال ساهـمت بـزيـادة حـجم طـغيـان جـائـحة وشـخـصيـا اجـد ان جـائـحة عـسـر ا
ـالي الصـحـيح والهـدر احلـاصل فيه وعـدم االكـتراث كـورونـا فعـدم الـتخـطـيط ا
ـسـتـشـفـيـات وفـقـدان اطـر الـعـمل بـالـصــحـة اجملـتـمـعـيـة من خالل نـقص ابـنــيـة ا
الصـحيح بهذا اجملال اصبح الـعراق في ذيل قائمة الدول في مـوضوعة الصحة
الـعـامــة رغم كل مـا يـبــذله االبـطـال حــالـيـا في " اجلـيـش االبـيض ".. ولن اطـيل
ـواطن من سوء اخلـدمات ـوضوع بـحاجـة الى مـقاالت طـويلـة بـحجم مـعانـاة ا فا

الصحية.. 
ال الى ـال" فهي اولـويـة االولـيات بـعـد ان طار عـصـفـور ا امـا جـائـحة "عـسـر ا
ـواطن يـعيش يـومه دون الـتفـكـير فـضـاء ال نعـرف مـداه وتاه هـنـاك حتـى بات ا
ثال) لم يستلموا رواتبهم لهذا تقاعدين (على سبيل ا وظف وا بالغـد.. فمعظم ا
الـشـهـر حتى حلـظـة كتـابـة هـذا العـمـود اما احلـديث عن خـفض الـرواتب وزيادة

وضوع الرئيس في (مسجات) الهواتف النقالة! ضرائب الدخل  فاصبح ا
كـتـبـنـا مـرارا وكـتب غـيـرنـا واكـدنـا عـلى ضـرورة الـتـريث في قـرارات الـصـرف
شـاريع " هوائيـة " ارضاء لهـذا الطرف او ذاك  فـنحن دولة (ريـعية) العـشوائي 
ـقـاالت  ضـربـهـا عـرض احلائط.. وحـال الـنـفط مـضـطـرب دوما لـكن كل تـلك ا
حتى وصـلنا الى مـا وصلـنا اليه.. دولـة يحـير رئيس وزرائـها اجلـديد في تمـشية

شاكل والصعاب.. الية والصحية حيث تراكمت امامه جبال من ا امورها ا
ركزي ـفتوحـة التي قدمـها مـجلس ادارة البـنك ا لقـد تمعـنتُ في قراءة الرسـالة ا
العـراقي الى رئيس مجلس النـواب فباركت الشجـاعة التي اتسمت بـها وتمنيت
ـرتـبـطــة بـوزارة حـذوهــا فـتـصـارح ان حتــذوا بـقـيـة الــوزارات والـهـيــئـات غـيــر ا
شـاكـلهـا.. وفـرش تصـوراتـها وبـرامـجهـا امام الـقيـادات الـسيـاسـية والـشـعب 
ركزي العراقي واطـن ووسائل االعالم كما فعل الـبنك ا اخملتـص وجمهور ا

ؤسسة االهم في الدولة? وهو ا
ـركـزي في رسالـته إلى الـنجـاحـات الكـثيـرة الـتي حقـقـها عـبر فـقد اشـار الـبنك ا
مـسـيرته الـطـويلـة في احلـفاظ عـلى سـعر الـصـرف ودعمـه الدولـة أثـناء مـرورها
بــأكـثــر من مــأزق اقـتــصـادي ودعــمه جـهــودهـا فـي احلـرب عــلى تـنــظـيم داعش
االرهابي وهي حـرب خاضتـها في ظل انخـفاض حاد بـأسعار الـنفط ما أضعف

قدرتها االنفاقية وتعرض قدرتها العسكرية إلى االنهيار..
سؤولية اشارت الرسالة بصراحة مطلقة الى " قلق البنك البالغ وقف عالي ا و
من جلوء (بـعض) من السادة النواب إلى وسائل اإلعالم وأطالقهم اتهامات غير
دقيقـة وغير موثقـة جتاه السلطـة النقدية في الـبلد. وآخرها مـا أطلقه أحد النواب
ـركـزي بـالـفـسـاد وتـمـويل االرهـاب بـصـيـغـة تـسـتـهـدف اثـارة من اتـهـام الـبـنك ا
اجلمـهور وتأليب الـراي العام بـالضد من مؤسـسات الدولـة فضال عن انه يعطي
ـا يـصعـب التـعـامل مـعـها ـؤسـسـات واحملافـل الدولـيـة  انـطبـاعـا سـلـبـيا امـام ا

ستثمرين األجانب " واحلصول على دعمها ويضعف فرص استقدام ا
ا كـنُت قد نشـرته في عمـود صحفي قـبل نحو ثالث لقـد ذكرتني رسـالة البـنك 
ـا قلت فـي حيـنه.. فـماذا سـنـوات وحتديـدا يوم 2017/6/4 اذ هي تـتشـابه جـدا 
قـلت انا? (تـلـمـستُ كـمـواطن وصـحـفي حـمـلـة يـقودهـا الـبـعض لـلـتـنـكـيل بـالـبنك
ال الـعراقي والـغريب ان هذه احلـملة لم يـسهم بـها اقتـصاديون ركـزي بيت ا ا
عـراقـيـون ألن هـؤالء يــعـون خـطـورة هـذه احلـمــلـة عـلى الـوضع الــعـام في الـبـلـد
السـيـمـا ونحن نـخـوض حربـاً ضـد عـدو شرس يـبـحث مـؤيدوه عن ايـة ثـغرة في
جدار الـوطن بل قادتهـا شخصيـات تمثل اجنـدات بعيدة عن

نفعة الذاتية!)  االقتصاد قريبة الى ا
وهــنـا اعــيــد الـقــول مــرة اخـرى واخــرى ان جــائــحـتي
ـــال) اتـــركـــوهـــا الى اخملـــتـــصــ (كـــورنـــا) و(عــســـر ا

وابعـدوهمـا عن السيـاسة والـسياسـي فـأهل مكة أدرى
بشعابها..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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واعــلــنت دائــرة صــحــة الـنــجف عن
قـيـام مــخـتــبـر الـصــحـة الــعـامـة في
احملـــافـــظـــة وقــطـــاعـــات الـــرعـــايــة
الـــصـــحـــيـــة األولـــيـــة بـــإجــراء 505

فحـوصات مـختـبريـة حلاالت مـشتبه
PCR بــهـــا مــنــهــا   207 بــطـــريــقــة
و  222 بــــطــــريــــقــــة  Rapid test مع
ـوذجـاً خملـتـبـر الـصـحة فحص 76 

ابن النفيس 07702640795
الزعفرانية 07728545945

الشيخ زايد 07800819329
ابن اخلطيب 07708881345

الشهيد الصدر 07707796048
اجلوادر العام 07709603311

العلوية لالطفال 07901511289
وفي مــحـافـظـة الـنــجف أجنـز قـطـاع
ـنـاذرة لـلـرعـايـة الـصـحـيـة األولـيـة ا
ــســحـات من جــمــيع األطــبـاء اخــذ ا
ــقـيـمـ فـي دار أطـبـاء مـســتـشـفى ا
ـنــاذرة الــعـام. وذكــر بــيـان تــلــقـته ا
(الــزمــان) امس ان (هــذه اإلجــراءات
اتـخـذت بـعـد تسـجـيل حـالـة مـوجـبة
ـستشفى  و الـتأكيد ألحد أطباء ا
المـــســـ مـن احلـــالــة عـــلى مـــنح ا
ـسجـلـة إجازة إجـباريـة وحـجرهم ا
مع تـعـفـيـر الـدار بـالـفـرگـون). وشـدد
على التأكـيد في  (إرتداء مسـتلزمات
احلـمـايـة الـشخـصـيـة من الـكـمـامات
والــكـفـوف الــطـبــيـة من قـبـل جـمـيع
الـكـوادر الطـبـية والـصـحـية ولـلـحد
من اإلزدحــامــات وتـنــظــيـمــهـا داخل
ـسـتـشـفى والسـيـمـا في الـعـيادات ا

اإلستشارية وقرب الطواريء).  

الـعــامـة في الـديـوانــيـة.  وأكـد بـيـان
امـس انه (خـالل الــــــفــــــحــــــوصـــــات
اخملــتــبـريــة تــبــ وجـود  21 حــالـة
حـامــلــة  لـلــفــيــروس وعـلى الــنــحـو

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ــواطــنــ عــلى بــهــدف مــســاعـــدة ا
عنية االستعانة باالجهزة الصحية ا
ــعـاجلــة فـايـروس كــورونـا تــنـشـر
(الــزمــان) فــيـمــا يــلي ارقــام هـواتف

ستشفيات في بغداد: ا
∫ŒdJ «

مستشفى الشعلة 07711237228
مستشفى الفرات 07705233696

اليرموك 07708854750
الطارمية 07709228575

الكرخ العام 07901396786
الكرخ للوالده 07821463158

الكرخ لالطفال 07808861546
ركزي 07719790585 الطفل ا

مــــديــــنــــة االمــــامــــ الــــكــــاظــــمـــ
الطبيـــــــــــة 07702757666
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مستشفى الكندي 07712935945
العلوية 07704535618
دائن 07711848167 ا

الواسطي 07707729841
ابن القف 07726198878

ابن البلدي 07704278257

الـتالي: اثـنـتى عشـرة حـالة مالمـسة
حلاالت موجبة مشخصة سابقاً. 

وتــسـع حــاالت مـــوجــبـــة خــاضـــعــة
لـــلــتـــحــريـــات الــوبـــائــيـــة ومن بــ
سـجـلة هـذا الـيوم أربـعة احلـاالت ا
الكـــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة حـــــاالت مـن ا

والصحية.  
ــسـجــلـة فــهي حـسب امــا احلـاالت ا
الـــتــوزيع اجلـــغــرافي: الـــنــجف حي
ــكــرمـة 1 حــالــة وحي الــصــحـة  1 ا
حــالـة وحي الــغـري 2 حـالـتـ وحي

النصر مهندس 1 حالة 
ومـنـطــقـة اجلـديـدة الـرابـعـة 1 حـالة
وقـــريــة الـــغــديــر 1 حـــالــة ومـــحــلــة
الــبــــراق 1 حـــالــة ومــجــمـع مــديــنــة
يالد  1حالة العلــم  3 حاالت وحي ا
ـــديــــنـــة   1 حــــالـــة وحي وشــــارع ا
الــقــادســيـة  1حــالــة والــكــوفــة حي
ــقــداد 3 الــشــعــراء  1 حــالــة وحي ا
ـــنــاذرة 2 حــاالت حـــاالت وقـــضــاء ا
ــشــخــاب حي الــكــرامـة 1 وقــضــاء ا

حالة واحدة. واوضح البيان انه (
هــــذا الـــــيــــوم مـــــغــــادرة  4 حــــاالت
مـــســتـــشــفـى احلــكـــيم الـــعــام بـــعــد

إكتسابهم للشفاء التام).

وتأكيدا على التزامـها أمام الرأي العام وحرصا
على توثيـق التفاصـيل التي تهم أبـناءنا الـطلبة
بـكـل وضـوح وشــفــافـيــة تــعـلـن وزارة الـتــعــلـيم
الــعــالي والــبــحث الــعــلـمـي إحــصـاءات ونــسب
تخـفيض األجـور الدراسـية الـتي استـجابت لـها
اجلـامــعـات والــكـلــيـات األهــلـيــة تـقــديـرا مــنـهـا
ـر بـها للـظـروف الصـحـيـة واالقتـصـاديـة التي 
. وفي الـوقت الـذي تـثمن بلـدنـا وشـعبـنـا الـكر
ـبـادرات الـتي تـقدمت فيـه وزارة التـعـلـيم هـذه ا
بها ثمان وأربعون جـامعة وكلية من أصل ثالثة
وســتــ فــإنــهــا حتث اجلـــمــيع عــلى مــزيــد من
الــتـــعــاون وتـــطــويـــر اإلمــكـــانــات الـــتي حتــقق
اسـتـجـابـة عـاجـلـة ألهـداف الـتـعـلـيم الـعـالي في
العراق وتعزز مسارات التنمية وخدمة اجملتمع.

ÊU e «≠ œ«bGÐ

حددت وزارة الـتـعـلـيم العـالي والـبـحث الـعـلمي
مـوعـد الــتـقـد اجلـديــد الى الـدراسـات الــعـلـيـا
ـقبل. وقالت ان االول من ايلول للعام الدراسي ا
ـقـبل مـوعـد جـديـد يـسـتـمـر لـغـايـة  29تشـرين ا
ـقــبل. واكــدت الــوزارة في بــيــان تــلــقـته االول ا
(الـزمــان) امس أن (تـداعــيـات الــظـرف الــصـحي
الـراهـن اسـتــدعت إعــادة الـنــظــر بـالــتــوقـيــتـات
الــســابــقــة وأن مــوعــد االمـــتــحــان الــتــنــافــسي
ـناسب واإلجراءات الالزمـة ستـعـلن في الوقت ا
مع تـخــويل اجلــامـعــات احلـكــومـيــة اسـتــكـمـال
دورات كـفــاءة احلــاســوب والـلــغــة اإلنــكـلــيــزيـة
وامــتــحـــان كــفــاءة الــلـــغــة الــعـــربــيــة من خالل

االمتحانات اإللكترونية).
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أوقد الهمُ ب جنبيهِ ناره..

ح أرخيـ الدجيـ عليهِ سِتارهْ..
أطبقَ الصمتُ حولهُ فتواريـ..

َ أحجارِ غرفةٍ منهارة.. ب
ٍ قضت عليهِ بسجنٍ.. كسج

أبديًّ محاكم جبارة..
ليسَ غيرَ القيودِ تضنيهِ ثقالً..

وظالمٍ وفكرةٍ محتارة..
ونشيدٍ مُعذبٍ يتلويـ..

رارة.. غصَ في حلقهِ شديد ا
..ٍ ومسوخٍ من الرؤيـ وحن

ٍ كأنةِ القيثارة.. وأن
وجميلٍ من اخلياالت يدنو..
ثمَّ ينأيـ كومضةٍ لشرارة.. 

وحياةٍ رتيبةٍ وجفافٍ.. 
ورديءٍ من الطعامِ حجارة.. 

ذوبَ العمرَ ضارباً في الليالي.. 
مبدعاً في صَميمها أشعاره.. 
عرفَ الناس واحلياةَ فأبكيـ.. 

تارةً أهلها وأضحكَ تارة.. 
يهبُ احلبَ وهو يبحثُ عنهُ.. 

وهــــو يُـــضــــــفـي عـــلــــيـ اجلــــمـــادِ
نضارة.. 

ويشيعُ السرورَ وهو كئيب.. 
دامعُ الطرفِ حارق أفكارة.. 

ثمَّ يــجـزيـ

www.azzaman.com
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دعــا الــشــيخ حــمــود احلــنــاوي شــيخ عــقل
ــوحــدين الــدروز في ــســلــمـــ ا طــائـــفــة ا
ســوريـا  جـمـيع الـســوريـ الـذين يـريـدون
الـتــغـيـيـر في سـوريـا أن يـطـلـبـوه من خالل
صـــنــــاديق االقـــتـــراع  ال مـن خالل الـــقـــتل
والــدبـابـة  مــؤكـدا   ضـرورة احلــفـاظ عـلى
وحـدة الـتـراب السـوري ارضـا وشعـبـا .قال
الــشــيخ احلـنــاوي في مــقــابـلــة خــاصـة مع
صـحـيــفـة ( الـزمـان ) في طـبـعـتـهـا الـدولـيـة
بــلـــنــدن  وردا عــلى ســؤال حــول األوضــاع
الـتي تــعـيـشـهـا سـوريـا عـمـومـا ومـحـافـظـة
الـسويداء ( جنوب سوريا ) خصوصا  قال
 »نــحن في مــحــافـظــة الــســويـداء أحــســنـا
الـقـراءة واسـتفـدنـا من الـتـاريخ  من تاريخ
أهـلـنـا  ومن الـدور الـوطـني عـلـى مـسـتوى
ابـعــد من مـحـافـظـة الـسـويـداء ). مـؤكـدا أن
هـــذه الــقــراءة كــانت (أكـــثــر دقــة من قــراءة
غـيــرنـا لألحـداث الـتي مـرت بـسـوريـا خالل
االزمـة ). وتابع الـشيخ احلنـاوي يقول  لـقد
وضـعـنـا نـصب اعيـنـنـا أوال ان الـوطن فوق
كل االعـتـبارات .. ثـانيـا حـقن الدمـاء  ثالـثا
الــوحـدة الـوطـنـيــة وحـدة الـتـراب الـسـوري
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مـبيـنا أن أهـالي السـويداء لـذلك لم يـفرطوا
ـســألـة الــسـوريـة عــلى االطالق من اجل بــا
ـوقف ذلك اتــخـذنــا مـوقــفـا وطــنـيـا وهــذا ا
جــعــلــنــا نــتــواصل مع جــمــيـع الــســوريـ
ونـــحــافـظ عــلـى الــســـلم األهـــلي مع أبـــنــاء
سـوريــا. وأضـاف احلـنـاوي  نـأسف لـتـفـكك
ســوريـا  نـأسـف أن يـقـتل الــسـوري آخـاه 
نـأسف للذي حـصل لسوريا .. قـلنا لـلجميع
وتواصلنا مع الدولة السورية ومع الرئيس
الـسـوري .. قـلنـا تـعالـوا جنـتـمع على كـلـمة
سـواء اذا كـان لـكم مـطـالب يـوجـد صـناديق
االقـتراع .. إذا كنتم تريدون التغيير أطلبوا
الـتغير عن طريق صناديق االقتراع  وليس
وت دفع وا عن طـريق البندقية والدبابة وا
والـدم ) وتـساءل مـاذا كانت الـنتـيجـة ? وما
هـو الوضع السوري اليـوم ? مضيفا (لو أن
كل أبـناء سوريـا عملـوا كما عـملت مـحافظة
ا حـدث كل ذلك . ويـشار إلى ان الـسـويـداء 
مـحافظة السـويداء التي يقنطـها غالبية من
الــدروز لم تـنـخـرط بـاالزمــة الـسـوريـة الـتي
انــدلـعت في مـارس 2011  ونــأت بـنـفـسـهـا
عـن االشـتـراك في الــقـتل ضـد أبــنـاء الـوطن
الـواحـد  ولـكـنـها دفـعت ثـمن ذلك من خالل

هـجــومـات تـنـظـيم ( داعش ) الى احملـافـظـة
وقـتل منهـم ما يقارب 35 مـدنيا  بـاإلضافة

الصابة اكثر من 300 اخرين . 
كـمـا ال يـزال هـنـاك تـوتـر قـائم مـع مـحـافـظة
درعـــا جــنـــوب ســوريـــا أيــضـــا وهي جــارة
ـاضي قتل حملـافـظة الـسويـداء  وفي اذار ا
مـااليـقل عن 19 شـخـصـا يـد جـمـاعـة تـدعى
الــفـيــلق اخلـامس الــتي تـدعـمـه روسـيـا في
درعـا وقـائـده كان مـسـلـحا يـنـتـمي الى احد
فـصائل جبهة النصرة وقام بتسوية وضعه
ـصاحلـات الـتي رعتـهـا روسيـا ب ضـمن ا
ـسـلـحـة .وتابـع شيخ اجلـيش والـفـصـائل ا
ــوحـدين الــدروز . نـحن عــانـيــنـا من عــقل ا
الـتمييز ومن التعامل الطائفي ومن التكفير
ــوحـدين ــســلـمــ ا . مــبــيـنــا أن طــائـفــة ا
الدروز١ طـائفة عربية مسلمة وعريقة. وقال
١نــحن نـعـرف انـفــسـنـنـا اكـثــر من غـيـرنـا 
ومـــشـــكـــلـــتـــنـــا مع الـــغـــيـــر انـه ال يـــعــرف
خـصائـصـنا من الـداخل وهنـاك مثل شـعبي
يـقــول من ال يـعـرف الـصـقـر يـشـويه  هـكـذا
صـــار مــعـــنــا مـع أبــنـــاء جــلـــدتــنـــا . وبــ
احلـــنـــاوي أن ســوريـــا بـــلــد قـــائـــمـــة عــلى
كن ان الـتـعـددية الـديـنيـة والـطـائفـيـة وال 

تـتجـمع كل تلك الـطوائف عـلى كلـمة واحدة
سـواء إال بــالـقـضـيـة الـوطـنـيـة. واكـد  نـحن
نـقـرأ االزمة الـسـورية قـراءة وطـنيـة بـالرغم
ـا يـوجه الـيـنـا من اتـهـامـات ومـن تـكـفـير
وخــرق نـحن نـعــرف الـبـوابــات الـتي تـدخل

الــقــطــاعـــيــة واألنــشــطــة احلــقــيــقــيــة
ـورد الـنـفـطي لإلقــتـصـاد وبـذلك فـإن ا
الــــنــــاضب دون تــــرســـيـخ لـــعــــوائـــده
بـالـتنـمـية فـإنه وكـما هـو مـعلـوم سـيد
الـقطاعات سـيما يسهم بـنحو أكثر من
ا ـوازنـة و % 90 كـمـدخل لـتـمـويل ا
يـتـجاوز الـ % 55 مـن النـاجت ويتـمتع
بــســيــادة شـبـه كـامــلــة عــلى صـادرات
ـيزان الـتجـاري في ظل اتسـاع نطاق ا

ومحدودية اإلستيراد وتنوعها.
ـذكور في ظل وانـسـجامـاً مع الـواقع ا
غـيــاب صـنـاعـة نـفـطـيــة حـقـيـقـيـة فـإن
احلـاجـة تـدعـو إلى أن يـتـم اعـتـمـاد ما
ورد والـــتــوجه نـــحــو إعـــادة بــنــاء أو
تـوسـيع اجملـمـعـات الـبـتـروكـيـمـيـاويـة
واألســــمــــدة واســــتـــغـالل الــــكـــبــــريت
ــعــادن كــافــة خلــدمــة الــتــوجــهــات وا
الـتـنـمويـة وعـبر مـسـارات اسـتثـمـارية
تـــدعم من جـــانب آخـــر الــنـــهــوض في
ـــا فــيـــهـــا الــصـــنـــاعــة الـــصـــنــاعـــة 

التحويلية وما شاكل.
إن واقـع احلال في الـعراق يحـتاج إلى
وقـــفــــة وإعـــادة نـــظـــر بــــالـــتـــحـــوالت
ـسـتجـدات كافـة التي يـواجهـها في وا
ظل وجــود الـتــزامـات مــالـيــة داخـلــيـة
وخـارجـية وإن نـسـبة الـدين الـعام إلى
الــنـاجت احملـلي اإلجــمـالي قـدر بـ ( 55
ـــئـــة) وهي نـــســـبــة ال إلى  % 56 بـــا
ـالي يــسـتــهــان بـهــا في ظل الــوضع ا
واإلقـتـصـادي للـعـراق وضمن الـسـياق
ــذكـور فـلــيس هـنــالك تـغــيـيـرً طــبـقـاً ا
الســتـمـراريــة سـيــادة وعـدم إنـتــاجـيـة
الـنـفــقـة الـتـشـغـيـلـيـة الـعـامـة واتـسـاع
حــجــمـهــا إلى اإلنــفـاق الــعــام قـيــاسـاً
بـالنفقات اإلستثمارية التي قدرت بأقل
من % 30 وهــنــا نـقـف أمـام مــوضـوع
مـــهم وهــو تـــبــدد الــثـــروة وبــشــكل ال
يـضـيف أي قـيـمـة تـنـمـويـة إقـتـصـادية
حــقـــيــقــيــة أي بــدون خـــلق أي قــيــمــة
مـضافـة لإلقتصـاد وبذلك يـلقي بظالله
ــعـتــمـة عـلى واقـع الـبـطــالـة والــفـقـر ا
وغـــيـــاب الــعـــدالــة فـي تــوزيـع الــدخل

وانحسار األنشطة احلكومية.
{ من أين نـبـدأُ إلنهـاء مـشكـلـة تأخـر تـقد

يزانية العامة ? ا
- لــيس جـديـداً عـلى الـعـراق مـوضـوع
ــوازنـة اإلحتــاديـة إلى تــأخـر تــقـد ا
ــان في ظـل وجــود الــتــجــاذبـات الــبــر
الـسـياسـية ومـا يـترتب عن كل ذلك من
انــعــكــاسـات عــلى اإلســتــقـرار لــلــبــلـد
والـنمو والتنمـية اإلقتصادية والوضع

عاش. اإلجتماعي ا
ـــواضـــيع ــــوضـــوع من ا بـــات هـــذا ا
احملـرجـة التي كـان لهـا بالغ األثـر على
الــــبـــعـــد الــــتـــنـــمـــوي
ـــــــــــشـــــــــــاريـع وا
اإلقـتـصـاديـة
ـرتقبة ا

وعـلى بيئـة اإلستثـمار وعنـاصر جذبه
وتـتـسع احلراجـة في ظل وجود فـجوة
زمـنــيـة تـزداد اتـسـاعـاً مـا بـ اعـتـمـاد
ـان إِن اعـتـمدت ـوازنـة من قـبـل الـبـر ا
ــــــالــــــيــــــة إلطالق وإشــــــعــــــار وزارة ا
الــتـخـصــيـصـات واإليــداع ومـا شـاكل
ـكن أن يـتـرتب على ونـعـود لـنرى مـا 
ذلك من عوامل تؤثر على مسيرة النمو

رتقبة. والتنمية ا
إن وضـع الــــعــــراق وطــــبــــقــــا لــــوضع
مــوازنــته والــظــروف الــصــحــيـة الــتي
يـعـيـشـها الـبـلـد بـفعل جـائـحـة كـورونا
بـات يــشـكل مـصـدر قـلق عـلى اجملـتـمع
وقــطـاع األعــمــال وعـلى وضع الــعـراق

بـشكل عام وبات اخلوف من احتمالية
ــرتـقــبـة ــوازنـة ا تــأخـر وعــدم إقـرار ا
يـشـكـل هـاجس قـلق لـلـمـجـتـمع في ظل
وجـود التـزامات تـرتبت عـلى احلـكومة
يـنـبـغي تـأمـيـنهـا بـشـكل سـريع سـيـما
وإنـــهـــا تــخص شـــريـــحــة مـــهـــمــة من
اجملـتمع خـرجت طبـقا لـقانـون التـقاعد
بـسن 60 عـامـاً وبأعـداد كـبيـرة تـنتـظر
ـشـاريع أن تـنــال حـقـوقـهـا فـضالً عن ا
ومـسـتحـقات الـقـطاع اخلـاص وما إلى

ذلك.
وازنـة  كمـا هو إن سـبب عـدم تقـد ا
مـعـلـوم أو تأخـيـر إقـرارها يـحـتاج إلى
وجـود حكـومة ال تـقتـصر مـهامـها على
تــمـشـيـة األعـمــال كـمـا هـو احلـال فـإن
حــكــومـة تــصــريف األعــمـال ال تــمــتـلك
الـقـدرة عـلى تـمـريـر مـشـاريع الـقـوان

إلى مجلس النواب إلقرارها.
ـــوازنـــة إن مـــوضـــوع تـــأخـــر إقـــرار ا
اإلحتــاديـة فـي ظل الـوضع احلــالي قـد
يـفـضي إلى اتسـاع نطـاق الركـود الذي
ضـــــاعف مــــنـه وضع أزمـــــة كــــورونــــا
وبـــالــتـــالي فـــإن احملــصـــلــة هـي كــلف
إجــتـمـاعــيـة عـالــيـة يــدفـعـهــا اجملـتـمع
وتـراجع إقـتصـادي عـبر تـبـاطؤ الـنـمو
وتـــضــرر مـــصــالـح الــقـــطــاع اخلــاص
ومــسـيـرته. في الــنـشـاط اإلســتـثـمـاري
ــســتــوى فــضـالً عن تــأثــيــرهـــا عــلى ا
اخلـــدمـي والـــصـــحـي والـــتـــعــــلـــيـــمي

للمواطن بشكل عام.
وازنة باحملصلة يحتاج إلى إن إقرار ا
ـصلـحة الـعـامة لـلبـلد في ظل تـغـليب ا

عاش. الوضع احلالي احلرج ا
{ كــيف بــوسـعــنــا حتـقــيق إيــرادات كـافــيـة

لتعويض خسائرنا في سوق النفط ?
- كـلنـا يعـلم أن العراق يـعدُّ ثـاني أكبر
مـنــتج في أوبك بـعـد الـسـعـوديـة حـيث
يـنتج حوالي 4.5 مـليـون برميل يـومياً
يـذهـب مـنـهـا نـحو 3.5 مـلـيـون بـرمـيل

للتصدير. 
وفـي ظل الظروف احلرجـة صحياً على
ــة اجملـــتـــمع الـــعـــراقي فـي ظل الـــعـــو
الـكورونـية ومـا تبـعهـا من تأثـير بالغ
الـضـرر عـلى سـعر الـنـفط في الـعالم
تـرتبة وانـعكـاسه على اإليـرادات ا
ـــالي عـــنـه عـــلى وضع الـــعـــراق ا
واإلقـتــصـادي بـشـكل كـبـيـر حـيث
شـهدت اإليرادات تراجعاً منذ آذار
ـاضي حـيـث بلـغت 3 مـلـيـارات دوالر ا
ومـا يتبـعها الـيوم من تذبـذب في سعر
ـا ال يخـدم احتـياجـات العراق الـنفط 
ورد الـنفطي ـتنـوعة في ظل سيـادة ا ا
بـإيراداته وبشكل كبيـر ليكون الشريان
الـرئيس (وباإلمـكان القـول بأنه األوحد
ـوازنــة اإلحتـاديـة ) لـتــمـويل ا نــسـبـيــاً
تــبـعـاً لـعـدم مـرونــة اجلـهـاز اإلنـتـاجي
وتـشـوه هـيـكل اإلقـتـصـاد وعـدم وجـود
رؤيـا إقـتـصاديـة في فن إدارة الـتـمويل
بـشـكل شـفـاف وبـعـيـد عـن الـفـســــــــاد
نـــاهــيـك عن الـــتــحـــديــات كـــافـــة الــتي
واجـهها العراق في عام 2014 والعالم

احلالي.
وطـبـقـاً لـذلك فـإن مـوضـوع البـحث عن
مــنـافــذ وأوعـيــة إيــراديـة لــيس حـديث
ا هـو مطـلب ولـعقـود خلت الـيـوم وإ
ـطلب في ظل ولـكن الـيوم تـرسخ هذا ا
تـــعــقـــد الــظـــروف وإســتـــمــراريــة
فـرطة على تصدير اإلعـتمادية ا
الـنـفط بـصـورته اخلـام ورهن
مـسيرة ومتطلبات التمنية
ــصــدر ٍ قـد واجملــتــمع 

تـقف اخلـبـيـرة اإلقـتـصـاديـة الـدكـتورة
إكـرام عبـد العزيـز في صف متـقدم ب
مــتـابـعي حــركـة الـنـشــاط اإلقـتـصـادي
نتظر ـالي في العراق وروافدهـما ا وا
تــصـويب اجتــاهـهــمـا إزاء الــتـحـوالت

احمللية واألزمات الدولية. 
وتـمـتـلك عبـد الـعـزيز رؤيـة خـاصة في
كـشف تـداعيـات األوضـاع اإلقتـصـادية
الـناجمة عن إنـتقال اإلقتـصاد العراقي
ركـزي الصـارم إلى واقعه مـن طابـعه ا
الـــــنـــــاجم عـن تـــــضـــــارب الـــــقــــرارات
والـــــتــــعــــامـالت وإرتــــفـــــاع ســــقــــوف
ـــا جــعـــلــته اقـــتــصــاداً ـــعــاجلــات  ا
فـــوضـــويــاً أو ال يـــخـــضع لـــضــوابط
اإلقـتصاد احلر بل ويقترب من سمات

اإلقتصاد الهمجية.
(الـزمـان): إلـتـقت اخلـبـيـرة وحـاورتـها

لحة : في عدد من القضايا ا
{ خلــصـي لـنــا رؤيــتك اخلــاصــة إزاء واقع

األزمة اإلقتصادية في العراق?
- لــقـد كـشف تـراجع الــدور الـتـمـويـلي
لـلـنـفط في ظل هـبـوط أسـعاره إلى أقل
ـــيــاً وتـــزايـــد حــجم من 30 دوالراً عـــا
وازنة اإلحتادية فترض في ا الـعجز ا
لــيـبـلغ %30 مـن حـجم اإلنـفــاق الـعـام
ـــوازنــة عــام 2020 قـــيــاســاً بـ 20%
لــلـعــام الـسـابق ومــا عـاكــسـته نــسـبـة
الــديـن إلى الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي
ـئة) عن الـتي قاربت (55 إلى %56 بـا
تــــرسخ اخـــتـالل هـــيــــكل اإلقــــتـــصـــاد
الـعراقي طبقـاً لتوجهـات االنفاق العام
في الـنشاط اإلقتصادي واإلسلوب غير
ــمــنــهج فـي إدارة مــوارد اإلقــتــصـاد ا
ا لم يحقق تـنمية إقتصادية ـتاحة  ا
وإجــتـمـاعــيـة وبــالـشـكل الــذي يـحـدث
تـغــيـيـراً فـاعالً في الـبــنـيـة الـقـطـاعـيـة
ـشــكـلــة لـيـست لإلقــتـصــاد وإن هـذه ا
ـتـدة لـعـقود ا هي  ولـيـدة الـيـوم وإ
خـلـت إال إنـهـا تـفـاقـمت في ظل غـيـاب
الــرؤيـة اإلسـتــراتـيـجــيـة اإلقـتــصـاديـة
ـــعــول عـــلــيــهـــا في إعـــادة هــيـــكــلــة ا

اإلقتصاد العراقي .
وتـمـاشـيـاً مع مـا تـقـدم فـإن الـسـيـاسـة
ـــالـــيـــة وعـــبـــر أدواتـــهـــا اإليـــراديــة ا
ــوازنــة ــتــرجـــمــة بــا واإلنــفـــاقــيــة وا
اإلحتـاديـة لم يكن لـهـا األثر الـبالغ في
مــعــاجلــة اإلخــتالالت الــهــيــكــلــيــة من
دخالت نـاحـيـة ومـعـاجلـة مـحـدوديـة ا
ا ال يـتـرتب عنه اإليـراديـة لـلمـوازنـة 
كـلفاً إجتماعية وإقتصادية عن القطاع
ــــواطـن من خـالل إعـــادة اخلــــاص وا
الــنـظــر بـالــعبء الـضــريـبـي واألوعـيـة
الـضــريـبـيـة ومـا يـقـابـلـهـا من خـدمـات
مـفـتـرضـة لـلـمـجـتـمع وكـذلـك الـنـشاط

الكمركي والرسوم. 
وكــذلك فــإن الـتــوسع في سـيــاسـة
الــــتـــمــــويل الــــذاتي لــــلـــوزارات
واجلـهـات ذات الـصلـة يـنـبغي
أن يــــــــرتـــــــكــــــــز إلـى دراســـــــة
ـواطن مــســتــفـيــضــة لـوضـع ا
ــوظـف والــقــطـاع الــكــاسب وا
اخلـاص بالشـكل الذي تراعى
فــــــــيـه كـل اإلمــــــــكــــــــانـــــــات

والتحديات والكلف.
لـقد اقترن الوضع السابق
بـــــــوجــــــــود حـــــــاالت من
ـالي واإلداري الـفـسـاد ا
وتــفــشي وبـاء كــورونـا
ألـذي تـسـبب بتـعـطيل
ي وما اإلقـتصاد العا

ألــقى بــظالله عــلى واقع اإلقــتــصـادات
ــا فــيــهــا الـنــامــيــة ومــنــهـا األخــرى 
ي الـعـراق حـيث انـخفض الـطـلب الـعا
عــلى الــنــفط بـواقع 10 مـاليـ بـرمـيل
يــومــيــاً وقــد يــواجه تــخــفــيــضــاً آخـرَ
ـا يـعـني أن هـنـالك خـسارات ـاثالً 
مـحتملـة قد يكون لـلعراق نصـيب منها
ي وإن انــخــفــاض سـعــر الــنــفط الــعـا
ــوازنـة دوالراً واحــداً يــعـنـي خـســارةً 

العراق سنوياً بحدود مليار دوالر.
ـوازنة لمْ وتـمـاشـيـاً مع ما تـقـدم فـإن ا
و فـترضة ب معدل  تُـظهر العالقة ا
الـناجت احمللي اإلجـمالي وعـدد السكان
ـوازنـة لم تُـلقِ وســوق الـعـمل أي أن ا
بــظاللـهــا عـبــر تـوجــيه اإلنـفــاق الـعـام
لـــتــحـــقــيق الـــتــنـــاغم مـــابــ الـــنــمــو
والــتــشـغــيل واإلســتـقــرار وتــأثـيــرهـا
ـــفــتــرض في حتــقـــيق إعــادة عــادلــة ا
لــتـوزيع الـدخل ولــو نـسـبـيــاً ومـحـفـزاً
لـلقطاعات اإلنتاجيـة احلقيقية الواعدة
ــا يـكــون روافـد إيــراديـة واخلــدمـيــة 
مـتـجددة وغـير نـاضـبة ومن خالل دعم
ـعول عـليه في فـاعل للـقطـاع اخلاص ا
حتــقـيق الــتـنــمـيــة وفي زيــادة وتـنـوع
اإليــراد غـــيــر الــنــفــطـي مــتى مــا كــان
هــنــالك نــشــاط لــشــركــاته عــبــر الــدعم
ـــفــتــرضــة ـــبــادرات احلــكـــومــيــة ا وا
صادر الدخل لـيتحقق فـي ظلها تنـوع 

والثروة واألرباح.
{ كيف بـامكان العراق تـنويع مصادر دخله
في ظل الـــتـــداعي االقـــتـــصـــادي والـــضـــغط

الدولي?
عتـمد على نـهج ا - الـعراق وفي ظل ا
تـصدير النفط اخلـام كمادة أولية; فإنه
يـنـأى بـعـيـداً عن بـنـاء ركـائـز حـقـيـقـية
لـصـنــاعـة نـفـطـيـة مـتـنـوعـة ومـتـطـورة
تـؤمن احـتـيـاجـات الـطـلب احملـلـي بدالً
ــنـتــجـات من الــتــوسع في اســتـيــراد ا
ا الـنفطية والغاز التي بـلغت قيمتها 
يــقــرب من 3 مــلــيــارات دوالر ســنــويــاً
وبـذلك بـقي اإلقـتـصـاد الـعـراقي ريـعـياً
بـــإمـــتــيـــاز مـــضــيـــعـــاً كل فــرص

اإلســــــــتـــــــــفــــــــادة من
اإليــــــــــــــــــــــرادات
الـنفـطية في
تـــــنـــــويع
الــبــنى

يـــــنــــضـبُ يــــومـــــاً مــــا ويـــــجـــــعل من
الــتـشــوهـات في الــهـيــكل اإلقــتـصـادي

بأقسى صورها.
ُـجـدي أن يـتـم اعـتـماد وقـد يـكـون من ا
ــــقــــتــــرحـــات ذات الــــصــــلـــة بــــعض ا
عاجلة وضوع في مواكـبة بسيـطة  بـا

جانب من اخللل واحلاجة لإلصالح.
1-  طــرح ســـنــدات حــكــومــيــة داعــمــة
لـلظرف احلالي كـأن تكون حتت مسمى
(سـنــدات الـتـكـافل اجملـتـمـعي لـنـهـضـة
الـعــراق) إلمـتـصـاص بـعض الـسـيـولـة
ـكن أن ووفـق أسـعـار فـائـدة مــحـفـزة 
تــــــســــــتـــــرد حــــــال حتــــــسن الــــــوضع
ـــصــادر اإلقـــتـــصــادي عـــبــر حتـــسن ا

اإليــراديــة وذلك بــعــد الــتــنــســيـق بـ
الية والنقدية. السياسة ا

2- بـيع أسـهم بـعض الشـركـات العـامة
رأة العاملة لـلعامل فيـها ودعم دور ا
ـطلقة أو االرملة وحتـديداً التي لديها ا
أطـفال قاصرين فـي احلصول على عدد

. من األسهم مجاناً
ــشــروعـات 3- إعــادة هــيـكــلــة بـعض ا
العامة وحتويلها إلى شركات مساهمة
ا الئم  وإيـجاد الـتكـييف الـقانـوني ا
يـجـيـز قـانـون بيع األسـهم لـلـمـواطـن
وفـق مــعـــايــيـــر مــدروســـة وعن طــريق
تـــفـــعـــيل دور ســـوق الــعـــراق لألوراق
ــصــرفــيــة أو ــؤســســات ا ــالـــيــة وا ا

الية. ا
4- الــــتـــمــــاشي مع الــــدعـــوات كــــافـــة
ــواطـنـ بــشـكل عـام لــلـمـخــتـصـ وا
ـــهــربـــة إلى خــارج بـــإعــادة األمـــوال ا
ـتابـغـة وبشـكل مـسؤول الـعـراق عبـر ا
مـن أجل إرجــاعــهــا إلى الــبــلــد إلعــادة
ـا يــخـدم بــنـاء قــواعـد اســتـثــمـارهــا 

قطاعية إيرادية غير ناضبة .
واطنون 5- واسـتجابة إلى ما طرحه ا
ـعنيـون بالشـأن العراقي فـإن هنالك وا
ن يتـسلم أكثر ضـرورة إلعادة النـظر 
ـاثل مـن راتب ولـديه وظـيـفـة محـددة 
ذلك مـن ليـس له وظيـفـة ولـكـنه يـتـسلم
دخـــــوالً عـــــدة في آن واحـــــد.. إن هــــذا
الـتــوجه من شـأنه أن يـخـفف من عـجـز
ــوازنـــة ويــعــمل عــلى إعــادة تــدويــر ا
كن أن األمـوال ألغـراض اسـتثـمـاريـة 
تــخـدم كل شــرائح اجملـتـمـع وتـقـلل من

التفاوت في توزيع الدخل.
ــــوســـســـة 6- دمـج أمـــوال األوقـــاف 
واحــــدة تــــخــــدم األديـــان كــــافــــة وكل
ـوازنـة اجملــتـمع عـبـر تـخــفـيف عـجـز ا
ـــالـــيــة عـــلى وامـــتـــصــاص األزمـــات ا
الـــعـــراق واإلســـهـــام فـي بـــنـــاء روافــد
لــتـمـويل الــبـنى الـتـحــتـيـة لــلـمـشـاريع
ـا فيـها مـرتكزات الـتنـمويـة اخملتـلفة 
الــسـيــاحـة وفي مــقـدمــتـهــا الـســيـاحـة

الدينية.
ــنـافـذ 7- تــقـويـة وتــفـعـيل دور إدارة ا
احلـدوديـة عـبر احلـوكـمـة اإللكـتـرونـية
ـهـارات والـقـدرات عـلى أكـفأ وتـدريب ا
ــنــافــذ وجه والـــســيــطـــرة عــلى تــلـك ا
ـهــنـيـة وإدارتــهـا من قــبل الــكـفــاءات ا
ـعـول عـلــيـهـا في الـتـحـول الـوطــنـيـة ا
الــسـيـاسي واإلقــتـصـادي اجلـاري وأن
يُـعتمد مـبدأ الشفـافية في االفصاح عن
الــــبـــيـــانــــات ومـــــبـــدأ احملــــاســـبــــــــة
ـساءلـة للـعامـل بـغيـة احلد من أي وا
فــســاد قــد يــســتــشــري ويــضـر بــاألمن
ــنـافـذ ومن اإلقــتـصـادي كــمـا أن تـلك ا
ــكـن لــهــا أن ــهــنـــيــة  خـالل اإلدارة ا
ـنـتج تـكــون مـؤسـسـة فـاعـلـة في دعم ا
وازنـة بإيـرادات خادمة احملـلي ورفـد ا

لتنوعها.
8- كـل اإلقــتــصــادات الـــتي جنــحت لم
يــكن ذلك الــنـجــاح االّ بـإعــتـمــاد قـطـاع
خــاص حــقـيــقي وفـاعـل ومن هـنــا فـإن
قـطـاعـنـا اخلـاص بـحـاجـة إلى عـنـاصر
الـدعم الفـعلـي كافة مـن قروض مـيسرة
لــلــغـايــة وضـمــانــات مـدروســة بــشـكل
مــيــســر أيـضــاً الحــتــيـاجــات الــقــطـاع
ـذكــورة مع تـوفـر عـنـصــر لـلـمـتـابـعـة ا

منوحة. شاريع ا والرقابة على ا
تـوسطة ـصغـرة وا ـشاريع ا 9- دعم ا
بـالـقروض واالسـتـشارات وتـعـزيز دور
حـاضنات األعمـال في اجلامعات ولدى
ـا يخـدم أنـشطـتـها قـطـاعنـا اخلـاص 

اخملتلفة .
ـبتكرين 10- تـفعيل دور اخملـترع وا
الــعـــراقــيــ الــذين يــعــدون صــروحــاً
لـلـمعـرفة ولـلعـطـاء الفـكري وإعـطاءهم
الـدور الالزم والـدعـم الـكـافي لـيـكـونوا
روافـد وقـنوات عـمـلـية وعـلـميـة تـسهم
في تـنويع بنية اإلقتـصاد العراقي عبر
اســتـــثــمــار مـــخــرجــاتـــهم الــعـــلــمــيــة
ـشـاريع احلـكـومـية وتـوظـيـفـهـا لـدى ا
ومـشاريع الـقطاع اخلـاص انطالقاً من
أن اسـتـثـمـار الـعـقـول لـهـذه الـشـريـحة
ــا هـو اســتـثــمـار مــنــتج وفـاعل في إ

تنويع بنية اإلقتصاد العراقي.
11- وضـع منـهـاج اسـتـيـرادي مـبرمج

لــضـمـان اسـتـيـراد الــسـلع الـضـروريـة
والــسـلع اإلنــتـاجــيـة الــتي يـنــبـغي أن
تـكـون من أولـويـات احـتـيـاجـات الـبـلد
فـي ظرفـه احلـالي واحلـد من اسـتـيراد
ــكن تـوفــيـرهــا أو لـهـا الــسـلع الــتي 
مــثـيل في الـعـراق. إن ذلك الـتـوجه من
شـــأنه أن يــحــد مـن تــســرب الـــعــمــلــة
األجـنـبيـة ويـضع مـصلـحـة بنـاء قـطاع
خــاص زراعـي وصــنــاعي وخــدمي في

قدمة خلدمة التوجهات التنموية. ا
12- الــتــوجه نــحــو اعــتــمــاد أرضــيـة
عـمليـة ومهنـية وفنـية إلنشـاء صندوقٍ
ــعــايــيـر احلــوكــمـة ســيــاديًّ يـخــضع 
ـساءلة والـشفـافية عايـير ا ـتمـثلـة  ا
ـــالي ـــا يــــقـــضي عـــلـى الـــفـــســـاد ا
واإلداري وهــنــالك ضــمـن الــصــنـدوق
ـذكور صـندوق االسـتثـمار وصـندوق ا
ــا يـــؤمن إدارة األجـــيـــال اإلدخـــاري 
حــكــيـــمــة جلــانبٍ من إيــرادات الــنــفط
ـــشــاركـــات األخـــرى ويــكـــون بــذلك وا
ــشـاريع عــنــصــراً فــاعالً في تــمــويل ا
الــتـنـمــويـة ومـعــيـنـاً في حــال تـعـرض

البلد إلى أزمات مالية وغيرها.
ـكن أن 13- إن بـنـاء هـذا الـصـنـدوق 
الـية احملـلية يـتنـاغم وعمل األسـواق ا
ـوارد فـضًال عـبـر اسـتـثـمـار جـزء من ا
يـة وكل ذلك ـالـيـة الـعـا عـن األسواق ا
ـعــايـيـر ذات يــخـضع إلى جــمـلــة من ا

وضوع. الصلة با
14- إعــادة هــيــكـلــة بــنــيـة اإلقــتــصـاد
الــعـراقي وحتــفـيــز اجلـهـاز اإلنــتـاجي
عـبر إعادة النظر باجتاه النفقة العامة
في مـسارات األنشطة القـطاعية وطبقاً
لألولـويـات الـتي يـحتـاجـها الـبـلـد لفك
طـــوق أحـــاديــة اجلـــانب الـــتـــمـــويــلي
لـلموازنـة والتبعـية الالمحـدودة للنفط
ا يعني أن يتم ـصدر بشكله اخلـام  ا
اعـتماد جانبٍ من إيـرادات النفط وعبر
رفع كـفـاءة وإنـتـاجـيـة الـنـفـقـة الـعـامـة
لـيـتم خـلـق تـشـابـكـات قـطـاعـيـة فـاعـلة
ودورة إنـتـاجيـة ذات كفـاءة إقـتصـادية
يـكـون لدعم الـقطـاع اخلـاص فيـها دور
لــتــحــقـيق تــنــوع إقــتـصــادي بــنــيـوي
مـشهود له على أن يرتبط ذلك بتحقيق
الــتــنـاغم بــ ســوق الـعــمل والــسـوق
ـنـتـجـيـة وسوق احلـقـيق لـلـقـطـاعات ا

النقد.
15- اعـتمـاد ستـراتيـجة مـهنـية وفـنية
سـيـرة اإلسـتـثـمار واعـدة لـلـنـهـوض 
عــبـر تـفـعــيل الـعالقـة بــ اإلسـتـثـمـار
الـعـام واخلـاص وأولـويـات التـوجه له

طبقاً الحتياجات البلد العاجلة. 
ـــيــزة ـــا يـــأخـــذ فـي احلـــســـبـــان ا و
كون احمللي الـنسبـية لكل مـحافظـة وا
وإمـــــكــــــانـــــات الــــــتـــــمــــــويل وجـــــذب
الئمـة للبـيئة واعـتماد الـتكنـولوجـيا ا
ـتـخـصـصة في اخلـبـرات والـكـفـاءات ا

شورة واإلدارة. تقد  ا
وتـــمــاشــيـــاً مع مــا تـــقــدم فــان اإلرادة
الـســيـاسـيـة وحـدهـا هي احلـاكـمـة في
تــقــريــر كل مــا  طــرحه فــاإلقــتــصـاد
والـسـيـاسـة وجـهان لـعـمـلـة واحدة إذْ
أن  اقــتــصــاداً مــزدهــراً يـنــعم بــوضع
اجــتــمــاعي وســيــاسي مــســتــقــر وكي
تـنـجح الـسـياسـة في مـسـعـاها عـلـيـها
وضع تــرجــمـة فــعــلـيــة لـذلـك الـنــجـاح
بـوجـود مـجــــــــتـمع يـنـعـم بـالـرفـاهـية
وبـقوة اإلقتصـاد وتـــــــنوعه وال يكون
ذلـك إالّ بـإيـالء هــذا اجلــانب األهــمــيـة
ـصـلـحـة الـعـامـة الـقــصــــوى ووضع ا

. أوالً

الشيخ حمود احلناوي
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الــيـنـا . مـوضـحــا أن مـحـافـظـة  الــسـويـداء
فـككت من الداخل .. فهناك اخملدرات والقتل
والـفـلـتـان األمـني .. نـحن نـشـعـر االن بـأنـنا
نـعـاقب بـسـبب مـوقـفـنـا الـوطنـي من جـميع

اجلهات. 
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 رائعة الشاعر الكبير الراحل 

قـراطي) حسـبم نصت ـاني د نـظام احلـكم في العـراق (جمـهوري نـيـابي بر
ـنح رئـيس مـجـلس الوزراء ادة(1) من دسـتـور عام 2005 وهـو مـا  عـلـيه ا
ـــــا يــــوحي ان رئــــيس الــــدور االول واالكــــبــــر فـي ادارة شــــؤون الــــبالد و
اجلـمــهـوريــة هــومـنــصب تــشـريــفي وذو صالحــيــات مـحــدودة لــكن دراسـة
نـصوص الدستـور توضح اهمـية ومهام رئـيس اجلمهـورية التي وردت ضمن
ادة (66) تـتـكون الـسـلطـة الـتـنفـيـذية الـفصـل الثـاني (الـسلـطـة التـنـفيـذيـة) ا
االحتـادية من رئيس اجلـمهوريـة ومجلس الـوزراء وتمارس صالحـياتهـا وفقا

للدستور والقانون.
ـادة(67) هـو رئــيس الـدولـة ورمـز وحـدة فـرئــيس اجلـمـهــوريـة حـسب نص ا
ثل سـيادة البالد ويـسهـر على ضـمان االلتـزام بالـدستـور ويحافط الـوطن و
هام عـلى استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمة اراضيه وبالتالي فان ا
نـوطه كبيـرة وعظيمـة وبالتـالي البد من بيان طـريقة مـسائلته والـصالحيات ا

ومحاكمته.
ان) العراقي الذي  ان مساءلة رئيس اجلمهورية تتم عبر مجلس النواب(البر
ـان اتـخـاذها في اسـتـدعـاء رئيس نـظم الـدستـور اآللـية الـتي يـجب عـلى الـبر

اجلمهورية إلى جلسة مساءلة ونظم الدستور ذلك حسب التفصيل التالي:
ادة (/61سـادساً/أ) من الدستـور العراقي آليـة مساءلة رئيس أوالً: نـظمت ا

اجلمهورية حسب اخلطوات التالية:
1- ان مـساءلـة رئيس اجلمـهوريـة تتم من قـبل مجـلس النـواب حصـراً النها
وردت ضـمن صالحيـات مجـلس الـنواب احلـصريـة التي نـصت على(يـختص

مجلس النواب).
طـلقة لـعدد اعـضاء مجـلس النواب اي 2- ان يـقدم طلب مُـسبب بـاالغلبـية ا
بتصويت 165 نـائباً من مجموع العدد الكلي العضاء اجمللس البالغ 329

. نائباً
3- وهـذا يعني ابتداءاً واوالً أن يتمكن مجلس الـنواب من عقد جلسة يتحقق
فـيهـا الـنصـاب الـقانـوني ويـستـمـر هذا الـنـصاب حلـ الـتصـويت بـاالغلـبـية

طلقة ألعضائه على طلب مساءلة رئيس اجلمهورية. ا
وبـعـد تـصـويت مـجـلس الـنـواب عـلـى مـسـاءلـة رئـيس اجلـمـهـوريـة يـتم احـالـة
ـوضوع الى احملـكـمـة االحتاديـة الـعـليـا الـتي عـليـهـا ان تـنظـر في مـوضوع ا
ـنـصـوص اعـفـاء رئـيس اجلـمـهـوريـة اذا مـا حتـقـقت احـدى احلـاالت اآلتـيـة ا

) وهي: ادة /61سادساً عليها في الفقرة(ب من ا
ادة ة احلـنث بـالـيمـ الـدستـوريـة الن رئيس اجلـمـهوريـة حـسب ا 1- جـر
ـنـصوص (71)  يـؤدي اليـمـ الـدسـتوريـة امـام مـجـلس النـواب بـالـصـيغـة ا
ـســؤولــيـات ــهــام وا ـادة( 50) من الــدسـتــور اي اذا حــنث بـا عــلـيــهــا في ا

نوطة به. القانونية ا
ة ال يوجد نص في الـقانون العراقي ة انتهـاك الدستور وهي جـر 2- جـر
فروض ان يتم صدور قانون يـحدد عقوبتها او وصفها اواركانها وكان من ا

ساءلة رئيس اجلمهورية لكنه لم يصدر حتى اآلن. خاص 
ـة جنائية مـنصوص علـيها في قانون ة اخليانة الـعظمى وهي جر 3- جـر
اسة بامن ـعدل ضمن اجلـرائم ا الـعقوبـات العراقي رقم 111 لـسنة 1969أ

واد(156الى 210) عقوبات. الدولة الداخلي واخلارجي وحسب ا
ـادة (138 / ثـانـيـاً/ج) من الـدسـتـورصالحـيـة مـجـلس ثـانـيـاً: كـمـا نـظـمت ا
الـنواب في اقـالة اي عضـو من اعضـاء مجـلس الرئـاسة بـأغلـبيـة ثالثة ارباع

عـدد أعضـائه بسبـب عدم الكـفاءة او الـنزاهـة وهما من
ـا انه لم يـعد ـتـعـلقـة بـاالداء الـوظـيـفي و اجلـرائم ا
ا (رئيس جـمهورية في الـعراق (مجلس رئـاسة) وا
فقط) فاحلكم يسري عليه باعتبار ان ما يسري على
ـــفـــرد في حـــالـــة احتــاد اجملـــمـــوع يـــســري عـــلى ا

الصفات والعنوان.
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بلعنةِ الناسِ حتيـ.. 
غيرت من بالئها أطواره.. 

عبَ من أكؤوسِ اخلمورِ دناناً.. 
فأذا اخلمرُ أدمع فوارة.. 

وأذا الواقعُ الرهيبُ جحيم.. 
وألتياع ووحدة وخسارة.. 
وإذا العدلُ بدعة ليسَ أال.. 

ورياء مزوق وجتارة..
وأذا التافهُ البليدُ عظيم.. 

قد تمطى كرساً فنالَ الصدارة.. 
وإذا النابهُ الذكي بليد.. 

صارَ يطوي في جُرحهِ أسراره.. 
عذبُ مهالً..  أيها الشاعرُ ا

إن يأسَ األديب يعـني أحتضارة..
أنت للشعب ال لذاتكَ فأزجر.. 
شبحَ اليأس وأحتقر أسواره.. 
وأفتح القلبَ للسماءِ وعانق.. 
فتنةَ الصبحِ وأقتطف نواره.. 

ا تخبي الليالي..  وتفاءل 
راره..  فهيَ حُبليـ وإن تذقكَ ا

ـسـاءلة تـعـرّض راشد الـغـنوشي  –رئـيس مـجـلس النـواب الـتـونسي  – الى ا
أمس في 6/3 /2020  فـي جـلــســة صــاخــبـة تــخــلــلــتـهــا شــتى االتــهــامـات
سـاندته الشهـيرة لفـايز السراج والـشتائم وينـوي خصومه سـحب الثقـة عنه 

رئيس حكومة الوفاق الليبية .
والغنوشي  –كما هو معلوم  –رئيس حركة النهضة .

ـضاد لـلواليات قـبور ( صدّام) بـذريعـة موقفه ا وقـد اصطف مع الـدكتاتـور ا
ظلوم  ثم ـتحدة االمريكية ناسياً انها هي التي سلطتّه على رقاب شعبنا ا ا

عاقبته ..!! تمرد عليها بعد ح فتصدّت 
وكـان الـغنـوشي في لـنـدن يـوم كـنّـا هـنـاك وفي لنـدن جـمـعـيـة تُـدعي ( رابـطة
ـسلم ) تقـيم مؤتـمرًا سنـوياً تدعـو له بعض الـشخصـيات من شتى الـشباب ا

اجلنسيات .
وفي واحـد من مـؤتـمـراتـهـا الـسـنـويـة حـضـرتُ  وكـان يـجـلس بـجـانـبي أحـد

ؤتمر فقلت له : سؤول عن ا ا
ؤتمر ? مَنْ هو ضيفُ ا

قال :
الغنوشي 

ـؤتـمـر أصالً فـقلتُ ولـكن الـغـنـوشي لم يحـضـر الى ا
لصاحبي :

ايّاك أن تَفْرحَ بالغنوّشي 
فانّه عندَ الوعودِ ( مُوشي ) 

وسوم ..!! فكانت نكتة ا
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والــــصــــراعــــات الــــقــــبــــلــــيــــة
واالمـــتـــيـــازات الـــعـــشـــائـــريــة
والعائـلية والعسـكرية ويجعل
ـــواطـــنــــة وحـــكم الــــقـــانـــون ا
الـشــرعى اإلنــســانى والــفـرص
ـتساويـة هى احلكم فيـما ب ا
الناس? هل سيـساوى فيما ب
ــــرأة فى احلــــقـــوق الــــرجل وا
ــســـئــولــيــات اجملـــتــمــعــيــة وا

بصورة شاملة?
ŸËdA  rŽœ

فى الـــثــقـــافـــة: هل ســـيـــشــجع
ويــدعم مـشــروع حتــلـيل ونــقـد
وإعـــــادة تـــــركـــــيب الـــــتـــــاريخ
والــــــــــتــــــــــراث وذلـك مـن أجـل
الـتــجـاوز نـحـو حــداثـة عـربـيـة
ذاتية تراعى وتـنطلق من ثقافة
اجملـتمع العـربى ولكن تـتفاعل
بــصــورة مــنــفـــتــحــة نــديــة مع
ثـــقــافـــات اآلخـــرين وحـــضــارة
الـعـصـر هل سـتـلـتـزم بـالـدفاع
عن احلريـة الضرورية لـتحقيق
ذلـك االنـــــتـــــقـــــال الــــــثـــــقـــــافى

واحلضارى?
مـن يـــريـــد أن يـــتـــنـــطع حلـــمل
سـئوليـة القـيادية الـتاريـخية ا
لـــتـــحـــريك األمـــة كـــلـــهــا بـــكل
أجـزائهـا وقـواها وإمـكـانيـاتـها
االســتــراتــيــجــيــة يــحــتــاج أن
يـــــعــــرف أنه جتـــــاه مــــشــــروع
نـهـضوى عـربى شـامل. وسواء

أكـــــان الــــراغـب فى حــــمـل تــــلك
سئوليـة قطرا عربيا واحدا أم ا
كــان كــتــلـة مـن عـدة أقــطــار فـإن
األمـــر ســـيـــان. عـــلـــيـه أن يــدرك
ويـــقــبـل أن من يــريـــد الــقـــيــادة
يــنـــصــهــر فـى أحالم وآمــال من

يقود ويشقى فى سبيلهم.
فــإذا كـان غـنــيـا شـارك األمـة فى
ذلك الــغــنى بال مــنــة وال شــرط
وإذا كـــــــان قــــــــويـــــــا وزاخـــــــرا
ـعـنـويُة اديـة وا بـاإلمـكـانـيـات ا
وضع كـل ذلك حتـت تــــــصــــــرف
األمـة وخلــدمـة نــهـوضــهـا. هـذا
مشـروع ال يـنسـجم مع من يـريد
وجــاهـة الــقـيـادة وامــتـيــازاتـهـا
ولــكـــنه يــرفض تـــضــحــيـــاتــهــا

وعذاباتها.
لقـد جرت مـحاولـة كبـيرة رائـعة
ا نقول فى خمـسينيات اثلـة 
ــاضى وســـتــيـــنــيــات الـــقــرن ا
ولــكـــنـــهـــا تــعـــثـــرت مع األسف
ألسـباب مـأسـاويـة واضطـرابـية
كـثـيـرة. لـقـد كـانت مـحـاولـة لـها
وعــلــيــهــا. من يــريــد أن يــعــاود
الـكـرة عــلـيه أن يـدرس بــتـمـعُن
ومــوضـــوعــيــة والـــتــزام قــومى
صـــادق تــلك الــتـــجــربــة. إنــهــا

. مليئة بالدروس والعبرَ
ــرُة الـقـادمــة يـجب أن تـقل فى ا
األخـــطـــاء وتــــعـــلـــو اإلرادة إلى

عنان السماء.

لـهـذا الـفـرد احلـاكم أو ذاك ومع
ـــــــشــــــروع أى تـــــــعـــــــايش مـع ا

الصهيونى فى أرض العرب.
فى االقـــتـــصــاد: مـــا هى األسس
واألنــظـمــة الـتـى يـنــطـلـق مـنــهـا
قترح? هل شروع االقتصادى ا ا
هــو مـشــروع إنـتــاجى ومــعـرفى
وخــدمى واعــد وحــقــيــقى أم أنه
يـخفى وراء قـناع الـبهـرجة نفس
الـــوضع االقـــتـــصـــادى الــعـــربى
الــســـابق: االقـــتـــصـــاد الــريـــعى
الــقـائـم عـلى الــتــوزيع الــزُبـونى
الـــــوالئى الـــــتـــــابع لـــــلــــنـــــظــــام
ى الرأسمالى النيوليبرالى العو
ـــتـــوحش والـــرافض لـــتـــوزيع ا
رتبط بـاحلقوق الـثروة العـادل ا

والكفاءة والتضامن اإلنسانى?
هل ســـيـــأخــذ بـــعـــ االعــتـــبــار
ــهـــمــشــ ظـــروف الــفـــقــراء وا

نشودة ويحمل الدولة الـعربية ا
مـسئـولـية الـرعـاية االجـتـماعـية
وتـــوســــيع قــــاعــــدة الـــطــــبــــقـــة
الـوسـطى وتـقــلـيص الـفـروقـات
بـــ الــغــنى الــفـــاحش والــفــقــر
ـدقع وتـنـظـيم حـركـة األسواق ا
ومــنـع شــطــطــهــا ووضع هــدف
الـعــدالــة االجـتــمـاعــيــة فـوق كل

هدف اقتصادى واجتماعى?
فى االجــــتـــمـــاع: هـل ســـيـــرفض
بــصــورة قــاطــعــة االنــقــســامـات
ـذهــبـيـة والـديـنـيـة الـطـائـفـيـة ا
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مــا كــان لـنــكــسـة اخلــامس من حــزيــران عـام  1967 أن تـقع وأن
حتـــدث كل مــا أحــدثـــته من خــراب ودمــار مـــادي ومــعــنــوي لــدى
سلحة الشعب العربي في كل مكان لو أن القيادة العامة للقوات ا
شـير عبـد احلكـيم عامـر)ومن معه من ـمثـلة آنـذاك ب(ا صـرية ا ا
قادة الـقوات اجلـوية والـبريـة والبـحريـةوالدفـاع اجلوي قد إلـتزمت
بأوامر وتوجيهات الـقائد األعلى الرئيس جمـال عبد الناصر الذي
كـان قد إجـتمع بـالـقيـادت الـسيـاسـية والـعسـكـرية في الـثاني من
حزيران(قبل العدوان بـثالثة أيام) وأبلغهم بـوضوح وصراحة بناء
عـلى مـا تـوفـرت لـديه من مـعـلـومـات مـؤكـدة أن الـعـدو الـصـهيـوني
سيـبدأ عدوانه خالل الـثمـاني واألربعـ أو األثن وسـبعـ ساعة
القادمة وأنه سيـوجه ضربته األولى الى القـوات اجلوية.. والغريب
في األمـر أن تـلك الـقـيـادة التـي أثبـتت تـخـاذلـهـا وفـشـلـها في أداء
نـوط بهـا وحـتى خيـانتـهـا قد تـعهـدت للـرئـيس بأنـها في واجـبهـا ا
ــســؤولـيــة وجــاهــزة تـمــامــا لــلــرد عـلـى أي عـدوان بل مـســتــوى ا
ـرتـقب. وهـو مـا عـبر عـنه ـة وحتـقق الـنـصـر ا وسـتـلـحق به الـهـز
ـشـيـر عامـر بـثـقـة عالـيـة حـ خـاطب الـرئيس بـقـوله:(بـرقـبـتي يا ا
ريس)وأكثر من ذلك وبحسب ما ذكره "أمـ هويدي"وزير احلربية
ــقـرب من الــرئــيس نـاصــر في كــتـابه (الــفـرص بــعــد الـنــكـســة وا
الضـائعـة) فــإنه قد صـرح متـفاخـرا ومعـتدا بـنفـسه (وهو عـلى ما
يـعـتـقـد أنه يـقـود أقـوى قـوة في الـشرق األوسـط بـأنه ال يـتمـنى أن
يـكــون في وضع "مـوشي دايــان"الـذي ال بـد أن يــكـون اآلن حـائـرا
صـري)...إن ما حدث ـكن أن يفعـله أزاء قوة اإلسـتعـداد ا فيـما 
فــقـد تـسـبـبـت تـلك الـقـيـادة عــلى أرض الـواقع هـو الـعــكس تـمـامـا
العسكرية الفاشلـة وغير الكفوءة بنكسـة عسكرية مريرة دون قتال
أو مـواجـهـة حـقـيـقيـة مع الـعـدو..فـقـد أسـتـطاع الـصـهـايـنـة تـدمـير
صري وهو رابض على األرض بغارات متتالية دون سالح اجلو ا

أي إعتراض لها من جانب وسائل الدفاع اجلوي..
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فاجأة التي سببت اإلرتباك واإلنهيار واإلحباط فقد  وبسبب تلك ا
سلـحة أوامره ـشير عـامر بـصفته الـقائـد العام لـلقـوات ا أصدر ا
ـا أدى الى إنـسـحاب بـاإلنسـحـاب من سـيـناء خالل  24 ساعـة 
سريع غـيـر منـظم فقـد فـيه اجليش جـزءا كبـيـرا من قواته ومـعداته
وأسلحـته وآلياته وذخـائره وجتهـيزاته من خالل الضـربات اجلوية
دفعية تتالية التي كان يتلقـاها من الطائرات والدبابات وسالح ا ا
الصـهيونـية أثنـاء إنسحـابه دون تخـطيط أو حمـاية جويـة تغطي أو
حتـمي ذلـك اإلنـسـحـاب..لـقـد كـتب الـكـثــيـر جـدا عن تـلك الـنـكـسـة
شـؤومة وعن األسـباب الـتي قـادت إليـها ومـا رافقـها العـسـكريـة ا
من مالبـسـات وتداعـيـات ومـا فيـهـا من أسـرار وكـلهـا قـد أجـمعت
على أن مـسؤوليـة النـكسة تـقع على عـاتق القـيادة العـسكـرية التي
ـشـيـر عـبـد احلـكـيم عـامـر الـذي لم لم تـسـتـعـد لـلـحـرب وبـالـذات ا
تـتـوفر فـيه صـفـة الـقـائد الـكـفـوء والـناجح والـذي شـكل مـركـز قوة
ـا أسـاء إلـبهـا وعـطل دورهـا وأدى الى ـسـلـحـة  داخل الـقـوات ا
دويـة دون مواجـهة مع الـعدو ..ومن بـ ذلك مثال ومن ـتهـا ا هز
خالل التحـقيقات الـتي جرت مع القـادة العسكـري الذين تـسببوا
ـذلـة أثـنـاء احملـاكمـات الـتي جـرت لـهم ان الـقـيادة بـتـلك الـنـكسـة ا
ـسؤولـة عن شؤون اجلـيش والتي كـانت تدير صـريةا العـسكـرية ا
ـعــركـة لـم تـأخــذ حتــذيـرات وحتــلــيالت الـرئــيس عــبــد الـنــاصـر ا
وحتـديـده لـليـوم الـذي سـيـقع فـيه الـعـدوان عـلى مـحمـل اجلد  بل
وشككـت في ذلك وجتاهلـته ولذلك فـإنها لم تـضع في حسـابها أن
احلــرب سـتـقع .. وعــلى ضـوء ذلك فــإنـهــا لم تـقم بــإبالغ الـقـوات
ـا دار في ذلك ـيـدانـيـ في جـبـهـات القـتـال  ـسـلـحـة والـقـادة ا ا
اإلجتمـاع التاريخي الـذي حدد فيه عـبد النـاصر يوم اخلامس من
حزيران بإعتباره اليوم الذي سـيشن فيه العدو الصهيوني عدوانه
ـواجـهته والـتـصدي له..إضـافـة لهـذا فـقد ـنتـظـر لكـي يسـتـعدوا  ا
إثبتت الوثائق والبيانات واألسرار السـياسية والعسكرية اخلاصة
اضـية الى بالـدولة الـتي  الكـشف عنـها خالل اخلـمسـ سنـة ا
ذكرات والدراسات والتصـريحات التي نشرها وأدلى بها جانب ا
ــسـؤولـ في تــلك الـفـتــرة أن نـكـسـة الــكـثـيــر من الـسـيــاسـيـ وا
اخلـامس من حـزيـران كـانت ثـمـرة مـؤامـرة إمبـريـالـيـة وصـهـيـونـية
يـة عديـدة ورجـعيـة داخلـية واسـعة الـنطـاق شـاركت فيـها قـوى عـا
وعربية هدفـها القضاء على جـمال عبد النـاصر ومشروعه القومي
ــعــاديـة لـإلمـبــريــالــيـة احلــضـاري وحــركــته الــقــومـيــة الــعــربـيــة ا

والصهيونية والرجعية..
W¹—ULF²Ý« Èu

 وبرغم أن نـكـسـة اخلامس من حـزيـران عام  1967 كانت شـديدة
الـتــأثــيـر عــلى عــبـد الــنــاصـر الــذي كــانت الــقـوى األســتــعـمــاريـة
والـصهـيـونيـة تـعتـقـد أنهـا قـد حطـمـته وأزالت سحـره ونـفوذه وأنه
ـته وإستسالمه إال أنه سيأتي إلـيها صـاغرا ليـوقع على صك هز
لم يفقـد شجاعـته أو إرادته احلرة ولم يـنحن للـضغوط واإلمالءات
الــصـهــيـونـيــة واألمـريـكــيـة ولم يــتـراجع أبــدا عن مـبــادئه وأفـكـاره
الـقــومــيــة الـثــوريــة الـتــقــدمــيـة فــقــد رفض الــتـفــاوض مع الــعـدو
الصـهيـوني أو الـصلح مـعه أو اإلعتـراف به أو التـنازل عن حـقوق
الشعب العربي الفلسطيـني معلنا إن إرادة النضال والقتال وروح
قـاومة لم تهـزم لدى األمة الـعربيـة التي تتـكالب علـيها الصمـود وا
قـوى الشـر والـظالم من كل جـانب وأطـلق مـقولـته اخلـالـدة:(أن ما
ـة أخـذ بـالـقـوة ال يـسـتـرد بـغـيـر الـقـوة) تـعـبـبـرا عن رفـضه لـلـهـز
وتـخـطيه لـهـا مـؤكدا أن خـسـار مـعـركة في حـرب مـسـتمـرة طـويـلة
األمــد التــعـــني خــســـارة احلــرب نــهـــائــيـــا أو اإلســتــسالم ألرادة
مبيـنا أنه ليس هـناك جيـشا في العـالم مهمـا كان قويا لم عتـدين ا
يهزم في معـركة أو عدة معـارك كما أنه ليـس هناك قائـدا سياسيا
ة أو أو عـسكـريا مـهـما كـانت قـدراته وشعـبيـته لم يـتعـرض لـلهـز
لإلنكـسار وبـدأ على الـفور لـيال ونهـارا ودون كلل أو مـلل خاصة
سؤولة عن النكسة بعد أن  ابعاد القيادات العسكرية السابقة ا
واجملئ بـقــيـادات شــابــة كـفــوءة ومـخــلـصــة بــإعـادة بــنـاء الــقـوات
ـصـريـة عـلى أسس عـلـمـيـة ومـهـنـيـة عـالـيـة إسـتـعـدادا ـسـلـحــة ا ا
للـمـعركـة الـقادمـة مع الـعدو..وخالل أقل من ثـالث سنـوات أصبح
ا كان عـليه قبل الـعدوان جاهزا لـتحرير صـري أقوى  اجليش ا
ـكر والـغدر ودون قـتال.. األرض التي سـيـطر عـليـها الـصهـاينـة با
كانت خطـة التـحرير الـتي وضعهـا بخط يده جـاهزة وكل شيء قد
ـصري لـقـناة الـسـويس ح أصـبح معـدا ومـهيـأ لـعـبور اجلـيش ا
إنتقل الزعيم اخلالدجمال عبد الناصر بصورة مفاجئة الى رحاب

ربه العظيم في الثامن والعشرين من أيلول عام 1970..
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الــتــحــاقـه الــنــضــالى الــصــادق
بـتــطـلـعــات ومـطــالب جـمــاهـيـر
الشعوب العربية ونضاالتها من
أجل احلرية والكرامة اإلنسانية
واالسـتــقالل الـقـومى واالنـتـقـال
ـوقراطـى سيـاسى إلى نـظـام د

عادل?
إن ذلك ســــيــــعـــنـى اصـــطــــدامه
ـبـاشر مع بـعض قـوى اخلارج ا
وقـوى الــداخل الـعــربـيــة حـيث
الـتـعايـش مع الـكـلـمـات الـرنـانة
الـكـاذبـة والـرفـض الـتـام لـلـفـعل
الـــذى يـــغـــيــر الـــواقع بـــصــورة
جذريـة. وهو مـتنـاقض كلـيا مع
أى نــظــام دكـــتــاتــورى ومع أى
طـمـوحـات ســيـاسـيـة انـتـهـازيـة

أن يــــجـــــيب عـــــلى تـــــســــاؤالت
أســـاســـيــــة بـــشـــأن مـــشـــروعه
ـشـروع الـذى يـريـده أن يـكـون ا

مشروعا لألمة كلها.
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فـى الــســـيـــاســة: هـل ســيـــكــون
قـومــيـا تــضـامـنــيـا فـى الـسَـراء
والضـراء لينـتهى شـيئـا فشـيئا
ليكون شـكال من أشكال الوحدة
العربية الشاملة? أم أنه سيكون
فـقط طـريقـا لـهيـمـنة ذلك الـقـطر
القائد ومصالح نظام حكمه بل
وقـد يكـون خلدمـة مصـالح قوى
اســتـــعـــمــاريـــة وصــهـــيــونـــيــة
خـــــارجـــــيـــــة? وهـل هـــــو عـــــلى
اســتـــعــداد لــيــتــحـــمل تــبــعــات
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واسـتــحـقــاق حــقـوق تــقـاعــديـة
اسـوة بـالـغـيـر كـمـا تـنص عـلـيه
احلـقــوق الـوطــنـيـة األســاسـيـة
مــقـابل تــسـهــيل حـصــول فـئـات
غــــيــــرهم ومـن أتــــبــــاع أحـــزاب
الــسـلــطــة حـصــرًا عــلى حــقـوق
تـفــوق اسـتــحـقــاقـاتــهم بــحـجـة
ــــظــــلــــومــــيــــة اجلـــــهــــاديــــة وا
ـــســمـــيــات أخـــرى مــا أنــزل و
احلـــــاكـم الـــــظــــــالم مـن أوامـــــر

سلطانية.
 فـي اعــــتـــــقــــادي أن الـــــســــيــــد
مــصـطــفى الـكــاظــمي قـد وضع
نصب عـينـيه موضـوعة الـفساد
وكــيـــفــيـــة مــعــاجلـــتــهـــا ضــمن
أولــويــات كــابــيــنــته الــوزاريــة.
فـالشـارع الغـاضب منـذ أكثر من
ســـــبــــعـــــة أشــــهـــــر النـــــطالقــــة
االنتـفاضة الـتشـرينيـة الوطـنية
الـسلـميـة وأنـا منـهم مـثل باقي
ـثـقـفـ ـفـكـرين وا أتـرابـي من ا
ي وغيرهم من محبي واألكاد
ــتـــمــســكـــ بــأرضه الـــوطن وا
ـفـتـخرين وحـضـارته وتـراثه وا
بـفـسـيفـسـاء تـعـدديـته اجلـمـيـلة
ـلــهـمـة لـلـعـالـم أجـمع نـتـطـلع ا
لـــعـــمل وطـــني جـــمـــاعيّ دؤوب
مــصــحــوبٍ بــغــيــرة مـتــقــدة من
اجلــهــات الـــرقــابـــيــة جــمـــيــعًــا
وبـغطـاء من لـدن رئـيس مـجلس
الــوزراء احلـــالـي الــعـــازم عـــلى
وضـع حـــــــدود لـــــــهـــــــذه اآلفــــــة
ومحـاسـبة ومـتابـعـة اللـصوص
ونـاهـبـي ثـروات الـبالد من دون
كن التحقيق وجه حق . وهذا 
في حـالـة انـسالخ هـذه اجلـهات
ومَن حــولـــهــا وفي خـــطــوطــهــا
الــرقـــابــيــة عـن ســطــوة أحــزاب
الــســلـطــة وأزالمــهــا وذيــولــهـا.
ونــــــحن نــــــعـــــلـم أن في األدراج
الــكـــثــيــر من مــلـــفــات الــفــســاد
ــركــونــة مــحــظــورة الــعــديــدة ا
الـتـقـرّب مــنـهـا ألنـهـا لـو فُـتـحت
فـإنّ رائـحـتـهـا الـنـتـنـة سـتـفـسـد
الـبيـئة الـقـريبـة من أبـطالـها من
نطـقة اخلضراء الرابـض في ا
او الـذين الذوا بـالـفـرار في دول
اجلوار وبلدان االغتراب ومعهم
الي من الورق األخضر الذي ا
سُــــرق ظــــلــــمًــــا من أفــــواه أهل
الــعـراق الــطــيـبــ واقــتـطع من
حـــقــوق الـــشـــهــداء والـــثـــكــالى
ـسـتـحقـ ونُـهب من واألرامل ا
أمــام عــيــون الــشـبــاب الــعــاطل
الـــــبـــــاحـث عن فـــــرصـــــة عـــــمل
واخلــريـجــ الـذين يــفـتــرشـون
الشوارع أو يعـملون في العتالة
فـي سـوق الـشـورجــة وبـسـطـات
األسواق والساحات العامة رغم

اإلسالمــيــة. ويــا لــلــعـار! ولــكن
حـــســـنًـــا فـــعل اجملـــلس األعـــلى
ــكــاشــفــة ــكــافــحــة الــفــســاد 
ـشـاكل ـشـكـلـة بل بـا الـشـعب بـا
الكـبيـرة والكـثيـرة التي تـتقاطع
مع جـهود بـعض أعضـائه الذين
نـتـوسم فـيـهم الـرغـبـة الـصـادقة
والــنــزاهـة الــشـخــصـيــة. ونـحن
كنًا إالّ نعتقد أن هذا لن يكون 
في حـالـة توفـرت لـديـهم احلـرية
ساحة الكافية للعمل الوافية وا
ــــواطــــنـــة وفق الــــضــــمــــيـــر وا
الـصـادقـة لـلــحـفـاظ عـلى ثـروات
ــــواطــــنـــ الـــبـالد وحــــقــــوق ا
احملــرومـــ مــنــهـــا بــســـبب مــا
شهـدته الـبالد مـنذ الـسـقوط في
 .2003فقد سمحت قوة
االحتالل الـغـاشم آنذاك لـسـاسة
البالد بنـهب الثروات على مرأى
ومــســمع بـل ودعم من رمــوزهــا
ـــدني وعـــلى رأســـهـــا احلـــاكم ا
ر الـذي مسك سيّء الـصيت بـر
الـــــعــــــصــــــا من الــــــوسط ووزع
ــوجب ــكــرمــات  ــنـــاصب وا ا
نـظــامه احملـصـصـاتي الـبـغـيض
ـبــاشـر في الــذي كـان الــسـبـب ا
نــشـــر الـــفـــســـاد واســـتـــشـــرائه
وتــمـكــنه من االتــسـاع بــطـريــقـة
أخطبوطية وأميبية ماكرة لغاية
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ال نـنــكـر صــعــوبـة الــعــمل الـتي
ــكـن ان يــواجـــهـــهـــا مــجـــلس
مـــكــافــحــة الــفــســاد وغــيــرُه من
ـؤسـسات الـرقـابيـة في مـلـفات ا
مــعــقــدة يـعــود جــلُّــهـا حلــيــتـان
الـفـساد الـكـبيـرة من زعـمـاء كتل
وأحزاب في الـسلطـة منذ 2003
أو تــلك الــتـي تــعــود ألتــبــاعــهم
وذيــولــهم من مــســؤولــ ولـدى
قـيادات مدنـية وعسكـرية حتظى
بـوصـايـة وحـمـايـة من لـدن قـادة
الـكــتل واألحــزاب الــتي يــخـشى
الـــقـــضــاء الـــتـــقـــرّب مـــنـــهــا أو
الــتــعـرّض لــهـا ألســبـاب عــديـدة
ومنطقية في مجملها. فقد صرّح
زعـيـم كـتـلــة مـهـمــة في تـصـريح
إعالميّ سـابق أن الـقـضـاء واقع
حتت مــطـرقــة األحــزاب والــكـتل
الــــســــيــــاســـيــــة وأنـه يـــخــــضع
لتـأثيرات األحـزاب والساسة في
الـبالد. بل إنه تـفاخـر بـذلك أمام
ــاذج مـــحــددة أل. ولــعـلَّ من  ا
ومعيـنة وبـارزة لهذا الـتأثـير ما
حـــــصل ومـــــازال يـــــحـــــصل في
مــعـــاجلـــة حـــقــوق مـــواطـــنـــيــة
وظف وعسكري سابق ايام
الـــنــــظـــام الــــســـابق مـن حـــجب
ــســتــحــقــات وتــراكم مــرتــبــات

أنّي ال أنـــتــقـص من ايّ عــمل او
وظـيـفـة مـهـمـا كـانت طـبـيـعـتُـهـا
دنيا أو حقيرة في نظر البعض.

هناك مَن يتعامل أو يذكّر بأرقام
فــســاد خــيــالــيــة عــالــيــة تــصل
مبالـغُها إلى أكثر من خـمسمائة
مــلــيــار دوالر أو تــتــجــاوز هــذا
ـــفـــتــرض فـي ضــوء الـــســـقف ا
حـسابات خـافية أخـرى يجهـلها
ـــتـــتــبـع الـــبــســـيط الـــقـــار وا
الغافل. نـاهيك عن اعترافات من
مــصــادر الـــقــرار الـــتي حتــدثت
وتـتـحـدث صـراحـة عن أكـثـر من
أربــعــمــائــة مــلــيــار دوالر أو مـا
يـقاربـها مفـقودة وال أحـد يعرف
دهـالـيز مـواقع صـرفـهـا وكيـفـية
ســرقـتــهـا. أمّــا مَن فــتحَ فـاه من
اجلـــريـــئـــ فـــكـــان مـــصـــيـــره
ـشكـلـة أنّ الكلّ الـتغـيـيب. لـكن ا
مثل الـكلّ مـتـآزر في إبقـاء الـشرّ
وأدوات الـــفـــســـاد وإدامـــة هــذا
األخـــيـــر وفق مـــبـــدأ "أنتَ هص
وآني هـص واالثــنـان بــالــنص".
ّــا يـحــافظ عـلى مــتـانـة وهـذا 
الــعالقــة لــغـــايــة الــســاعــة بــ
األصـــدقــاء األعـــداء فـي مـــراكــز
ـتـسـلّـطـ عـلى رقـاب الـقـرار وا
الــشـــعب ودوائــر الــدولــة حــ
تـوحُدِهم واجتـماعِهم عـلى كلمة
واحـــدة عــنـــدمـــا يــوشك خـــطــر
االقــتــراب بــفـــضح مــصــاحلــهم
وفــســادهم أو عــنــدمــا يــحــصل
اخلالف ب الـفـاسـدين ويـجري
ـلــفـات الــتـهــديـد والــتــلـويح بــا
احملـفـوظة الـتي تـراكـمت علـيـها

األتربة منذ سنوات. 
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جــمــيل جــدًا أن يُــفــرد الــســيــد
رئـيس مـجـلس الـوزراء اجلـديـد
مصـطـفى الكـاظمـي في منـهاجه
الـوزاري مادة منـفردة ومسـتقلة
عن مـكـافـحـة الـفسـاد واإلصالح
ادة اخلـامسة). وهذا اإلداري (ا
من الدليل على حرصه في حال
صــدقت هــذه الــنـيــة لــلــتــعـامل
اجلــادّ مع هـذه اآلفــة الـتـي تُـعـدّ
من الــتـحــديــات الـكــبــيــرة الـتي
سـتـواجه بـرنـامـجه. وبـطـبـيـعـة
ـقدوره منفردًا احلال لن يكون 
أن يــزيل هـذه الـغـيـمـة الـسـوداء
الــثــقـيــلــة اجلـاثــمــة عــلى صـدر
الـــبـالد والـــتـي نـــحــــتت جــــسم
شهد اخلارطة الوطنية بسبب ا
الـسـيـاسي الـفـاسـد الـذي تـديرُه
أحـزاب السلـطة والديـنية مـنها
بــصـــورة خــاصــة. وهــذه دعــوة
لـــلــــســـادة في اجملــــلس األعـــلى
ـــكــافـــحـــة الــفـــســاد في حـــالــة
اسـتـئنـاف عـملـه الوطـنيّ بـعدم
االنــزعــاج من طــروحــات أبــنــاء
الوطن الطيب واألصالء منهم
بــصــورة خــاصــة والســيّـمــا في
هذه األيـام الـعـصـيـبـة الـصـعـبة
ـرّ بــهـا اقــتـصــاد الـبالد الــتي 
ـتــهــاوي بــســبب االنــخــفـاض ا
احلـادّ فـي أسـعــار الــنــفط الـذي
يـشـكلُ الــدخل الـقــومي الـريـعي
لــــلـــبالد ومـــا يــــعـــانـــيه أو قـــد
يــنـــتــظـــره من مـــصــيـــر صــحّي
مـجـهــول بـسـبب عــدم االمـتـثـال
الـصحـيح إلرشادات الـوقابة من
تمـثل بفايروس الوبـاء الفتـاك ا
كورونا القاتل. لـسنا هنا بصدد
فضح هـذا أو ذاك أو االنتقاص
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ّن قـدمَ من قـيــمـة هـذا أو ذاك 
عـلى ظـهـور دبـابات احملـتل أو
ّن جـــــاءت بـــــهم صـــــنـــــاديق
ــزورة إلى الـســلـطـة االقـتـراع ا
من غـيـر أهـلـيـة وال جـدارة وفي
خـلوٍّ من أيـة مـسـحة وطـنـية أو

شعور بالوالء للوطن وأهله.
كــان األمل وســيــبــقى هــدف كلّ
الـــطـــيـــبــ واحلـــريـــصـــ في
اإلصالح والبـناء والتنـمية عبر
التـصـدي للـفـاسدين وإعـادة ما
ّ نــهــبـه وســرقــتُه ّـــا  أمــكن 
وتهـريـبُه من األمـوال السـائـبة.
فــــالـــــزمـن الــــصـــــعب احلـــــالي
يـسـتـدعي تـعاونًـا مـلـمـوسًا من
ـــســاهـــمــة اجلـــمــيع مـن أجل ا
والـــعــمـل عــلى إيـــجــاد حـــلــول
ــالــيـة شــافــيــة وآنـيــة لـألزمه ا
واالقـتــصـاديــة الـراهــنـة. وهـذا
جـزء أسـاسيٌّ أيضًـا من مـطالب
ـــنـــتـــفض في وسط الـــشـــارع ا
وجـــنــوب الـــعـــراق. ونــعـــتـــقــد
جـازمـ وقــوف بـاقي مـواطـني
احملافظـات الشـماليـة والغـربية
نتفـض واللحاق مع مطـالب ا
بــهم قــريــبًــا جــًدا بــاالنــتــصــار
للمـواطنة احلقـيقية ووضع حدّ
ـنظـومة الـسيـاسية الستـهتار ا
الـقائمة عـلى حكم الـبالد بنظام
احملــاصــصــة الــتــوافــقي الــذي
يــد نــهب الــثــروة الــوطــنــيــة
وسرقـة مـستـقبـل األجيـال التي
لم تولد بعد بل ستكون  مدينة
لـدول الـعالم بـسـبب سوء إدارة
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ــنــبـر نــحن انــطالقًــا من هــذا ا
اإلعالمي الــوطــنيّ الــســمــتـقلّ
فــقـط نــريــد الــتــذكـــيــر بــنــقــاط
إضافية قـد تساهم وتساعد في
حثّ الـنيـات الطـيبـة لدى بعض
ــؤسـســات الـرقــابـيـة أعــضـاء ا
الــوطـنـيـة تـذكـيــرًا وتـشـجـيـعًـا

ليس إالّ.
هناك قوان جائرة ولصوصية
شــرّعــتــهــا األحــزاب احلــاكــمــة
ـــوازنــات لـــنـــفـــســـهـــا ضــمـن ا
الــتــشــغــيــلــيــة بــغــيــة تــمــكــ
سـطـوتـهـا بـنـهب ثـروات الـبالد
وشـــرعـــنـــتـــهـــا في غـــفـــلـــة من
ـرتـبــات اخلـيـالـيـة الـشــعب. فـا
واالمتـيـازات الـغـريـبـة الـعـالـية
لــلـــرئــاســات األربع وأصــحــاب
ّــا أنــزل الــدرجــات اخلــاصــة 
الـله بـهــا من سـلــطـان من الـتي
ليس لـها مثـيل في العالم إالّ ما
نــدر ومـــثــلـــهـــا مــا يُـــخــصّصُ
ويُـنفق أصـالً من موازنـات على
هـيـئـات خـاصـة وعـلى الـوقـف
اإلسالمـيـ وكذا الـصرف غـير
ـــــشـــــروط وغـــــيـــــر احملـــــدود ا
لإليـفادات عـمومًـا ألمور ومـهام
غـيــر مـنــتــجـة ومــا يـتــبع هـذا
وذاك من مرتـبات غيـر مشروعة
ومـــخـــصـــصـــات وامـــتـــيـــازات
سـمّـيات مـظلـوميـة وجهـادية
ونــضـالـيــة ورفـحـاويــة وكـلّـهـا
تـستـهـلك موارد الـدولـة وتنـخر
مـيزانيـتها. ونحـن اليوم أحوج
مـا نكـون الدخـار ديـنـار إضافيّ
لصـالح ميزانـية الدولة الـهزيلة
الـــتي تـــهـــاوت بـــفــعـل هـــبــوط
ـيًـا واعـتـمـاد أسـعـار الـنـفط عـا
ــورد حــكــومـــاتــنــا عــلى هــذا ا
الــريـــعي ولم تـــتــمـــكن من ســدّ

ــنــافــذ الــثــغــرات األخـــرى في ا
كن أن تساهم احلدودية الـتي 
ـــوارد إضـــافـــيــة مـــهـــمــة إلى
ميزانية الدولة في حالة سيطرة
أجــهـــزة الــدولــة عـــلى إدارتــهــا
وخـضـوعـهـا لـسـلـطـة احلـكـومـة
بـدالً من تـركـهــا سـائـبـة بـأيـادي
ميـلـيشـيات أحـزاب الـسلـطة في
شمـال الـوطن ووسـطه وجـنوبه
ّـا يُــؤسف له عــلى الــســواء. و
ـان الــعـراقي عـدم تــنـفــيـذ الـبــر
لــوعـوده بــإيــقــاف مـهــزلــة هـذه
االمــتـيــازات والــتــخـصــيــصـات
والنفقات غير الضرورية إضافة
للـتـشـريـعات غـيـر الـعـادلـة التي
كــان قــد ســنّــهـا نــواب الــشــعب
ظــلــمًـا وإجــحــافًـا لــصــالح فــئـة
ــنـافع االجــتـمــاعـيـة أصــحـاب ا
اخلـيالـي من جـيوش صـناديق
االقــتـراع غـيــر الـشـريــفـة. فـكـان
ـان سـاخـنًـا حتـرّك رئـاسـة الـبـر
حـــيـــنـــذاك ســـخـــونـــة الـــشــارع
نتفض. وما أن هدأت الزوبعة ا
حــتى  ركن كل تــلك الــقـرارات
اإلصالحـيـة الـتي تـبـجـحـت بـها
ـان جـانـبًـا ولم يتمّ رئـاسـة البـر

تفعيلُها أو تنفيذُها.
كــمـا ال نـنــسى أن نـذكّـر بـأدوات
فــسـاد غـيــرهـا تـتـمــثل بـظـاهـرة
ابتزاز أرباب الشركات واألعمال
من أجل تــســهــيل مــتــابــعـاتــهم
ألعــــمـــالـــهم في دوائـــر الـــدولـــة
والـــوزارات اإلقـــطـــاعـــيــة الـــتي
تـخـضع في مـجـملـهـا لـلـرشاوى
ولـفـسـاد اجلـهـات الـتي تـهـيـمن
عــــــلى هــــــذه الـــــوزارة أو تــــــلك
ـــؤســســة. ومــا يـــتــبع ذلك من ا
ـواطــنـ الـبـسـطـاء اسـتـغالل ا
لــدى وقــوعــهم ضــحــايــا فــسـاد
وظف غير الوطني الذي يضع ا
كل العراقيل بـهدف إعاقة إجناز
ـــشـــروع في أحـــيــان ـــطـــلب ا ا

كثيرة.
ـوظف الــفـاسـد لم  ومــثل هـذا ا
يــكن لـه أن يــتــصــرف وفق هــذا
األسلوب لو لم يـجد مَن يشجعه
ويــدعـــمـه مـــثـــاالً ســـيـــئًـــا أمــام
بـاصريه وسـمعًـا بأذنـيه وقراءة
لفـضائح تـرد هنـا وهنـاك. فهذه
جمـيعًـا جـزء من أشكـال الفـساد
ــتـــابــعــة أيــضـــأ وبــانـــتــظـــار ا

الحقة واحملاسبة. وا
أخـــيــــرًا إذ نـــشـــدّ عــــلى أيـــدي
اجلــهــات الـرقــابــيــة الـرصــيــنـة
ـواطـنـة والــوطـنـيـة ــؤمـنـة بــا ا
بالـقصـاص من كلّ ظـاهرة تـنبع
مــنــهــا رائــحــة فــسـاد نــتــرجى
الـــكـــثـــيـــر مـن اجملـــلس األعـــلى
كـافحة الـفسـاد مدعـوًما بـرغبة
رئـــيس الــوزراء اجلـــديــد حــ
وقــوف اجلـمــيع فـعالً فـي خـانـة
ــــواطـن وبــــجـــــانب الــــوطـن وا
ـنـتـفض ضـدّ مـطـالب الـشـعـب ا
الــفــســاد وظــلـم الــفــاســدين من
ســـاســــة الـــصــــدفـــة والــــذيـــول
كـنها أن . فـالبالد ال  احملـترف
تنـهض وتُبنى إالّ بالـقضاء على
اشــكــال الـفــســاد وأنـواع الــشـرّ
ــســـتــشــري بـــســبب الـــنــظــام ا
الـــســـيـــاسـي الـــفـــاشل وإيـــداع
فسدين في األرض الفاسدين وا
ــوقع الــذي يــســتــحــقــونه في ا
لــنـيل مـا يــنـتـظـرهـم من مـصـيـر
مـحــتـوم. فــعـلـى نـفــسـهــا جـنت

براقش!

كـانت جريدة الـصباح الـرسمية
الـعـراقـية قـد نـشـرت في عـددها
لـيوم األربـعاء  29 كانـون ثاني
 2020 ما مفادُه بأن "تقديرات
كافحـة الفساد اجمللس األعـلى 
ـهربة نهـوبة ا لقيـمة األمـوال ا
ــوازنــات من الــعــراق تــوازي ا
االسـتـثــمـاريـة الــتي أُقـرت مـنـذ
عـــام  2003وحــــتى اآلن". وقـــد
يفـيدنـا اخملتـصون بـاألرقام عن
ــبـالغ الــتـقــديـريـة قـيــمـة هـذه ا
ـكّــا في الـكـوالـيس وغـيـرهـا 
لـيس كــمــعـلــومـة عــامـة عــابـرة
فــحـسب بل لـتــكـون من وثـائق
اجلهـات العـدليـة النـزيهـة التي
ـــلف ـــتـــابـــعـــة هــذا ا تـــقـــبل 
الشائك بالرغم من عدم وثوقنا
جـــزئـــيًــا بـــصـــدقـــيـــة اجلـــهــاز
الـقضـائي الـقائم حـالـيًا بـسبب
ــجــاراتـه ألحـزاب اعــتــقــادنــا 
السلـطة ومحـاباتـها لكـون نفر
من عـائــلـته يُـعـدّون من األتـبـاع
واجملالس لـعدد من الفاسدين
في الـسلـطة. لذا ال نـعوّل كـثيرًا
وتـمـامًـا عـلى األجـهـزة الـعـدلـية
والــقــضـــائــيــة احلـــالــيــة وايــة
أجهـزة رقابيـة أخرى في الوقت
الراهن بسـبب تشابك األحداث
وتداخل العالقـات ما طبع هذه
األخـيرة بصـفة اجملـاراة للواقع
حـتى انـقـشـاع الـظـروف وتـبدّل
الـوجوه والـشخـوص. ما دعـانا
ـــوضــوع لــلـــتـــذكــيـــر وإثــارة ا
مجددًا ما بدا للمواطن العراقي
وغـيــره عن اسـتــعـداد مــكـنـون
مشوبٍ باحلذر من جانب سابع
رئــــــيس جملــــــلس الــــــوزراء في
الـعـراق بـعـد الــغـزو األمـريـكي
ـلف الـشائك لفـتح أوراق هـذا ا
ضـمن مـنهـاجه الوزاري لـكونه
ـــــواضــــيع الـــــســــاخــــنــــة من ا
ـهـمَـلة من ـسـكـوت عنـهـا بل ا ا
قـــــبل مَـن ســـــبـــــقه عـــــلـى هــــذا

نصب. ا
قـد يكون مـا نسمـعه ونقرأه عن
أرقـام الفسـاد اخليالـية "صادمًا
جـدّا" لـكنه في نـظـر شرائح من
أربــــاب الـــطـــبــــقـــة الــــفـــاســـدة
وأتــبـاعــهـا يــدخل ضـمن خــانـة
"الـــعــادي جــدّا". فـــحــيث كــانت
صـفة الـفساد والـسرقـة والنهب
والـــقـــتـل حـــرامًـــا فـي الـــعـــرف
االجـتمـاعي الـعـراقي "الـعربي"
أصــبــحت في ظلّ نــظــام احلـكم
بـعد  ?2003نـوعًـا من التـفـاخر
والـشـيم اجملـتمـعـيـة لنـفـر ضالّ
ارتضى لـنفسه االنـخراط ضمن
منـظومـة الفـساد الـتي حتكـمها
أحــزاب الـــســلـــطــة والســـيّــمــا
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نامة ا

كثـر فى اآلونة األخـيرة احلديث
عن ترشـيح هـذا الـقطـر الـعربى
ـــــــــشـــــــــرق أو فى أو ذاك فـى ا
ـغـرب لـقـيـادة األمـة الـعـربـيـة ا
وإخــراجــهـا من حــالــة الـتــمـزق
والـضـياع الـذى تـعيـشه حـالـيا.
لـكن أسـبــاب ذلك الـتـرشـيح هى
إمــا وهــمـــيــة وإمــا انـــتــهــازيــة

ظرفية.
ذلك أن احلــديث فـى مــوجــبــات
ذلك الـتـرشيح يـتجـنب اخلوض
فى طـبـيـعــة وأسس ومـنـهـجـيـة
شـروع القـومى الذى سـيلـتزم ا
بـحـمـله والـنضـال من أجـله ذلك
الـقـطر الـعـربـى الـذى سيـتـنـطع
لقيادة األمـة. إن على ذلك القطر
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تـنـاولت الـعـديد من الـدراسـات والـكتب 
ـعــاصـر وفــيـمــا يـخص تــاريخ الـعــرب ا
نـكسـة حزيران /يـونيو  1967بـالتـحديد
ــصــادر تــنـــاولــتــهــا ايــضــاً مـــخــتــلف ا
ـراجع الـشـرقـيـة الـعربـيـة واالجـنـبـية وا
ُسترّسل . الـغربية .نحاول طرح مـقالنا ا
ان مـن يقـف في وجه الـتـاريخ سـيـتحـطم
حـتـماً ومن يُـغـير احلـقـائق البـد يومـا ما
سـتـنـكشف اخلـبـايـا  اجلمـيع يـعـرف ما
حـدث في  5حـزيـران / يونـيـو  والزال ما
هـو مخـفي من االمور  والـتاريخ حتـكمه
االدلــة والــوقــائـع الــوثــائق ولم تُــكــشف
جـميع الـوثائق ويـقال أنّ الـوثائق لـديها
فـترة زمنيـة  ليتم الكشف عـنها وتصبح
مـتاحـة لـلجـميع وريـثمـا يتم الـكشف عن
مــا كــانّ مــخــفي او مــجــهــول عــلى االقل

يصبح لكل حادث حديث .
اكـثـر من نصف قـرن على الـنكـسة واكـثر
كن ان من جـيل جـاء بـعـد الـنـكـسـة وال 
ْـر5حــزيـران/يـونـيـو دون ان يـروى مـا
جــرى وكــيف كــان وقع هــذه االيــام بــعـد
سـنـوات من االستـقالل والـتـحرر ونـشوة
الـــســـعــــادة الـــتي ارتـــســـمـت في مالمح
االنـســان الـعـربي حـيـنـذاك . فـكـانت تـلك
ة  –نـكسة لكل ؤ الـلحظات من النكسة ا
مــواطن في كل بـيت عــلى امـتـداد الـوطن

العربي . 
بـدءاً من عبارة في كتاب سـنوات الغليان
لألسـتاذ مـحمـد حسنـ هيـكل  تقول : "
كل حــرب في الـتــاريخ بـقــيـة مُـعــلـقـة من
حـرب سـبـقـتهـا  والـنـتـائج الـتي انـتهت
الـيـهـا مـعركـة الـسـويس سـنة  1956هي
ـــــــــــــــــعـركة بـذاتـهـا مـقـدمـات االعـداد 

سيناء سنة   "1967. 
ـعـاصر ونـقالً عـن كـتـاب تـاريخ الـعـرب ا
ؤلفهِ د. محمد علي القوزي  1999
ص " :269حـقـقت مـصـر في ثـورتـها من
عام  1952وحتى  1967تـقدماً هائالً في
مــشــاريـعــهــا االنـتــاجــيـة ولــكن االنــفـاق
الـــهــائل عــلى اغـــراض الــدفــاع واعــبــاء
ـصـري في الـيـمن  بـاإلضـافـة اجلـيـش ا

ـــتــواصل الـى عــمل الـــدول الــغـــربـــيــة ا
لإلطـاحـة بـحكـم جمـال عـبدالـنـاصـر ففي
وقع اشتباك على 1967نيسان/ابريل 7
احلـدود السـورية االسـرائيـليـة  واعلنت
ـتــحـدة مــصـر اجلــمـهــوريـة الــعــربـيــة ا
وقـوفها الى جانب سوريـا مهددة بالقيام
ــقــابل طــلب بــعـــمــلــيــات كــبــيــرة  وبـــا
عـبـدالـنـاصر سـحب الـقـوات الـدولـية من
مــضـيـق تـيــران ومـنع مــرور الــسـفن في
ـا جــعل مــيــنــاء ايالت اإلســرائــيـلـي  
امـريـكـا وبـريـطـانيـا تـعـتـبـران الـتـصرف
ـصـري مضـاد للـمصـالح اإلسرائـيلـية  ا
وطــلـبت فك احلـصـار عـن مـضـيق تـيـران
وحتــرك االســطــول الــســادس االمــريــكي
ساعدة اسرائيل .. " انتهى االقتباس . 
ولـلـتـفـصيل عن الـضـربـة اجلـوية االولى
يـذكر السيـد اللواء الركن الـدكتور علوان
حـســون الـعـبـوسي قـائـد الـقـوة اجلـويـة
العراقية االسبق ما يأتي : " وصلّ العدو
صـرية عـلى شكل إلى الـقواعـد اجلويـة ا
مـوجـات مـتـتـالـيـة في تـشـكـيـالت  رفوف
جـوية  كان الرف يقوم بعمل 3- 4هـجمة
Attakes   ثانية 30-20متتالية بفاصل
بـ كل طـائرة وأخـرى  وكـانت أسـبقـية
ـدارج الــهــجـوم  تــدمــيــر عـقــد تــقــاطع ا
الـرئـيـسيـة عـدا قاعـدة  الـعـريش الذي لم
ـدرج لـكي يـتم  اسـتـخدامه يـتم تـدمـيـر ا
بـعد االستـيالء عليه  وقـد  استخدامه
فــعالً مـنــذ الـســابع من حــزيـران يــونـيـو
بـواسطة الطـائرات اإلسرائيـلية  ثم تلي
ذلك مـهـاجـمـة الـطائـرات اجلـاثـمـة بـقرب
ــدرج كــحـاالت اســتـعــداد قــصـوى . ثم ا
مـهاجمة وتدمير باقي الطائرات و ذلك
الـتـركـيـز في الـضـربـة اجلـويـة الـشـامـلـة
االولـى والـــتي اســـتـــغـــرقت حـــوالي 75
دقـيقة ثم تكـرر نفس التركـيز في الضربة
اجلــويـة  الـشـامـلـة الــثـانـيـة إضـافـة إلى
وجودة بالقواعد عدات الفنية ا تـدمير ا
ـــطــارات - ويـــضــيـف - كــمـــا لــوحظّ وا
تــنـوع الـطـائـرات الـتـي كـانت تـهـاجم كل
مـطار والتنسيق غير العادي بينها أثناء

الــهــجــوم من اجتــاهــات مــخــتــلــفــة ولم
يــســتـخــدم الــعـدو اإلســرائــيـلـي مـظالت
هـاجمة إال فوق جـوية حلمايـة طائراته ا
قـــاعـــدة بــــني ســـويف اجلـــويـــة وغـــرب
الـقـاهرة. وفى الـضربـة اجلـوية الـشامـلة
الـثـانيـة  فوق بـعض مطـارات سيـناء ألن
ـهــاجـمــة كـانت ذات كــفـاءة الــطـائــرات ا
مــــحـــدودة مـــثل األورجــــان  والـــفـــوجـــا
مـاجـيـستـر وهي طـائرات تـدريب اسـاساً
أمـا عـودة طائـرات الضـربة اجلـوية الى
اسـرائيل كان فوق  سيناء لكونه الطريق
األقـــصــر مــســافــة واألقـل خــطــورة عــلى
الطائرات اإلسرائيلية الن سيناء بالكامل
لـم تـكن مــغـطــاة بــأي صـواريخ مــضـادة
لـلـطائـرات. وبهـذا تـمت الضـربة اجلـوية
الـــشــامـــلــة األولى والـــثــانــيـــة وجنــحت
إسـرائـيل فـيـهـمـا تـدمـيـر مـعـظم طـائرات
وقـواعـد  ومطـارات مـصر خالل سـاعـت
رة األولى في ونـصف. وكانت هـذه هي ا
تـــاريـخ احلـــروب الـــتي حتــــسم فـــيـــهـــا

عركة ... الطائرات نتيجة ا
ثـم حتـول الــعـدو اإلســرائـيــلي بــعـد ذلك
طـوال يـوم  5يـونـيو 1967إلـى مهـاجـمة
مــحـطــات الـرادار وكــتـائـــب الــصـواريخ
أرض/جــو بـــتــشــكــيالت صــغــيــرة 4-2
طـائرة . وتكرر ذلك في األيام الـتالية بعد
الـسـيـطـرة اجلـوية الـتـامـة الـتي حتـققت
إلسـرائيل مع تخصيص اجلزء األكبر من
ــهــاجــمــة الــقــوات الــبــريـة الــطــائــرات 
ُـنـسحـبـة في سـيـنـاء إضـافة ـصـريـة ا ا
ـطارات إلى مـهـاجـمـة بعـض القـواعـد وا

بصورة متفرقة ". انتهى االقتباس . 
اسـتـيـقـظت مـصـر في صـبـيـحة 5يـونـيـو
عــلى هـجــوم مـؤلم  الــكُل يـســأل مـا هـو
الـسبب سياسي ام عسكري ام شيء اخر
وقــبل اخلـوض بــالـتـفــاصـيل الــسـبــبـيـة
يـالحظ الــــقــــار انه امــــام كــــثــــيــــر من
ـــتــنــاقــضـــات في قــضــيـــة من اصــعب ا
الـقضايا كحدث نكسة 5يونيو  وهذا ما
لـوحظ عـلـيه ايضـا من اطالعـنا الـبـسيط
عــلى بـعض مـا كـتب عـن تـلك الـفـتـرة من
شـخـوص احلدث ورواد كـتـابة الـتاريخ 
لــكـن اجلــمــيع يــتـــفق عــلى أنّ مــا حــدث
نكسة بكل ما حتمل الكلمة من معنى ?? .
نظار العربي :   وبإيجاز نطرح رؤية با
ان نــكــسـة حــزيــران/يـونــيـو 1967 -
ــبـاراة او جـولـة كــانت جـزءا من شـوط ا
ان جـاز التـعبـير حُسـمت لصـالح الطرف

عادي في البداية فقط .  ا
ـو الـتـحـرر ُـحـاربـة   كـانـت بـدايـة  -
الـعربي او ايـقاف تمـدده متـمثالً بنـظرية
الـقـوميـة الـعـربيـة الـتي حقـقت جنـاحات
واسـعـة على ارض الـوطن العـربي حتمل
مـــعــــهـــا ريـــاح االســـتــــقالل والـــعـــدالـــة
ختلف االجـتماعية والنمـو االقتصادي 

اشكاله وتطور التعليم . 
الـغـايـة اخملـفـيـة مـن مـا وراء احلرب -
هـي تدمـيـر وقـتل ورهـائـن اسرى وتـفـكك
اجــتـمـاعي واقـتـصــادي يـلـحق بـالـطـرف
االخــــر او اخلــــاســـر وحتــــطـــيـم الـــروح
صري واطن ا ـعنوية الـتي اكتسبـها ا ا
خــصـوصــاً والـعــربي عـمــومـاً . اذن كـان
الـهـدف من النـكـسة هـو سحـب الثـقة من
عنويات بأمل مُشرق الـنفوس وحتطيم ا
ساحة يـنتظر االنسان على امتداد هذه ا

من االرض .
يـحـدث دائـمـا مـا يُـعـرف عـدم تـقـدير -
مــوقف لــتــداخل الــقــرارات الـســيــاســيـة
والـعـسكـرية مـعاً احـيـاناً بـالرغم من دور
جـهاز اخملابرات العامـة الذي كان مُشرفًا

وحـددت موعد الهجـوم قبل ايام على حد
وصف البعض.

ـــعــركــة ان الـــرابح االســـاسي من ا  -
لـــيــست اســـرائــيل  –نـــعم  –عـــلى ارض
الـوقـع هي الـتي كـسـبت  لـكن بـتـفـحص
من يــقف خـلـفـهـا ومـا طـبـيـعـة الـعالقـات
الـدولـية الـقائـمة فـي تلك الـفتـرة وصراع
احلــرب الـبــاردة عـلى احملـك كـمــا يـقـال 
ـتـحـدة بـ ثــنـائيّ الـقـطـبـيـة الـواليـات ا
االمـريكـية واالحتـاد السـوفيتي  –سـابقا
ـومة اسرائيل فـأمريكـا داعم مستـمر لد
الى يــومـنـا هـذا  امـا الــسـوفـيت  فـبـعـد
نـهاية ستال واقالة خروتشوف ومجيئ
لــيـونــيـد بــريـجــنــيف واتـبــاعه سـيــاسـة
جـديـدة . فـقد اصـبح االحتـاد السـوفـيتي
صـر بعـد نكـستـها سـنة 1967 مـسانـداً 
ـخـتـلف اجملـاالت . لكن واخـذ يـدعـمـهـا 
ـكن الـقـول ان الـسوفـيت سـبـباً من هل 
اســــبــــاب الـــــنــــكــــســــة بــــشـــــكل غــــيــــر
مـبـاشــرسـيـاسـيـاً وعـسـكـريـاً بـالـرغم من
ادانـتـهم اسرائـيل  لكـنـهم أي السـوفيت
ـنــطـقـة حــقـقـوا تــواجـد اســتـراتـيــجي 
الـــــشـــــرق االوسط اكـــــثـــــر من ذي قـــــبل
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االخــتالف واالتــفــاق في الـســيــاسـة -
الــعـربــيـة  فـقُــبـيل الــنـكــسـة كــان هـنـاك
ــقـابل اخــتالف بــ مـصــر واالردن  وبـا
تــنـسـيق كـبـيـر مـع سـوريـا وبـعـد سـحب
قــوات الــطـوار الــدولــيـة اواخــر مــايـو
الحظ 1967 بطلب من قيادة مصر وا
انــهـا غـادرت فــوراً !  واغُـلــقت مـضـايق
الحـة االسرائـيـليـة وحتول تـيـران امام ا
االردن الـى موقف اخر بـالتحـالف مُجددا
مـع مــصــر  حــتى ان الــقــوات االردنــيــة

صرية . وضّعت حتت القيادة ا
مـسـألـة الـضـربـة اجلـويـة االولى في -
عركة لصالح الـسياق العسكري تُحسم ا
ُـهـاجم  لم تـبـادر قـيـادة مـصر الـطـرف ا
في الـهـجـوم لـكي ال يفـسح اجملـال بـأنـها
دولـــة مُــــعـــتـــديـــة من وجــــهـــة نـــظـــرنـــا
ـتـواضـعـة وان كـلّـفـهـا الـشيء الـكـثـيـر. ا
خــاصــةٍ وكــان هــنــاك اجــتـمــاع مــهم في
قـاعدة ابو صويرة العسكرية ب القيادة
عـركة في الـسـياسـية والـطـيارين قـبـيل ا
يونيو لتدارك االمور. 5
ـبـاغـتـة االسـرائـيـلـيـة  في عـنــصـر ا -
الــضـربـة اجلــويـة من الــغـرب ولـيس من
الـشـرق وهنـاك بعض الـتـسريـبات تـثبت
بــوصــول اخــبــار الــضــربــة اجلـويــة عن
طـــريق االشـــارة اشــارة عـــجــلـــون الــتي
ارسـلـهـا الفـريق مـحـمـد فوزي من االردن
الى الـقيـادة العـامة في الـقاهـرة  وهناك

عدة اراء بخصوص هذه االشارة ? 
ـوقف الـسـيـاسـي الداخـلـي ألقـطار ا -
صر : " يرى الكاتب ـواجهة  بالنسبة  ا
الـصحفي العربي عبدالله امام  ان مراكز
ـوقف الـداخلي  لم الـقـوة تُـهيْـمن عـلى ا
يـستـطيع عبـدالنـاصر التـخلص مـنها اال
بـعـد النـكسـة  وعنـدمـا اراد عبـدالنـاصر
ان يُــغــيـر بــعض الــقـيــادات الـعــلــيـا عن
ـشـير طـريق مـجـلس الرئـاسـة اعـترض ا
عـــامـــر وقـــدم اســـتــــقـــالـــته الى جـــمـــال
عـبدالـناصـر واختـفى في مرسـى مطروح
ــشــيـر وفـي الـوقت الــذي اخــتــفى فــيه ا
كـــانت كـل الــقـــيـــادات تـــضـــغط من اجل
عـودته حـتى استـطاع صالح نـصر مـدير
اخملـابرات ان يعـثر عليه  ولم يُـنفذ قرار
مـجـلس الـرئاسـة وظـلّت القـيـادات حتتل
مـواقـعـهـا حـتى نـكـسة  ? 1967مـقـتـبس

عن مـجـلـة روز الـيـوسف  مـصـر  الـعدد
وعلى  .13ص ?13/6/1977في 2557
صـعــيـد اخـر  الـذين يـهـاجـمـون الـزعـيم
جـمـال عـبـدالنـاصـر مُـنطـلـقـ من تـضرر
مـصـاحلهم بـعد ثـورة يولـيو  1952ومن
االجنـازات اجلبّـارة التي حقـقتهـا الثورة
ـو عــلى مـخــتـلف الـصــعـد من تــطـور و
وقـرارات عـادلـة  مُـسـتـغـل شـيء اسمه
الـنـظـام  ونـحن نـقـول "ان الـنـظـام شيء
وجـمـال عـبـدالـنـاصـر شيء اخـر" فـقـيادة
الــرئـيس الــراحل ال غـبـار عــلـيــهـا وحُـبه
لـوطنه وامـته ال شك فيهـا . ولكن للـنظام
اخــطـاء كــأي نـظــام اخـر آنــذاك حـتى ان
ـصرية صـالح نصر  –مـدير اخملـابرات ا
ـكن ان يـدعي احد لـعـشـرة سنـوات وال 
انه يـحابي عبدالناصر  وخاصة بعد ان
ـا في حــكم عـلـيه بـأطــول حـكم سـجن ر
الـعالم كـله  فقـد حكم بـالسـجن عليه 45
عـامـا .. قال في حـوار مـكتـوب لـلصـحفي
عـــبـــدالــــله امـــام  بـــهـــذا الـــصـــدد : " ان
ـارس عـبــدالـنـاصـر نـظـيف الـيـد وكـان 
احلــكـم من مــكــتب بــيـــته  حــتى انه في
ـرات  –دخـل فـنــدق شـبـرد ألول احــدى ا
مـــرّة فـي حـــيـــاته يــــوم اقـــيم احـــتـــفـــال
السـتقبال االسقف مـكاريوس فيه  ونظر
الـى نهر النيل من روف الفندق وقال : لم
يــقل لـي احـد أنّ الــقــاهــرة فــيــهـا امــاكن
جـميلة بهذا الشكل  –ويـضيف نصر- لم
يـكن جمـال عبدالـناصر سـاعياً الى مُـتعة
او لــذّة ولـكـنه كـان يـجــدهـا في الـبـسـمـة
اليــ  وكــان عـــنــدمــا تــعـــلــوّ شــفـــاه ا
يـــرصـــدهــا حـــتى فـي مالبس الـــنــاس ..
عـندما يراها جديدة  ونظيفة  وزاهية "
انـتهى . واثبتت االيـام فيما بعـد النكسة
ومُــحـاســبـة مـن ارتـكب فــعل الـتــقـصــيـر
الـعمّد الـذي ترافق مع مـظاهرات شـعبية
صـر واضرابات لـعُمـال معـامل حلـوان 
طـالبـيــة جــامــعــيــة ســنـة 1968تُــطــالب
بـتشديد العقوبـة على من قام بهذا الفعل
الـنـكسـة واسـتـجابـة الـقيـادة الـسيـاسـية
ــتــطــلــبــات اجلــمــاهــيــر في حــيــنــهــا 
ومـتـوجـسـة بـالـوقت ذاته من قـد تـتـشكل
ّن يُــعــرفــون ــتــاعب من قــبل  بــعـض ا
ـسـلـمـ ومـتـضـرري الـثورة بـاإلخـوان ا
ـسـاعــدة االجـهـزة اخملــابـراتـيـة مــعـاً و
االجــنـبــيـة الـتي قــد تـدعم هــذه اجلـهـات
وتُـعـزز وجودهـا داخل مصـر  لكن تـيّقن
ـــصــريـــة ودورهــا االجـــهــزة االمـــنـــيــة ا
الــوطــنـي والــقــومي في الــتــصــدي لــهــا
ـخـتـلف اشـكـالـهـا واسـالـيـبهـا في تـلك
الـــفــتـــرة . ومن احلــوادث االخـــرى عــلى
ـثـال مـا ذكره الـسـيـد احـمـد ابو سـبـيل ا
الـغـيط وزيـر خـارجـيـة جـمـهـوريـة مـصـر
الــعـربـيـة االسـبق فـي كـتـابه شـهـادتي –
ـصـريـة  صص الــسـيـاسـة اخلـارجــيـة ا
1967فقد جاء نشوب حرب  " : 59-62
ومـا زلت في ادارة الـصحـافة بـالوزارة ..
تـــمــكــنت مـن االطالع عــلى الــكـــثــيــر من
الــــوثــــائـق والــــنــــشــــرات والــــدراســــات
الــصـحــفـيــة عن هـذه احلــرب وابـعــادهـا
..وكــنـت اعــدهــا في نــشــرات مع زمالئي
بــاإلدارة  لـلــتـوزيع عــلى بــقـيــة اعـضـاء
ــا قـرأته او الــوزارة  واخــذت احتـدث 
ـا كونته مـن معلومـات عن هذه احلرب
ة  1967تـفـوق أي .. كـانـت صـدمـة هـز
شـيء شهدته في حياتي حتى هذا احل

.. ويـضيف ايضاً  وقع بـالقاهرة حدث 
إذ قُـــبضَ عــلـى عــدد كـــبــيــر مـن ضــبــاط
ــصــري بــتــهــمــة اتــصـاالتــهم اجلــيش ا
بـحزب البعث العراقي وإعدادهم مؤامرة

لـلـتخـلص من جـمال عـبدالـنـاصر بـسبب
ة يونيو  " 1967. انتهى االقتباس هز
. ونـظـريـة داخـلـيـة اخـرى حاولـت بعض
سؤول االوسـاط تسويقهـا داخلياً  من ا
ـاذا لم  نـنـتصـر .. ونـقول عن الـنـكـسة و
سؤولـية فالكُل شركاء ان من يـتكلم عن ا
ــعــروف دائــمـاً انه فـي ادارة الـوطن  وا
عــنـــدمــا تــقع مُــشـــكــلــة او حــدث يــضّــر
ــصـلـحـة الـوطن يـتــخـلى الـشـركـاء عن
مـواقعـهم والـكل يُلـقيّ بالـلوْم عـلى االخر
اال مـــــا نــــدّر وفي بـــــعض احلــــاالت  أنّ
الــرئـيـس جـمــال عـبــدالـنــاصــر أعـلنَّ في
خــطـاب مُـتـلـفــز في حـيـنـهــا انه يـتـحـمل
ـسـؤوليـة كامـلـةً  ليـقطـع الطـريق على ا
االخـرين الذين تنصلـوا عن مسؤولياتهم
ـواقف الـصـعـبــة حـقـيـقـتـهم ? واثـبــتت ا
ــصـري في ولــنــا وقــفـة مـع االقـتــصــاد ا
حـــيــنـــهــا واصـــابــته بـــالــعـــجــز اواسط
ــاضي بـسـبب الــسـتـيـنــيـات من الـقـرن ا
حـــرب الــيـــمن واالنـــفــاق احلـــربي الــتي
تـطلـبت جمـيعـها رؤوس امـوال  ففـقدان
ئـة مـليـون جـنيه من دخـل القـناة مـصـر 
ومـا يعـادله من الـسيـاحة والـبتـرول بعد
الــنـكــسـة بــاإلضـافــة الى ازمـة احلــبـوب
الــقـمح شـكلّ صــعـوبـات مـاديــة خـطـيـرة
وضــائــقـة حــاول ان يــسـتــغــلـهــا الــعـدو
لـلضغط على قيادة مـصر لتقد تنازالت
امـــا  ســـوريـــا فـــكــانـت االنــقـالبــات -
تناقضة واقف ا الـعسكرية تتجاذبها وا
تـعـتـري سيـاسـتـهـا وكان اقـتـصـادها في
ركـود حيث كانت تشتـري من العالم اكثر
ــا تُــصـدر او تــنــتج وعــجـز كــبــيـر في
مـيزان مـدفوعـاتهـا كان سـبب من اسباب
نـكـستـها وضـياع اراضي اجلـوالن بدون
قـتال تقريبا ونـقالً عن كتيب بعنوان الى
ايـن يــســيـــر الــنــظـــام الــســوري  وزارة
االعالم الــعـراقــيـة  مــنـشــورات مـديــريـة
االعـالم الــــعــــامــــة  ط 1977  1ص: 7 
كـانت مـزايدات الـنظـام الـسوري بـقضـية
الـتصدي للـكيان الصهـيوني والكفاح من
اجل الـتحرير جـزءا من مسيرة الـتضليل
والــذي كــان له الــدور في دفـع مـصــر في
حرب  1967دون حتضير جدي  انتهى .
لكن الدور السوري اصبح اكثر جدية مع
تــغــيــر الــنــظــام احلــاكم ومــجــيـئ حـرب
اكــتــوبــر   1973بــالـــتــعــاون مع بــقــيــة
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بـالنـسبـة إلسرائـيل كانت تـعاني من -
ضـائقة اقتـصادية داخليـة ايضاً فوجدت
مُـتنـفسـها الـوحيـد هو احلـرب واالعتداء
قابل تُـشير بعض عـلى االخرين . لكن بـا
الـوثـائق الـعـربـيـة فـي ايـلـول/ سـبـتـمـبر
ان اسرائيل قد انتعشت " : 1967
اآلمــال فـيــهـا بـشــكل ال مـثــيل له من قـبل
وانـقـلب الـشـعـور باالخـتـنـاق الى شـعور

بــالـنـشـوّة والـغــرور والـتـفـوق وازدهـرت
احالم اإلسـرائـيلـيـ امام انـهـيار الـعرب
الـسريع بـإمكانـية حتـقيق حـلمهـا القد
بــإقــامـة دولــة اسـرائــيل من الــفـرات الى
الـنـيل  إذ لم تـكن ردود االفـعـال الـدولـية
سـتـوى هـذا احلـدث بـفضل ـيـة  والـعـا
الدعاية االسرائيلية الواسعة وسيطرتها
عـــلى مـــفـــاصل االعالم واالقـــتـــصــاد في
ـقـاومة الـعـربـية الـغـرب وكـذلك بـضآلـة ا
وتـدني ردّ الـفـعل الـعـربي وتـردد االحتاد

السوفيتي وعالقاتهم بإسرائيل ".
كــذلك كـان الـنــمـوذج الـعــسـكـري في -
قـيـادة بـعض االقـطـار الـعـربـيـة  الـسـائـد
حــيــنــذاك  اعــطى دفــعــة ايــجــابــيــة في
انـضـبـاط الـشـعوب وتـقـدمـهـا وان كان ال
يــخــلـــو من بــعض االخــطــاء وهــو شيء
طــبـيــعي ألنّ االنــسـان يُــصــيب ويـخــطـأ
بـطبعه  والِـعبرّة فـيمن يُصـحح االخطاء
. مـــا نــريــد ذكـــرهُ هــنــا  الـى ان جــمــيع
ـواجــهـة مع االقــطـار الــعـربــيـة او دول ا
ا اسـرائـيل كـانـت قـيـاداتـهـا عـسـكـريـة 
فـيهـا اسرائـيل  اسهم بـالتـحدي واعالن
ُشـكلـة االساسيـة تكمُن ـواجهـة  لكن ا ا
في الــكــيـان الــصـهــيـونـي- االسـرائــيـلي
وعــدوانه واحــتالله  لألراضي الــعـربــيـة
ة والتي ؤ ناسبة ا آنذاك .   وفي هذه ا
فـرح لـهـا االعداء  ال يـسـعنـا اال ان نـذكر
الـدور البطولي للجيوش العربية واقطار
ـصـري في ـواجـهـة وخـاصـةً اجلـيش ا ا
حــرب االســتــنــزاف 1967- 1970وكــمــا
ـؤرخ الــكــبـيــر عـاصم يــرى الــدكـتــور وا
الـــدســوقي : " إنّ هـــذه احلــرب اجــهــدت
اسـرائيل واضطرتهـا الى استدعاء قوات
االحـــتــيــاط االمـــر الــذي اثــر ســـلــبــاً في

مختلف اجملاالت بإسرائيل " . انتهى. 
وفي الــشـأن ذاته يــذكـر الـسـيــد صـبـحي
نــاظـم تــوفــيق عـــمــيــد ركن مـــتــقــاعــد –
دكــتـوراه بــالـتـاريخ الــعـســكـري  عن مـا
اطــلّع عـلـيـه في تـلك االيـام قــائالً : " كُـنـا
طعم كلية االركان نـتناول طعام الغـذاء 
عــنــدمـا صــاح احــدهم أن حـربــاً جــديـدة
تـبدو أنهـا اندلعت بـ العرب والـيهود 
قــدرنـاهــا في أولى ســاعـاتــهـا نــوعـاً من
ـــدافع والـــطـــائـــرات االشـــتـــبـــاكـــات بـــا
والــرشــاشـات  والــتي تــنـــدلع بــ هـذا
وذاك فـي احــيــــــــــــــــان كـــثـــــيــرة وسط
عــاميّ 1969-  1970 وخــصــوصــاً قـبل
االتفاق على قبول مشروع روجرز  وذلك
فـي خروقات مـوضعيّة  –خـنادقـية لوقف
إطالق الــنــار  أطـلــقّــــــت عـلــيـهــا حـرب
االسـتنزاف " انـتهى . لكن الـدور القيادي
لـلـرئـيس جـمـال عـبـدالـنـاصـر لم  يـتـغـير
لــدى شـعـبه ولــدى اجلـمـاهــيـر الـعــربـيـة
عـنـدما هـبّت هبـة رجل واحد في الـتاسع
والـــعــاشـــر من يـــونــيــو  1967تُـــطــالب
ــعــركــة واجـراء بــالــعــودة واســتـمــرار ا

الـتصحيح والتـطهير معـاً. ويقول السيد
امـ هـويـدي رحـمه الله  –رئـيـس جـهاز
ـــصـــــــريــة بــعــد اخملــابـــرات الــعــامــة ا
الـنكـسة 1967- 1970عـن الزعـيم جـمال
عـبدالنـاصررحمه الـله : " ووسط احلطام
الـذي تـنـاثـر من حـوله بـدأ في مـحـاوالته
إلزالـة آثـار الـعـدوان حتت ضـغـط ظروف
ـة النكـسة ال يفارقه قـاسية وشـبح الهز
حلـظة واحدة وكان كل ما يتمناه أن يظل
حـيا حـتى إزالة آثار الـعدوان " . لـقد قال
ـــدعــو بن غــوريـــون امــام الــكـــنــيــست ا
ــان االسـرائــيـلي : " انه كــان اعـظم الــبـر
هـــدف نـــوّد حتــقـــيــقـه  ان نُــضـــعف من
شـخـصـيـة عـبـدالـنـاصـر" . ونـوضح هُـنـا
ا مـعنـاه ان اسرائـيل تواجه لـلقـار - 
أي قـيادة عـربية حـسّنـة التنـظيم ولـديها
ديــنــامــيــكــيــة في احلــركــة ســواء كــانت
سـياسية ام عسكرية وان تُقلل من شأنها
ــخــتـلف وحتــاول الــقـضــــــاء عــلــيـهــا 
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امـا فـيمـا يتـعلق بـعـدد القـتلى من الـعدو
االسـرائيلي في حرب االيام الستة قد بلغ
قابل كان 770 جندياً اسرائيلياً وبا
ضـحـايـا النـكـسـة  الشـهـداء  من االقـطار
الـعربية اكثر بكثير  حتمّلت اجلمهورية
ـتـحدة مـصـر الـنصـيب االكـبر الـعـربـية ا
فــيه وبـعـد مـرور اشــهـر . صـدر قـرار من
مـــجـــلـس االمـــــن الـــدولي رقم  242 في
تـــشـــرين الـــثـــاني 1967يـــنص : " عـــلى
انـــســـحــــاب دولـــة اســـرائـــيل من اراضِ
احــتـلـتـهـا خالل الــعـمـلـيـات الــعـسـكـريـة
االخـــيـــرة "  أي بـــعض االراضي ولـــيس
جـمــيع االراضي الـعـربـيـة  حـتى انه قـد
أحـــدّث اخـــتالف مـــا بــ الـــرأي الـــعــام
وافقة عليه الـعربي ومشروعية القرار وا
في حــيـنـهــا . وادخل حـكــومـات االقـطـار
الـعـربيـة في خالفـات  فـقد وافـقت مـصر
عــلى الـقـرار ولـم تـوافق سـوريــا عـلـيه –
فــقــد ابــرز حــقــيــقــة ان بــعض االنــظــمـة
الــعـربــيـة تــسـيــرُ نـحــو الـعــزّلـة ان صح
الـتعبير.. واخيرا : لذلك ال جند في ختام
هــذه الـسـطــور إال ان يـكـون قــد مـارسـنـا
نـقـداً مـوضوعـاً حلـدث مـؤلم لـنا جـمـيـعاً
وبــالـنــسـبـة لــلـمُــهـتــمـ لـهــكـذا قــضـيـة
مــاعـلــيـهم إال ان يــسـتــنـطــقـوا مــحـكــمـة
التاريخ وان يُراجعوا الكثير من االصول
تـهم وما لـيـصلـوا عـمومـاً الى من هـو  ا
قـاله القـضاء باالسـتنـاد الى اقوال االدلة
ــوضــوع يــحـتــاج الى والــشــهــود  أنّ ا
ـزيد من الـتقـصي والتحـري باسـتخدام ا
ــنــهج الــتــاريــخي الــبــحت  لــتــتــضح ا
الــرؤيــة  وهــذا ال يــعــني وصــولـنــا الى
ُطلقة  وبالوقت ذاته ال تخفيّ احلـقيقة ا

حُبنا لكتابة التاريخ .. 
{ كاتب ومدرّس 
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جنود مصريون في اجلبهة

جنود اسرائيلون يدخلون القدس
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أعلن رئـيس الهيئة اإلدارية لنادي الطـلبة الرياضي عالء كاظم ان ادارة النادي جتدد
سـاعد. وقـال كاظم في بـيان ـدرب فريق الـكرة احـمد خـلف واجلهـاز الفـني ا الثـقة 
درب لـلنـادي ان ادارة الـطـلبـة تـعلن جتـديـد الثـقـة بالـكـادر التـدريـبي لالنـيق بقـيـادة ا
احـمـد خــلف وال صـحـة ألنـبــاء اقـالـته من تـدريب الــفـريق. وأضـاف ان االدارة تـضع
قبل من خالل اضافة وسم ا ثقتـها الكبيرة بالكادر التدريبي لقيادة فريق الكرة في ا
الية للكادر ستحقات ا العب جـدد لصفوف الفريق. وب ان االدارة ملتزمة بإيـفاء ا
متاز والكوادر التـدريبي والالعب وفق االتفاقات الـتي ستحصل ب انديـة الدوري ا

. التدريبية والالعب
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اكــد وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة عــدنـان
درجـــــال الــــســـــعي لـــــلــــقـــــضـــــاء عــــلى
الـبـيروقـراطيـة والـفسـاد االداري فضالً
عن احــتـواء الــشـبــاب وإعـداد الــبـرامج
الســتـثــمـار طــاقــاتـهم ومــواهــبـهم وان
يـكون االعالم الـشريك احلـقيـقي لعـملـية
اإلصالح الـتي ستنتهجها الوزارة خالل
ـــقـــبــلـــة كـــونه ــرحـــلـــة احلـــالـــيـــة وا ا
ـرآةالــعـاكـســة لـواقع وريـاضــة الـبـلـد. ا
جــــاء ذلك خـالل اســــتــــقــــبــــالـه رئــــيس
وأعـضــاء االحتـاد الـعــراقي لـلــصـحـافـة
الــريـاضــيـة وعــدد من اعــضـاء الــهـيــئـة
االسـتــشـاريـة لـإلحتـاد مـبــيـنـًا ضـرورة
تـفعـيل دور اإلحتاد عـبر تـوجيه وقـيادة
دفـة االعالم ليـكون إعالمـاً وطنـياً هـادفاً
يُـشخص االخطاء ويطرح حلوالً منطقية
نــــاجــــعـــة بــــإســــلـــوب نــــقــــدي هـــادىء
ومــوضــوعي ال سـيــمــا في ظل الــظـرف
الـراهن الـذي يـعيـشه الـبـلـد. وأشار إلى
دور اإلعالم أيـضـاً في تـصحـيح الـعالقة
ـؤسـسـات الريـاضـية مـا بـ الوزارة وا
األخــرى (اجلــنــة الــشــبــاب والــريــاضــة
انـية ومسـتشاريـة مجلس الوزراء الـبر
لـشـؤون الـشـبـاب والـريـاضـة والـلـجـنـة
: نـــســــعـى إلى حل ــــبـــيــــة) قــــائـالً األو

سـتقبـل القريب ـبيـة في ا مـوضوع االو
واعــداد مـشــاريع قـوانــ كـونــهـا هـدف
اسـتراتـيجي لـنا لـتأسيـس عمل رياضي
صــــحـــــيح وكل شـيء يــــتـــــعــــارض مع
الــقـانــون لن نـعــمل به والــبـدء بــإعـداد
ـوحـد الـذي مـشـروع قـانـون الـريـاضـة ا
ـؤسـسـات الـريـاضـيـة فضال يـضم كل ا
عن تـــعـــديل قـــانـــونـيّ وزارة الـــشـــبــاب
والــــريـــاضــــة والــــرواد إذ إن تـــشــــريع
الــقــانــون يــجــنــبــنــا ويــجــنب االخــرين
الـدخول في اشكـاليات العـمل من ناحية
تــداخل الـصالحــيـات. وبـ "درجـال" ان
الـلقاء مع مجلس إدارة االحتاد العراقي
لـلـصحـافـة الريـاضـية وعـدد من اعـضاء
هــيــأته االســتــشــاريــة ســيــكــون بــوابـة
لــلـــقــاءات أخــرى مـع روابط صــحـــفــيــة
ـــرئي ومـــقـــدمي وإعالمـــيـــة كـــاإلعالم ا
الـبـرامج فضالً عن عـدد من الـصـحفـي
الـشـبـاب مـتـطـرقـا الى الـتـخـصـيـصـات
العب ـالـيـة ورواتب الـرواد وجـريدة ا ا
ـنـتـخب ومـيــزانـيـة الـوزارة ومـشــوار ا
ــزدوجــة الــعـــراقي في الـــتــصـــفــيـــات ا
ـؤهلة لنهائيات كاس العالم  2022في ا
قــطــر ونـهــائــيــات ا اســيـا  2023في

الـص والـبطـولـة التـنشـيطـية كـما 
اســـتــعـــراض واقع الـــعـــمل الـــشــبـــابي

والــريــاضـي في ظل انــتـــشــار جــائــحــة
ــسـتـجــد والـشـروط فـيــروس كـورونـا ا
الـــصــــحــــيــــة الـــواجـب تــــوافـــرهــــا في
الـتدريـبات وأهـميـة التـحدث بـإيجـابية
ـان بـتـحـقـيق ما دائـمـاً إنـطالقـا من اال
تــــخـــــطط لـه وواقع الـــــوزارة والــــرؤى
اجلـديــدة الـتي تــسـعى الى تــطـبـيــقـهـا
ومــســـألـــة حتــويـل االنــديـــة الى نـــظــام
الـشركات وشمولها باالستثمار وانشاء
احملــكـــمــة الـــريــاضـــيــة الـــتي  بــحث
مـوضـوعهـا مع مجـلس الـقضـاء االعلى
وادخـال موضوع القـانون في الدراسات
الـعـلـيــا ومـواكـبـة الـتـطـور احلـاصل في
الـبــلـدان اجملــاورة الـتي كــنّـا نــسـبــقـهـا
تـطوراً بـ عقودٍ من الزمن.وتناول السيد
توقفة وكيفية الـوزير مشاريع الوزارة ا
اعــادتـــهـــا لـــلــعـــمل وايـــجـــاد احلـــلــول
نتديات ـناسبة مستدركا ان حتويل ا ا
الى االســـتــثـــمــارات اثـــر كـــثــيـــرا عــلى
اسـتـقـطـاب الـشـبـاب ورعـايـة مـواهبـهم
فـيما وقعنا عقداً مع وزارة االتصاالت لـ
أتــمــتــة الــوزارة وحتــويل عــمــلــهــا الى
اسلوب االقتصاد الرقمي وهناك برامج
مع هــيــئــة االتــصــاالت لــدعم االقــضــيـة
ـــنـــصــة والـــنـــواحي وســـنـــعـــزز دور ا
االلـكـتـرونـيـة والـعـمل عن بـعـد الحـتـواء

الـشـبـاب عـبـر الـبـرامج الـتي سـنـنـفـذها
حلل مـشــاكـلـهم ال ســيـمـا في مــخـيـمـات
. واشاد احلـضـور بـطـروحات الـنـازحـ
الــســيــد الــوزيـر وحــرصـه عـلـى احـداث
تـغــيـيـر مـهم وأكــدوا دعـمـهم خلـطـوات
الــوزارة من اجل الـتـصــحـيح بـاالخص
مـــشــاكـل الــشـــبـــاب الــتـي حتــتـــاج إلى
دراسـات عدة تسـتند عـلى جزئيـة مهمة
هي االعـتمـاد علـيهم كـونهم االساس في
بـنــاء اجملـتــمع والــتـأكـيــد عـلـى إنـهـاء
اإلرهــــاصـــات الــــتي حــــدثت عــــلى
خـلفية القرار  140 واثـرها على
الــريـــاضــة الــعـــراقــيــة جــراء
تــداخل الــصالحــيــات فـضالً
عن طـــرح مــقـــتــرح إنـــشــاء
صـحيفة الكترونية مستقلة
تـستقـطب األسماء الـكبيرة
ــهـمـة كــمـا  اإلشـارة وا
إلى نــــقــــاط عــــدة أخــــرى
ابــرزهــا: ضــرورة دراسـة
مـــــــقـــــــتـــــــرح شـــــــمــــــول
الــصـــحــفـــيــ بـــقــانــون
الــــــــرواد واألبــــــــطــــــــال
ــــرحــــلــــة وإســــتــــغالل ا
الــقــادمــة من أجـل إتــمـام
تـــــشــــــريع الــــــقـــــوانـــــ
واإلبتعاد عن اإلجتهادات
الشخصية وحل اشكالية
وجــود احتـادان لـعـدد من
األلـــعــاب وفق الـــقــانــون
ــالـــيــة ــســـتـــحــقـــات ا وا
لــلـعــامــلــ في صـحــيــفـة
ـالعب واالســــــتـــــفـــــادة ا
ايـضاً من جمـيع الكفاءات
ُـغــيـبــة مـنــهـا ال ســيـمــا ا
واالســــتــــمـــاع لــــكل اآلراء
ــوضـوعــيـة ســواء كـانت ا
مـع أم ضــد عــمل الــوزارة
وفِي خـــتــام الــلـــقــاء عــبــر
احلــــضــــور عـن شــــكــــرهم
وتـقـديرهم لـلـسيـد الـوزير
ودعـــمـــهم لـــعــمـل الــوزارة
عـــــــلى وفـق اخلـــــــطــــــوات
االصالحــيـة الـتـي طـرحـهـا
الـــســيـــد الـــوزيـــر  وأنــهم
ســيـكــونـون عــونـاً لــهـا في
حـــــالــــة اخلـــــطـــــأ من أجل
الـتــصـحـيح ورسم خـارطـة

طريق جديدة.
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عـــلى طــريــقـــة اإلعــداد الــتـي ســتــكــون
مــخـتــلـفــة مع اسـتــمـرار الــوبـاء  وسط
صـعـوبة جـمع الالعـب خلـوض اللـقاء
ـقـبل في هـونك األول فـي تـشـرين اول ا
كـــونك ثم خـــوض الـــلــقـــاء الــتـــالي مع
كـمـبــوديـا في الـثـاني عـشـر من تـشـرين
الـثـاني ثم اللـقاء احلـاسم مع إيران في
ــنــتـخب الــسـابـع عـشــر مـنـه ومـهــمـة ا
الــوطـني تـعـد األهـم وحتـتـاج الى عـمل
مــتـــواصل وفــني وأداري إمــام فــرصــة
ـترقبة ـشاركة ا الـتأهل لكـاس العالم  ا
مـن  الـــــشــــارع الـــــريـــــاضـي والبــــد ان
ــشــاركــة تــتـــضــافــر اجلــهــود  لـــدعم ا
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ولـيس  هذا تبـقى مشاركـة األندية   في
بــطــولـتـي االحتـاد األســيــوي واالحتـاد
الـعـربي  اإلخـبـار  تـشـيـر الى اعـتراض
اجلـوية على إلغاء الدوري ألنه يرى في
ذلك قــطع الـطـريق عـلى احلـصـول عـلى
ؤدية الى إحدى لـقب الدوري الطـريق ا
ـشـار كـتـ او كالهـمـا  مـا يـجـعل من ا
الـلـجـنـة مـواجـهـة ضـغـطـا أخـر في حل
هــذا األمــر الــذي يــتــداول في الــلــجــنـة
الـتطبيعية بحسب تسريبات  تقول اما
يـــعــتـــمـــد  مــوقف الـــدوري األول الــذي

األسـيـوي الـتي بـالـكـاد امن مـصـروفات
مــبــاراة واحــدة  قــبل ان تــفـشل اإلدارة
في  تام إقامة معسكر تدريبي بسبب
ـــتــدني  في تـــوقف الــدوري  واحلــال ا
نـادي الـطـلـبـة  عـنـدمـا   اضـيـفت  عـلى
دورة من اإلدارة مـستحقات الالعب  ا
مــوسم ألخـر ويـتــذكـر جـمـهــور الـفـريق
ـوسم احلالي بـعد كـيف اتت مـشاركـة ا
أربــعـة ادوار عـلى بــدايـة الـدوري  ومن
خـالل  تـدخـل  الـدكــتــور ريــاض احــمـد
وزيـــر الــشـــبــاب في تـــســهـــيل مـــهــمــة
ـشاركة  التي أتاحت  الـفرصة للفريق ا
في  الـلـعب واحلـالـة تكـررت مـرة أخرى
واحلـال نـفـسه مـع  بقـيـة أغـلـب  الـفرق
مــنــهــا  نـفط اجلــنــوب الــذي شـارك في
ـلـغـاة بـالـلـحـظـات الـبـطـولــة الـثـانـيـة ا
األخــيـرة  وبــضـغـط من رئـيس الــنـادي
مــحــمــد ولي  بــعــدمــا جلــا الـى تــقـد
اسـتقالـته  احتجـاجا على   عـدم توفير
ذكورة  إضافة الى األمـوال للمشاركـة ا
 رفض فـرق الديوانيـة والكرخ والقاسم
ــشـاركــة ألسـبـاب وزاخــو والـســمـاوة ا
مـالـية طـبعـا  التـي مؤكـد وصفت إلـغاء
شـاركة بالـهدية  في ان الـدوري وعدم ا
تـأتي الـبطـولـة وتنـتـهي بهـذه الـطريـقة
وهي  بــاقـيـة في مـواقـعـهـا صـحـيح ان
األمـــــور  خـــــارجـــــة عـن إرادة االحتــــاد
والـلــجـنـة لـكن إلـغـاء الـدوري تـرك اثـأر
أخـرى وهـو سـيـنـاريـو اقـرب لـلـمـواسم
األخـــرى الــتي تــشـــهــد اجنــاز الــدوري
وسـط صــعـــوبـــات من الـــبـــدايــة حـــتى
الـنهاية عندما  تـبقى  تلعب الفرق أخر
مـبـاريـاتـهـا كـتـحـصـيل حـاصل  لـسـبب
مــبـاشـر هــو  طـول فـتــرة الـدوري الـتي
تـدفع الـفـرق الى إلـغـاء عـقـود الالعـب
احملترف قبل ان تتحمل ديون مالية.
ـشكلـة ليست بـإلغاء الدوري حتت أي ا
ـعاجلـة مشاكل ظـرف كان بل  مـتعلق 
الدوري ووضعه على السكة الصحيحة
وهـو ما مطلـوب من اللجنـة التطبـيعية
ــنـتـظــر ان  تـقـوم بــأهم مـهـامــهـا هـو ا
اجنــــاز الـــنــــظـــام الــــداخـــلـي لالحتـــاد
واإلسـراع في إجراء انتـخابات لالحتاد
ــــواصــــفـــات فـي ان يـــشــــكـل ضــــمن  ا
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ـــتــــوقـع ان تــــواجه الــــلــــجــــنـــة ومـن ا
صـعــوبـات أخـرى  بـعـد  الـغـاء الـدوري
ذكور الن األمـور لم تنتهي عند القرار ا
وذهـــــاب الـــــفـــــرق لـــــلـــــراحـــــة ومن ثم
قـبل  لكن  إللـغاء الـتحـضـير لـلمـوسم ا
الــبـطــولــة  سـتــتــرك اثـأرا عــلى  إعـداد
ـنـتـخب الـوطـني خلـوض مـا تبـقى له ا
ـزدوجة من مـبـاريـات في الـتـصفـيـات ا
خلـوض اخـر ثالث مـبـاريـات وهـو امام
فــرصـة الـتــرشـيح لــكـاس الـعــالم حـيث
تـصدر مـجموعـته  ويبـقى األمر مـتعلق
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أعـلـنت اللـجنـة الـتطـبيـعـية لـكرة الـقدم
متاز إلـغاء مسابـقة الدوري العـراقي  ا
بـسبب  انتـشار وباء كـورونا الذي بات
يــظـهـر بـشــكل مـخـيف  ومــقـلق بـسـبب
زيــادة عـدد اإلصـابـات الـغــيـر مـتـوقـعـة
والن الـفرق هي من طلبت إلغاء الدوري
وعـدم الرغـبة في مـواصلـة ما تـبقى من
مـبـاريــات لـلـبـطـولـة الـثـانـيـة الـتي كـان
مــقــرر لـهــا ان تــســتـأنف مــطــلع تــمـوز
ـقبـل قبل ان تـفشل مـساع الـلجـنة في ا
إقـنــاع الـفـرق في الـعـدول  عن قـراراهـا
الـتي تظـهر مـرهقـة  في موسم  المـعنى
لـه  بــدا فـي أيــلـــول  وانـــتـــهى من دون
تـتـويج  وفي  حـزيران  مـا دفع الـلجـنة
ـذكور الذي تأخرت الى اتـخاذ  القرار ا
به كــثــيـرا  في ظل ظــروف الــبـلــد الـتي
الحتـــتــاج الى تـــعــلــيـق والن مــا جــرى
يـعكس ضـعف الدوري نـفسه عـلى مدى
ـواسم األخـيـرة عـنـدمـا جتـده األنـديـة ا
ـســتـقــر  من حـيث ــراقـبــ بـغــيـر ا وا
اآللـية  عنـدما يقـام مرة بطـريقة تـقسيم
الــــفـــرق الـى مـــجــــمــــوعـــتــــ  ومن ثم
مـواصـلـته عن طـريق دوري الـنـخـبة او
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والزال الـدوري  مـرتبـكا ويـشكل حتـديا
لـلفـرق والالعب واالحتـاد واألمر ليس
باريات بل  بأمور أكثر مـتعلق بإقامة ا
تـأثــيـر مـنـهـا  ضـعف الــبـنى الـتـحـتـيـة
وبــاسـتـثــنـاء  فـرق اإلقــلـيم فــان جـمـيع
بـقـية الـفـرق التمـتـلك مالعب وان كل ما
ـة   وتـعـتـمد مـوجـود لـديـهـا بـاتت قـد
عـلى مالعـب وزارة الريـاضـة والـشـباب
ومـــا حــصـل من مـــشــاكل بـــ االحتــاد
ــواسم والـــفــرق والــوزارة في بـــعض ا
بـسبب طـلب الوزارة الى  اللـعب مقابل
دفع  أمـوال عـنـدمـا تـلـعب فـرق الدوري
اجلـــمــاهــيــريـــة   في  مــلــعـب الــشــعب
اجلــويـة والـزوراء والـطـلــبـة والـشـرطـة
شكلة والتظهر قادرة على جتاوز هذه ا
فـي وقت الســـــتـــــظـــــهـــــر مـالعب فـــــرق
احملــافــظــات ( الــسـمــاوة والــديــوانــيـة
والـقـاسم ونـفط الوسط والـنـجف ونفط
ـباريات من اجلـنوب  بالالئـقة إلجراء ا
حــيث تـوفـيــر اجلـانب األمـني  ودخـول
اجلـمـهـور  وحمـايـة الالعـب مـا يـعيق
ـسابـقات بـإقامـة مثال مـباريـات جولة ا
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وهــنـالك  مــشـاكل كـثــيـرة حــيث حـاجـة
الــفــرق لألمــوال  والـكـل يـشــكي مــنــهـا
بـســبب ضـعف اجلـهـات الـداعـمـة الـتي
تــخـضع لـلــرقـابـة  مــا جـعل من تـراجع
الــدعم في األمــوال الـتـي تـركت أثــارهـا
عــلى مـشــاركـة الــفـرق  مــثال  مــشـاركـة
ــتــعــثـرة بــبــطــولــة  االحتـاد الــزوراء ا

تـوقف بـسـبب االحـتـجـاجات الـشـعـبـية
والنــدري كــيف حتــسـب األمــور لـدوري
تــوقف بــعـداربــعــة ادوار وهـنــالك فـرق
لـعـبت مـبـاراتـ او مـبـاراة واحـدة قبل
ان يـتوقف ويـبدو ان الـتوجه هـو إقامة
بـطـولة تـنشـيـطيـة لتـرشـيح أربعـة فرق
ـــا تـــشــارك أربـــعـــة فــرق قـــيـــاســا ور
ـالـية  وتـرى اغـلب الـفرق المـكـانـاتهـا ا
المـجال  لـلمشـاركة بالـبطولـة لكن األمر
نتـخب  والعمل ـهم هو  االهـتمام  بـا ا
عــــلى إعــــداده بـــشــــكل عــــمــــلي واالهم
الـوصول الى م  كاس العـالم بعد غياب
مــنــذ مـشــاركـة   1986والبـد مـن تـام
األجــواء  بـاجتـاه   إكــمـال اإلعـداد رغم
صــعــوبــة األمـور والــظــروف احملــيــطـة
بــعــمــلــيــة اإلعــداد الــتي مــهم إن تــأتي
مــتــكـــامــلــة  واالهم ان يــشــكل االحتــاد
اجلديد الذي يعول عليه في اخذ اللعبة
بــاالجتــاه الــصــحــيح  وعــلى الــلــجــنـة
ـطـلـوب في تـأديـة الـنـتــيـجـة بـالـشـكل ا
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ويـــقــول مـــدرب الــنـــاصـــريــة الـــســابق
صــاحب مــحــمــد  قــرار إلــغــاء الــدوري
تــأخــر إمـام رغــبــة األنـديــة الــتي سـبق
وطـلـبت من الـلـجـنـة الـتطـبـيـعـيـة بـعدم

رغـبتـها مـواصلة الـدوري وكانت مـحقة
ـعقدة التـي تمر بها  بـسبب  الظروف ا
الـــفـــرق  الـــتي تـــعــانـي دومــا  قـــبل ان
تـتـفـشى كـورونـا ومـا تـتـركه  الـيوم من
اثـــأر نــفـــســيـــة عــلى اجلـــمــيـع ولــيس
الالعـــبــ كــمـــا ان تــأخــر اســـتــئــنــاف
الــدوري يـعــني الـدخــول في أيـام حـارة
جــدا والن  بـعض الــفـرق تــعـتـمــد عـلى
كن ان تفرط بـها لكن اجد مـجموعـة ال
مـن األهم ان تـتــجه األمـور نــحـو إعـداد
ـنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم ا
وهـو إمـام ثالث مـبـاريات حـاسـمـة لكن
الــــعـــبـــرة فـي تـــامــــ أجـــواء اإلعـــداد
ـنـتخب والـتـهـيئـة    وان تـكـون عودة ا
واضـحة ومتكاملـة وان تتضافر  جهود
اجلـمــيع  ألنـهـا مـهـمـة وطـنـيـة  وتـبـدو
الـفـرصـة مواتـيـة بـعـد النـتـائج اجلـيدة
ـــشــاركــة الـــتي حتــقـــقت رغم ظــروف ا
ـنـتـخب لـلـعـب خارج الـصـعـبـة وعـود ا
مــيـدانه لــكـنه ظــهـر في الــوضع اجلـيـد
إمــام أهم مــنــافــســ حــيث الــبــحــرين
وإيـران. كما يـتطلب من الـلجنـة البحث
فـي  أفـضل األجــواء لــتــنــظــيم الـدوري
ـــتــــوقف هي مـن ســـتـــديـــره الــــقـــادم ا
وتـشـرف  عـلـيه عـنـدمـا طـلـبـت بـتـمـديد
فــتـرة عــمـلــهــا  حلـ تــشـكــيل االحتـاد
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اليخـتلف اثنان على ما افرزته حقبة جائحة كورونا من ظروف استثنائية مر
ية على بهـا العالم  السيما في ميادين الرياضة حيـنما ارغمت مسابقات عا
الـتـوقف او االنـتـظـارلالسـتـئـنـاف مـبـاريـاتـهـا بـعـيـدا عن  انـظـار جـمـاهـيـرها
ـباريـات الـكرة نـكـهة وطـعـما مـخـتلـفـا ..وفي ذلك اثار ن حتـمل  العـاشـقة 
لكفـة بتسيير شؤون احتاد كـرة القدم العراقي من قرار اللغاء قرار الـهيئة ا
سـابقة الكروية وسم احلـالي اصداء مختلـفة لكنها اجـمعت عن ان الغاء ا ا
يـصب في عـدة مـعـطـيـات قـد تـؤثـر عـلى مـجـريـات الـكـرة الـعـراقـيـة  ومـنـافذ

ميزة.. ابرازها للمؤهالت الكروية ا
لقـد اعـلنـت نخـبـة من  طواقم الـكـرة العـراقـية سـواء حـكام او العـبـ وحتى
وسم تاثرت مـدرب تاثرهم  جـراء هذا القـرار رغم ان مسابقـة الكرة هـذا ا
بـشــكل كـبـيـر ازاء مـا شـهـده الـبـلــد خـصـوصـا في تـشـرين االول (اكـتـوبـر)
اضي اي قـبل نـحـو اشهـر قـلـيلـة من جـائـحة كـورونـا وتفـشـيـها من خالل ا
ظـاهرات الـتي اطلـقهـا ناشـط يـطالـبون ماشـهدته مـحافـظات عـراقيـة من ا
بتـغيـير  الـواقع السـياسي  واالجـتمـاعي واالقتـصادي لـلبـلد فـتاثرت بـشكل
باريات  وانسيابيتـها  فتعرضت للتاجيل واطالق مـحطاتها فيما بعد كبـير ا
سـابقة فيـما بعد لـتتعرض اخـيرا لاللغاء اال ان جائـحة كورونا  الـغت تلك ا
ـدربـ وافـكـارهم وبـقـاء  اجلـهـد الـسـلـبي ظـاهـرة يـعـاني مـنـهـا الالعـبـ وا

التدريبية التي حتتاج الى ميدان لغرض ابراز تاثيرها ومعطياتها..
كن اال ان يـكون قرار  االلـغاء ذات جانب سلـبي كبير وفي بـاب االندية فال
خـصوصا من خالل العـقود التي تـربط تلك االنديـة بالعبيـها وضرورة بحث
بعـض الالعبـ عن مـنفـذ اخـر البراز امـكـانـياتـهم خـصوصـا اذا كـانت تلك
نـافذ عبر عقود احترافيـة  تربطهم مع اندية خليجـية وعربية فااللغاء  ابرز ا
ـكن ان ظـاهــرة سـلـبـيـة تــكـمن في غـيــاب الـبـحث عن العـبــ شـبـاب جـدد 
ـهم الذي يـلفت الـيه االنـظار مـثلـما هـو احلال مع االسـماء ردود ا يقـدمـوا ا
واسم السـابقة فوجدت فرصتها سانحة في الشـابة التي ابرزتها مباريات ا
نـتخـبات  مـثلمـا هو احلـال مع بعض الالعـب الـشبـاب الذين مـثلوا بوابـة ا

نتخب الوطني خصوصا في بطولة كاس اخلليج بنسختها االخيرة.. ا
ن ينـتظرون مـباريـات الدوري البراز ونـفس احلديث ينـطبق عـلى الالعبـ 
امـكانياتـهم  خصوصـا في ظل االستراحـة الطويـلة التي برزت دون امل في
استـئناف الـدوري او ابراز القرار الـقاضي بااللـغاء  وهذا بحـد ذاته منطلق

للجهود السلبية التي يعاني منها الالعب في هذا الشان..
ـدربـ  فالبـد ان لـهم الـكـثــيـر من االفـكـار في هـذا اخلـصـوص  لـعل امـا ا
ـبـاريات وابـراز اخلـطط الـكـفـيـلـة  التي ابرزهـا قـدرتـهم عـلى الـتـعـاطي مع ا
ـثابـرة لالعـب  وهـذا كـله ذات مردود سـلبي في تـؤمن النديـتهم  الـتـفوق وا

ظل قرار االلغاء..
وما دمـنا في حضرة هذا القرار  فالذاكرة تـستذكر مدى تاثر الغاء الدوري
ـزدحم للـمـنـتخب الـوطـني اثـناء فـتـرة اعداده او ايـقافه في ضـوء  اجلـدول ا
كسيك عام  1986 وكـانت االندية حينها تعج ونديال ا شاركة  اخلـاصة با
نـتخـبات الـرديفـة  باكـثر من نـسخـة  وتعج بالـنجـوم السيـما حـينـما كـانت ا

باسماء تنتظر فرصتها للتمثيل الدولي..
ـوسم احلـالي رغم قـصـره ومـحـدوديـة مـبـاريـاته ذات لـذلك تـبـقى ذكـريـات ا
ـرارة كبـيـرة  فلـكل مـوسم اسـماء كـروية تاثـيـر سلـبي سـيتـنـاوله الالعبـ 
ــواسم الـــكــرويــة قـــادرة عــلى رفــد تــبــرز مـع انــطالق تــلـك الــنــسـخ  وكل ا
عضلة باريات  فلذلك تـبقى ا نـتخبات الدوليـة باكثر من العب  نتاج تـلك ا ا
وسـم الكورونـا ومدى انـتاجه لـالعب ـوسم الـذي سيعـرف  االكـبر حول ا
بارزين قادرين على حتقيق الفارق سواء مع انديتهم او منتخباتهم فيما بعد
 والشك انـهم سـيـظـلمـون نـتـاج الـغـاء الـدوري او االعـداد البـراز اي فـاعـلـية
ـســابـقــة بـاتت ــنـاسـب  لـلــدوري رغم ان ا ـكن ان تــكـون الــبـديل ا بــديـلــة 
ـشـاكل مـنــذ ان غـابت عـنـهـا  فــواصل الـتـخـطـيط تـعـتــرضـهـا الـكـثـيــر من ا
ـبارياتـها بسـبب استحـقاقات الـبلد نـاسب او ما برزت  مـحطات الـتاجيل  ا
ــســابــقـة وفــعــالــيـاتـه الــتي تــرغم  الــقــائــمــ عــلى تــلك ا
الضـطـرار تـاجـيـلـها حـتـى عـادة مـا يـنتـهـي الـدوري عـند
ـيـة قد بـاشرت مـحطـة تكـون فـيهـا اغـلب الدوريـات الـعا
حطة اخرى  تشرع اسـتراحتها السنوية قبل الولوج 

سابقة بنسخة موسمية جديدة. الطالق  ا
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اكـد مدرب نـادي الزوراء بـاسم قاسم ان
الـعراق لم يدخل مـرحلة اخلـطر مي يتم
ــمـتــاز. وقـال الــغـاء الــدوري الــكـروي ا
قــاسم في تــصــريح صــحـفـي انه اعـرف
كـميـة الضغـوط على رئـيس الهيـئة إياد
بــنــيــان و ســـبب ألــغــاء الــدوري ســبب
صـحي وقرار ألـغاء الدوري قـرار أندية.
وأوضح ان  الــعــراق لم يــدخل مــرحــلـة
اخلـطـر الكـبـير حـتى يـتم الغـاء الدوري
مـبـاشرة مـبـينـاً ان اسـتمـرار الدوري
كـان أفــضل لـلـفـرق الــوطـنـيـة من
نـاحية اعداد االعب للمنتخبات.
وكـانت الهيئـة التطبيـعة قد أعلنت
إلـغاء الدوري للموسم احلالي وحتديد
قبل موعداً النطالق الـعاشر من أيلول ا

ـوسم اجلديـد. ومن جهـة اخرى كشف ا
مـصدر في االحتاد الـعراقي لكـرة القدم
ان الـهيئـة التطبـيعة استـشارت االتخاد
الـبــحـريـني في مـسـألــة تـعـديل الـنـظـام
ــصــدر في االســـاسي لالحتــاد. وقـــال ا
تـصريح صحـفي  ان اللجنـة التطبـيعية
بـعـمـلـهـا وفي سـعـيـهـا لـتـعـديل الـنـظام
االســـاسـي تـــعــــمل وفق تــــوجـــيــــهـــات
ومـــقـــتــرحـــات وآراء شـــخص بـــاحتــاد
الـبحرين. واوضح ان هـذا الشخص في
االحتــاد الـبـحـريــني هـو ايــضـاً عـضـو
بــدائــرة الـفــيــفــا لالحتـادات الــوطــنــيـة
وسـيزور الـعـراق قريـباً مع قـرب انتـهاء
عـمل الهيئـة التطبيـعية.  جتدر االشارة
الى ان عمل الهيئة التطبيعية سيستمر

لقرابة  6 اشهر.
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{ الدوحـة -وكـاالت: أعلـنت الـلجـنة الـعـليـا للـمـشاريع واإلرث ومـؤسـسة قـطـر عن إتمـام ثالث
ديـنـة التـعـليـمـية وذلك مالعب بـطولـة كـأس الـعالم  FIFA قـطر  2022TM والـذي يقع فـي ا
وفق اجلدول الزمني. ويـأتي هذا بعد إجنـاز استاد خليـفة الدولي الذي  االنـتهاء من أعمال
تـطـويره في  2017 واستـاد اجلـنوب الـذي اسـتضـاف نـهائي بـطـولة كـأس األمـير 2019 ومن
ـقـرر أن يـشـهـد يـوم االاثــنـ اخلـامس عـشـر من يـونـيـو اجلــاري بث تـغـطـيـة رقـمـيـة خـاصـة ا
كافـحة انتشار لإلعالن عـن جاهزية االستـاد واالحتفاء بـالفرق العامـلة في اخلطوط األمـامية 
سـتجـد كوفـيد-19  كمـا سيـتم اسـتعـارض التـأثيـرات احملتـملـة لهـذه األزمة فـيـروس كورونـا ا
ية مسـتقبالً على صناعـة الرياضة والصحـة النفسيـة وجتربة اجلماهيـر الرياضية حول الـعا

العالم.
1,575 …b¼UA

سيـكون الـعالم أجـمع بعد  1000يوم فـقط على مـوعد مع انـطالق احلدث الريـاضي األضخم
بـطولـة كـأس العـالم لـكـرة القـدم في قـطـر عام  2022 مـنـذ حلـظة فـوز مـلف قـطر في  2كـانون
ـونـديـال  –أي قـبل  3372 يـومـاً بـالـتـمام والـكـمـال-  عـمـلت االول  2010بـحق اسـتـضـافـة ا
سـؤولة عن تـنفـيذ مشـاريع البـنيـة التحـتيـة اخلاصة اللـجنـة العـليا لـلمـشاريع واإلرث اجلـهة ا
نتظرة. ونستعرض ناسبة الريـاضية ا ببـطولة قطر  ?2022بكل جد ومثابـرة استعداداً لهذه ا
قال بعـد اإلحصائيات واألرقام اخلاصـة ببطولة كأس العـالم لكرة القدم قطر 2022 في هذا ا
وسـتـكون الـتـي سـيـشـهـد الـعـالم أجـمع انـطالق أولى ركالتـهـا في  21تـشـرين الـثاني  2022 
ونـديال الكروي وبذلك تكون قطر بطولـة كأس العالم لكرة القدم في قطر النسخة الـ  22من ا
الـدولة الـ  18التي تـسـتـضيـف هذه الـبـطـولة بـعـد أوروغـواي وإيطـالـيـا وفرنـسـا والـبرازيل
انيا واألرجنت وإسبانيا والواليات كسيك وأ وسويسرا والسـويد وتشيلي وإجنلترا وا
سـتضيف اآلسيوي ـتحدة وكوريـا واليابان وجـنوب إفريقيـا وروسيا عالوة على كـونها ا ا
الثـاني بعـد استـضافـة كل من كوريـا واليـابان لـهذه الـبطـولة مـعاً عام  2002 وان بـطولـة قطر
ونديال التي تشهد مشاركة  2022 فريقاً قبل زيادة عدد الفرق في 32النسـخة األخيرة من ا
الـبطـولة إلى  48فـريـقاً في نـسخـة البـطولـة عام  2026 وقد تـأهل منـتخب قـطر  –بـطل آسيا
ُـضيـف وسـيتـم حتـديد ـثل الـبـلـد ا ـونـديـال بـصـفـته  لـكـرة الـقدم  –خلـوض مـنـافـسـات ا

. شاركة خالل العام والنصف القادم نتخبات الـــــ 31 ا ا
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عدنان درجال يتوسط إحتاد الصحافة الرياضية

هـنـيـة  وتن تضع اجلـديـد وان تـعمـل 
األسس الـصحيحـة للكرة في ظل األزمة
الــتي تــمـر بــهـا   لــيس عــلى مـســتـوى
الـــدوري حــــسب بل هـــنــــالك  مـــشـــاكل
حـــقـــيــقـــيـــة حتــتـــاج الى إدارة جـــيــدة
ية ومن اصطحاب اخلبرة ورواد أكاد
الــكـرة وغـيــرهم. ويـقـول الــزمـيل كـاظم
ألـعـبيـدي قـرار اإللغـاء جـاء بوقـته إمام
رفض الـفرق اللـعب واستـئناف الدوري
صلحة احلـقيقية وألنـها هي صاحبـة ا
ومــــهم ان تــــطــــرح مــــشــــروع الـــدوري
بـنفسـها بعـدما تعرضـت للضرر في كل
مـــوسم  ومــهم ان  تـــعــالج األمــور  من
اجـل إقــامــة دوري  مـــتــكــامـل  يــعــكس
ـطلـوبة  بـ الفرق واالهم ـنافـسات ا ا
ان يــحـدد  تــوقـيـت افـتــتـاح  الــبـطــولـة
ـبـاريات  وكل واخـتـتـامـها ومـواعـدي ا
مـتطلبات كما مطلوب من األندية حتمل
ـتــعـلــقــة بـهــا حـيث ـشــاركــة ا  أمــور ا
العـب  ومسـتـحقـات الالعـبـ وتضع ا
األمـور في نـصـابـهـا في بـطـولـة  تـبـقى
تـشـكل حتـد لـلـجـمـيع. واالهم ان يـصار
الى  تــنــظــيم فــتــرة إعـداد لــلــمــنــتـخب
الـوطني قبل الـدخول في اخر مـبارياته
الـتي حـددت مـن قـبل االحتـاد األسـيوي

أمس األول.

باسم قاسم



شــاركـت في عــشـرات االعــمــال الــدرامــيـة
الــذئب مـــنــهــا: الــهــاجس بــيت الــبــنــات
ـدينـة وغيـرها الـكثيـر قالت في وعـيون ا
تــصـريح ســابق (تـاريخ رحـيــله  اليـنـسى
ابـدا  كـان ذلك مـساء األربـعاء  8حـزيران

عنية.2005 واقولها  شكرا للجهات ا
الـــتي تـــتــجـــاهل دور وأهــمـــيــة الـــفــنــان
العراقي فعلى مدى تاريخ الفنان العراقي
ستوى معيشي بسيط ومعظمهم جنـده 
يــعــيـشــون في بــيـوت لإليــجــار والـفــنـان
ـسن ال يـجـد تـأم صـحي يـكـون سـنده ا
ــرض. لـكن الــفــراتي ســيـبــقى في عــنــد ا
ــشــاهـــدين لــيس النه ذاكـــرة االجــيــال وا
زوجـي ولكن بـدون مبـالـغة الن كل اعـماله
جـميلة ومنـها مسرحيـة احملطة ومسلسل
ــلح فــهي من اعــمــاله الـــدواســروجــرف ا
ـــمـــيـــزة وســـتـــبـــقـى عالمـــة في تـــاريخ ا

الدراما).
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من اجل مستقبل االجيال الصاعدة. 
لـقد اسـتـفاد مـحـمد سـامي من قـصة
يـــــوسف الــــتـي وردت في الــــتــــوراة
والــقــرآن وهــو لم يــخفِ هــذا االمـر
فــقــد اشـــار له في لــقــاء مــتــلــفــز مع
احدى الفضـائيات بانه مـغرم بقصة
يـــوسف وخـــامـــرته الـــفـــكـــرة مـــنـــذ
ســنـــوات وهــا هـــو يـــحــقـــقـــهــا في

مسلسله اجلميل (البرنس).
ـسـلـسل دعـونـا وقـبل احلـديث عـن ا
نــسـتــذكــر مـعــا قـصــة يــوسف الـتي
جتــمع االديـان الــتـوحــيـديــة الـثالث
عــــلى انــــهــــا تــــتـــــلــــخص في هــــذه

االقصوصة:

ــتـلك الــفــنــان ادواته بــشـكل حــ 
صـحـيح ويعـي ما يـقـوم به مـعـتـمدا
وسـوعـية ومـسـتفـيدا عـلى ثقـافـته ا
من تــراث شـعـبه فــانه يـســتـطـيع ان
يــحــصــد نــتــائـج مــرمــوقــة مــكــلــلــة
بــالـنـجــاح. وهـذا هــو عـ مــا فـعـله
الــفــنــان الــشــاب مــحـمــد ســامي في
مسـلـسـله (البـرنس) الـذي عرض في
ــاضي عـــلى عــدة شـــهــر رمــضـــان ا

فضائيات.
استطاع سـامي مؤلفـا ومخرجا ان
يـــســـتـــلـــهـم مـــوضـــوعـه من تـــاريخ
ــــوروث الـــديـــني وتـــطــــويـــعه الى ا
احلاضر واستـخالص دروسا وعبرا

تميزة ≈Ÿ«bÐ∫ مسيرة طالب الفراتي الفنية حافلة باألدوار ا
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صري محمد عز اليـوم أغنيته اجلديدة سن بتـضيع عبر يوتيوب وكان أعلن مـثل ا طرح ا
عـز عـبر حـسـابه الشـخـصي على أحـد مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي طـرحه أغـنيـته اجلـديدة
كـاتبـاً أغنيـة سنـ بتضـيع أول عرض لـيهـا على يوتـيوب يـاال بينـا نفـرج كلنـا على الـغنوة مع
بعضـينا ألول مـرة سن بتـضيع من كلمـات رمضان أبو زيـد وأحلان وتوزيع محـمد قماح).
رة األولى التي يخوض فيها محمد عز الغناء فقد قدم عدداً كبيراً من يذكر أن هـذه ليست ا
األغــاني الـشـعـبـيـة مـنـهــا ودان عـاحلـيط شـبـعـان دلع فـكــرني مـرتـاح وصـرح عـز في لـقـاء

ثل واجتاهه للغناء الشعبي ليس إال مجرد هواية. تلفزيوني سابق بأنه 

(فـــتــحي / احــمـــد زاهــر ويــاســر /
محمد عالء وعبد احملسن / ادوارد
وعـبــيـر / رحـاب اجلـمـل)  وقـيـامـهم
بـالـتـآمـر عـلى اخـيـهم غـيـر الـشـقـيق
رضـوان / الــفـنــان مـحـمــد رمـضـان
ال بـسـبب الـطمـع واجلشـع وحب ا
وقــــامـــوا بـــقـــتل زوجـــتـه وابـــنه في
حــادث مــرور مــدبـر مـن قـبـل فـتــحي
وتـشـريـد طـفـلـة رضـوان الـصـغـيـرة
بــعـد ان  ايـداعـه الـســجن بـتــهـمـة
مـلـفـقـة يـقف وراءهـا اخـوته االربـعة
غــيــر االشــقــاء الــذين ذكــرنــاهم مع
صمت بقية اخوته االصغر على هذه
اجلرائم (عـادل / احمـد داش ونورا
/ ر ســــــــامـي). وعــــــــادل ونــــــــورا
تربـطهـما عالقـة محـبة بـينـهمـا اكثر

من االخوة االخرين غير االشقاء!
وهذه حـقيـقـة حاول ان يـؤكد عـليـها
ــؤلف/ اخملــرج مــحــمـد ســامي إذ ا
يعتقـد ان العاطفة تـكون قاصرة ب
االخـوة غــيـر االشـقـاء بـيــنـمـا تـكـون
فـــاعـــلـــة بــ االشـــقـــاء وهـــو بــذلك
يرفض مـبدأ تعـدد الزوجـات النها ال
تـمنـح العـاطـفـة لالخـوة مـثل  اولئك

ولـد يــوسف وكـان له  11أخـا وكـان
أبوه يحبه كثـيرا وفي ذات ليلة رأى
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له
سـاجـدين فـقص عـلى والـده ما رأى
فقـال له أال يقـصهـا على إخـوته لكي
ال يـثـير حـنـقـهم عـلـيه ولـكن االخوة
سرعان ما تامروا عـليه فاتفقوا على
أن يلـقـوه في غيـابـات اجلب وادعوا
أن الــذئـب أكــله ثم مـــر به نــاس من
الـبدو فـأخـذوه وباعـوه بـثـمن بخس
واشــــتـــراه مـــلـك مـــصـــر وطــــلب من
زوجــته أن تــرعــاه ولــكــنــهــا أخـذت
تــراوده عن نــفـــسه فــأبى فــكــادت له
ودخل الـــســجن ثـم أعــلـــنت بــراءته
لك وخرج من السجن  واسـتعمله ا
عـــلى شــئـــون الــغــذاء الـــتي أحــسن

إدارتها في سنوات القحط.."
لــكن سـامي حــوّر قـلــيال في الــقـصـة
سـلـسل ليـجعل التي اعـتـمدهـا في ا
رضــوان/ الــفـنــان مــحـمــد رمــضـان
الطـفل الـوحيـد من ام تـوفيـت مبـكرا
ا جـعل االب ان يـتعـلق به بـجانب
اخــوته غــيــر االشــقــاء مـن زوجــتـ

اخريت وهم: 

الذين يلدون من رحم واحد!
وبـناء عـلى اعـتـقاد اخملـرج بـان هذه
الـقـضــيـة تـشـمل  بــقـيـة االحـيـاء في
الــطــبــيــعــة. رحت اراقب عــلـى مـدار
اكثر من شـهر مـجموعـتي من "طيور
احلب" فـالحــظت بـــان الــعـالقــة بــ
اصــغـر عــصــفـورتــ من مــجـمــوعـة
بـيض واحـدة تتـمـتـعـان بـعالقة حب
وود ولـــعـب مــشـــتـــرك ( مـــثـل عــادل

سلسل!) ونورا في ا
بـــيــنــمـــا عالقــتـــهــمــا
بـــاخــتــهـــمــا االكــبــر
والــــتـي فــــقــــست من
مــــجـــمــــوعــــة بـــيض
اخــــــــــرى عــالقــــــــــة
متشنجة وعراك على
االكـل والـــــــــشـــــــــرب
خـــــاصــــة بـــــعــــد ان
اصــبـــحت الـــعالقــة
بـــ االخت االكـــبـــر
واالب مشبوهة تقع
في مـــضــمــار زواج
احملــــارم مـــــثل مــــا
حـــدث بـــ يـــاســـر
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الــــعـــضـــو الــــعـــراقي الــــســـابق في
ــان تـــلــقى تـــعــازي االوســاط الـــبــر
الـسيـاسـيـة والـعـشـائـريـة لـوفاة ابن
عمه سـائلـ الله تـعالى ان يـسكنه

فسيح جناته.
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ؤرخ واحملـقق العراقي يحل مساء ا
الــيـوم االحـد ضـيــفـا عـلـى  احلـلـقـة
االولى مـن (اطــراف احلــديث) عــلى
وسم اجلـديد قنـاة (الشـرقيـة) في ا
من مــا بــعـد كــورونــا والـذي يــعـده
ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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غـنيـة السوريـة شاركت في امـسيـة قدمـتها فـرقة مـوسيـقية ا
ـعـهـد الـعـالي لـلــمـوسـيـقى في مـشـفى دمـشق من أسـاتـذة ا
الـوطـني كـتـحــيـة شـكـر لـلـكـادر الـطـبي الـذي حتـمل مـخـاطـر

العدوى بفايروس كورونا.
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ـقــيم في مــصــر  قــبـول ي الــعـراقـي ا االعالمي واالكــاد
وسـوم (التكنولوجيا وذوي االعـاقة) لينشر في اجمللة بحثه ا

العلمية للتكنولوجيا وعلوم االعاقة.
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عازف البـيانو االردني احيا مساء امس الـسبت وعبر منصة
(فـيسبـوك) وبرفـقة عازف الـقانون هـمام عـيد وعدي شـواقفة
ؤسسـة عبد احلميـد شومان بعد (جيتار) االمـسية االولى 

رافقة جلائحة كورونا. توقفها إثر االجراءات ا
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مـديــرة ديـوان الـهـريس الـثـقـافي في االردن ادارت األمـسـيـة
الــشـعــريــة الـتي اقــامــهـا الــديـوان عن بــعــد وقـرأت خاللــهـا
مـجــمـوعــة من الـقــصـائــد الـتي تــأمـلت الــعـيــد وانـعـكــاسـاته

اجلمالية على الشعراء.
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ــصـــري تــلــقى تــعــازي زمـالئه لــوفــاة والــده نــور ــطــرب ا ا
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. احلفناوي 

سلسل! وفدوة في ا
وبـــالــرغم من انـــنــا نــنـــشــد احملــبــة
والتاخـي ب جمـيع البـشر ونعـتقد
ـكن ان تـعـثر عـن "اخ لم تـلده انـنـا 
امــك " وهــي حـــــــــــــــــاالت نــــــــــــــــادرة

واستثنائية.
اال ان صـــفـــة الـــتـــنـــاحـــر والـــطـــمع
واجلــشع هي صــفــات تــخــتــفي في
طيات الطـبيعة تخـرج للوجود ح

ــوضـوعــيـة تــتـهيء لــهـا الــظـروف ا
والـذاتـيـة وهـذا مـا يـفـسـر احلـروب
الــداخـلــيــة واخلـارجــيـة لــلـشــعـوب.
ــشــاكل داخل وغــالـــبــا مــا تــنــدلـع ا
ـال او الــعــائــلـة الــواحــدة بــســبب ا
االرث وفي اغــلب االحــيــان يــكــون "
االقـــتــصـــاد" والــتـــســلط واقـــتــســام
غا هي العوامل االساسية التي ا

تغذي هذه الصراعات.
ـــســــنـــاه في  وهـــذا هــــو عـــ مــــا 
مسلـسل (البرنس)
حيث يـتـرك الـوالد
حــامــد الــبــرنس /
الفـنان عـبد الـعزيز
مــــخـــــيــــون كل مــــا
ـلـكه قـبل وفـاته
من مـحل الـسـمـكـرة
والـــــــبــــــيـت الــــــذي
يــــقــــطــــنـــوه بــــإسم

رضوان.
ــاذا تــصـرف ولــكن 
الـبــرنس االب بــهـذه
الــــطـــريـــقــــة? النه لم
يـسـتـطع حتـمل كـافة

الفضـائح التى تعـرض إليهـا بسبب
البقـية من أبنـائه فابنـته  القبض
عـلى خـطــيـبـهـا بـتـهـمـة سـرقـة مـحل
مـجوهـرات زوج أخـته عال/ الـفـنـانة
نــور وابـنه فــتـحـى تـعــدى عـلى عال
لـرفضـهـا الـزواج منه أمـا ابـنه عـبد
احملسن ويـجسـد دوره ادوارد فهو

متزوج من راقصة 
(بـدريــة طـلــبـة) وتــسـبب زواجه في
كـــســــر ظــــهــــره وعــــيـــنـه وسط أهل

احلارة. 
تامرون لم يكتفوا فـتحي واخوانه ا
مـعه بـعـمـلـيـات الـقـتل والـتـامر عـلى
رضـوان بل راحوا يـعـمـلوا بـتـجارة
اخملــدرات! بـاســتـثــنـاء عــادل ونـورا
الـلــذين ابــتــعــدا عــنــهم لــيــقــتــربـوا
ويصطلـحوا مع رضوان بيـنما عبد
الهي احملسن اكـتفـى بشـرائه احد ا
ـسلـسل اخملرج اللـيـليـة! ولم يعـ ا
ــوضـوعـة كـثـيـرا اذ اراد ان بـهـذه ا
يــشــيــر الـى ان الــرجل اذا ســقط في
ة فـانه سـيفـعل االسوأ اتون اجلـر
ـال بـالـنـسـبة له خـاصـة اذا اصبح ا

هدفا وليس وسيلة!
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كلمات مـحمد البـوغة أحلان وتوزيع
شــادي الـســعـيــد. عــلي صــعـيــد آخـر
ــطـربـة الــلـبــنـانـيــة مـاجـدة طـرحت ا
الرومي أغنـيتهـا اجلديدة (غـنوا بكل
الـلـغــات) عـبـر يــوتـيـوب مـن كـلـمـات
مــــاجــــدة الــــرومي أحلــــان وتــــوزيع
مـــيـــشـــال فـــاضل.ونـــشـــرت الـــرومي
األغـنيـة عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص على
أحــد مـواقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعي
وعلقت قـائلة:(أنـا لو قلـتلكن مـشتاقة
! هــذه الـدني أوعى تـقــولـولي جــايـ
الـلي هـروا وراقـا.. بـاقي بـرزنـامـتـهـا
ـا نـتالقى.. تـبـقوا !.. بـوعـدكن  سـن
بـــقـــلــبـي مــحـــجـــورين.. غـــنــوا بـــكل
اللغات). وتأتي هذه األغنية في إطار
زرع األمل في قلوب الناس خالل هذه
ـنزلي الـفتـرة بـالـتـزامن مع احلـجـر ا

بسبب تفشي فايروس كورونا.
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ــطــربــة شــارك خــالــد الــذهـــبي إبن ا
ن الـسـوريــة أصـالــة من طـلـيــقـهـا أ
ــتــابــعــ عــبــر صـفــحــته الــذهــبي ا
اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
اإلجـتــمــاعي مـقــاطع فــيـديــو لـرحــلـة
بـحريـة كـان يـقـوم بهـا بـرفـقـة والدته

والعائلة.
وظـهــر خـالـد وهــو يـحـتــضن والـدته
ويقـبلـها عـلى خدهـا وحتدث مـتغزال
فيـها وقـال (إنه ال يوجـد في جمـالها
وأن اجلـمـيع يـظن أنــهـا صـديـقـته أو
زوجــته أو أخـتـه) لـتــضــحك أصــالـة
عـــلى قـــولـه (أن الـــبـــعض يـــظـــنـــهـــا

زوجته). 
وكان آخـر أعمـال أصالـة أغنـية سالم
سالم التي أدتـها في احلـلقـة األخيرة
من مـــســـلـــسـل اإلخـــتـــيـــار وهي من
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تـصـدر اسم إلـيسـا التـرنـد في الـسعـودية
أثــنــاء إحــيــائــهــا أول حــفل أوناليـن لــهـا
لـــلـــتــــرفـــيه عن اجلـــمــــهـــور في ظل أزمـــة
كـورونــا.وعـلى هـامـش حـفل إلـيــسـا الـذي
أحــيـته عـبـر مــنـصـة شـاهـد اإللــكـتـرونـيـة
كـشـفـت عن األكالت الـتي تـعــلـمت طـريـقـة
ــنــزلي وهي طــهــيــهــا في فــتــرة احلـجــر ا
ـعـكــرونـة االسـبــاغـيـتي واألرز الــتـبـولــة وا
ـــســلـــوق. وعن أزمـــة كـــورونـــا حتــدثت ا
ر بها إليـسا عن الظروف الـصعبة الـتي 
العـالم لكنها اعـتادت على التكيف مع أي
ظــرف كـان وأضــافت أن (فــتــرة احلــجـر
نـزلي كانت بالنسـبة لها فرصة من أجل ا
ــنــزلـهــا وتــرتــيب مالبــســهـا االهـتــمــام 
واالهتـمام بـصحتـها والـعمل عـلى خسارة

وزنها).

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - ظــهـرت الــنــجــمـة
ية مايلي سايروس الى جانب صديقها مغني العا
ـارسان ريـاضة الـبـوب كودي سـيـمبـسـون وهمـا 
ــشي في لـــوس أجنــلــوس مع كــلـــبــهــمــا وهــمــا ا
البس الرياضية ومحافظ على قواعد مـرتديان ا
احلــمـايــة من تــفــشي فــايــروس كـورونــا من خالل
ارتـداء الـكـمـامة بـشـكل مـسـتـمـر وذلك بـحـسب ما
ي (غاست غـيرد). من ـشـاهيـر العـا رصـده موقع ا
جـانب آخـر قامـت سايـروس بـدعم سـيمـبـسون من
خالل إخـراج كـليـب أغنـيـته األخـيرة والـذي اطـلقه
كـودي منذ عـدة أيام على (يوتـيوب). وصور كودي
نزلي  نزل بسبب التزامه باحلجر ا الكليب في ا
ية أجنـلينا عـلى صعيـد آخر  كشـفت النجـمة العـا
جـولي عن تـبرعـها بـقيـمة  200ألـف دوالر أمريكي
لـــصــــالح اجلـــمـــعــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة لــــلـــنـــهـــوض

.وتـمــنت جـولي في بــيـان تـنــاقـلـته ــلـونـ بـا
ـــيــة تــصـــحــيـح األخــطــاء وســائل اعـالم عــا
ـوجودة فـي اجملتـمع األمريـكي مـعلـنة عن ا
ـادي لـلجـمـعـيـة وهذا عـنـوي وا دعـهـمـا ا
ـعروف لـيس بـغريب عـلى جولي اذ من ا
عــنــهــا حــجم انــســانــيــتــهــا الــكــبــيــرة.
واحـتفلت جـولي مؤخـرا بعيـد ميالدها
الـ  45 وكـان من ب معايـديها النجم
ي جوني ديب الـذي نشر صورة الـعا
له بــرفـقــتـهــا بـاألبــيض واألسـود من
فـيـلـمـهـا الـشـهـيـر (ذا تـورست) وذلك
عـلى حسـابه اخلاص عـلى احد مواقع
الــتــواصـل االجــتـــمــاعي.مـــعــلــقـــا عــلى
الــصـــورة قـــائال(عـــيــد مـــيالد ســـعـــيــد

أجنلينا جولي).

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6677 Sunday 7/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6677  األحد 15 من شوال 1441 هـ 7 من حزيران (يونيو) 2020م

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.
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قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

»dIF «

 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.
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خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.

Ë«b «

ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.
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الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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اشـــــطب االرقـــــام من داخل
الشبكة  مع حلك الصحيح
تالحظ ارقامـا سـريـة تؤلف
مـــجـــمـــوع الـــرقم الـــســـري
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بسـبب تأجـيل عمـليـات التـصويـر قسراً
ـاضـيــة نـتـيـجــة تـفـشي خالل الـفـتــرة ا
ي ـمـثـل الـعـا فــايـروس كــورونـا قــرر ا
تــوم كـروز وفـريـق عـمل اجلــزء الـسـابع
ــهـمـة من سـلــسـلـة أفـالمه الـشــهـيـرة (ا
ستحـيلة) بنـاء قريةٍ كامـلة خالية من ا
كــورونـــا في مــوقـعٍ مــهــجـــور لــلــقــوات
ـلـكيـة في أوكـسفـوردشـير في اجلـوية ا
بريطانيا إلستـكمال العمل هناك.ووفقا
وقع الفن انه وبسبـب توقف التصوير
لـــفــتــرة اضــطـــر فــريق الــعـــمل أيــضًــا
لـتـأجـيل موعـد إطالق الـفـيـلم الـذي كان
مقررًا في شهر تموز من عام  2021إلى
شــهـر تـشــرين الـثـاني  مـن نـفس الـعـام
ومن ناحية أخـرى بدأ كروز في إجراء
إتــصـاالتـه مع رجل األعــمـال الــرائـد في
مـجـال الفـضـاء أيـلـون مـاسك في إطار
خطة إنطالق تـصوير فيـلمه اجلديد في
الـفـضـاء بـالـتـعــاون مع وكـالـة الـفـضـاء
األمـريكـيـة ناسـا وإذا مـا حصل الـفـيلم
عـلى الـضــوء األخـضــر فـسـيــكـون هـذا
اإلنتاج هو أول فـيلم للمـغامرة واإلثارة
يــتم تــصـويــره في الــفـضــاء اخلـارجي
وفق مـــا ذكــرتـه صــحـــيــفـــة ديــلـي مــيل

توم كروزالبريطانية.

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تــواصل ( الـزمـان ) أسـتــذكـار رمـوز الـفن
والـــثــقـــافــة  الــراحـــلــ مــنـــهم في داخل
ـا قــدمـوه من الــعــراق وخـارجه تــقـديــرا 
مــنــجــزات خالل مــســيـرتــهم الــطــويــلـة 
والـيوم نستذكر رحيل فنان عرف بابداعه
مـن خالل جتسيده ادوار ريفية وابدع في
اعــمــال مـســرحـيــة وتـلــفـزيــونـيــة مـازال
وســيـبــقى اجلــمـهـور يــسـتــذكـرهــا بـحب
واحـــتـــرام .انه الـــراحل طـــالـب الــفـــراتي
ـولـود فـي مـديـنـة الـشـطـرة بـالـنـاصـرية ا
عـــــــام  1963ومــــــــرت امـس الـــــــســــــــبت
الــذكــرى15لــرحــيــله. شــارك الــفــراتي في
بـرنامج إذاعي عنوانه (أرضنا اخلضراء)
رحـوم غـازي مجـدي وعرف الـذي أعـده ا
مـن خالله بـشـخـصـيـة أبـو سـبـاهي  قـدم
الـعـديـد من األعـمال الـفـنـيـة في السـيـنـما
ــسـرح والـتـلـفـزيـون  ظـهـر في أعـمـال وا
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درامـية مـنهـا مسـلسـلي الـدواسر و جرف
ــلح  بــدور الــشــيخ غــافل وأجــاد الـدور ا
بــكـفـاءة عـالـيـة مـع الـراحل إبـراهـيم عـبـد
اجلــلــيل الــلـذين شــكال مــنـطــلــقـاً جــديـداً
لــلــدرامـا الــعـراقــيــة بـآفــاقـهــا الــواقـعــيـة
واالجــتـمــاعـيــة واإلنـسـانــيـة اإلبــداعـيـة..
لــتـتـواصل مــشـاركـاته الــتـلـفــزيـونـيـة في
أعــمـال أخــرى بـيـنــهـا: الالهــثـون والـعم
عــنـاد وأعـمــاق الـرغـبـة وبــركـان الـغـضب

والعديد من األعمال البدوية.
وفـي الــشـاشــة الــكــبــيــرة حـقـق الـفــراتي
حــضــوره األكــبــر في الــعــديــد من األفالم
الـسينمائية ألبرز مخرجي العراق ويقف
فـي مقـدمـتـهـا الـفيـلم الـروائي الـظـامـئون
الـذي قدم فيه اخملرج محمد شكري جميل
إحــدى روائــعه حـيث كــان الـفــراتي احـد
الـفنان الذين أسهموا في صياغتها إلى
جــانب فــنـانــ كـبــار مـثـل خـلــيل شـوقي

±μ tKOŠ— Èd – w  `K*« ·dłË dÝ«Ëb « »«ÒdŽ

ونــاهـدة الــرمـاح وفــوزيـة عــارف وسـامي
قــفـطـان ومـي شـوقي. حـصــد الـفـراتي في
فــيــلم (يــوم آخـر) لــلــراحل صــاحب حـداد
ثل حـيث قـدم  شخـصـية جـائـزة أفـضل 
ـتـنـفـذ الـذي اإلقــطـاعي (الـشـيخ مـجـيـد) ا
يـشـحـذ كل غـرائـزه احلـيـوانـيـة وشـهواته
االسـتـغالليـة . وعـاش الفـراتي اخـر أيامه
فـي عـــزلــــة وفي فــــتـــرات مــــرضه جلـــأت
ـمـثــلـة أزهـار حــمـودي إلى فـتح زوجــته ا
ـواد مــحل مـن دارهم قــامت فــيه بــبـيـع ا
ـكـنـها الـغـذائـيـة لـكي تـقـوم بـتوفـيـر مـا 
لـرعـايـته واعـالـته في وقـت لم تـمـتد لـه يد
الـعون نـهائـيا بـاستـثنـاء راتبـه التـقاعدي
الــذي اليـغــني وال يــشـبع من جــوع حـتى
رحـل عـــــنـــــا في عـــــام  ?2005وشـــــيـــــعه
ـسـرح الــفـنـانـون فـي دائـرة الـسـيــنـمـا وا

ببغداد بحزن وألم شديدين.
وقـالت زوجـة الراحل أزهـار حمـودي التي
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مايلي سايروس

ـعـلـومـات في كـلـيـة بـغـداد لـلـعـلوم مـديـر قـسم تـكـنـولـوجيـا ا
االقتصديـة اجلامعة حاضـر مع التدريسيـة فيفيان عالء  في
ورشـة عمل افـتراضـية اقـامـها قـسم ادارة االعمـال في كلـية
اشـور اجلـامـعـة بـالتـنـسـيق مع كـلـيـة بـغـداد بعـنـوان (كـيـفـية
اذج غـوغل وانواع االسئلة انشاء بـنك لالسئلة باسـتخدام 

تاحة). ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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بعد تصـعيد مـنذ عدة اسابـيع تمكن فـيه تنظيم داعش من
اشـغـال اكـثــر من جـبـهـة في الــعـراق بـعـمـلــيـات لـهـا طـابع
ــنــاطــقي الــصــغـيــر في الــوضع اعالمي زائــداً الــتــأثـيــر ا
االمـني ثـم جـاءت عــمــلـيــات ذات شــكل هـجــومي ومــبـادر
خملـتـلف الـقـوات الـعـراقـيـة بـدعم واضح من الـقـوة اجلـويـة
للـتحـالف الدولي وجتـلّى ذلك مؤخـراً في ضربـات موجـعة

ضد التنظيم في جبل مخمور .
شـهد هو انّ التنـظيم أعاد احلياة  حتت البارز في قراءة ا
ظــروف اجلــائــحــة والــفــراغ احلــكــومي الــســابق خلــطــوط
عسكرية فردية ومعزولة بـشكل حرب عصابات في محاولة
ــعـنــويـات االمــنـيـة واضـحــة خلـلق حــالـة من الــعـجــز في ا
السيمـا في منـاطق سكـانيـة معـزولة نـسبيـاً من اجل إعادة

وصل وتكريت والفلوجة . أجواء ما قبل احتالل ا
هذه االسـتـراتـيـجيـة اجلـديـدة لـلـتنـظـيم ال تـزال عـاجزة عن
ــنـاطق ذات حتـقــيق اهــدافــهـا بــســبب وعي الــنــاس في ا
الـتمـاس ويـقـظـة الـقوات الـعـراقـيـة الـقـوية نـسـبـيـاً بـحسب

منطقة واخرى للتعامل مع االخطار الطارئة. 
هذا مجرد توصيف للمشهد القائم .

نع لكن الذي يـجب أن يعوّل عـليه الـعراق كضـمانة أكـيدة 
ـآسي الــسـابــقـة هــو الـعــمل عـلى وحــدة الـصف تـكــرار ا
ا ينبذ الطائفية ويجتثها من اجملتمع .  العراقي الوطني 
ــكن أن يـتـم إال من خالل قــوانـ جــديـدة تــغـلّظ وهـذا ال 
العقـوبات في مالحـقة أي سـلوك طـائفي يـهدف الى ضرب
ـزق الـنـسـيج االجـتـمـاعي الـذي شـبع الـوحـدة الـوطـنـيـة و

طعنات. 
ـقـصـودة حتـتـاج الى أدوات تـنـفـيـذيـة قـوية وانّ الـقوانـ ا
ـرجـعيـات الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـية والـديـنـية من تآزرهـا ا
خالل الـعــمل عــلى اقــرار عـقــد اجـتــمــاعي جـديــد يــنـهض
بالعراق ويجعله مهيئاً للدخول في مفاوضات استراتيجية
ــتــحــدة أو ســواهـــا وهــو مــعــافى من أجل مع الــواليــات ا

. مصاحله الوطنية أوالً وأخيراً

نزل أحد رجـال شرطة مـدينة مـنيابـوليس االمريـكية بـركبته
واطن األمـريـكي األسود جـورج فلـويـد لتـثبـيته. على عـنق ا
ـارة هـذه الــواقـعـة وصـوت فـلـويــد يـسـتـنـجـد سـجل أحـد ا

ويقول (ال أستطيع أن أتنفس).
مـات فلـويـد وهـزت عـبـارة (ال أ سـتـطـيع أن أتـنـفس) أرجاء
أمريكـا وأوروبا وحركت نـوازع التشـفي والشمـاتة بالـنظام
قـراطي لـدى احلـكـومـات واجملـمـوعـات الـشـمـوليـة في الـد

العالم.
ـقراطـي الذي طـوره الـبـشر لقـد انـتـصـر نظـام احلـكم الـد
عبر أكـثر من ثالثـة أالف سنـة على النـازية والـشيـوعية في
ـثل حـكومـة الـشعب كـمـا هـو اسمه في وقتـنـا هذا لـكـونه 
وس وتـعني الـشعب وكـراتوس ـة د اللـغة الـيونـانيـة القـد

و كراتوس وتعني احلكومة لتصبح د
قـراطيـة  تـعاني من  ولكن رغم هـذه الـعراقـة  ال زالت الـد
اخـتـالالت مـنــبــعــهـا حتــريك بــعض الــطــامــعـ فـي احلـكم
للـبغـضاء بـ اخملتـلفـ في اللـون أو العـنصـر أو الدين أو
الطـائـفة أو اإلنـحـدار  الطـبـقي أو الشـاعـرين  باالضـطـهاد
قراطي بهدف  الـصعود عـلى أكتافـهم لرئاسـة النظام الـد
أو إجهـاضه وحتـويـله الى نـظـام اسـتـبدادي   فـقـد  فـعـلـها
ـانيـا من خالل اسـتغـالل الشـعـور باإلضـطـهاد هتـلـر في ا
ـية األولى وإجـبارهـا على انـيا لـلحـرب الـعا بعـد خسـارة أ
دفع التعـويضـات وفعلـتها  الـطبـقة السـياسـية العـراقية من
خالل حتريك البغض الطائفي لسبعة عشر عاماَ نأمل أنها

أوشكت على نهايتها  .
قـراطـية الـرئيـسي أمريـكـا فقـد جنحت عـبر أما مـعقل الـد
ـقـراطـية في قرنـ من الـزمـان من خالل مـؤسسـاتـهـا الد
ـسـاواة إنـهـاء نـظـام الـرق والـفـصـل الـعـنـصـري وحتـقـيق ا
واطن من األصول األفريقية الى أرفع واطنيها وأوصلت ا
تحدة األمـريكية السابق درجات القيادة كرئـيس الواليات ا
بـاراك أوبـامـا ورئـيس أركـان اجلــيـوش األمـريـكـيـة األسـبق
كولـن بأول ووزيـرة اخلـارجـيـة الـسابـقـة كـونـدولـيزا رايس.
ـقراطـيـة األمـريـكـيـة تـتـعـرض الـيـوم الى إمـتـحان لـكن الـد
عـســيـر ســبـبـتـه ظـروف مـوضــوعـيــة تـرتــبت عـلــيـهـا نــتـائج

سياسية أهمها:
الزيادة الـكبيـرة في الهـجرة غيـر الشـرعية من دول أمـريكا
كسيكية الذي أثار بعض الالتينية عبر احلدود األمريكـية ا
نافسة في غرافي   وبعض مخاوف ا مخاوف التغيير الد

سوق العمل.
سـيـحي اإليفـاجنيـلي الـذي يؤمن النـشـاط الكـبيـر لـليـمـ ا
بظـهور خـلـيفـة في وقتـنـا احلاضـر للـمـلك الفـارسي كورش
الذي إحتل بابل وحرر اليهود ليذهبوا لبناء هيكل سليمان.
وفي اعـتـقـادهم أن هـذا الـشـخـص سـيـقـوم بـتـلـبـيـة مـطـالب
إسرائيل التي ستـقود الى اعادة بنـاء الهيكل وتـمهد لنزول

. سيح ع ليمأل الدنيا قسطاً وعدالً ا
الضـرر الـذي حلق بالـطـبقـة العـامـلة الـبـيضـاء بـسبب قـيام
الـشـركـات األمـريـكــيـة بـالـتـصـنـيع ومــنح رخص الـتـصـنـيع
ا أدى خارج أمريكا في الص ودول جنوب شرق آسيا 
ـدن حزام الـصدأ ة فـيمـا يـسمى  ـعامل الـقـد الى ترك ا

وإستشراء العوز والبطالة.
إلتـقط رجـل األعمـال دونـالـد تـرامب هـذه اإلشـارات فـتـبنى
موضـوع إيـقاف الـهـجرة ومـوضوع جـعل الـقـدس عاصـمة
إلسـرائـيل ومــوضـوع إعـادة الـتــصـنـيع الـى داخل أمـريـكـا
قابل اإليفاجنيليـون خليفة للملك كورش كما تبنته فتبناه با
الطبقـة العامـلة والفئـات احملرومة والـعاطلـة عن العمل وفاز
باالنتخابـات. لقد أدهش ترامب الـعالم لتشجـيعه استخدام
تظاهرين وتهديداته باستخدام اجليش فرطة ضد ا القوة ا
واسـتـخـدامه لــلـدين بـرفع االجنـيل

وكأنه من أبناء عمومتنا.
هل يـنـجـح تـرامب في الــعـبـور الى
الــدكـــتـــاتـــوريــة أو هـل ســتـــعـــيــده
قـراطية األمـريكية ؤسسـات الد ا

الى سواء السبيل? ننتظر ونرى.
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 يُــعــثــر عــلى عــدد مــتـزايــد من
رمـية على األقنـعة اجلـراحيـة ا
شــواطـئ هــونغ كـــونغ بـــعــدمــا
استـخدمها الـسكان عـلى نطاق
كافـحة فيـروس كورونا واسع 

ستجد. ا
ويقول الـناشطون الـبيئيون إن
األقـنـعـة تـضـيف إلـى اخملـلـفات
البالسـتيكـية التي تـطفو أصال
ـركز ـيـاه احمليـطـة بهـذا ا في ا

االقتصادي.
وأوضح غــــــــاري ســـــــتـــــــوكس
ـــنـــظـــمـــة ـــشـــارك  ـــؤسس ا ا
أوشــيـنـز إيـجـا لـوكـالـة فـرانس
بـرس أن الـقــنـاع الـبالســتـيـكي
الـذي يسـتخـدم مرة واحـدة هو
عبء إضــــــافي آخـــــر نــــــتـــــركه

قبلة على الشاطئ. لألجيال ا
وقــبل فـتـرة وجــيـزة من تـفـشي
ـي أطــلـقـت هـذه الــوبــاء الــعـا
نظمة الـبيئية غـير احلكومية ا
التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا
لـهـا دراسـة مـدتهـا عـام لـلـبحث
فـي احلــــــطـــــــام الـــــــبـــــــحــــــري
واجلــــزيـــئــــات الـــدقــــيــــقـــة من
الــبالســتـــيك في إحــدى اجلــزر
ــأهــولــة في الــنــائــيــة وغــيــر ا

دينة. ا
ومن أكـثــر الـعــنـاصــر شـيــوعـا
كـــانـت الـــزجـــاجـــات وعـــبــوات
الــبـــولــيـــســتـــرين والـــوالعــات
وأدوات تــــــنــــــاول الـــــطــــــعـــــام

البالستيكية وقشات الشرب.
واآلن بـدأت تطـفو األقـنعـة على

الشواطئ.
خالل زيـــــارة أخــــيـــــرة عــــثــــر
متخصـصون في حمايـة البيئة
عـلى  70 قــنــاعــا وأزالــوهـا من

امتداد  100متر من الشاطئ.
وبـــــعــــــد أســــــبـــــوع وصـل إلى

الشاطئ  30 قناعا آخر.
ينـتج سـكان هـونغ كونغ الـبالغ
عددهم  7,5ماليـ نـسـمـة سـتة

ماليــ طـن من الــنـــفــايــات كل
عـام وال يـعـاد تـدويـر سوى 30

ئة منها. با
حـــتـى قـــبل ظــــهـــور فــــيـــروس
ـستجد غـالبا ما كان كورونا ا
الـســكـان يــضـعــون الـكــمـامـات
خالل تـــنــــقالتـــهـم الـــيـــومـــيـــة
خصوصا في مـوسم اإلنفلونزا

الشتوي.
لكن ظهور وباء كوفيد- 19جعل

وضع القناع شبه شامل.
ويقدم عدد متزايد من الشركات
حــالــيــا أقــنــعــة قــابــلــة إلعــادة
االســــتــــخــــدام كــــمـــا أطــــلــــقت
احلـكـومـة مبـادرة إلرسـال قـناع
كن غسله جلميع من القماش 
الـســكــان إال أن األقـنــعــة الـتي
ــرة واحـدة تــبــقى تــســتــخــدم 

اخليار األكثر شعبية.
وقــال ســتــوكس مــا ســأنــتــظـر
رؤيــته هــو دلــفـيــنــا نــافــقـا مع
أقـــــنــــعـــــة داخل مـــــعـــــدته. من
الـواضـح أن هـذا عــنــصــر آخـر
يــدخـل في الــبــيــئــة الــبــحــريــة
ــائــيـة أن ــكن الــكــائــنــات ا و

تخلط بينه وب الطعام.
فـيـمـا نـشـرت مـنـظـمـة الـصـحـة
ية اليوم اجلمعة حتديثا العا
إلرشـــاداتـــهــا شـــمل تـــوصـــيــة
ـطـالــبـة الـنـاس لـلــحـكـومــات 
بــــارتـــــداء كــــمــــامـــــات الــــوجه
ـــصــنــوعـــة من الــقـــمــاش فى ا
األمـاكن الـعـامـة لـلـمـسـاعدة فى
احلد من انتشار وبــــاء كوفيد-

.19
ــــــنـــــــظـــــــمـــــــة فى وشـــــــددت ا
ـدعومة التـوجيـهات اجلـديدة ا
بـنـتـائج دراسـات أجـريت خالل
األســــابـــيـع األخـــيــــرة عـــلى أن
كــــمــــامـــات الــــوجه مــــا هى إال
واحــــدة مـن مــــجـــــمــــوعـــــة من
األدوات الــــتى تــــقـــــلل خــــطــــر

انتشار الفيروس.
وقـــــال تـــــيـــــدروس أدهـــــانــــوم
ــديــر الــعــام جـــيــبــريــســوس ا

لـلــمـنـظـمــة فى إفـادة صــحـفـيـة
الـكـمـامات وحـدهـا لن حتـمـيكم

من كوفيد-19.
وقـــالت مــاريـــا فــان كـــيــركــوف
ـنظـمة فى تـصريح اخلـبيـرة با

نـنـصح احلــكـومـات بــتـشـجـيع
الـنـاس عـلى ارتـداء الـكـمـامات.
ونــقـصــد بـالــتـحــديـد كــمـامـات
الــقـمــاش أى الـكــمــامـات غــيـر

الطبية.

وأضــافت تـوصـلــنـا إلى نـتـائج
أبـحاث جـديدة. لـدينـا اآلن أدلة
تـفـيـد بـأنه فى حـال تـنـفـيذ ذلك
الئـم فـــــإنـــــهـــــا بـــــالـــــشـــــكـل ا
ــكـن أن تـشــكل (الــكــمــامـات) 

حــــاجــــزا أمـــــام الــــرذاذ الــــذى
يحتمل أن يحمل العدوى.

وكانت منظمـة الصحة قد قالت
فى الــسـابق إنه ال يــوجـد دلـيل
يـــدعم أو يـــدحـض اســـتـــخــدام

األصـحــاء لـلــكــمـامــات وكـانت
تـــــــوصـى دومـــــــا بـــــــقـــــــصــــــر
اســتـخـدامـهــا عـلى األشـخـاص
ــصــابــ ومن يــقــدمـون لــهم ا

الرعاية.

يـعدو كـثـيرا. لـقـد كان بـالـتأكـيد
ســـريـــعـــا ورشـــيـــقـــا ومـــثل كل
أقـاربه كـان آكل حلـوم. وفوجئ
الـبــاحــثــون عــنــدمــا وجـدوا أن
ساقـيه تشبـهان سيـقان سلـسلة
ديناصورات رابتور لكن أطرافه
الــعـــلــويــة كــانـت طــويــلــة جــدا
وصــلـــبــة عـــلى غــرار الـــطــيــور
احلــديـثــة. ومن خالل عــمـلــيـات
احلـفر الـثانـيـة اكتـشف العـديد
ا فيـها قدم كـاملة من العظـام 
تـقــريـبـا وفـقـرات الـذيل وأجـزاء
مـن اجلــنــاح وفق مــا قــال عــالم
األحـافــيــر فـيــديــريـكــو بــريـسن

إيغلي.

وهـو مــرتــبـطــة بــساللــة أخـرى
وجدت عـلى مسـافة أكـثر من 10
آالف كيلومتـر في مدغشقر. و
ـتحـجرات اكتـشـاف أجزاء من ا
لـــلــمــرة األولـى في الــعــام 2013
ــزيــد مـنــهـا خالل وعــثــر عـلى ا
عــمـلــيـات حــفـر فـي الـعـام 2018
ـؤلف الرئـيسي وأوضح موتـا ا
لــلــدراســة الــتي نــشــرت في ذي
ســاسـنـس أوف نــايــتــشــر كـان
لـــهـــذا احلـــيـــوان مــخـــلـب حــاد
لـلغـايـة في إصبع الـسـبابـة كان
ـهـاجـمة يـسـتـخـدمـه بـالـتـأكـيـد 
الــــفــــريـــســــة وكــــانت ســــاقـــاه
طـويلـت مـا يـشيـر إلى أنه كان

{ بــويــنــوس ايـرس- (أ ف ب):
اكـتـشفت بـقـايا مـتـحجـرة لـنوع
جديد مـن الدينـاصورات عاشت
قــــبل  90 مــــلـــــيــــون ســــنــــة في
باتاغونيا حسب ما أعلن علماء
ـلك هـذا أحــافـيـر اخلـمــيس. و
الـــديــــنـــاصـــور اجملــــنح قـــوائم
شـبيـهـة لقـوائم فـيلـوسـيرابـتور
ويعـتقـد اخلبـراء أنه قد يـساهم
في كشف معـلومات حـول تطور
الــــطـــيــــور. واكــــتــــشــــفت تــــلك
ـتـحـجـرات الـتي يـبـلغ طـولـهـا ا
ــتــر في أقـل من مــتــر ونــصف ا
مـــقــــاطـــعـــة ريــــو نـــيــــغـــرو في
بـاتـاغونـيـا علـى مسـافـة حوالى
 1100 كــيــلــومــتـــر من بــويــنس
آيــرس وفــقــا لـــوكــالــة الــنــشــر
الــعــلـمـي الـتــابــعــة جلــامــعـة ال
ماتانـزا. وأوضح ماتيـاس موتا
الــبـــاحث في مـــتــحف الـــعــلــوم
الـطــبــيــعـيــة في األرجــنــتـ أن
األحـافـيـر تـعـود إلى نـوع جـديد
من ديناصورات بارافيس اآلكلة
لــــلّــــحــــوم وقــــد أطــــلـق عــــلــــيه

أوفيرورابتور تشيمنتوي.

{ نــيـــودلــهـي- (أ ف ب): نــفـــقت أنــثـى فــيل
ـفرقـعات حامل بـعدمـا تنـاولت فاكـهة مـليـئة 
في جـنـوب الـهـند وفـق مـا أعـلـنت الـسـلـطات

احمللية األربعاء ما أدى إلى غضب واسع.
وغــامـــرت هــذه الــفـــيــلــة في  27 أيــار/مــايــو
ودخلت قـرية قريبـة من متنزه (سـايلنت فاليه)
الــوطـني فـي واليـة كـيــراال بـاحــثـة عـن طـعـام
لـكــنـهـا تــنـاولت عــلى األرجح فـاكــهـة أنـانـاس
حتــوي مــفــرقــعــات أدت إلى نــفــوقــهــا. وقــال
سـؤولـ عن حمـاية سـورينـدرا كومـار أحـد ا
احلياة البرية في والية كيراال (انفجرت فاكهة
ــفـرقــعـات في فـمــهـا مـا ـلـيــئـة بـا األنـانــاس ا
تـسبب بتـعرضهـا إلصابات خـطرة). وأضاف
(نـحن نحقق في هـذه احلادثة ونـحاول حتديد
من يـــقـف وراءهـــا والـــظـــروف الـــتي أدت إلى
نـفوق احليوان). ويضع بـعض القروي الذين
ـنطـقـة مـفـرقعـات في الـفـاكـهة يـسـكـنـون في ا
حلمـاية محـاصيلـهم من احليوانـات البرية أو
يــلـجــأون إلى نـصب أســوار مـكــهـربــة بـهـدف
حتــويل مـسـار األفـيــال من حـقـولــهم الـواقـعـة

قرب الغابات.
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ذكـرت دراسـة نـشـرت مـؤخـراً أن الكـثـيـر من الـكـنـديـ يـعـانـون تـدهور
صحـتهم العقلية بسبب إجراءات الـتباعد االجتماعي الصارمة التي 
ستـجد قـبل شهرين تطـبيقـها لـلحد من انـتشـار وباء فيـروس كورونـا ا
ـا ذكـرته وكالـة بـلومـبـرج لألنبـاء. وأشـار نحـو ربع الـكنـدي إلى طـبـقاً 
تــدني أو ضـعـف صـحــتـهم الــعـقــلـيــة طــبـقــاً السـتــطالع أجـراه مــركـز
ـئـة في ـقـارنـة بـ 8في ا اإلحـصـائـيــات الـكـنـدي صـدر مـؤخـراً. هـذا بـا
اســتـــطالع جــرى 2018 وأســـفــر وبــاء كـــوفــيــد  19عن فــقــدان ماليـ
الــوظــائف في مـخــتـلـف أنـحــاء كـنــدا وإغالق مـؤســسـات جتــاريـة غــيـر
ـرتـبـطـة بـاإلغالق ـالـيـة ا ـشـكالت ا أسـاسـيـة أسـابـيع. وإضـافــة إلى ا
تشـير الدراسـة إلى أن الصحـة العـقليـة تتضـرر أيضاً بـسبب إجراءات
ـنزل واحلفاظ التـباعد االجتـماعي. وتتم دعـوة الكنديـ إلى البقاء في ا
على مـسـافة ست أقـدام على األقل من بـعـضهم بـعضـاً.  وأجرى مـركز
اإلحصائيات الكندي الدراسة عبر اإلنترنت وشملت  46ألف كندي في

الفترة من  24إبريل حتى  11 مايو.

{ انـتـانـاناريـفـو- (أ ف ب): أقـيـلت وزيـرة التـربـيـة والـتعـلـيم في مـدغـشـقر
ريجـاسوا أندريامانانا اخلمـيس بعد أيام قليلـة من إعالنها عن خطة لشراء
الـسـكـاكر لـلـتالمـيـذ لـتـخـفيف مـرورة الـشـاي الـعـشـبي الذي روج لـه رئيس
ستـجد. وخالل األسبوع كافـحة فيروس كـورونا ا البالد أنـدري راجولينـا 
اضي أعـلنت أندريامانـانا أنها طـلبت سكاكر بـقيمة مـليوني يورو. وقالت ا
ـعدل ثالثة لـكل شخص كان مـخططا لوسـائل إعالم إن شراء السـكاكر 
ه مع شاي كـوفيد-أورغـانكس لـلتالمـيذ مـوضحـة أن طعم هذا بهـدف تقـد
ـشـروب مر. ولم يـتم الـتحـقق من الـفوائـد احملتـمـلة لـهذا الـشـاي العـشبي ا
حـتى اآلن في أي دراسـة عـلمـيـة. وقد أثـارت طـلبـيـة الـسكـاكـر هذه سـخـطا
لدى سـكان اجلـزيرة الـتي تعـتبـر من أفـقر الـبلـدان في العـالم و إلغـاؤها
ـوجـب بــيـان أخــيــرا. وقــد أقــال مــجــلس الــوزراء الــذي عــقــد اخلـمــيـس 

صحافي أندريامانانا.
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االجــتــمـاعي. بــقـمــصــان مـنــتـخب
بـالدهم الــــصــــفــــراء واخلــــضـــراء
ـتـظـاهرون الـلـون يـطـالب هؤالء ا
بتدخل عسكري إلغالق الكونغرس
أو احملـكـمـة الـعـلـيـا ويـسـتـذكرون
مـن خالل بــولـــســونـــارو ســنــوات
احلـكم الـديكـتاتوري 1964-1985
ويـشرح باسارو في البداية كانوا
يــتـظــاهـرون وحـدهـم في الـشـارع
ألنـنـا شخـصـيا كـنا نـحـترم قـواعد
االقـــفــال الـــتــام. ولــكـن في الــوقت
احلـاضر قررنا أن نخاطر ونخرج
تـصاعد ـواجهـة هذا االستـبداد ا
ونـأمل أن يـشعل ذلك حـركة كـبيرة

في كل أنحاء البالد.
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عــدة مـدن بـرازيـلــيـة. في الـسـابق
كــان مـؤيـدو بـولـسـونـارو فـقط من
يــخــرجــون الى الــشــوارع كل يـوم
أحــــد وخـــاصـــة في الـــعـــاصـــمـــة
بـــرازيـــلــيـــا حــيث كـــان يــحـــضــر
ويـــخـــاطب بـــنـــفـــسه مـــتــجـــاهال
ومــــؤيـــديـه إجـــراءات الـــتــــبـــاعـــد

الـعالم لعدد الوفـيات بعد الواليات
ــتـحــدة وبـريــطـانــيـا مــتـجـاوزة ا
ايــطـالـيــا. وسـارع الـرئــيس بـالـرد
ــتـــظــاهـــرين الـــثالثــاء واصـــفـــا ا
.( ) و(اإلرهــابــيــ بـ(الــهــامــشــيــ
وهـنـاك دعـوات أخـرى لـتـظـاهـرات
(مـناهضـة للفاشـية) يوم األحد في

كــانت تــلك الــتـظــاهــرة واحـدة من
أولـى الــتــظــاهــرات الــتي جــمــعت
ناهض لبولسونارو الـناشط ا
مـنـذ بدايـة تفـشي فـيروس كـورونا
ــسـتـجــد حـيث بــاتت الـبـرازيل ا
بــؤرة تــفــشي الــوبــاء في أمــيــركـا
الـالتـيــنــيــة ثـالـث أعـلـى دولـة في

اسـتمرت التظاهر سلمية الى ح
وصـــــول مــــســــلــــحــــ مــــؤيــــدين
لـــــبـــــولــــســـــونــــارو مـــــا أدى الى
اشــتـبـاكــات بـ الـطــرفـ قـبل أن
تــتـدخل الـشــرطـة وتـلـقـي الـقـنـابل

سيلة للدموع. ا
ويـــروي بــاســارو  27عـــامــا الــذي
يــــتـــخــــصص في مــــجـــال دراســـة
الــتــاريـخ في نــهــايــة الــتــظــاهـرة
تــوجــهت مــجـمــوعـة صــغــيـرة من
االشـــخــاص بـــزي عــســـكــري كــان
بـعـضهم يـحمـل شعـارات النـازي
ــواجــهـتــنــا عن قــصـد من اجلــدد 
أجـل اســتـــفــزازنـــا في حـــ كــان
بـــإمــكـــانــهـم اخلــروج من اجلـــهــة

االخرى من الشارع.

الــسـيـاسـة في الـبالد ان الـفـرصـة
واجهة رئيسهم. متاحة 

ويقول دانيلو باسارو العضو في
مـجموعة غافيـوي دا فييل العريقة
الـداعـمة لـنـادي كوريـنـثيـانـز أحد
أشـهر االندية البرايزلية كان علينا
ــيــدان ومــواجــهـة الــتــواجــد في ا
أنـصار بولسونارو الذين يشيدون
بـالـديكـتاتـوريـة. وكان بـاسارو من
دعـــا الـى الـــتـــظـــاهـــر يـــوم االحــد
الـــــفــــائت في شــــارع أفــــيــــنــــيــــدا
بـــاولــيــســتــا أحــد أكــثــر االمــاكن
رمـزية في وسط سـاو باولو حيث
جتــــمع قــــرابـــة  500شــــخص من
أنـصار العـديد من االندية من أجل
ــــوقــــراطــــيـــة. الــــدفــــاع عن الــــد

{ ريــــو دي جـــانـــيـــرو- (أ ف ب):
يــــضع مـــنـــاصــــرو مـــجـــمـــوعـــات
الـ(الـتراس) من مختـلف أندية كرة
الــــقـــدم في الـــبـــرازيل عـــداواتـــهم
الـريـاضـيـة خلـفـهم ويـتـحدون في
اخلــطـوط األمـامـيـة لـقـيـادة حـمـلـة
ـهددة وقـراطـية ا الـدفـاع عن الـد
بـــــحـــــسـب رأيــــهـم من الـــــرئـــــيس
ــــتـــطــــرف جــــايـــر الــــيــــمــــيـــنـي ا

بولسونارو.
وفـي وقت تـوقـفت مــنـافـسـات كـرة
الـقـدم ذات الـشـعـبـيـة الـهـائـلة في
الـبـرازيل بـسبـب فيـروس كـورونا
ـستـجد مـنذ آذار/مـارس الفائت ا
يـــرى مــنــاصــرو االلــتــراس الــذين
ــا لــعـــبــوا دورا في احلــيــاة لـــطــا
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