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سجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة
 3501اصابة بـكورونا و3210
حـالة حـالـة شـفـاء وبواقع  56 
وفاة  فـيمـا اظهـرت احـصائـية
ان الـــوفـــيــات عـــلى مـــســـتــوى
ليون شخص. العالم تخطت ا
وضــمن احلــصــيــلــة الــيــومــيـة
لــفـايــروس كــورونــا في عــمـوم
العراق سـجلت الوزارة (3501
اصابـة بكـورونا و 3210 حالة
شـفـاء وبواقع  56 حـالـة وفاة
ــوقف الــوبــائي لــيــوم ضــمن ا
امس) واضــــافـت ان (بــــغــــداد
الـــكــرخ تـــصــدرت احلــصـــيــلــة
بتـسجيل  565 اصابـة وتلـتها

بـغـداد الـراصـافـة بواقع 482)
الفـتـة الى ان (دائـرتي الـصـحـة
في جـانبـيـها الـكـرخ والرصـافة
تـــصــدرت احـــصـــائــيـــة مــوقف
الــشـفــاء بـتـســجـيل الف و284
حــــالــــة).وردت دائــــرة صــــحـــة
ـتـداولة االنـبـار بـنفي االنـبـاء ا
بـشــأن وفـاة مـصـاب في قـضـاء
الـفــلـوجـة نـتــيـجـة اســتـخـدامه
الـــــعالج الـــــروسي .وجـــــاء في
بـيـان الـدائـرة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (هذا الـعالج مسـتخدم
في كل محـافظات الـعراق ومنذ
مـدة لـيـست بـالـقـصـيـرة وحـقق
نـــتــائج جـــيــدة وال عـالقــة بــ
عــمــلـــيــة اســتــخــدامه وحــاالت
الـــــوفـــــاة الــــتـي قـــــد حتــــدث)

واضـاف ان (الـتـقـاريـر الـطـبـيـة
ــيــة وتـــقــاريــر مــنــظــمــة الــعــا
الـــصـــحـــة اوضـــحـت ان كـــبــار
ـــصــابـــ بـــاالمــراض الـــسن ا
زمنة واالورام السرطانية هم ا
االكــثـر عــرضــة لــلـخــطــر جـراء
مـــضــاعـــفــاتـه الــتي قـــد تــودي
ـصــاب بــالـفــايـروس بــحـيــاة ا
ودعــا ضـــمن هـــذه الـــفـــئـــات) 
علومة من البيان الى (حتـري ا
عتمدة وعدم ارباك مصادرها ا
ــواطن والــشـــوشــرة في هــذا ا
اخلصوص). وكشف مصدر في
ـــــصــــرف ذي قــــار  ان فــــرع ا
العراقي لـلتجـارة احلكومي في
احملــــافــــظــــة أوقف تــــعــــامالته
ــالـيــة بـشــكل مـؤقت نــتـيــجـة ا

ظــــهــــور عــــدد مـن اإلصــــابـــات
ـــؤكــدة بـــ مــوظــفـــيه.وذكــر ا
ـــصــدر في تـــصــريح امس ان ا
ـــــصــــرف اوقـف تــــعـــــامالته (ا
ــالـيــة بــعــد تـفــشي فــايـروس ا
كورونا ب موظفيه) مبينا ان
(هـذا االيـقـاف سـيــكـون مـؤقـتـا
والسـيـمـا انه سـجل نـحـو تسع
اصـابـات مـؤكدة) الفـتاً الى ان
(الـــوســائـط الــتي يـــعــمـل بــهــا
ـــصـــرف من الـــعـــامـــلـــون في ا
ـعـامالت االوراق الــنـقـديــة او ا
صرفية هي نـاقله للفايروس) ا
عـلى حـد قـوله.وحددت مـنـظـمة
ـيـة اربـعـة أدوية الـصـحـة الـعـا
قــالت إنـــهــا غــيــر صــاحلــة في
ستـشفيات عالج كورونا فـي ا

الـبــلـدان تـضــرران مـنــذ ظـهـور
الـوبــاء في الــصــ في كــانـون
ــــــاضـي ثـم الـــــــواليــــــات أول ا
ـــتــحــدة الـــبــرازيل الـــهــنــد ا
ـكـسـيك بـريـطـانيـا إيـطـالـيا ا
إســـبــــانـــيــــا. ووقـــعـت شـــركـــة
بــريــطــانــيــة لــلــتــكــنــولــوجــيـا
احلــيـويــة عــقـدا مع احلــكــومـة
إلنـــشـــاء وتــوفـــيـــر سالالت من
فـيـروس كـورونـا بـهـدف إجـراء
مـا يـسمى بـ "جتـارب الـتـحدي"
ــثـــيــرة لــلـــقــاحـــات كــورونـــا ا
للجدل.وقـالت "إش فيفو" وهي
وحـدة تـابـعة لـشـركـة اخلـدمات
الـــصـــيـــدالنـــيـــة "أوبـن أورفــان
أورف.ل" يــــوم اجلــــمــــعــــة إن
الـعــمل األولي لـلــتـجــارب الـتي
تـــهــدف إلـى تــســريـع عــمـــلــيــة
رشح حتـديـد فـعـاليـة الـلـقـاح ا
دخل حـيـز الـتـنـفـيـذ.وتـسـتدعي
هـــــذه الـــــتــــــجـــــارب إصـــــابـــــة
ـرض عـمـدا في ـتـطـوعـ بـا ا
ظل ظـروف خـاضــعـة لـلــرقـابـة
بعد حوالى شهر على إعطائهم
الــــلـــقـــاح ثم يـــتـم عـــزلـــهم في
مــــنـــشــــأة احلـــجــــر الــــصـــحي
ـعرفة مـا إذا كانوا ومراقـبتهم 
مــــرضـى أو إذا كـــان الــــلــــقـــاح
يـــحـــمــيـــهم.ويـــجب أن تـــوافق
وكالة تنظـيم األدوية ومنتجات
الـــرعــايــة الــصـــحــيــة عــلى أي
"جتـــــارب حتــــــدي" جتـــــرى في
بــريـــطـــانــيـــا.ويـــقــول مـــؤيــدو
"جتـارب الـتـحدي" إنـهـا طـريـقة
جــيــدة الخـــتــصــار الــعـــمــلــيــة
الـــطـــويــلـــة غـــالـــبــا الخـــتـــبــار
الــلـــقـــاحــات احملـــتــمـــلـــة عــلى
. ـتـطـوع عـشـرات اآلالف من ا
بيـنـمـا يعـتـبـر الـنقـاد أن تـعـمد
ـــرض إصـــابـــة شـــخص مـــا 
ــا يــكــون قــاتال وال يــوجــد ر
عـالج فـعـال له حـالــيـا هـو أمـر

غير أخالقي.
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قبلة). من خالل األيام القليلة ا
جـانـبه بـ وزير الـتـخـطيط أن
(االجتـماع الـذي عقـد في اربيل
ــتـابـعــة قـضــايـا وشـؤون كـان 
الـنــازحـ في الــعـراق وإنــهـاء
ـلـف قـريــبــاً ومـنــاقــشـة هــذا ا
بـعض الـتـفـاصـيل الـتي تـخص
عـودتـهـم والـبـرامج الـتي يـجب
( ـتـبـق ـهـا لـلـنـازحـ ا تقـد
مــؤكــدا ان (احلــكــومــة شــرعت
بتوجيه الوزارت بإعداد خطة
ـــلف وطـــنــيـــة إلنـــهـــاء هـــذا ا
وخاصـة أن موسم الشـتاء على
األبــــواب وجـــائـــحــــة كـــورونـــا
مـسـتـمرة  لـذلك هـنـاك خـدمات
ومـســتـلـزمــات أسـاســيـة يـجب
ـــهــا بـــصـــورة عــاجـــلــة تــقـــد

) مـشيـرا الى انه ( للـنازح
االتــفـاق في نــهــايـة االجــتــمـاع
على عقـد اجتماع خـاص للجنة
إغــائـة وإيــواء الـنــازحـ وهـو
مخـصص للـنازحـ في اإلقليم
ــتــطــلــبــاتــهم وســيــكــون في و
بــــغـــداد) وتـــابـع الـــبــــتـــال ان
(الــوضع األمــنـي مــســتــقــر في
الـعراق بـشـكل عام إال أن هـناك
مــعــقــوقـات لــعــودة الــنــازحـ
وهـي خـدمـيــة واشـكــالـيـات في
نـاطق كـما أن مـشاكل بـعض ا
امــنــيـة لــدى بــعض الــنــازحـ
تـمـنع عـودتـهـم أو اجـتـمـاعـيـة
ن فــــضـال عن وجــــود قـــــسم 
لــــيس لــــديـه بــــديل أفــــضل من
اخملــيــمـــات). بــدورهــا  اكــدت
جــابــرو (اتــخــاذ قــرارات عــدة
بـشـأن معـاجلـة واقع الـنـازح

مـنهـا تخـصيص أكـثر من 150
مــلــيــون إلى مــخــيــمــات خــازر
وحـسن شام إلعـادة تـرميـمـها)
واضــــافت ان (هــــنــــاك خــــطــــة
وجـبـها سـيـتم غلق طـوار و
اخملـيــمــات عــلى ثالثــة مـراحل
األولـى تــــــتــــــضــــــمـن غــــــلق 5
مـخــيــمـات في بــغــداد وكـربالء
ومـخـيم فـي األنـبـار والــثـانـيـة
تـشــمل غـلق  15 مــخـيــمـاً أمـا
ـرحـلـة الـثـالـثـة فـهي غـلق 16 ا
مـــخــيــمـــاً مــوجــوداً فـي إقــلــيم
كـردسـتـان) واوضـحت جـابـرو
أنه ( حتـــديــــد يـــوم  21 إلى
نهاية السنة لغلق  5 مخيمات
وبــــعــــد ذلك ســــيــــتم غــــلق 15
مخيماً باستثناء مخيم سنجار
الـذي لم يـحـدد وقت لـغـلـقه إلى
اآلن). واضــــــــــطـــــــــر مـاليـــــــــ
الـــعـــراقـــيـــ لـــلـــنـــزوح وتــرك
مـنازلـهم في محـافظـات نيـنوى
وكركوك وصالح الدين واألنبار
وديالى وأطراف بـغداد وأجزاء
مـن مـــحــــافــــظــــة بــــابل بــــعـــد
مـــنـــتـــصف عـــام  2014 عـــقب
تـــوسع ســـيـــطـــرة داعش عـــلى
مـناطق الـبالد اخملتـلفـة وجلوء
أغـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــهــم إلـى
كـردسـتـان.واسـتـعـادت الـقـوات
ـــوصل الـــعـــراقـــيـــة مــديـــنـــة ا
بــصــورة كـــامــلــة من ســيــطــرة
االرهاب في  تموز  2017 فيما
أعلـنت بغـداد نهـاية عام 2017
طــرد مـــســلــحي الــتـــنــظــيم من
جــــمـــــيع احملــــافـــــظــــات الــــتي

سيطروا عليها.

  U¹b×² « WNł«u* 5²DK « 5Ð q UJ² « —«dL²Ý≈ vKŽ w½U*dÐË w uJŠ ‚UHð≈

متـحدث بـاسم كتائـب حزب الله
سـلحة إحدى أقـوى اجلماعـات ا
ـدعـومــة من إيـران في الـعـراق ا
يوم األحـد إنهـا عـلقت الـهجـمات
الـــصــــاروخـــيــــة عـــلى الــــقـــوات
األمـــريـــكـــيـــة بـــشـــرط أن تـــقـــدم
احلكـومة الـعراقـية جـدوال زمنـيا
النسـحاب تـلك القـوات.وردا على
ســؤال عــمــا إذا كــانت الــواليـات
تحدة تعتبر اإلعالن تقدما وما ا
إذا كـانت سـتـسـتـمـر في مـتـابـعة
تــهـديــدهــا بـإغالق الــســفـارة لم
يقدم بومـبيو إجابـة محددة لكنه
بــــدا مـــتـــشــــكـــكـــا فـي إعالن ذلك
ـــســـلح وقف إطالق الـــفــصـــيل ا
النار.وقال "لدينـا مجموعة مارقة
يـليـشـيات الـتي تعـد حالـيا من ا
بــعــدم انــتـهــاك ســيــادة الــشـعب
الـــــــــعــــــــراقـي والــــــــتــــــــصــــــــدي
للـدبلومـاسي األمـريكـي الذين
يـخـدمون هـنـاك بـهـدف مـسـاعدة
الـــشــــعـب الـــعــــراقـي".وتـــســــبب
الـــتــحــذيـــر األمــريـــكي في إثــارة
الـقــلق في الـعــراق حـيث يُــنـظـر
إلــيه عـلـى أنه خـطــوة نــحـو شن
ــا قـد يــحـول ضــربـات جــويـة 
الــعــراق إلى ســاحــة مــعـركــة في
حــرب بــالــوكــالــة بــ الــواليــات
ــــتــــحــــدة وإيــــران. وطــــالــــبت ا
مــجـمــوعــة كـبــيــرة من الـســاسـة
سـلـحة بـالـتوقف عن الفـصـائل ا
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على دعم كل ما يسهم في تطوير
قـدرات اجليش الـعـراقي بـجـميع
صــــنــــوفـه. وذكــــر الـــــبــــيــــان ان
(احلـــلـــبـــوسـي نـــاقش مع وزيـــر
الــدفـــاع جــمــعــة عــنــاد عــدداً من
ــــلــــفــــات الــــتي تـــــخصُّ عــــمل ا
الـوزارة كـمـا اسـتـعـرض الـوزير
ــدة خــطط عـــمل الــوزارة خالل ا
قـبـلة) واضاف ان ( اجلـانب ا
شـــددا عــلى ضـــرورة االهــتـــمــام
بتـطـوير قـدرات الـقوات األمـنـية
من نـواحي الـتـسـلـيح والـتـدريب
ــواجــهــة اإلرهـاب والــتــجــهــيــز 
وحــفظ أمن واســتــقــرار الــبالد).
واكد احللبوسي  بحسب البيان
(دعم مـــجـــلس الــنـــواب لـــكل مــا
يـــســــهـم في تــــطــــويـــر اجلــــيش
العـراقي بجـميع صـنوفه مـثمـناً
بطوالته في دحـر تنظيم داعش).
ـوصل واطـلع وفــد من وجـهــاء ا
رئيس مـجلس الـنواب على واقع
ـدينـة ومـا تـعانـيه من تـهـميش ا
انـتـخابـي وخدمـي . وأكد رئـيس
مـجـلس الــنـواب خالل الـلـقـاء أن
ـوصل حتتاج إلى ثورة (مدينة ا
إصالحـــــــــيــــــــة في اإلجــــــــراءات
ــــــــواقـع اإلداريــــــــة وثــــــــورة وا
عـمـرانيـة إلعـادة احلـيـاة إلـيـها)
وجرى خالل اللـقاء (تبادل اآلراء
ووجـهات الـنـظـر بشـان مـوضوع
االنــتــخـابــات وضــرورة ضــمـان
االستـحقـاق االنتـخابي لـلمـدينة
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اتــفـق رئــيــســا مــجــلس الــوزراء
مــصــطـــفى الــكــاظــمي والــنــواب
محمـد احللـبوسي على اسـتمرار
التكامل ب السلطـت التنفيذية
واجـهة التـحديات والتشـريعـية 
والـسـبل الـكـفـيـلـة بـحـلـهـا. وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الــكـاظـمـي واحلـلــبـوسي بــحـثـا
خالل لـقـاء جـمع بـيـنـهـمـا مجـمل
مستجدات األوضاع والتحديات
الــتي تـــواجه الــبالد) مــشــددين
عـلـى (اهـمـيــة اسـتـمــراراً تـكـامل
العـمل ب الـسلـطتـ التـنفـيذية
والــتــشــريــعــيــة إليــجــاد الـســبل
الكـفـيلـة بـحلّ االزمـات احلالـية).
والتقى الـكاظـمي  سفيـر روسيا
اإلحتـاديــة لـدى بـغـداد مــاكـسـيم
مـاكـسـيمـوف.ونـقل مـاكـسـيـموف
حتــيـات الــقــيـادة الــروســيـة الى
الكاظمي وتمنياتها بنجاحه في
قـيـادة احلـكـومـة الـعـراقـيـة وهي
تواجه مختلف الـتحديات.وجرى
خالل الـــلــقـــاء (بــحث الـــعالقــات
الــثـــنـــائــيـــة بـــ الـــبــلـــدين في
اجملاالت السياسية واالقتصادية
واألمــنـيــة كـمــا  الـتــطـرق الى
الوضع االقليمي وسبل التعاون
شتـرك ب العـراق وروسيا من ا
اجـل حتــــقـــيـق االســــتـــقــــرار في
ـنـطـقـة). فـيـمـا اكـد احلـلبـوسي ا
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البارد في الطبقات الـعليا ما يعد
ذلك سلبـيا من ناحـية األمطار في
دن وهنالك انها لن تـشمل كافـة ا
فـرص مــتـوقــعـة لألمــطـار تــتـركـز
ـذكـورة). شـمـال الـعــراق لـلـمـدة ا
وتـوقعـت الهـيـئـة الـعـامـة لالنواء
اجلويـة والـرصـد الـزلـزالي حـالة
ـقــبـلـة في طـقس األيـام األربــعـة ا
الـبالد.وذكـر بـيـان لـلـهـيـئـة تلـقـته
(الـزمان) امـس  ان (طـقس الـيوم
السبت سـيكـون في عمـوم مناطق
الـبالد صـحو  ودرجـات احلرارة
دينة بغداد 35 توقعة  العظمى ا
مـئـوية) الفـتـا الى ان (طـقس غـد
األحـد لن يــخــتـلـف عن يـوم امس
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ــتـــنــبئ اجلـــوي صــادق تــوقـع ا
عطـيـة فـرصـا لسـقـوط أمـطار في
الــــــــبالد خـالل األســــــــبـــــــوعـــــــ
.وقـال عطـيـة في صفـحته قـبلـ ا
عــــلى فــــيـــســــبـــوك ان (احلــــالـــة
ــتــوقـع ان اجلــويــــة واالمــطــار ا
تــؤثـــر عــلـى الــبالد قـــبل نـــهــايــة
الـــشـــهــر احلـــالي مـــاتـــزال غـــيــر
واضـــــحــــة حـــــتـى اآلن بــــســـــبب
ـــــــوسم الـــــــتـــــــقــــــلـــــــبـــــــات في ا
وأضــاف (حــتى اآلن االنــتــقـــالي)
دارية يوجد ضعف في الرطوبة ا
الـداعـمــة وطـبـيـعــة نـزول الـهـواء
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وعـد رئــيس إقــلـيـم كـردســتـان
محافظ نـيجـيـرفان الـبارزاني  
كـــــــربـالء نــــــصـــــــيف جـــــــاسم
اخلطابي بتلبية دعوته لزيارة
احملــافـظــة قـربــيــا. وقـال بــيـان
تلقته (الزمان) امس ان (رئيس
االقـلــيم اسـتـقـبل اخلـطـابي في
اربـيل وبـحـثـا مــلـخـصـاً بـشـان
األوضــاع في كــربالء والسـيــمـا
من نـاحـية الـسـياحـة الـدينـية)
وأشار اخلطابي بحسب البيان
إلى أن (أمن واســتـقـرار كـربالء
هد لالستثمار وجذب رؤوس
األموال احمللـية واألجنـبية وأن
احملــافــظــة في عــمــلــيـة تــوسع
مـسـتـمرة) مـشـيـدا (بالـتـجـربة
الـنـاجـحـة لـلـقـطـاع اخلاص في
إالقـلــيم في مـجــال االسـتــثـمـار
ـكن االسـتــفـادة مـنـهـا والــتي 
في كـربالء وبــقـيــة مـحــافـظـات
الــعـراق) وفي جــانب آخــر من
االجـتمـاع ( الـتبـاحث بـشان
الــتـــنــســـيق بـــ احملــافـــظــات
واحلـكـومـة االحتـاديـة وأهـمـيـة
زيـد من السـلطات إلى إعطـاء ا
احملافظـات لتمـكينـها من تقد
خـــدمــات أفــضل لـــلــمــواطــنــ
واإلســــراع بــــإجنـــاز األعــــمـــال

شاريع)  وا
وتــابع الــبــيـان ان (الــبــارزاني
قــبل دعــوة من مــحـافـظ كـربالء
لــــزيــــارة احملــــافــــظــــة في وقت
). وعــقــد وزيـر مــنــاسب الحــقــاً
داخـلـية كـردسـتـان ريبـر أحـمد
اجـتمـاعاً مع وزيـري الـتخـطيط
خـالــد بـتـال الــنـجم و الــهـجـرة
هـجرين إيـفان فـائق جابرو وا
بـشأن مـلف النـازح واالتـفاق
عـلى تــخـصـيـص مـبـالغ مــالـيـة
لــــضــــمـــــان عــــودة امــــنــــة الى
مــنــازلــهم. وقــال أحــمــد خالل
مــؤتـمـر مـشـتـرك إن (احلـكـومـة
ـئة من الـعراقـيـة وفرت  30 بـا
االحــــتــــيــــاجــــات ولم تــــكن في
ـشكالت ـستـوى الـذي يلـبي ا ا
الـتي يـعـاني مـنهـا الـنـازحون)
واضـــــاف ان (نـــــتــــائـج زيــــارة
رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفــــة
الـكـاظـمي إلى إالقـلـيم سـتـظـهر
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مـع اســـــــتـــــــقــــــــرار في درجـــــــات
احلـــرارة) وأضــــاف ان (طــــقس
ـقبل سيـكون في الوسط األثن ا
صحـواً مع ارتفـاع قـليل بـدرجات
احلرارة وفي الـشـمال صـحوا مع
ظـــهـــور بـــعض الـــغـــيـــوم  وفي
ــنـــطــقــة اجلـــنــوبــيـــة صــحــواً ا
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم
الــســـابق  أمـــا طــقـس الــثـالثــاء
ــنــطــقــة الــوســطى فــيــكــون في ا
واجلنوبية صـحوا وغائم جزئيا
شـمـاال). وضـرب زلـزال بـقوة 4.2
درجة على مقيـاس ريختر مناطق
في مــحـافــظــة هــرمـزكــان جــنـوب

إيران.
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بـيع صقر في السعـودية بأكثر من  170 ألف دوالر فى أغـلى عملية بيع على
اإلطالق لهـذا النوع من الطيـور وأغلى عمليـة شراء حتى اآلن في مزاد سنوي
دة  45 يومًـا لطيـور الصـيد النـادرة فى اخللـيج. وتعـد عملـية الـبيع هذه يـقام 
ـا يـتوقع بـائعـو الـصقـور مقـابل طـائر  اصـطيـاده وقال أغـلى بـثمـان مرات 
زاد  نـادي الـصـقـور الـسـعودي  في بـيـان  إن الـطـائـر بـيع مـقابل مـنـظـمـو ا
 173 ألف دوالر بسـبب خصائصه الفريدة وندرته. ويـعد صيد الصقور جزءا
مهـما من التراث الثقافي الصحـراوي فى السعودية والدول اجملاورة منذ آالف
. وقال نادي الـصقور إن (الصقـر الذى  بيعه يزن  1.1 كـيلو غرام  السـن
ــمـلــكـة الــعـربــيـة و اصـطــيـاده مـن الـبــريـة في حــفـر الــبـاطـن شـمــال شـرق ا
زاد من  3 تشرين األول إلى  15 تشرين الثاني  الـسعودية). ويستمر هذا ا
زاد عام  2017 بدعم من وينظمه نادي الصقور السعودي وبدأ إطالق هذا ا

احلكومة كوسيلة للحفاظ على التراث ورعايته.
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مـن حـيث فـاعـلـيتـهـا فـي تقـلـيل
ـنـظـمة عـدد الـوفـيـات.وذكـرت ا
ــديــســفــيـر  و الــدولــيـة ان (ر
هـــــيـــــدروكــــسـي كــــلـــــوروكــــ
ولـــوبــيـــنـــافــيـــر ريــتـــونــافـــيــر
وانــتـرفـيـرون غـيـر صـاحلـة في
عــالج كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا فـي
سـتشـفيات) وأفادت في هذا ا
ـرحـلـية الـشـأن بـأن (الـنـتـائج ا
من الـدراسـة السـريـريـة أشارت
إلـى أن األدويـــــــــة األربـــــــــعــــــــة
ـذكورة كـما يـبـدو لهـا تأثـير ا
ضــئـيـل أو ال تـأثــيــر لــهــا عـلى
مؤشـر انخفـاض الوفيـات بعد
 28يومـا أو خالل عـملـية عالج
الـفــايـروس). وفي إطـار دراسـة
سـوليـدارتي الـتي تغـطي أكـثر
من  30 دولـــة رصــد اخلـــبــراء
تأثير العالج بهذه األدوية على
الـــوفـــيـــات ومـــدة اإلقـــامـــة في
ـسـتـشـفى. ووافـقت الـواليـات ا
ـــتــحـــدة والــيـــابــان وكـــوريــا ا
اجلـنـوبـيـة والــهـنـد وإسـرائـيل
وبــريـــطـــانــيـــا وروســـيـــا عــلى
ـديسـفير في استـخدام دواء ر
ـــــصـــــابــــ بـــــعــــدوى عالج  ا
كــورونــا وهـو عــقــار طــور في
األصل كجزء من اخـتبار لعالج
التـهاب الـكبـد سي والفـايروس
اخملـلـوي الـتـنـفـسي كـمـا جرى
اخــتـبـاره أيـضـا لـعالج إيـبـوال
إإل أن فــعـالــيـته لم تــثـبت حـتى

االن. 
وفي احصائـية بلـغ عدد وفيات
كــورونـا حـول الـعــالم أكـثـر من
مليـون وفاة ونحو  40 مليون
إصابـة منذ بـدء الوباء في اذار
ـــاضي وقـــالت احـــصـــائـــيــة ا
جديـدة ان عدد حـاالت الوفـيات
بـلغ أكـثـر من ملـيـون ومـئة ألف
حالـة. فيـما بـلغ عدد اإلصـابات
نـحــو اربـعـ مــلـيــون إصـابـة.
واكــدت االحــصــائــيــة ان أكــثـر
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إيـران رافـضـا اإلفـصـاح عـمـا إذا
كــانت واشـــنــطن ال تــزال تــدرس
إغالق سفـارتهـا.وقال في مـؤتمر
صحـفي بوزارة اخلـارجيـة "نحن
زيد من سعداء لفعل الـعراقي ا
أجل تـعـزيـز األمن لـفـريـقـنـا عـلى
األرض هـنـاك".وكــانت واشـنـطن
الـتي تــخـفض بـبطء مـن قـواتـهـا
الـبــالغ عـددهـا  5000جـنـدي في
ـاضي الـعــراق هـددت الــشـهــر ا
بــإغالق ســفـارتــهــا مــا لم تــكـبح
احلــكـومــة الــعـراقــيــة الـفــصـائل
تحالفة مع إيران التي سلحة ا ا
ــصــالـح األمــريــكــيــة هـــاجــمت ا
بـــاســتـــخــدام الـــصــواريخ وزرع
القنابل على جوانب الطرق.وقال

ـــشـــاكل).وطـــالب احلـــاضــرون ا
وفـقـا الـبـيـان بـ(ضـرورة اخـتـيار
الــشـــخــصــيــات الــكــفــوءة إلدارة
الــدوائــر في احملـافــظــة وإعــطـاء
ـدينـة من مـسـاحـة أكـبـر ألبـنـاء ا
الـكـفـاءات واخلـبـرات و زج عـدد
ؤسـسات أكبـر من شـبابـهـا في ا
األمنـية والـعسـكريـة ليـساهـموا
بــــفـــرض األمن عـــلـى مـــســـتـــوى
احملـافـظـة والـعـراق). وكـان وزير
اخلـــارجــــيــــة األمــــريــــكي مــــايك
بــومــبــيـو قــد عــبــر األربــعـاء عن
ـتـحـدة لـفـعل سـعـادة الـواليـات ا
ـزيد حلماية احلكومة الـعراقية ا
السفـارة األمريكـية في بغداد من
ـدعـومة من سـلـحة ا الفـصـائل ا

الئمة لـتمك وتوفير الـظروف ا
شـاركـة الـفـاعـلة ـواطـن مـن ا ا
ـثـلـيهـم بـكلِّ حـرية) واخـتـيـار 
واشــــــار احلـــــلـــــبـــــوسـي الى ان
(مـجـلس الـنـواب يـدعم من خالل
تـوفــيـر الـتــخـصـيــصـات الالزمـة
إعادة اإلعمار وتوفير اخلدمات
وعــودة الـنــازحــ إلى ديـارهم)
كــمــا بـحث الــلــقـاء (مــلف إعــفـاء
دن احملررة من أهالي نـينـوى وا
الــديــون الــنــاجــمــة من الــرســوم
احلـــكــومـــيــة وأجـــور اخلــدمــات
خالل مدة سـيطـرة تنـظيم داعش
دينة) و اعلن احللبوسي على ا
أن (اجملــلـس عــازم عــلـى إيــجــاد
تــــشـــــريع مـــــنـــــاسب حلـلِّ هــــذه



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

bNA0 VÒ³ ²ð —Ëd  …“dH  l  …dłUA

…œ«dJ « w  ‚u³  dOſ

هـــذه اخلــطــة).كـــمــا اعــلـــنت قــيــادة
ـشـتركـة اعـدادهـا خـطة الـعـملـيـات ا
امنـية الجناح الـزيارة في احملـافظة.
واوضح الـــنــاطـق بــاسم الـــقــيــادة 
الــــلــــواء حتــــســــ اخلــــفــــاجي إن
(القيادة كانت قد اعـدت خطة لتأم
شـاركـة الـقـطـعات مـراسم الـزيـارة 
األمــنــيـــة في مـــحــافـــظــتي الـــنــجف
وكربالء ونـشـر القـطـعات وتـاسيس
ـراسم االطـواق األمــنـيـة اخلــاصـة 
الـزيارة) ,مـؤكـدا ان (الـقـوات اجـرت
ناطق عمليات استباقية نوعية في ا
ــتـــوقع وجــود االرهــابــيــ فــيــهــا ا
نــفــذتــهــا قــطــعــاتــنــا خــارج مــواقع

العمليات).
ـؤدية وانتـشـرت على طـول الـطرق ا
الى مـديـنـة الــنـجف مـواكب اخلـدمـة
لـتـقد اخلـدمـات لـلـزائـرين إضـافة
الى إيــوائـــهم ومــبــيــتــهم في الــدور

السكنية القريبة.
كما اقرت خـطة صحية لـلحفاظ على
سـالمــــة الـــزائــــريـن في ظـل ظـــروف
جائـحة كـورونـا خالل احيـاء مراسم
وفــــــــــــــاة الـــــــــــــرســـــــــــــول (ص) فـي
احملافظـة.وافصح مديـر اعالم صحة
احملـافــظـة سـالم نــعـمـة إن (مالكـات
قطاعـي النجف الـشمـالي واجلنوبي
تابعة للرعاية الصحية نفذوا خطة 
ـــقـــدمــة ـــشــروبـــات ا ـــأكـــوالت وا ا
لـــلــزائــريـن وتــوزيع فــرق الـــرقــابــة
الــصـــحـــيــة مـــنـــشــورات تـــتـــضــمن
إرشادات صحية للوقاية من فيروس
كـورونــا). بـدورهـا  ,نـفــذت الـعــتـبـة
الـعـلـويـة اخلـطـة اخلـدمـيـة اخلـاصة

بالزيارة . 
وقـــــال مـــــســــؤول قـــــسـم االعالم في

دينة بلغ 4 ذكرى وفاة الرسول في ا
مالي  و500 ألف زائــــر. ونــــفــــذت
خطـة أمـنيـة خدمـيـة صحـية واسـعة
ـبكر جلـموع الزائرين بعد الـتوافد ا
ـلــيـونـيــة حلـرم اإلمـام عــلي (عـلـيه ا
الــسـالم) لــتــقــد الــعــزاء وإحــيــاء
الــذكـرى األلــيـمــة.وواجـهت الــعـتــبـة
العلوية والسلطات األمنية والصحة
واخلدمـية هـذا الـعام حتـديا واسـعا
ارسة في ظل جائحـة كورونـا في 
ــنـاســبـة مع الــشـعــائـر اخلــاصـة بـا
االلــتــزام بـالــتـوجــيــهـات الــصـحــيـة
الصادرة من اجلهات اخملتصة.وكان
هــنـالـك جـهــد كـبــيـر مــقــدم من قـسم
ـهـنيـة والـصحـة والـبيـئة الـسالمة ا
بـالـتـعـاون مع دائـرة صـحـة النـجف
وجــامـعــة جـابــر بن حـيــان الـطــبـيـة
وكليات الطب والتمريض والصيدلة
بـجـامـعـة الـكـوفة فـي تـشكـيل فـريق
صحي متـكامل خلـدمة الزائـرين كما
حصل في التعاون الناجح في زيارة

 . األربع
وغصت الـنـجف امس االول بحـشود
الــزائـرين الحــيــاء مـراسم الــذكـرى ,
حــيث تـوجــهت احلــشـود من عــمـوم
احملــافــظــات الى مــرقــد االمــام عــلي
(عليه السالم)  لتـقد العزاء بوفاة
الـرسول وسـط خطـة امـنـية مـحـكـمة
اعــلـن عــنـهــا قــائــد شــرطــة الــنــجف
الـــلــواء فــائـق الــفــتالوي حلـــمــايــة

الزائرين. 
وقال الـفتالوي في تـصريح امس ان
(اخلطة يـتم تطبـيقهـا بالتـنسيق مع
قيادة عمليات كربالء وذلك لإلشراف
عـلـيـها) ,مـبـيـنـاً ان (كـافـة الـقـطـعات
واالجهزة االمنية ستشارك في تنفيذ
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ــال الــعــام عن تــهــمــة إضــراره بــا
بلغ 600 مليار دينار. عمداً 

وقـالت دائرة الـتـحقـيـقات بـالـهيـئة
في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إن
ُــدان الــذي كـان يــشــغل مــنـصب (ا
ـصرف الزراعي سـابقاً قام مدير ا
عـــمــــداً بـــاإلضـــرار
ــــال الـــعـــام من بـــا
خالل الـــتــجــاوزات
احلــــاصــــلــــة عــــلى
الـــتـــخــصـــيـــصــات
ــالــيـة لــلــمُــبـادرة ا
الزراعـية) واضاف
تـهم لم يتـخذ ان (ا
اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات
الــقــانـــونــيــة بــحق
مــــديــــري الــــفـــروع
ـــــــــــــــكـــــــــــــــاتـب وا
ــتـــجــاوزيـن عــلى ا
اخلطـة االئتـمانـية
بـلغ حـيث جتـاوز ا
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أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
صـدور حـكم غـيــابي بـسـجن مـديـر
صرف الزراعي األسبق وإصدار ا
أمــر قـبـض وحتـر بــحـقـه وتـأيــيـد
نقولة نقولة وغير ا حجز أمواله ا
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تسببت مشـاجرة ب سائق سيارة
تــابـعــة جلـهــة عـســكـريــة مـتــنـفـذة
ــرور فـي شــارع الــكــرادة ورجــال ا
داخل مـسـاء اخلـمـيس في ازدحـام

مروري غير مسبوق. 
وكـان الــسـائق الـذي يــقـود مــركـبـة
خـصــوصي سـوداء الـلـون من نـوع
ـرور (اوبــامـا) قــد خـالف قــواعـد ا
حاذاة نوع  بالوقوف في مكان 

محل قهوة رضا علوان. 
وبــادر ضــابط بــرتــبــة رائــد بـقــطع
غــرامــة مــروريــة لــلــســيــارة لــكــنه
فوجئ بقـدوم السائـق الذي شوهد
يحمل مسدسـاً اخفاه حتت قميصه

االسود. 
وقـام بـتـمـزيق ورقــة الـغـرامـة امـام
مـــرأى الـــســـابـــلـــة واظـــهـــار عــدم
االحترام لـلضابط ومـفرزته بحسب
ا تسـبب التصرف شهود عـيان 
بـاســتـفــزاز الــضـابط واضــطـر الى
طــلب عـون مــفـرزة واالطــبـاق عـلى
السيارة التي كانت بداخلها سيدة
ــا والــدته. قــال الــشــهــود انــهــا ر
فرزة وجتـمع نحو 12 وبحضـور ا
ـــــرور والــــــشــــــرطـــــة مـن رجــــــال ا
ارة االحتـاديـة حدث جتـمـهـر من ا
ادى الى تبادل كـلمات تـنطوي على
ــــرور وقــــرر حتــــد الرادة رجــــال ا
كـان الى طلب عـميـد مرور حـضـر ا
مركـبة رافعـة حلجز الـسيارة فـيما
هــدد الـسـائق بـطــلب جنـدة اجلـهـة
العسكـرية التي ينتـمي اليها وقال
الــشـهــود انـهـا (قــيـادة الــعـمــلـيـات

عدد من زمالئه انقاذه دون جدوى.
ـوقف من مـشـهـد الـفوضى وفـاقم ا
وعـــــدم احلـــــسـم وازديـــــاد اعـــــداد
احملتجزين وهو مبدأ يعكس خلالً
واضــــحــــاً فـي الــــتــــصـــرف وادارة
شكلة.  وتسبب هذا التصرف في ا
ــــواطــــنــــ تــــذمــــر واضـح بــــ ا
واستـيـاء ب زمالئـهم الذين قـالوا

ان (مـــــجــــرد
تـــــصـــــويـــــر
احلــــــــادث ال
فرزة نح ا
حق الــقــبض
على الشاب).
وحـــال قـــيـــام
ـرور رافــعــة ا
بــــــــــســــــــــحب
الــــــســــــيــــــارة
اخملـــــــالــــــفــــــة
تـــــــصـــــــاعـــــــد
الـــتــــصــــفـــيق
لـــلــداللـــة عـــلى
الـــــشــــــمـــــاتـــــة
بـــالــســـائق من
جــهــة وتـــأكــيــد
صــــــواب قــــــرار
ــــــرور رجــــــال ا
الـــذيـن اظـــهــروا
حتـديـا مـشـروعـا
الســــــتــــــهــــــتـــــار
الــســائق الـذي ال
يـــتـــعـــدى عـــمــره
الــــــــــرابــــــــــعــــــــــة

والعشرين. 

ـتـجـمـهـرون احلـادث بـعـد وتــابع ا
وصــول ضـــابط رفـــيع من اجلـــهــة
الـــتي يـــنـــتـــمي الـــيـــهـــا الــســـائق
ــقـابل ــشـهــد  اخملـالـف وانـتــقل ا
اسـواق مـشــمـشـة حـيـث تـبـادل مـا
ــرور والــقـادم تــبــقى من مــفــرزة ا
ات الوسـيط االحاديث وجرت مـكا

هـاتفـية مع جـهات مـجهـولة وسط
صمت مـطبق وتوجس من احـتمال
اطـالق الـسـيــارة اخملـالــفـة واذعـان
ـــرور لــــضـــغـط اجلـــهـــات رجـــال ا
ـــتـــنـــفـــذة حـــكـــومــيـــة كـــانت او ا
شــبـيـحـة. وطـلب احـد الـشـهـود من
وســــــــــائـل االعـالم نــــــــــقل

احلــقــيـقــة وايــصـال

تـسارعـة التي تقـدمهـا حكـومة مصـطفى  الـكاظـمي بشأن تـشهد االحـداث ا
االصالح احلـكومي  واصـالح عمـليـة الـتوظـيف والورقـة الـبيـضاء لالصالح
االقـتصادي قـبل االنتـخابـات التـشريـعية لـلبالد هي خـطوات مـهمـة تتـأخذها
ـفعـول الى ح حـكومـة الكـاظـمي لكن لم تـنـتج هذه االصالحـات نتـاجـها ا
ناسب في تـأخذ اوالً اصالح الدوائر والبنى التحـتية لها ووضع الشخص ا
وظف دراء الـعام وا ناسب ويجب ان نشـهد ثورة في مناصب ا ـكان ا ا
ـكان ـسؤلـون الـكبـار ووضع االشـخاص ذوي اخلـبرة واالخـتـصاص في ا ا
ـنـاسب حـتى تــأخـذ عـمـلـيـة االصـالح مـفـعـولـهـا احلــيـوي وحتـقـيق غـايـات ا
ومـطالب الشـعب الن ما اصاب الدوائـر بعد عام 2003 ومـا اصاب الدوائر
من دمـار وخراب وتـدميـر بنـيتـها الـتحـتـية و تـفشي الـفسـاد في تلك الـدوائر
ادى الى االنـهيـار االقتصـادي الذي نـعيشه الـيوم لم تـستطع
احلـــكــومـــات الــســـابــقـــة عــلى اصـالحــهـــا او لم يــكن
لـلتخطيط اي دور في تلك احلكومات وعليه اليوم نحن
امـام آفاق جديدة قد يقدر البعض ان نصلح ولو جزء
بـــســـيط مـــا صـــابـــنـــا من خـــراب ودمـــار عــلـى مــدى

السنوات السابقة

ـادة 340 من قــانـون إلى أحـكــام ا
الـــعــقــوبــات وإصـــدار أمــر قــبضٍ
وحترٍّ بـحـقه وتأيـيـد حجـز أمواله
نـقولـة مع إعطاء نـقولـة وغيـر ا ا
تـضـررة للـمـطالـبة احلق لـلجـهـة ا
ـدنـيـة بـالـتـعــويض أمـام احملـاكم ا
بــعـــد اكـــتـــســـاب احلـــكم الـــدرجــة
الــقـطـعــيـة). فـيــمـا إفـتــتح مـجـلس
الـقـضـاء االعـلى داراً لـلـقـضـاء في
ناحـية سـلـيمـان بيك بـالتـعاون مع

مجلس محافظة صالح الدين.
وافــاد بـــيــان لـــلــمـــجــلـس تــلـــقــته

(الـــزمـــان) امس أن (االفـــتـــتــاح 
بإشـراف رئيس مـحكـمة اسـتئـناف
صالح الدين عبد مشحن الدليمي ,
اذ تــضم الـبــنـايــة مـحـاكـم الـبـداءة
واالحـــوال الــشــخــصـــيــة واجلــنح
ــبـنى والـتــحـقـيق) ,واضـاف ان (ا
الــقـضـائـي سـيــقـدم خـدمــة الهـالي
سـلـيـمـان بـيك في اجنـاز الـدعـاوى
الـــقـــضـــائـــيـــة وكــــذلك مـــعـــامالت

ـــواطــنـــ حتـــقـــيـــقـــاً لـالهــداف ا
رسـومـة من قبل مـجـلس القـضاء ا
الكـامنة بـتقـد اخلدمة الـقضـائية
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ــركــزي وتــرأس مـــحــافظ الــبـــنك ا
الـعــراقي رئـيس مــجـلس مـكــافـحـة
غـــسل األمـــوال وتــمـــويل اإلرهــاب
مـصـطـفى غـالب مـخـيف  اجلـلـسة
االعـتـيـاديـة األولى لـلـمـجـلس لـعام
2020 وضم أعـــضــاء اجملـــلس من
الــوزارات ذات الــعالقــة والــدوائــر
ــرتــبــطــة بــوزارة. ونــاقش غــيـــر ا
اجمللس عدة مواضيع ضمن جدول
األعــمـال مــنــهـا ضــوابط الــعـنــايـة
الـواجــبـة لـعـمــلـيـة مـكــافـحه غـسل
األموال وتـمـويل االرهاب اخلـاصة
ـنظـمات الـغـير حـكومـية (بدائـرة ا
في االمــــــانــــة الـــــعــــامــــة جملــــلس

الوزراء).
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه

ـصروف بـلغ  596ملـيـار ديـنار), ا
مـــؤكــدا أن (مــحــكـــمــة اجلــنــايــات
اخملــتــصـة بــقــضـايــا الــنــزاهـة في
بـغداد وصـلت إلى الـقـناعـة الـتـامَة
ُدان بعد اطالعها على قصرية ا
ــتــحــصّــلــة فـي الــقــضــيـة األدلــة ا
ُمثل القانوني ُتمثّلة بأقوال ا ا
ـصرف الزراعي لوزارة الـزراعة وا
اللذين طـلبا الـشكوى بـحقهِ فضالً
ـالـيـة عن تــقـريـر ديــوان الـرقـابــة ا
ُـــتـــضـــمِن والـــتـــحـــقـــيق اإلداري ا
مــقـــصــريــته بــســبب الــتــجــاوزات
احلــاصــلــة عــلى الـتــخــصــيــصـات
ــــــالــــــيــــــة لـألعــــــوام من 2011- ا
ـوافقات 2014وعدم اسـتحـصاله ا
الـقـانونـيـة من اجلـهـات اخملـتـصة
إضافـة إلى قـريـنـة هروبه عن وجه

العدالة).
واشــار الــبــيــان الى ان (احملــكــمــة
ُـدان قــررت احلـكم غــيـابــيـاً عــلى ا
بـالــسـجن ســبع سـنـواتٍ اســتـنـاداً
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ي اعلن وزير الداخـلية عثـمان الغا
عن جنــاح اخلــطــة االمــنــيــة لــزيـارة
وفـاة الـرسـول االعـظم مـحـمـد (ص)
فــيـــمــا اكـــد مــحـــافظ الــنـــجف لــؤي
الياسري في مؤتمـر صحفي مشترك
امس ان عــــــدد الــــــزائــــــرين الــــــذين
توافـدوا على مـرقد االمـام علي عـليه
الــسـالم لــلــزيــارة بــلغ نــحــو اربــعــة
ــلـــيـــون زائــر من ماليـــ ونـــصف ا

احملافظات ودول اجلوار.
وكانـت حشـود وجـموع الـزائـرين قد
احيت في النجف مراسم ذكرى وفاة
النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)
في ظـل إجــراءات أمــنــيــة وخــدمــيــة
وصـحـيـة واسـعـة وكـبـيـرة تـظـافـرت
ـؤسـسـات ـهـا مـخـتـلف ا عـلى تـقـد
ـواكـب اخلـدمـيــة وفي مـقـدمــتـهـا وا

العتبة العلوية. 
واشـــاد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الـكـاظـمي بـجـهـود األجـهـزة األمـنـية
والــــوزارات والــــدوائـــر اخلــــدمــــيـــة
واحلـكــومـات احملـلــيـة والـفــعـالـيـات
االجــتــمــاعـيــة والــتـنــظــيـمــيــة الـتي
ساهـمت في إجناح اخلـطة اخلـاصة

راسيم وفاة الرسول (ص).
فـيـمـا أعــلن وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان
ـي تــمــديــد اخلــطــة االمــنــيـة الــغــا
اخلــــاصـــة بـــالــــذكـــرى حلـــ اجالء
ي الـزائـرين من الـنـجف.وقـال الـغا
في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
ان (خــطـة تـأمــ الـزيــارة سـبـقــتـهـا
ـناطق إجـراءات تضـمـنت مـداهمـة ا
 .( شبوهة والقبض على مطلوب ا
وكــان احملـافظ  لــؤي الــيـاســري قـد
أعـلن ان عـدد الـزائـرين الـذي احـيـوا
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(تــمت مـنـاقــشـة ضــوابط الـعــنـايـة
ـكـافـحه عــمـلـيـات غـسل الـواجـبــة 
األموال وتـمـويل اإلرهاب اخلـاصة
بـدائـرة مـسـجل الـشـركـات - وزارة
الــتـــجـــارة فـــضـالً عن مـــنـــاقـــشــة
ـا  إجنازه تـخـذة  اإلجـراءات ا
من عملـية التـقييم الـوطني خملاطر
غــسل االمـوال وتــمــويل االرهـاب).
وأكد اجمللس (ضرورة انفاذ العمل
بــقــانــون مـكــافــحــة غــسل األمـوال
وتــمــويل اإلرهــاب رقم 39 لــســنــة
2015 والــتـعــلــيـمــات والــضـوابط
ــــوجـــبه مع ضـــرورة الـــصـــادرة 
تـــفـــعـــيل ورش الـــعـــمـل اخلـــاصــة
بعرض مـاهية عـمل مكتب مـكافحة
غـــسل األمـــوال وتــمـــويل اإلرهــاب
وألـــيـــة عـــمـل اإلبالغ عن احلـــاالت
ـشـتـبه بهـا وكـيـفـيـة الـتعـامل مع ا
ـا يـسـاهم في نـشر هـذه احلاالت 
ثـــقــافـــة مــكـــافــحــة غـــسل األمــوال

وتمويل اإلرهاب). شعار هيئةة النزاهة

شـتـركة) لـكن لم يثـبت ذلك برغم ا
قـدوم ضــابط بـرتــبـة عــقـيــد طـويل
الـقـامة رفـقة مـجـموعـة من اجلـنود

النقاذ السائق اخملالف. 
ومع تــقـدم الـوقت وضــيق الـشـارع
ازداد تـــفــاقم االزدحـــام بــانـــتــظــار
وصــول الــرافــعــة لــنــقل الــســيــارة
الـــــســـــوداء الـى مـــــرور الـــــكــــرادة

حلجزها. 
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وحـال وصـولـهـا بــعـد نـحـو سـاعـة
ــــواطــــنــــ تــــصــــاعــــد هــــتــــاف ا
ــتـجـمـهـريـن وجنح بـعـضـهم في ا
تـصــويـر احلــادث الـذي اكــد صـبـر
رور مقابل اصرار السائق رجال ا
اخملـــالـف عـــلى عـــدم الــــتـــرجل من
ركبة ثم االصرار على طلب جندة ا
رفـــاقه من الـــعــســـكــر لـــكــنه اذعن
اخــيـرا وبـادر نـحـو انـزال الـسـيـدة
ونـقـلـهـا في مـركـبـة كـوسـتـر عـامة
ــنــزل كــمــا يــبــدو. لــلـــذهــاب الى ا
وتــطــلب ســحـب الــســيــارة قــطــعـا
زدحم في مـؤقـتا لـشـارع الـكـرادة ا
الساعة الـسابعة والنـصف تقريبا
ركـبات وانتظار ا فاقم ازدحام ا

بعضها لبعض الوقت.
nO — e−Š

ـــفـــارقـــة ان مـــفـــرزة الـــشـــرطــة وا
ــكــان االحتــاديــة الـــتي حــضــرت ا
وحــــجـــزت رصـــيف مــــقـــهى رضـــا
ـــنع عـــلـــوان بــــالـــكـــامل قــــامت 
الــتــصــويـر والــقـت الـقــبض عــلى
شـــاب يــرتــدي طــاقـــيــة وســحــبت
هـاتـفـ يـعـودان الـيه. فـيـمـا حاول

صـوت االغــلـبــيـة الــصـامــتـة وقـال
نـطقة (انهـا كثـيرا ما تـنتـشر في ا
لقربهـا من مقار بعض الـفضائيات
وحـــــيـــــويـــــة اســــــواقـــــهـــــا وزخم
تبضع الـذين غالبا ما يكونون ا
مادة دسمة لتعزيز تقارير مندوبي

تلك الفضائيات).  
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تنازع ناطق ا ازاء اتـفاق سنجار وما سبقه من اتفاقات  وتـفاهمات بشأن ا
عـلـيـهـا (والـتي  نالحظ عن طـريق الـبـحث واالسـتـقـصـاء ان سـنـجـار لـيـست
تنـازع عليـها) وازمة كـركوك السـابقة وكذلـك  نسبة نـاطق ا جـزءا من هذه ا
ـوازنة الـعامـة االحتاديـة ومطـالبـات وخالفات مـتعـددة على خط االقـليم من ا
ـسـتـقـرة عـلى امـتـداد احلـكـومـة االحتـاديـة وادارة ـسـتـمـرة غـيـر ا الـعالقـة ا

االقليم على اختالف احلكومات ب اجلانب للمدة بعد 2003. 
تـمـيزت الـعالقـة ب اجلـانـبـ بعـدم االسـتـقرار  واالزمـات ودخـول االطراف
االقـليميـة والدوليـة كضاغط ومؤثـر اقليمـي ودولي  وعدم االلتزام بـاالتفاقات
احلـاصلة بـ اجلانـب على امـتداد احلـكم بعد 2003 فـضالً عن تـداعيات
اسـتفتاء كردستان بدون التوافق مع  احلـكومة االحتادية في ظروف عصيبة

مرت على احلكومة االحتادية العراقية في زمن داعش . 
نـتأمل من اصحاب الـقرار السـياسي عدم تـوليد ازمات  مـتأتيـة من اتفاقات
عزز حـكوميـة غيـر مبـنيـة ضمن اطـار الدستـور او االتفـاق العـام والشـامل ا
بـالـتــأيـيــد االقـلــيـمي  ســواءاً مع االقـلــيم ام مع غـيــره في حـكــومـاتــهم الـتي

سكون  بزمام سلطة القرار .
ـراقب للحكومات العراقية بعد 2003 تـتعرض لضغوطات سياسية ودولية ا
صحـوب بعـدم حتقـق االستـقرار  لـلمـكونات واقـليـميـة  ومخـططـات دوليـة  ا
غـرافي والقومي الذي والـتجمعـات العرقيـة  فضالً عن طبـيعة الضـاغط الد
ـركزيـة الى خفض جنـاها بـاعتبـارها راعي الـدولة العـراقية يـلجأ احلـكومة ا
خـتـلف انـتمـاءاتـهم ومكـونـاتهم بـاالجتـهـاد  لالستـمـاع  لشـعـبـها الـعـراقي 
وقـوميـاتـهم  ومـحاولـة احـتـوائهم . ولـكن لالسف من وجـهـة نـظرنـا اخلـاصة
ـبـتـغاة  في هـذه الـسـيـاسات واالتـفـاقـات  االحـتـوائـيـة  لم حتـقق االهـداف ا
تماثلة الـعيش بسالم وحتقيق االسـتقرار اجملتمـعي واالقتصادي والعالقـة ا
بـ احلكومة االحتـادية وحكومـة االقلية ( كـما يشـاع التسمـية )  ولم يكتب
ـزيد من الـتـنـازالت احملسـوبـة او غـير احملـسـوبة ـقـابل ا لـها الـنـجـاح  بل با
زيد من اهدار الـوقت لعدم االستـقرار والدخول في جوالت ـا ا لـلطرف ور
حـوارية تفاوضية  جديدة  لعدم وجود اتفاق استراتيجي عام شامل للسالم
ـشـترك  لـلـجمـيع   ونـعـتقـد مـخلـصـ وبنـظرة  والـعيش اجملـتـمعي االمن ا
مـوضوعية وطنية وبحيـادية  ان عدم وجود رؤية استراتيجـية مشتركة موثقة
بـسند او ملحق دستور او ما شابه  واطار  اتفاق عام وشامل برعاية الدول
ؤثرة وذات العالقـة باالمتداد القـومي للشعـب الكردي العراقي ( االقـليميـة ا
حتـديـداً تـركـيـا ايـران وسـوريـا)  بــشـكل  يـحـفظ احلـقـوق بـ اجلـانـبـ  .
ويـجـعل التـزامـاً عـلى االقـلـيم واحلكـومـة االحتـاديـة الـتقـيـد ضـمن اطـار هذا
ـشتـركة وفـقاً لـلدسـتور االتـفاق الـعام الـشامل والـعمل عـلى تظـافر االدارة ا
فتـرض  بشكل يضمن تقليل واالطـار العام الشامل ا
االحـتكـاكات وتقـليل احـتمـاالت  الدخـول في مناورات
وضـغـوطـات ومـطالـبـات  جـديـدة وتـولـيـد ازمـات على

ستقرة ب اجلانب . خط العالقة غير ا

بغداد
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اتـسعت ذاكـرة اجلنوب وأخـذت تغـطي أرضا واسعـة فيـها بـقع حتمل نفس
أالشـكال لتلك الشـخوص هم أبناء قـبيلة اوطائـفة واجناس أخـرى..يجمعهم
هـدف واحـد ومـصــــــــــيـر  مـشـتـرك وهم يـتـشـابـهـون ويـتـقاسـمـون شـظف
الـعـيش وهــــــموم الـوطن  يـحـمـلون هـذا الـوجع الـقـانط في نـفـوسهم وجع
اضي الـبعـيـد والقـريب ترسم خـطـوط األلم على وجـههم عـقود من ازمـنـة ا
أمـراض  واوبـئــة تـأكل أرواح الــطـفـولــة عـنـد الــعـراقــيـ بـارزة كــاالوشـمـة
احملـفـورة عـلى األجـسـاد شـعـارهم اخلالص من ابـي الـكـفـار... هـو اجلوع

وحده... ال غيره.
 يـنشدون اخلـالص من  هذا الكـابوس الـذي ينـخر في قلـوبهم طـيلـة سنوات
ـوت من اجل رغـيف خـبز وامـن وسالم لك يا مـضت وهم يـرتـلون طـقـوس ا
عـراق... وتـدفـع ثـمن حـســابـات الطــراف  واسـتـراتــيـجـيــات  ومـشـاكل دول
تـشابك مـا بيـنـها وجـعلـتك سـاحة لـتصـفيـة حـسابـات لن تنـتـهي دائمـا كنت
هـكـذا والـثـمن مـدفـوع من قـوتك وحـيـاة أبـنـائك.. صـار صـوتهـم القـادم من

خلف اجلدران . 
هم  ان يبقى الوطن صار اخلالص ال غـير باي ثمن يكون هم ال يبالون  ا
 يــطــبــعـون وجــوده عــلى اجــسـادهـم خـرائط مــرســومــة واضـحــة اخلــطـوط
واحلــدود مــخـتــومــة بـحــبـر مـن قـطــرات دم مـســكــوب خـشــيــة ان يـذهب به
ـون بـوضع تـسـعـيـرة له  في بـورصـات ـنـبـطـــــــــحـون واحلـا ـتالهـفـون ا ا
وبـنـوك الـدول وتـعـرض لـلـمـنـاقـصـة... ومن خـلف مـكـاتـبـهم يـنـادون هل من
مـزيد? نـعم هل من مزيـد هم نار جـهنم   يـوم احلشـر تنـطق.... هم صاروا
ــلــقــاة عـلى ظـل الـله عــلى رقــابــنــا   بـشــواهــدهــا وأثـرهــا عــلى األجــسـاد ا

الطرقات..  
نـعم ذاكــرة الـعــراق تـخــزن لــلـتــاريخ... نـعم الــذاكــرة سـوف تــسـتــذكـر  كل
ة اغـتـيـال الوطن ..  تخـيف الـذين اشـتكـروا بـجـر ـعـرفـة  شيءمن اجل َ ا
أصـواتهم وحدها تدوي في السماء ينشدون فيها لغد  افضل  ألنهم عرفوا
جـيـدا  ان األوطـــــان لـها بـنـيـان وقـوانـ ونظـام و هم في
بـيوت طـينـية اشـياء احلـيـاة كلـها مـرسومـة  علـييـها  
لـكـنهـا بال حـيـاة وكـأن اقـدارهم ساقـتـهم ان يـكـونوا
ــاضي واحلـاضـر في مــشـاهـد أصـواتــا في ذاكـرة ا

خفية

العتبـة وعضو مجـلس ادارتها فائق
الشمـري ان (اقسـام العتـبة وضعت
خــطـة مــتـكــامـلــة لـتــقـد اخلــدمـات
شـارك في احـياء ذكرى للـزائرين ا
وفــاة الـــرســـول عــنـــد مـــرقــد امـــيــر
ـؤمـن عـلـيه الـسالم وان الـعـتـبة ا
كــثـفـت من نـشــاطــاتـهــا بـخــصـوص
الــتـــثــقـــيف والــتـــوعــيـــة والــقـــيــام
ستمر بعملـيات التعفـير والتعقـيم ا
واحلث عــــلـى لــــبس الـــــكــــمــــامــــة),
وأشـارإلى انه (تـمت تـهـيـئـة األماكن
وفــرشــهــا بــالــســجــاد وقــيـام قــسم
ضيف باعداد وجبات الطعام كما ا
وقــام قـسم االلـيــات بـالــتـهـيــؤ لـنـقل

الـزائــرين عـبــر عـجالته الـكــبـيـرة او
عـجالت الــشـحن لـنــقل الـزائـرين من

القطوعات القريبة). 
وقــامـت مــحــافــظــة كـــربالء بــنــصب
أجـــهـــزة تـــعـــد االولـى من نـــوعـــهـــا
تستخدم لألغـراض األمنية والكشف

صاب بكورونا. بكر عن ا ا
واسـتــنـفــرت وزارة الـنـقل جــهـودهـا
وحافالتها في الـنجف خلدمة زائري
احـيـاء الذكـرى .وذكـر مـديـر الـشـركة
ـسـافريـن كر كـاظم الـعـامـة لـنـقل ا
عن (ارســال الـشــركـة 75حــافـلــة من
بــــغــــداد الى احملــــافــــظــــة خلــــدمــــة
الــــوافـــديـن) واضـــاف ان (مـالكـــات

الـشـركـة قـدمت خـدمـاتـهـا حـتى بـعد
انتهـاء مراسيم الـزيارة).  من جانبه
اشــار مـديــر الـشــركـة الــعـامـة الدارة
النـقل اخلـاص الى انه (تـمت تهـيـئة
اكـثــر من  5االف مــركــبــة مـخــتــلــفـة
السعات لـهذه الزيارة بـالتنسيق مع
ـركـبات اجلـهات اخملـتـصـة الدخال ا
الى اقـرب نـقـطــة من امـاكن الـقـطع),
مؤكداً (شكـلنا غـرفة عملـيات خاصة
ــنــاســبـــة في مــرآب الــنــقل بـــهــذه ا
الــشــمـالي ومــرآب الــنــقل الــداخـلي
حـيث  احــضـار اسـطــول مـركـبـات
من كـربالء وذلك لـتـأمـ نـقل الـزوار

من احملافظة الى مناطق سكناهم).
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بغداد

ـرحـوم عـبـد الـله الالمـي نـقـيب الـصـحـفـي في حـفل تـوقـيع أحـد كـتب ا
الـسابق في نـادي العـلويـة العـريق والذي رعـته جـريدة الـزمان مـشكورة"
والـذي كان لصفوة احلضور من مـختلفي االجتاهات والعـقائد وكلماتهم
كـانت دالة عميقة على احترامهم لـشخصية احملتفى به وباجتاهه القومي
ـؤمنون بهـذا االجتاه مكابـدة" ومعاناة مـستمرة الـعروبي  والذي عانى ا
ـا منذ النكبة في فلـسط حتى يومنا هذا لم عـلى امتداد عقود طويلة ر

ينصفهم بها اجلميع ومنهم الفقيد عبد الله الالمي .
ـعتـقلـ السـياسـي في زمن الـبعث ـا كان عـبد الـله الالمي أصـغر ا ر
ومع ذلك لم يـنقطع اسـتمرار احـتفائـه بالزعيـم جمال عـبد النـاصر كرمز
ا لم لـلقومية العـربية والوحدة الـعربية دون اخلشيـة من تبعات هذا   ر
ـارسـة الـسـلـطـة لـكـنـهـا مـارست الـتـرف تـتـوفـر لـهـذه الـقـوى الـقــومـيـة 
الـسـيــاسي ولم حتـتط لـوفــاة جـمـال عـبـد الـنــاصـر أو حـتى انـهـيـار دول
االحتـاد السوفيتي الذي كان يعتبر عبد الناصر ضمانة أعمق من وجود
عـاناة التي مورست ضد قـواعد عسكريـة أمام الغرب االسـتعماري مع ا
الـقـوى الـقـومـيـة من قـبل احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي الـذي نصـب نفـسه
وصـيـا علـى ثورة الـرابع عـشر مـن تمـوز من قـتل أو اعـتقـال حـيث كانت
تـرفع صـورة لــراقـصـة شـرقـيـة بـوجه لـلـرئــيس عـبـد الـنـاصـر إلى جـانب
احلـبــال كـعالمـة لـســحل من يـتـآمـر عــلى الـثـورة كـون الــفـكـر الـوحـدوي
ــاركـسـي  وبـعــد الـغـزو الـعــروبي يــشـكل عــقـبــة أمـام امــتـداد الــفـكـر ا
االسـتـعـمـاري االنكـلـو- أمـريـكيـة لـلـعراق  2003 وتـسـلط قـوى اإلسالم
عـانـات لـلقـوى الـعـروبيـة كـمـا استـمـرت هذه الـسـياسـي استـمـرت هـذه ا
الـترفية الـسياسيـة لقيـاداتها التي انـخرط بعضـها في األحزاب الطـائفية
ولم يـسمع أحد مـنا أن زعيم الغـزو جورج بوش ذكـر لسانه كلـمة العرب
ـبـدأ الـشرق األوسط ـسـلـم بـل الشـيـعـة الـسنـة األكـراد تـعـمـيقـا"  أو ا
الـكبير وضم إسرائيل إليه  وتـقسيم العراق طائفـيا حيث لم يفلح تقسيم
ـعـاهـدة ســايـكس بـيــكـو من غـيــاب الـشـعـور الـوطـن الـعـربي كـدويـالت 
ـمـالك واإلمـارات الـعـربـيـة بـاالنـتـمـاء إلى األمـة الـو احـده  ولم تـقـصّـر ا
اخلـليجـية من الوقـوف بالـعداء للـفكر الـعربي التـحرري  ولم يفـلح ملوك
الـعربـية الـسعـوديـة في إنشـاء تنـظيم إسالمي يـوازي االمتـداد التـحرري
الـعـروبي إال بعـد وفـات عـبدا لـنـاصـر حيث انـتـفت احلـاجة له الـذي غـيّر
ؤتـمر اإلسالمي إلى منظمة التعاون اإلسالمي اسـمه بعدها من منظمة ا
ولـيس أدل عــلى عـمق الـفــكـر الـوحـدوي الــذي تـؤمن به الـقــوى الـقـومـيـة
غفـور له عبد الـله الالمي و ترفعه عـلى الطائـفية هـو انضمام ويـؤمن به ا
سيـحي لـهذه األحزاب الـقوميـة وليس أعمق من ابـتعاد الـفكر األخـوة ا
ن تـربــوا عـلى الـفـكـر ـقـيت عن الــوطـنـيـة هـو قـول الــطـلـبـة  الـطـائــفي ا
ـاذا ال تـذهـبون ـسـيحـيـ  ـدارس من الطـلـبـة ا الـطـائـفي ألقـرانهـم في ا
لـلعيـش في أميركـا ألنهم ال يـعلمـون وال يريدون أن يـعلـموا بأن الـكنائس
ــسـاجـد  كـذلـك فـقـد خـتـم الـدسـتـور كـانـت مـوجـودة في الــعـراق قـبل ا
الـعـراقي الذي كـتب بـعجـالـة وفي ظل االحتالل أي نـفس عـروبي إن كان
في ديـبـاجـته الـتي تـؤشر بـأنـهـا كـتـبت من قبـل أشخـاص شـيـعـة وأكراد
ألـغوا عروبة العراق أو أنه بلد مكونات وليس مواطن لبلد اسمه العراق
 وال يـشعرني باخلجل واحلزن أكثـر من كلمة أقلية يـطلقها من ال ينتمي
إلى هـذا البـلد الـذي ال افرّق فـيه ب كلـمة الـتأريخ أو كـلمـة العراق  وال
ـصـطـفى الـعـربي الـقـريـشي مـحـمد أكـرم وال أصـدق شـهـادة" من قـول ا

صلى الله عليه وسلم (يعز اإلسالم بالعرب ويذل اإلسالم بالعرب) .
يـبقى أن أقول الى روح أخي عبـد الله الالمي والى كل من عاشوا األمل

مع األلم .
ال تودعني خليلي فأنا لست مفارق

                                   ففقد جسمي بيان وبعث روحي بيارق
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و ما

صباح الـيوم نشرت فـديو على صـفحتي الـشخصـية الفـيسبـوك اغنية
للـمـطـربة فـيـروز " شـايف البـحـر شـو كبـيـر بكـبـر الـبحـر بـحـبك " لكي
ـتابعون الذي يصل عددهم الى ثالث الف يستمتع  بها االصدقاء وا
شـخص وقـلت مع نـفــسي جـمـيل أن افـتـتح الـصــبـاح كـمـا هـو مـعـتـاد
بأغـنيـة لـفيـروز الـشرق والـعرب وأوروبـا ومـا زيارة الـرئـيس الفـرنسي
ـكانتها الفـنية في العالم حتى لها مؤخرا الى بيـتها سوى االعتراف 
اني كتـبت في وقـتـهـا عنـوان في صـفـحـتي الشـخـصـية " فـيـروز تُـكرم

الرئيس الفرنسي وتستقبله في بيتها " 
فـاجاة التي حـصلت جـعلتـني أعيد حـساباتي ورأي الـشخصي لكن ا
بـالقـائـد مـارك رئـيس جـمهـوريـة الـفـيـسبـوك حـيث يـعـيش حتت مـظـلته
ـعـرفـة الـفـيـسـبـوكـيـة حـوالي مـلـيـاريـن شـخص في الـعـالم يـتـبـادلـون ا
واحلب والقراءة والصور والرسائل والفديوات  وكل ما يتعلق باحلياة
ـة واألنـتـريـنت حـيث وصـلـني إشـعـار بـسـرعـة اجلـديـدة في زمن الـعـو
الضـوء بعـد نـشري فـديو ألغـنـية فـيروز مـصـحوبـة بـأسمي عـلي كاظم
كتـبه صديـق على سـاحل بحـر الـعرب في عـمـان ونص األشعـار الذي
وصـلـني من إدارة الـفــيـسـبـوك " لـقـد  كــتم صـوت األغـنـيـة وال احـد

يسمعها غيرك " 
عدت قـراءة رسالـة إدارة الفـيسـبوك اكثـر من مـرة للتـأكد وخـشيت أن
دخولي الى وصـولي الى سن السـت  قـد أثر في عـدم فهـمي لرسـالة
إدارة مارك الـتي أراهـا في اآلونـة األخـيـرة تعـامـلـني بـعنـصـريـة وعدم
ـســاواة بــيــني وبــ اآلخـريـن فـمــنــذ رحـيـل الـكــابــ احــمـد راضي ا
تعرضت صـفحتي لـلحظـر اكثـر من مرة دون أسبـاب مقنـعة حتى أني
اضـطــررت الى إنـشــاء حـسـاب ثــان في الـفــيـســبـوك اسـتــخـدمه وقت
الطوار إذا  غلق صفحتي الرئيسـية لكن بعد أسبوع  غلقها من
الـرئـيس مـارك وجـاءني إشـعـار مـنهـم " بـأني لـيس صـاحب الـصـفـحة
وطـلـبوا مـني نـسـخـة من جـواز الـسـفـر  وأن افـتح كـامـيـرةً ويـلـتـقـطون
صورة لي " وامـتثـلت الوامـر قوات حـفظ األمن والـنظـام في جـمهـورية

ية لكنهم لم يقتنعوا واغلقوا حسابي نهائيا  مارك العا
ـدافـع  عـن مـارك  وجـمهـوريـته . وا ـعـجـبـ ال انـكـر أني من اكـثـر ا
الفيـسبـوكيـة حيث جـعل  شعوب الـفيـسبـوك في كل العـالم جتتمع في
ـنـافسـة الـشـرسـة الـتي يـتلـقـاهـا من جـمـهـورية صـفحـته يـومـيـا رغم ا
التويتر وجـمهورية االنسـتغرام  احلديـثتي  العهد وقـد  وصلت مرحلة
التنـافس واحلسد بـينهم الـى مراحل خطـيرة   لكن من بـاب اإلنصاف
أن يقف مع الـعـراقيـ الـذين لم يـتخـلـوا عن جمـهـوريته ويـذهـبون الى
جمهورية التويتر كما فعلها الشعب اخلليجي أو جمهورية االنستغرام
غـرب العـربي فنـحن العـراقيـ دائما كمـا فعـلهـا الشـعب اللـبنـاني  وا
د يـد الـعـون لنـا رغم مـغـريـات التـويـتر نعـتـز ونـتمـسك بـأول صـديق 
يا لـكننـا اصحاب مـوقف وال نتخلى الذي يجعـلك  مشهـور عربيـا وعا
عن صـديق عـنـدمـا جنـده في صـراع مع جـمـهـوريـات أخـرى في عـالم

السوشيل ميديا 
هذه رسـالـتي األخـيـرة لـلـرئـيس مارك أنـاشـده بـأسم اإلنـسـانـيـة وحبه
لشعبه الـفيسبـوكي أن يطلب مـلفي الشخـصي الفيسـبوكي من اجهزة
راقـبة الـتابـعـة له ويتـأكد شـخصـيـا من كل منـشوراتي خالل األمن وا
11 عـامـا من انـضـمـامي الى جــمـهـوريـته واحتـداه إذا وجـد مـنـشـورا
واحدا ادعوا فيه الى العـنف او القتل او الطـائفية أو الـظلم أو السرقة
فله احلق في سحب جـنسيـتي الفـيسبـوكية ومـنعي من دخولـها نهـائيا
نـونبـة ولم اكن خائـنا للـملح والـزاد عنـدما كنت وسأنفـذ قراره بـكل 
في رعايته كما فعلها بعض العراقـي عندما يتهجم على وطنه العراق
حـال وصـوله الى اوربـا او امـريـكــا . ولم احتـدث عن بـعض سـلـبـيـات
الـفـيـسبـوك ألنـي  ال انكـر اجلـمـيل مـطـلـقـا فـكل كـتـابـاتي هي عن حب

الوطن واحلياة والوفاء وعمل اخلير  
سيادة الرئيس مارك 

رسـالـتي ســتـصل عن طـريق صــحـيـفــة (الـزمـان) الـتي
ـا كـتبت فـيهـا عن جـمهـوريـتك الفـتـية ومـحـاسنـها طا
والـيـوم اكــتب فـيــهـا عن الــظـلم الـذي اتــعـرض له من

راقبة. خالل أجهزتك األمنية ودوريات ا
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لــيــتم دراســتــهــا وإيــجــاد احلــلـول
ـنــاسـبـة لــهـا. ونـقـل بـيـان تــلـقـته ا
(الزمان) امس عن معـاون مدير عام
ـنــتـجـات الـنـفـطـيـة شـركـة تـوزيع ا
حـسـ طـالب قـوله ان (سـعـر الـطن
من وقود النفط االسود  الذي يجهز
به حـاليـا لـشركـات الـقطـاع اخلاص
ودوائر الـدولة وفق  عـقود مـشاركة
مع الـقــطـاع اخلـاص هـو 100 الف
ديـنـار لــلـطن الــواحـد اي مــايـعـادل
ـائـة من سعـر النـشره نسـبة 30 با

ية) . العا
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وتـــابع  (أمـــا مـــوضـــوع جتـــهـــيــز
مـنتـوج زيت الغـاز (الكـاز) لشـركات
الـقطـاع اخلاص واخملـتلط بـالسـعر
التجاري والبالغ (750) دينارا للتر
ـنتج الواحـد فهـو يأتي بـسبب ان ا
اعاله يــــتم اســــتــــيــــراده ويــــكــــلف
ميزانية الدولة من الـعملة الصعبة)
مشيرا الـى انه استنادا لـتوجيهات
الـوزيـر ودعـمـا لـلـصـنـاعـة  احملـلـية
هـناك دراسـة العادة الـنظـر باسـعار
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة اجملـهـزة لـهذه ا
اجلـــهـــات عــلى ضـــوء مـــتــغـــيــرات
ـية األسـعار في اسـواق النـفط الـعا
ـايــضـمن انـســيـابـيــة الـعـمــلـيـة و

االنتاجية  لعمل هذه الشركات).
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اكــدت وزارة الــنـفط حــرصـهــا عـلى
تـقــد الـدعم  واالسـنـاد لـلـشـركـات
الـوطـنـيـة  سـواء الـقـطـاع الـعـام او
اخلــاص  ومــنـــهــا شــركــات وزارة
الـــصـــنـــاعـــة مـن خالل تـــزويـــدهـــا
ـشــتـقـات الــنـفـطـيــة الـضـروريـة بـا
لتشـغيل مصانعـها ومعامـلها دعما
لـلــمـنـتج الـوطـني  مـشـيـرة الى ان
ـشتـقـات الـنفـطـيـة توضع أسـعـار ا
مـن قــــــبل جلــــــان اقـــــتــــــصـــــاديـــــة
مـتـخـصصـة وتـتـم مـراجـعـتـهـا ب
احلـ واآلخــر  بـحـسب  الـظـروف
ـتـغـيـرات الـتـسـويـقـيـة  . وابدت وا
الوزارة اسـتغـرابهـا من قيـام شركة
ـطـالـبـتـهـا الـصـنـاعـات اخلـفـيـفـة 
ومــنـاشــدتــهــاعــبـر وســائل االعالم
لــــرئـــيس الـــوزراء ووزيــــر الـــنـــفط
بــاعــادة الــنــظــر بــاســعــار الــوقـود
اجملـــهــز  لـــلــشـــركــة    مــتـــجــاهال
الـسيـاقـات الرسـمـية االصـولـية في
مـثـل هـذه احلـاالت والـقـضـايـا ذات
ــــشــــتــــرك بــــ وزارتي الــــشــــأن ا
الصناعـة والنفط او من خالل طرح
ـوضــوع من قـبل وزيـر الـصـنـاعـة ا
ضـمن اجـتمـاعـات مـجـلس الوزارة
فضالً عن وجود جلان مشتركة ب
ــواضـيع الـطــرفــ تـنــاقش هــذه ا

ــقـصـرين). بـدوره دون مــحـاسـبـة ا
اكــد اخلـــبـــيــر اإلقـــتـــصــادي عـــبــد
ـــشـــهـــداني ان تـــقـــد الـــرحـــمن ا
احلــكـومـة لـلــورقـة اإلصالحـيـة الى
ــان جــاء مـتــأخــراً كـونــهـا ال لــلــبـر
تـصلح لـلمـرحـلة احلـاليـة وستـكون
بـــــــــاهـــــــــضــــــــة الن هـــــــــدفـــــــــهــــــــا
ـشـهـداني في االقـتــراض.وأوضح ا
تـــــصـــــريح مــــتـــــلــــفـــــز ان (األزمــــة
االقـتـصـاديـة خـانـقـة وسـتـمـتـد الى
قبل) واشار الى ان (سببها العام ا
الــــــــفــــــــســــــــاد وســــــــوء االدارة في
احلــكــومــات الــســابــقــة بــاالضــافـة
لــوجـــود اكــثــر من نـــصف مــلــيــون
مــــوظف بــــ فـــــضــــائي ومــــزودج
الرواتب) على حد تعبيره. وأضاف
ــكــافــحـة ان (اجــراءات احلــكـومــة 
الــفـــســاد مــا زالـت دون الــطــمــوح)
مـــحــذرا مـن (ذهـــاب أمــوال ضـــغط
الــنـــفــقـــات جلــيـــوب الــفـــاســدين).
واستـبعد اخلـبير اإلقـتصادي داود
عبد زاير  تنفـيذ الورقة االصالحية
الـبيـضاء خالل مـدة حـكومـة رئيس
الـوزراء مــصـطـفى الـكـاظـمي. واكـد
زايــــر في تــــصـــريـح مـــتــــلــــفـــز  ان
(سـتـراتـيـجـية الـورقـة الـبـيـضاء لن
حتل األزمة وتفتقـر لضغط النفقات
واالنفاق احلكـومي حيث لم يتطرق
ــالـيـة عـلي عالوي إليـرادات وزيـر ا
الــضـرائب والـكـمـارك في فـقـراتـهـا)
مـبـينـا انـها (ال تـغـني والتـسمن من
جـوع) وتــابع ان (الــعـراق بــحـاجـة
الى سـيولـة نقـدية والـفسـاد أساس
األزمة االقـتصاديـة). وابدت اللـجنة
ـالـيـة الـنـيـابـيـة مالحـظـات أولـيـة ا
على بنـود وفقرات الورقـة البيضاء

اإلصالحـيــة. وقـالـت الـلــجـنــة انـهـا
(بـحـاجــة إلى وقت طـويل لالنـتـهـاء
ـــهـــا ودراســـتـــهـــا قـــبل من تـــقـــو
إعـادتـها مـرة أخـرى إلى احلـكـومة)
مـشــيـرة الـى ان (مـضــمـون الــورقـة
يـتـنـاقض مع مـا طـالـبت بـه إليـجاد
اصـالحــــــات ســــــريــــــعــــــة لـالزمـــــة
االقـــتــــصـــاديــــة ولـــتــــأمـــ رواتب
تقـاعدين). وافاد وزير وظفـ وا ا
ــالـــيــة عــلي عـــبــد االمــيــر عالوي ا
ــواجــهــة تــداعــيــات اقــتــصــاديـة
خـطـرة والـورقـة الــبـيـضـاء خـارطـة
طريق فيـما اعلن عن طريـقة جديدة
ـنـافذ لـتـطـبـيق نـظـام االتـمـتة فـي ا

احلدودية.ووصلت الورقة البيضاء
الــتـي اعــدتـــهــا خـــلـــيــة الـــطــوار
ـــــــالـي بـــــــهــــــدف ادارة لإلصـالح ا
ــــالي فـي ضــــوء االزمـــة الــــوضع ا
الية الراهنة إلى مجلس النواب. ا
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وأشـــرت الــــورقـــة مـــا وصـف بـــانه
مــــكـــامن اخلـــلـل ومـــشـــاكل االزمـــة
ـعـاجلـات لـلـخـروج االقـتـصـاديـة وا
من هذه الـتداعيـات في سقف زمني
ـــــتـــــد من  3 إلى  5 ســـــنـــــوات.
وتـقــتــرح الـورقــة فــرض تـخــفـيض
ـئـة بـاألجــور والـرواتب من  25 بـا
من الـــــنـــــاجت احملــــلـي اإلجــــمـــــالي

ــئـة خالل يــتـنــاقص الى  12.5 بـا
ثالث ســـنـــوات واصالح صـــنــدوق
الـتـقـاعد بـحـيث يـكون غـيـر مـرتبط
ــــوازنــــة ويــــتم صــــرف رواتب بــــا
التقاعـد مباشرة من الـصندوق.كما
الي دعت ايضا إلى خفض الدعم ا
ـملـوكـة للـدولـة بنـسـبة لـلـشركـات ا
دة ثالث سنوات ئة كل عام   30با
وتخفيض اجمالي الدعم احلكومي
ــئـــة من الـــنـــاجت احملــلي من  3بـــا
ــئــة  واعــادة اإلجـــمــالي الى  5بـــا
هـيــكـلــة سـلم الــرواتب الـعــامـة من
خالل إيـقــاف عـمــلـيــات الـتــوظـيف
واالســتـبـدال اجلـديــدة في الـقـطـاع

الـعام وحتـديد سـقف اعـلى لرواتب
ـا يحقق الـعدالـة ويقلل وظـف  ا
الـفـوارق وتـطـبـيـق ضـريـبـة الـدخل
ـــوظــــفـــ عــــلى مـــخــــصـــصــــات ا
واحلوافز والعالوات وغيرها. فيما
اكــد عـضــو جلــنـة مــراقـبــة تــنـفــيـذ
الـبــرنــامج احلـكــومي والــتـخــطـيط
الستراتيـجي النيابيـة محمد شياع
الــسـوداني إن  الـورقــة الــبــيــضـاء
اإلصالحـيـة هي اسـتـحقـاق نـتـيـجة
ـتـمـثـلة للـتـحـديـات االقـتـصاديـة وا
بـــانـــخــفـــاض أســـعـــار الـــنـــفط في
ـيـة وتـفـشي جـائـحة األسـواق الـعـا

كورونا. 
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رأى اخلـــبــيــر االقـــتــصـــادي بــاسم
انـــــــــــطـــــــــــوان انـه الجـــــــــــدوى مـن
االصالحات في ظل هيمنة االحزاب
واسـتـشـراء الـفـسـاد في مـؤسـسات
الدولة  مـؤكدا ان الـورقـة البـيـضاء
الـتي قدمـتـها احلـكـومة تـسعى الى
تعـظيم مـوارد الدولـة خالل مدة من
 3الى  5ســـنـــوات من خـالل زيــادة
الضرائب وتـخفيض الرواتب ورفع
الـدعم عن بعـض السـلع واخلـدمات

والبطاقة التموينية.
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وقــال انـطـوان لـ (الــزمـان) امس ان
(احلـــكـــومـــة اعــــدت هـــذه الـــورقـــة
االصالحــيــة النــقــاذ االقـتــصــاد من
احلالة الـتي تشهـدها البالد  ضمن
سـلـســلـة اجـراءات تـتــضـمن اعـادة
ـالي احملـلي بـعـد هــيـكـلـة الـوضع ا
انــخـــفــاض اســعــار الـــنــفط وشــلل
احلــيـــاة االقــتــصــاديـــة في الــعــالم
اجـمع) مــبــيــنــا ان (بــنــود الــورقـة
االصالحـيـة تـتـضـمن اعـادة هـيـكـلة
الــــرواتب ورفـع الــــدعم عـن بــــعض
ـاء والكـهرباء السـلع واخلدمـات كا
وكذلك الـبـطـاقـة الـتمـويـنـيـة بـهدف
تعظيم االيرادات وتـقليص النفقات
ــنع وتــفــعــيل الــقــطــاع االنـتــاجي 
االستيرادات العشوائية) مؤكدا انه
(ال جـدوى من هذه الـبـنـود في حال
لم تــــــطــــــبـق عــــــلى ارض الــــــواقع
والسـيـمـا ان احلـكــومـات الـسـابـقـة
اعــــــدت الــــــكـــــــثــــــيـــــــر من االوراق
االصالحيـة اال انهـا لم تنـفذ بـسبب
اســتــمــرار هــيــمــنــة االحــزاب عــلى
مـفاصل الـدولـة واستـشـراء الفـساد
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ـغـذي االسـاس حملـطات ـثل ا والـذي 
ـنـاطق احملـيـطة يـاه في بـعـقـوبـة وا ا
بـــــهــــــا .( واضــــــاف  احلـــــيــــــالي  أن
(االجــتـمــاع جـاء لــتـفــادي ازمـة شــحـة
ـيــاه الــتي سـتــطـال حــيـاة  400الف ا
ـثلـون سكنـة بعـقوبة ونـاحية نـسمة 
بــهــرز بــاإلضـــافــة الى الـــعــشــرات من
االحياء والقـرى القريبة منـهما   فيما
لــو اســـتـــمـــرت دون حـــلــول).  وتـــابع
احلــيـــالـي   أن  ( االجــتـــمـــاع اتـــخــذ
قـــرارات  هـــامـــة حلل االزمـــة مـــنـــهـــا

وغيـر خاضـعة للـفحـوصات اخملتـبرية
الفــتـــا الى انه الـــقــرار تـــضـــررت مــنه
نـاحيـتي قـره تبه وجـبـارة بشـكل كبـير
ـواد الـقـادمـة من ألنـهـا تـعـتــمـد عـلى ا
كردستان باإلضافة الى انتقال االهالي
ـــــنــــاطق  ) .  واكــــد بـــــ الــــقــــرى وا
الــتـمـيـمي   انه  ( جـرى االتـفـاق عـلى
دخـــول مــحـــدود لــلـــمــواد الـــغــذائـــيــة
للناحت وانتـقال بقية الشاحنات الى
ركزيـة في خانق من اجل السيـطرة ا
ادخــال كل الــشــاحــنــات بــعــد تــدقــيق
اولــيـــاتــهـــا وفق االطـــار الـــرســمي ) .
واعـلن قـائـمـمـقـام قـضـاء بـعقـوبـة  في
ديـالى  عن االطـاحـة بـأخـطـر شـبـكـات
تزييف العملـة االجنبية في احملافظة 
عتقل قيد التحقيق. فيما اكـدت ان ا
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وقال قـائممقـام قضاء بـعقوبـة عبدالله
احليـالي  لــ (الزمان) ان (فـريقا امـنيا
مــخـتـصـا في شــرطـة ديـالى جنح ومن
خالل جـهد اسـتخـباري اسـتثـنائي من
االطاحة بأخطر شبكات تزييف العملة
االجــنــبــيــة "الــدوالر"  من خالل كــمــ
نـوعي في احـدى مـكاتب الـصـيـرفة في
بـعـقــوبـة) . واضــاف احلـيـالي  ان (3
من افـــراد الـــشـــبـــكـــة  اعـــتـــقـــالـــهم
وبـحــوزتــهم امـواال مــزورة يـحــاولـون
عـتـقلـ قـيد تسـويـقهـا الفـتـا الى ان ا
الـتـحـقـيق بـالـوقت الـراهن) مـؤكدا أن
(تزيـيف الـعمـلـة االجنـبـية وتـسـويقـها
في االســواق لــهـا مــضــار سـلــبــيـة في
االقــتـصـاد الـوطــني). ومن جـانب آخـر
قال احليالي إن  (اجتمـاعا استثنائيا
ــثــلي دوائــر مــتــعــددة في عــقـــد مع 
ــيـاه بـعــقــوبـة لــدراســة مــلف شـحــة ا
حملـطــات االسـالـة بــسـبب االنــخـفـاض
الــكـبــيـر في مــنـاسـيب نــهـر خــريـسـان
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كـشفت قائـممـقامـية قضـاء بعـقوبة في
ديالى  عن مضمون اول رصد ميداني
ـلف الـتــسـول في شـوارعــهـا مـشـيـرا
ـــئـــة مـــنـــهم مـن خــارج إلى أن 90 بـــا

احملافظة وتديرهم مافيات محلية.
وقال قـائممقـام قضاء بـعقوبـة عبدالله
ان احلـــــــيـــــــالـي لــ(الـــــــزمـــــــان) امس 
لف ـيـداني االول  (مـضـمون الـرصـد ا
التـسول في شـوارع بعقـوبة يـؤكد بان
ـــئـــة مـــنـــهم من خـــارج ديـــالى 90 بـــا
تبقي منهم هم اغلبهم من الغجر). وا
ان (  التسول تديره واضاف احليالي 
مـافيـات محـليـة هي من تقـوم بنـشرهم
بـــ االزقـــة والــشـــوارع و اعــتـــقــال
بــعـضــهم في اآلونــة االخــيـرة مـن قـبل
االجهـزة األمنـية ) .  وأوضح احلـيالي
ــــعــــاجلــــة   أن  ( وراء كـل حــــمــــلــــة 
الـظاهرة الـسلـبيـة يعـودون مرة اخرى
ــعــاجلـات مــؤكـدا ضــرورة ان تــكـون ا
عــلى مــســتــوى الـعــراق الن الــظــاهـرة
اخذه باالزدياد بشكل كبير جدا خاصة
مع وجـود مــافــيــات مـحــلــيـة تــديــرهـا
كـونـها حتـولت الى جتـارة سـوداء تدر
ـشـرف عـليـها ) . امـوال كبـيـرة على ا
ومن جـانب آخـر قـال مـدير نـاحـيـة قره
ان ( تـبه وصفـي التـميـمي لـ(الـزمان ) 
مـؤتـمـر امـني مـوسع عـقـد في قـره تبه
بـــحـــضـــور قـــائــــد عـــمـــلـــيـــات ديـــالى
والــتـــشــكــيـالت االمــنــيـــة ومــســؤولي
وحـدات اداريــة مـتــعــددة لـبــحث مـلف
اغـالق ســيــطــرة كــهـــريــزة بــ ديــالى
وكــردســتـان امــام دخــول الـشــاحــنـات
سـافرين ) . واضاف وحتى مـركبـات ا
التـميـمي  ان  ( قرار اغـالق السـيطرة
والذي  ألسبوع جاء بسبب دخول
بضـائع ومواد مـستوردة غـير مكـمركة

مفاحتة عـمليات ديالى لتـأم عمليات
الـكري والـتـطـهـيـر التـي ستـقـوم فـيـها
ائية في احملافظة لنهر وارد ا دائرة ا
خــريـسـان وتــشـكـيل جلــنـة مـخــتـصـة
إلزالـة عـشرات الـتـجـاوزات على الـنـهر
من قـبل اصحـاب الـبسـات واالراضي
مع الـدعـوة لـلـتـرشـيـد) . فـيـمـا كـشـفت
مـديــريـة مـاء ديــالى  تـفـاصــيل حـادثـة
تـسرب غـاز الكـلور في إحـدى محـطات
ياه في نـاحية بهـرز الواقعة تصفـية ا
عـلى بـعـد سـبـعـة كـيـلـومـتـرات جـنـوب

ـديــريـة بــعـقــوبــة. وقـال مــديــر اعالم ا
ســرمـد عـامـر  لــ (الـزمـان)   ان  ( غـاز
الكلور تـسرب من احد قناني الـتصفية
في مـحـطـة مـاء نـاحـيـة بـهـرز وتـسـبب
باختناق بسيط الثن من العامل في
احملـــطـــة). واكـــد عـــامـــر ان  (فـــريـــقــا
ـــدني وكــادر مــخـــتــصـــا من الـــدفــاع ا
ـديــريـة تـمـكــنـوا من الـســيـطـرة عـلى ا
ـصـاب احلـادث و نـقل الـعـامـلـ ا
ــسـتــشـفى وهـم بـحــالـة صــحـيـة الى ا

جيدة و اسعافهم) .  

الـية ب إيران لـتسويـة القضـايا ا
الــــبـــلــــدين فــــيــــمـــا أشــــار إلى أنه
ســيــســـتــخـــدم خــبــرة طـــهــران في
ـصــارف. وقــال غـالب الـتــمــويل وا
خالل لـقـائه نــظـيـره اإليــراني عـبـد
الــنـــاصــر هـــمــتـي الــذي وصل إلى
ـسـؤولـ بــغـداد قـبل يــومـ إن (ا
الـــعــــراقـــيــــ يـــؤكـــدون عــــلى حل
صرفية ب البلدين وان القضايا ا
ـــشـــاكل ســـتـــحل قـــريــبـــا في ظل ا
عـتمدة) واضاف (نحاول اآلليـات ا
ــصــرفي مع مــواصــلــة الــتـعــاون ا
ايـران وسـنـسـتـخـدم خـبـرة طـهـران
صارف) واشار الى في التمويل وا
ــــواصـــلـــة ان (كل جـــهــــودنـــا هي 
الـتـعـاون بـ الـبـلـدين وسـيـتم حل
ــــشـــاكـل الـــقــــائـــمــــة في مــــجـــال ا
ـاليـة والنـقديـة إليران) ـطالـبات ا ا
واكد غالب ان (هناك بعض اآلليات
كن استـخدامـها لـلمـساعدة التـي 
ــصـــرفي في تـــعـــزيــز الـــتـــعـــاون ا
شاكل والنقـدي ب البـلدين وحل ا
القـائـمة) وتـابع ان (نقـتـرح تشـكيل
جلـنة مـشـتركـة بحـضـور مسـؤول
مــصـرفــيـ ومــالـيــ من الـبــلـدين
إليــــجـــاد احلـل الالزم لــــتــــســــويـــة
ـــالـــيــــة بـــ إيـــران الــــقـــضـــايــــا ا

والعراق). 

الــعالقــة والــدوائـر غــيــر مـرتــبــطـة
بـوزارة. ونــاقش اجملـلس (ضـوابط
الـعـنايـة الـواجبـة لـعمـلـية مـكـافحه
غـــسل األمـــوال وتـــمــويـل االرهــاب
ـنــظــمـات غــيـر اخلــاصـة بــدائــرة ا
حكـومية في االمـانة العـامة جمللس
الـوزراء  كــمـــا  بــحث الـــعــنــايــة
ــكــافـحــة غــسل األمـوال الــواجـبــة 
وتـمـويل اإلرهـاب اخلـاصـة بـدائـرة
مـسجل الـشركـات  /وزارة التـجارة
فــــضالً عن مــــنـــاقـــشـــة اإلجـــراءات
ـا  إجنـازه من عـمـلـية ـتـخـذة  ا
الــتــقـــو الــوطــني خملــاطــر غــسل
االمــوال وتـــمـــويل االرهــاب) وأكــد
اجملـــلس (اهـــمــيـــة انـــفـــاذ الــعـــمل
بــقــانــون مــكــافــحــة غــسل األمــوال
وتـــمــويل اإلرهـــاب رقم ٣٩ لـــســنــة
٢٠١٥ والــتــعــلــيــمــات والــضــوابط
ـــوجــــبه مع ضـــرورة الــــصـــادرة 
تـــفـــعـــيل ورش الـــعـــمل اخلـــاصـــة
بعـرض ماهـية عـمل مكـتب مكـافحة
غـــسل األمـــوال وتـــمــويـل اإلرهــاب
وألـــيــــة عـــمل اإلبـالغ عن احلـــاالت
ـشـتـبه بـهـا وكـيفـيـة الـتـعـامل مع ا
ـا يـسـاهم في نـشر هـذه احلـاالت 
ثــقـــافـــة مــكـــافــحـــة غـــسل األمــوال
وتـمــويل اإلرهـاب). وكـان غـالب قـد
اقـتـرح  تـشـكيـل جلنـة مـشـتـركة مع

بـــتــلـــبــيـــة هــذا الـــطــلـب لــتـــمــويل
االســتـيــرادات فـإن االحــتــيـاطــيـات
األجـنبـية يـتوقع أن تـشهـد تراجـعاً
يــضـاف إلـى الـتــراجع الــنــاجم عن
انـخـفــاض االيـرادات الـنـفــطـيـة في
ـعطـيات احلـالية). حال لـم تتغـير ا
وتـــرأس مــــحـــافظ الــــبـــنـك رئـــيس
مـــجــلس مــكــافـــحــة غــسل األمــوال
وتـــــمـــــويل اإلرهـــــاب  اجلــــلـــــســــة
االعـتـيـاديـة األولى لـلـمـجـلـس الذي
ضـم أعـــــضـــــاء من الـــــوزارات ذات

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ــــركـــزي حــــذر مـــحــــافظ الــــبــــنك ا
مـصطـفى غالـب من خطـورة تراجع
احـتيـاطي العـمـلة األجـنبـية بـسبب
زيادة تـمويل االستـيرادات وتراجع
عــــــــــائــــــــــدات الــــــــــدوالر من وزارة
الية.وقال غالب في تصريح امس ا
يًا إن (التـراجع في سعـر النفط عـا
والتخفيض الذي شهده االنتاج في
الــعـراق اســتـنـاداً الـى اتـفـاق اوبك
تـسـبـبـا بانـخـفـاض ايـرادات الـنفط
اخلـــام وبـــالـــتــالـي تــراجـع مــبـــالغ
ـالــيــة تــقـوم الــدوالر الـتـي كـانـت ا
بـبــيـعـهــا إلى الـبــنك لـقـاء الــديـنـار
العراقي الذي تستخدمه في تمويل
نـفـقـاتـهـا مـحـلـيًا) واضاف ان (ذلك
تـراكمة أدى إلى تراجـع الكـميـات ا
من الــعـمـلــة األجـنـبــيـة لــدى الـبـنك
فــضـلًــا عن عــمـلــيــة خـصم األوراق
ــــالــــيـــة الــــصــــادرة عـن الـــوزارة ا
لـغــرض سـد الـعــجـز الــذي شـهـدته
احلــكـــومـــة في تــمـــويل إنـــفــاقـــهــا
وبـاخلـصـوص اإلنـفـاق اجلاري من
ـــصــارف ـــركــزي لـــصــالح ا قـــبل ا
احلــكــومــيــة) مــؤكــدا ان (غــالــبــيـة
اإلنفاق اجلاري سيتحول الى طلب
ثـل في النـهـاية طـلـباً اسـتـهالكي 
على الدوالر األمريكي وبقيام البنك
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{ اخلــرطــوم (أ ف ب) - يــســتــعــد
رجل األعمال السوداني أبو القاسم
برطـم لتـنظيـم رحلـة تثيـر جدال إلى
اسـرائـيل تــضم أربـعـ ســودانـيـا
من مخـتلف فئـات اجملتمع لـتعجيل
الــــتـــطــــبــــيع بــــ بالده والــــدولـــة
العبريـة. في فناء منـزله الذي تشبه
واجـــهـــتـه الـــبـــيت االبــــيض مـــقـــر
الرئاسة األميركية يقول برطم (54
عـــامـــا) الـــذي يـــعـــمل في مـــجـــالي
الزراعة والنقل لوكالة فرانس برس
"سـيــكـون مـعــنـا أسـاتــذة جـامـعـات
وعــــمـــال ومــــزارعــــون وفـــنــــانـــون
وريـاضــيـون وبـعض أتـبـاع الـطـرق
الــصـــوفـــيــة".وال يـــقـــيم الـــســودان
عـالقـات مـع إسـرائــيل الــتي وقــعت
في أيـــلــول اتـــفــاقـــ تـــاريــخـــيــ
لــتـــطــبـــيع الــعالقـــات مع اإلمــارات

والبحرين.
»«dG²Ý« WKŠ—

وتـثيـر هـذه الـرحـلـة اسـتـغـرابـا في
هذا البلـد الواقع في شمـال إفريقيا
واقف حول مسألة بسبب انقسام ا
الــتـطـبـيع مـع اسـرائـيل سـواء بـ
األحــــزاب الـــســــيـــاســــيـــة أو داخل
ــدني وحــتى احلــكــومـة اجملـتــمع ا
االنـتـقالـيـة الـتي تولـت السـلـطة في
السودان عقب اسقـاط الرئيس عمر
الــبـشــيـر في نــيـسـان.2019ويـؤكـد
بـرطم وهـو أب لـعـشـرة أطـفال أنه
ســـــيـــــنـــــفق  160ألـف دوالر عـــــلى
ـقـررة في تـشـرين الـثـاني الـرحـلـة ا
ـدة خـمسـة أيـام.وحـول الـهدف من
الـزيارة يـوضح بـرطم وهو يـرتدي
زيـا سـودانــيـا تـقــلـيـديــا عـبـارة عن
جـلـبـاب ابـيض وعــمـامـة أن "هـنـاك

حـاجــزا نـفــسـيـا بــ الـســودانـيـ
العادي واسرائـيل خلقه أصحاب
الــفــكــر اإلسـالمي أو الــيــســاري أو
القومي الـعربي والبد مـن كسر هذا
احلـاجز الـنـفسي".ويـؤكـد برطم انه
لم يسبق له أن زار إسرائيل وأنه ال
يــجـري اتـصـاالت مـع سـلـطـات هـذا
الـبــلـد.لــكـنـه يـشــيـر إلى أن ال شيء
ـنــعه من زيـارة اسـرائـيل بـعـدمـا
ـــطــبت عــبـــارة "يــســمـح حلــامــله شُ
بـالــســفـر الي جــمـيع الــبـلــدان عـدا
اســـــرائــــيـل" من جـــــواز الــــســـــفــــر
الـــســــوداني قــــبل  15عــــامــــا.وفي
ركز العربي استطالع للرأي أعده ا
لـألبــحـــاث ودراســـة الـــســـيـــاســات
اضي ونـشرت نـتـائجه األسـبـوع ا
ئة  من السوداني فقط أيد  13با
إقــامــة عـالقــات دبــلــومــاســيــة بــ
الــسـودان واسـرائـيـل فـيـمـا عـارض
ـئة .وال يظـهر هذه اخلـطوة  79با
بـرطم اهـتـمـامــا حـثـيـثـا بـالـقـضـيـة
الــفـلـســطـيــنـيــة ويـقـول "أنــا أهـتم
صـالح بـلدي وأرى أن عـداءنا مع
اسـرائـيل قد أضـر بـنـا.. بلـدنـا غني
ـــوارد الـــطـــبـــيــــعـــيـــة ومع ذلك بـــا
أصبحنا نتسول".ويعاني االقتصاد
الـســوداني من أزمــة عــائـدة بــجـزء
فـروضة على منهـا إلى العـقوبات ا
ــدرج عــلـى الــقــائــمـة هــذا الــبــلــد ا
األميـركية "لـلدول الراعـية لالرهاب"
مـــنــذ الــعــام  1993بــســـبب عالقــة
ـــنــظــمــات اسالمــيــة مــثل الــبالد 
القـاعدة الـتي اقام زعيـمهـا السابق
اســــــامه بـن الدن فـي الـــــبـالد بـــــ
ــا حــرم الـعــامـ  1992و 1996
اخلـــــرطــــوم من االســـــتــــثـــــمــــارات

اخلارجية ووضعها في عزلة.ويرى
رجل األعـمال الـسـوداني "أعتـقد أن
الــتــطــبـيع ســيــفــتح لــبالدنــا آفـاق
االستـثمار الـغربي واحلـصول على
التـقنيـة الغربـية صحـيح اسرائيل
دولة صغيرة ولكن يؤثر مواطنوها
تأثيرا كبيرا على االقتصاد الغربي
تحدة".وفي في أوروبا والواليات ا
ح يرى العسكريون في السودان
أن األمـر يــحــقق مــصـلــحــة الـبالد
ـــدنــيـــون في احلــكـــومــة يــتـــخــذ ا
االنـتـقـالـيـة بـقـيـادة رئـيس الـوزراء
عــبــد الــله حــمــدوك مــوقــفــا أكــثـر
ـاضـي الـتـقى حــذرا.فـفي شــبـاط ا
رئيس مجلس الـسيادة الفريق أول
عبـد الفتـاح البرهـان برئيس وزراء
اسـرائــيل بــنـيــامـ نـتــنـيــاهـو في
أوغنـدا.ومطلع الـشهـر احلالي أكد
الـفـريق مـحـمـد حـمـدان دقـلـو نائب
رئــيس اجملــلس لــقــنــاة ســودانــيـة
"إسـرائـيل دولــة مـتـقـدمــة والـعـالم
كله يـعمل مـعهـا.. من أجل تنـميـتنا
نحـتاج إلى إسرائـيل". وتريد إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب أن
يـــحـــذو الــســـودان حـــذو االمــارات
والبـحرين في تـطبـيع العالقات مع
إسـرائيل. وقـد زار وزيـر اخلارجـية
األمـيـركي مـايك بـومبـيـو اخلـرطوم
لـهذه الـغـاية في آب.إال أن حـمدوك
أكـد حرصه بـعد لـقـاء بومـبيـو على
الــفــصل بـ "ازالــة اسم الــسـودان
من قـائـمـة الـدول الـراعـيـة لالرهاب
والـتطـبـيع مع اسـرائـيل".وشدد في
نــهــايــة أيـلــول عــلى أن "الــقــضــيـة
(الـتطـبيع) مـعقـدة ولهـا العـديد من
اآلثـــار وتــتــطـــلب مــنـــاقــشــة داخل

مـجـتـمعـنـا".وقـد أثارت تـصـريـحات
حمدوك سـخط برطم ما جـعله يتهم
احلـــكــومـــة االنــتـــقــالـــيــة بـــغــيــاب
الـرؤيـة.ويـعـارض الـتــطـبـيع أيـضـا
مجـمع الفـقه االسالمي أعلى سـلطة
ديــنــيــة اسـالمــيــة في الــبالد.وقــال
األمـ الـعـام لـلـمـجـمع عـادل حـسن
حــــمــــزة لــــوكــــالـــة فــــرانـس بـــرس
"بـحــضـور  40عــضــوا من اعــضـاء
اجملـمع الــبـالغ عـددهم  50اصـدرنـا
فــتــوى بــعــدم جــواز الـتــطــبــيع مع
اســـرائـــيل ألنـــهـــا دولـــة مـــحـــتـــلــة
لألراضي الـفـلـسـطــيـنـيـة أعـتـقـد أن
احلــــكـــــومــــة ســــتــــلـــــتــــزم بــــهــــذه
الـفـتـوى".لـكن بـرطم يـرى أن زيارته
ســتــســاعــد عــلى بــنــاء الــثــقــة بـ
ـضي الـنــاس وهــو مــصـمـم عـلـى ا
قـدمـا بهـا.ويـؤكـد "مسـألـة التـطـبيع
مع اســرائـــيل قــضـــيــة ســيـــاســيــة
ولـيـست ديــنـيـة .. أعــلم أن رحـلـتي
ستثـير ردود فعـل سلبيـة ولكن هذا
ال يـخـيـفـني". ودانت قـوى أوروبـيـة
وافقة على اجلمعة قرار إسرائيل ا
بــــــــنــــــــاء اآلالف من الــــــــوحــــــــدات
االسـتـيـطـانيـة اجلـديـدة في الـضـفة

الغربية احملتلة.
Âö « œuNł

مـشـيـرة إلى أن اخلـطـوة تـؤدي إلى
"نـتـائـج عـكـســيـة" وتـقــوّض جـهـود
ــنـــطــقــة.وقـــال بــيــان الـــسالم في ا
مــشـتــرك صـدر عن وزراء خــارجـيـة
انيا وفرنسا وبـريطانيا وإيطاليا أ
سـتوطنات وإسبانـيا أن "توسـيع ا
يـشــكل انــتـهــاكـا لـلــقـانــون الـدولي
ويــهــدد بــدرجــة إضــافـيــة قــابــلــيـة
الــتـوصل إلى حل الـدولــتـ بـهـدف

والبـحرين" من جـهة أخـرى.ووقعت
اإلمـارات والــبـحــرين في مـنــتـصف
أيـلـول اتفـاقـيتـ بـرعايـة واشـنطن
لـــتــطـــبـــيع الـــعـالقــات مـع الـــدولــة

العبرية.
وأمـلت الـقــوى الـغـربـيــة أن يـجـلب
االتفاقان االستقرار للمنطقة ويعزز
فــرص حتـقـيق الـسـالم.لـكن أطـرافـا
فـلـسـطـيــنـيـة رأت أن اخلـطـوة تـعـد
"خيـانة".وألول مـرة منـذ وقّعت على
االتــفـــاقـــيــتـــ وافـــقت إســـرائــيل
األربـعــاء عـلى بـنـاء آالف الـوحـدات
االسـتـيـطـانـيـة اجلـديـدة في أنـحـاء
متفرقـة من الضفة الغـربية احملتلة.
وجاء القرار بعد ثـمانية أشهر على

جتميد النشاط االستيطاني.

أبو القاسم برطم 

حتــــــقــــــيـق سالم عــــــادل ودائـم في
الـــــــــنــــــــــزاع اإلســـــــــرائـــــــــيــــــــــلي-
الفلسطيني".وأضاف أنه "كما أكدنا
مباشرة لـلحكومة اإلسـرائيلية فإن
هـــذه اخلـــطـــوة تــــقـــوّض بـــدرجـــة
إضافية جهود إعادة بناء الثقة ب

الطـرف بـهدف اسـتئـناف احلوار".
وحــضّت الــدول اخلــمس اســرائـيل
ــســـتـــوطـــنــات عــلـى وقف بـــنـــاء ا
فـورا.وأفـاد الـوزراء األوروبـيون أن
ـــضي قـــدمــــا بـــبـــنـــاء مـــزيـــد من ا
ستوطنات سـيكون "خطوة حتمل ا
نتـائج عكـسيـة في ضوء الـتطورات
ــرتـبــطـة بــاتـفــاقـيـات اإليــجـابــيـة ا
التطبيع التي  التوصل إليها ب
إســـرائــيـل (من جـــهـــة) واإلمــارات
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UO½öO  sŽ qO UHð ‰ËUM²¹ »U²  WH R  w{UIð WOJ¹d _«  UDK «
{ واشــــــنـــــطـن (أ ف ب) - رفـــــعت
وزارة العدل األميـركية دعوى بحق
يالنيا ترامب على مساعدة سابقة 
خـلـفـية كـتـاب يـتنـاول تـفـاصيل عن
الــسـيـدة األمـريـكـيـة األولى. وقـالت
الـوزارة إن ســتـيـفــاني ويـنــسـتـون
ولـكوف مـؤلفـة كـتاب "مـيالنيـا آند
مـي" (مــيالنـــيــا وأنـــا) الــذي نـــشــر
ـاضي كــانت قـد تــعـهـدت الـشــهـر ا
عـدم الـكـشف عن مـعلـومـات تـتـعلق
بــزوجــة الــرئــيس دونــالــد تــرامب
جمـعتـها خالل عـملهـا متـطوعة في
الـبــيت األبـيض.عـمـلت ولـكـوف من
دون أجـــر حلـــســـاب مـــيالنـــيـــا في
الــفــتــرة  .2018-2017وفــيــمــا لم
تــكـن مــوظـــفــة فـــدرالـــيــة إال أنـــهــا
بـــحــسـب الــدعـــوى وقــعت "عـــقــدا"
مــلـزمــا فـدرالــيـا يــعـرف بــاتـفــاقـيـة
ــــوجب خــــدمــــات مـــجــــانــــيـــة. و
ــنــوع عــلــيــهــا االتــفــاقــيــة كــان "
حتــديـدا نــشــر أو إعــادة إنــتـاج أو
إفـشـاء إي مـعـلـومـات مـشـابـهة إلى
أي شخص أو كـيان غيـر مصرح له
كلـيـا أو جـزئـيـا".كـمـا كـان مـحـظور
ـا تــعــلـمــته في عــلــيـهــا الــتــربح 
الــبـيـت األبـيـض من دون مــوافــقـة
مـحــامي الــبـيت األبــيض بــحـسب
الـــدعــوى.والــكـــتــاب الـــذي يــحــمل
عــنـــوان "مــيـالنــيـــا وأنــا: صـــعــود
وســـقـــوط صــداقـــتي مـع الــســـيــدة
األولى" يقول إنه يكشف النقاب عن

عـــــارضـــــة األزيـــــاء الـــــســـــابـــــقـــــة
السلوفيـنية األصل والتي أصبحت
الـزوجـة الـثـالـثــة لـقـطب الـعـقـارات
ـــــــلـــــــيـــــــارديـــــــر الـــــــذي تـــــــولى ا
الرئـاسة.ويـرسم الكـتاب صورة عن
مـيالنـيــا أكـثـر حـيــويـة وحـزمـا من
ـفهـوم العـام ويصـورها مـنافـسة ا
لــدود إلبــنــة الــرئــيس إيــفــانــكــا إذ
تـصـفـهـا مـع زوجـهـا جـارد كـوشـنر

ب"االفاعي".
VOBMð qHŠ

وســـاءت الــــعـالقـــة بــــ ولــــكـــوف
والــرئــيس وزوجــته عــلـى خــلــفــيـة
ـالي الدوالرات فضـيحـة تتـعلق 
الـتي لم يـعـرف مـصـيـرهـا في حـفل
تنـصيب الرئـيس في كانـون الثاني
 2017 والــــــــتـي ســــــــاعـــــــــدت في
جـمـعـهـا.في وقت سـابق هـذا الـعام
ـدعي العـام لـواشنـطن دعوى رفع ا
نظمة حلفل قضائية بحق اللجنة ا
التنصيب ومنظمة ترامب لالنشطة
التـجارية مـعتـبرا أن عائـلة ترامب
حـــــقـــــقت أربـــــاحـــــا طــــائـــــلـــــة من
الـفـعـالـيـات.وتــسـتـنـد الـدعـوى إلى
اتــصـــاالت وســـجالت من ولـــكــوف
بـاعتـبارهـا أدلة.وتـقول الـدعوى إن
ولـكـوف لـم تـتـحرر مـن الـتـزامـاتـها
الـتي تـفرض عـلـيهـا عـرض الكـتاب
أمـــام مـــيالنـــيــا تـــرامب ومـــحــامي
الــبـيت األبــيض بــعـد تــوقـفــهـا عن
الـعـمل هــنـاك.وفـيــمـا حـذرت وزارة

ون الـعـدل ولـكوف ونـاشـرهـا سـا
انـد شـاسـتر في تـمـوز من احـتـمال
خــرقــهـا لالتــفــاقــيـة لم تــتــخـذ أي
خـطـوة حـتى نـشر الـكـتـاب.وتـطلب

الــدعـوى احلــصـول عــلى كل أربـاح
ولـكـوف من الكـتـاب. وشنّ الـرئيس
األمــــيـــركـي دونـــالـــد تــــرامب امس
هـجومـاً عنـيفـاً على مـتظـاهرين في

مــديـنـة بـورتالنـد بـواليـة أوريـغـون
(شــمـال غـرب) أسـقـطـوا لـيل األحـد
تـمثـالـ لسـلفـيه أبـراهام لـينـكولن
وثــيــودور روزفـلت واصــفــاً إيـاهم
بـ"احلــــــيـــــوانـــــات" ومــــــطـــــالـــــبـــــاً
بـسـجـنهم.وقـال تـرامب في تـغـريدة
عــــلى تــــويــــتـــر تــــعـــلــــيــــقـــاً عــــلى
االضـــطـــرابـــات الــــتي شـــهـــدتـــهـــا
بـورتـالنـد لـيل األحـد "ضـعـوا هـذه
احلــــيـــوانـــات في الــــســـجن حـــاالً.
الـيسـار الراديـكـالي ال يعـرف سوى
االســتـفــادة من الــقــيـادة احلــمــقـاء
لألغـبـياء. هـذا هـو بـايدن! الـقـانون
والـنظـام!".ويـحكم مـديـنة بـورتالند
كمـا والية أوريـغون خـصوم ترامب
ـوقراطيـون.وكان حوالى 300 الد
شخص بحـسب الشرطـة جتمّعوا
في وسط بــورتالنــد األحــد عــشــيـة
"يوم كولـومبوس" الـذي يحيي فيه
األمـــيــــركـــيـــون ذكــــرى اكـــتـــشـــاف
كــريـســتـوف كــولــومـبــوس لـلــعـالم
اجلـــديـــد.غـــيــر أنّ واليـــات ومـــدنــاً
عـديـدة في ســائـر أنـحــاء الـواليـات
ـتّـحـدة غـيّرت تـسـمـية هـذا الـعـيد ا
إلى "يـوم الشـعـوب األصلـية" وذلك
ــــتـــزايـــدة بــــســـبب االتــــهـــامـــات ا
لــكــولــومــبــوس بــأنه الــرجـل الـذي
أرسى دعـــائم عــصـــر االســتـــعــمــار
والــعـنف الــعـنــصــريـ في الــقـارة
األمــــيــــركـــــيــــة.ولــــيـل األحــــد بــــدأ
ـــــتـــــظـــــاهــــرون الـــــذيـن ارتــــدوا ا

بـــــغــــالــــبــــيــــتــــهـم مالبس ســــوداء
واعتـمروا خـوذات وكانـوا ملـثّم

بــإسـقـاط تـمــثـال لـروزفـلت -1858
 1919 مستخدم في ذلك سيارة
قـبل أن يـسـقـطـوا تـمـثـال لـيـنـكـولن
ــتـظـاهـرون 1865-1809. ورمى ا
طالء عــلـى كال الــتـــمــثـــالــ كـــمــا
تــــعـــرّضـت جـــمــــعـــيــــة بــــورتالنـــد
التـاريخـية الـواقعـة على مـقربة من
ـكـان لـعـملـيـات تـخـريـب.واإلثـن ا
قـال رئـيس شـرطـة بـورتالنـد تـشاك
لــوفــيل إنّ "هــذه اجملــمــوعــة كــانت
تــعــتـزم ارتــكــاب أعــمـال إجــرامــيـة
عـنـيـفة وإشـاعـة الفـوضى" مـشـيراً
إلى أنّ قــوات األمن اعــتـقــلت ثالثـة

من أفرادها.
VCſ Âu¹

" وأضــــاف أنّ "أفـــراداً مـــســــلّـــحـــ
شاركوا في التظاهرة التي وصفها
منظّموها بأنّها "يوم غضب".بدوره
شـــجب تــيــد ويــلـــر رئــيس بــلــديــة
بـورتالنـد هذه األعـمـال التـخـريبـية
"القذرة" معتبراً أنّها "تتعارض مع
تـظاهرين دينـة".وسبق  قيم هـذه ا
فـي بـورتالنـد أن أسـقـطـوا تـمـثـالي
رئـيـســ سـابـقـ آخــرين. ويـعـود
أحــد هــذين الــتــمـثــالــ لــتــومـاس
جـيــفـرسـون الــذي امـتـلـك أكـثـر من
 600عــــبـــد عــــلـى مـــدار حــــيــــاته
والثاني جلورج واشنطن الذي كان

تلك عبيداً أيضاً.
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ــديـر { جــنــيـف (أ ف ب) - حــذّر ا
ــيـة ـنــظـمــة الـصــحـة الــعـا الــعــام 
اإلثـــنــ من مـــغــبــة تـــرك فــيــروس
ـستـجد يـتفـشى على أمل كـورونا ا
الــوصــول إلـى مــا يــســمى مــنــاعــة
الــقـطــيع واصــفــا هــذا األمــر بـأنه
"غـــيـــر أخالقي".وأطـــلـق تـــيــدروس
أدهـانـوم غـيبـريـسـوس حتـذيرا من
دعــوات في بـعض الـدول لــلـسـمـاح

بتـفشي كـوفيد- 19إلى أن يكتسب
ما يكفي من الـناس مناعة يـتطلّبها
عـــادة كــبح الـــتــفــشـي.واعــتــبــر أن
"مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم
ـكن من خالله حـمـايـة لـلــقـاحـات 

شـعــوب من فــيــروس مــعـيّن إذا 
ــطــلــوبـة الــتــوصل إلـى الـعــتــبــة ا
رض لـلتـلـقيح".وقـال إنه بـالنـسبـة 
ــثـال في احلــصـبــة عــلى ســبــيل ا

ـئة من شعب حال  تـلقيح  95با
ئة معيّن تعـتبر نسبة اخلـمسة با
ـــتــبـــقــيـــة مــحـــمــيـــة من تـــفــشي ا
الفيروس.وأوضح أن الـنسبة التي
يعتبر فيها شعب معيّن محميا من
مـــــرض شـــــلـل األطـــــفـــــال هي 80
ئـة.وقال تيـدروس "يتم التوصّل با
إلى مـــنـــاعــة الـــقـــطـــيع من طـــريق
حـمـايـة الـشــعـوب من فـيـروس مـا

ولــيـس بــتــعــريـــضــهم له".وأكــد أن
"مـنـاعـة الـقـطـيع لم تـسـتـخـدم عـلى
اإلطالق في تـاريخ الـصـحة الـعـامة
اسـتراتـيـجيـة في التـصـدي لتـفشي
فـيــروس مــا فـكــيف بــاألحـرى (في
الـتـصدي) جلـائـحة".واإلثـنـ قالت
ماريـا فان كـيركوف كـبيـرة اخلبراء
الــتــقـنــيــ في مــنــظــمــة الــصــحـة
ية إن الـتقديـرات تفيـد بأن ما العـا
ن يـصـابـون ـئـة  نـسـبـته  0,6بـا
وتون.وتابعت "قد ال بكوفيد- 19
يــبــدو هــذا الـرقم كــبــيــرا" لـكــنّــهـا
شــددت عـلى أنه رقم "أعـلـى بـكـثـيـر
مــقــارنــة بــاإلنــفــلــونــزا".وأكـدت أن
نـسب الـوفـيات تـرتـفع بـشكل كـبـير
مع الـتقّـدم في الـعمـر.ومـنذ ظـهوره
ا ال يقلّ في الص أودى الـوباء 
عن  1,075,493شـــخـــصـــاً حـــول
الــعــالم وفق تــعــداد أعــدّته وكــالـة
. وأعـــلـــنت فـــرانـس بــرس االثـــنـــ
مـجمـوعة جـونـسون آنـد جونـسون
لـلـصـناعـات الـدوائـية اإلثـنـ أنّـها
عــلّـقت الــتــجـارب الــســريـريــة عـلى
ضادّ لـكوفيد- لقاحـها التجـريبي ا
شـارك في  19بـعد إصـابة أحـد ا
ــــرض غــــيــــر هـــــذه الــــتــــجــــارب 
مــبـرّر.وقــالت اجملــمـوعــة في بــيـان
"لــقـد أوقــفـنــا مـؤقّــتـاً كل عــمـلــيـات
الـتلـقـيح اإلضافـيـة في كل جتاربـنا
السريرية على لقاح جتريبي مضادّ

ــا فـي ذلك كــامل لـــكــوفــيــد- ?19
رحلة الثالثة وذلك بسبب جتربة ا
مــرض غـيــر مــبــرّر أصـيـب به أحـد
ـشاركـ في الـدراسـة".وأوضحت ا
"جـــونـــســون أنـــد جـــونـــســون" أنّه
ـــوجب قــرار تــعــلـــيق الــتــجــارب
ّ إغالق نظام للتسجيل السريرية 
عبر اإلنتـرنت استحدثـته في نهاية
أيــلــول/ســبــتــمـبــر جلــمع  60ألف
ــرحــلـة مــتــطــوّع لـلــمــشـاركــة في ا
الـثــالـثـة والـنــهـائـيــة من الـتـجـارب
الـســريــريــة كــمــا دعــيت الــلــجــنـة
رضى لالنـعقاد سـتقـلّة لسالمـة ا ا
لـلـتـحـقـيق في هـذا الـتـطـوّر.ولـفتت
اجملـــمـــوعـــة فـي بـــيـــانـــهـــا إلى أن
حــصـول أحـداث غـيـر مـرغـوب بـهـا
خـــطـــرة هـــو "أمـــر مـــتـــوقّع في أيّ
دراســـة ســريـــريـــة وال ســيّـــمــا في
الــــدراســــات الــــكــــبـــيــــرة".وتــــنصّ
بـــروتــــوكـــوالت "جــــونـــســــون آنـــد
جونسون" على أنّه عند حصول أيّ
حـــدث ضــارّ خـــطــيـــر خالل إجــراء
دراســة مــا يــتمّ تــعــلــيق الــدراسـة
لــتـــبــيــان مــا إذا كــان هــذا احلــدث
مـرتبـطـاً بـالـعـقـار اجلـاري تـقـيـيمه
وحتـــديـــد مـــا إذا كـــان بـــاإلمـــكـــان
اسـتئـناف الـدراسة.وكـانت الشـركة
ـتـطـوعـ في أكـثـر تــهـدف جلـمع ا
تحدة من  200مكان في الواليات ا
وعـبـر العـالم.وجتـرى الـتـجارب في

دول أخـرى من بــيــنـهــا االرجـنــتـ
والـبــرازيل وتـشــيـلي وكــولـومــبـيـا
ـــــكــــســــيـك وبــــيــــرو وجــــنــــوب وا
إفـريـقــيـا.وبـاتت اجملـمــوعـة عـاشـر
ـــرحـــلــة شـــركـــة جتـــري جتـــارب ا
ـيا والـرابعة الـثالـثة والـنهـائيـة عا
ـــتــحـــدة.ومـــنــحت فـي الــواليـــات ا
واشــنــطـن الــشــركــة تــمــويال قــدره
ـــــــوجب  1,45مـــــــلــــــيــــــار دوالر 
الـتـجـارب.وكـانت شـركـة "مـوديـرنا"
لـلـتـكنـولـوجيـا احلـيـوية األولى في
ـتـحـدة التـي أطلـقت في الـواليـات ا
رحـلـة الـثـالـثة من تـمـوز/يـولـيـو ا
جتـربـة سـريـريـة يُـفـتـرض أن تـقـيّم
فعالية الـلقاح على نطاق واسع مع
. وتــلـتــهـا شــركـة ــتـطــوّعـ آالف ا
"فـايـزر" وشــريـكـتـهــا "بـايـونـتك" ثمّ
"أسترازينيكا".وعل غرار العديد من
ـرحــلـة الــثــالـثــة األخـرى جتــارب ا
اجلـارية فـإن الـهدف األسـاسي هو
كن أن اختـبار مـا إذا كان الـلقـاح 
ـنـع كـوفـيـد- 19الـذي تــصـاحـبه
أعـــراض.وفي ايــلـــول/ســبــتـــمــبــر
أعـلـنت مــجـمـوعـة "أسـتــرازيـنـيـكـا"
لألدويـــة أنــهـــا "أوقــفت طـــواعــيــة"
جتـــربـــتــهـــا لـــعـــقــار  تـــطـــويــره
بالتعـاون مع جامعة أكـسفورد بعد
ـــتـــطـــوعـــ في أن أصـــيـب أحـــد ا
ــتــحــدة ـــمــلــكــة ا الــتــجــارب في ا

رض ال تفسير له.
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كـنت قـرب بـاب بـيت صـديـقي  حـيـنـمـا مـرت سـيـارة جـمع اخملـلـفـات الـبـيـتـية
واخـذت جتمـع وتفـرغ أكـيـاس الـقـمـامـة الـتي وضـعت قـرب األبـواب حـتى بدا
الـشـارع نـظيـفـا بـصورة أعـجـبـتني وجـعـلـتني اشـيـد بـالسـاكـنـ وكذا بـعـمال
األمانـة  فعـقب صاحبي مـباشـرة: (انهم ليس من امـانة بـغداد بل اتفـقنا مع
متـعـهـد جلمـع األنقـاض مـقـابل خمـسـة دوالرات شـهريـا  فـقـلت له : (ال بأس
الـسـعــر زهـيـد وثـمــنه كـبـيـر  –نـظــافـة الـشـارع وجــمع األنـقـاض  –لــكن ثـمـة
مالحـظة اذ لم ار العمال يلتقطون ما في الشارع من اوساخ واقتصروا على
أكيـاس القمامـة كانهم يتعـامون عن غيرها) ..  فـاكد صاحبي ذلك: فاردفت :
ـستحصلة وال يؤمـنون اطالقا  بالنظافة بالغ ا عـنى انهم يؤدون ما يؤمن ا )

ان وسالمة البيئة وحب الوطن ( باعتبارها جزءا من اال
ـتحـدة فعـقب قائال : (في امـيركا ال محـاوري كان عـائدا قـريبـا من الواليات ا
يرمى شـيء او يحرق جزافا اال ضمن قواعد منفعة معينة فالسيارات - على
صـانع لتـاهيلـها ومن ثم ثـال - بعـد سنـوات من خدمـتهـا تعـاد الى ا سبـيل ا
بيـعها خارج البلـد  مضيفا : اذا مـا سقطت شجرة ضخـمة جراء عاصفة او
أي سـبب اخر  على الفور تاتي عجلـتان األولى حتمل راس الشجرة وتضعه
 بفـوهة سيارة أخـرى تتولى تـقطيعـها بدقائق .. ثم تـضغط بعجـلة أخرى على
ـعامل العادتها لـلخدمة بتـقنية أخرى ..   كل شيء شكل بـلوكات حتول الى ا

هناك  حضاري وقانوني منظم) 
ـا ذكـرت .. لكن قـلت له : (انـها دولـة عـظمى ويـجب ان يـكـون كل شيء وفـقا 
ـســتـغـلـة لألسـف هـذه احلـضـارة نــهـضت عـلى حــسـاب الـشــعـوب األخـرى ا
ا جـاع به غـيرهم .. فـكم تمـنيت ان بـبشـاعة .. وقـد قيل .. مـا شبع قـوم اال 
ـشتـركة ال صـالح ا تكـن عالقتـنا مع الـدول الـعظـمى علـى أساس الـتعـاون وا
عـلى الغلـبة واالستـغالل كمـا حدث وما زال يـحدث (  ذكر احـد األصدقاء ان
أقاربه كـان جنديا في جبهات احلرب العراقية اإليرانية وقد عاد مجازا فوجد
زوجـته قد رزقـت بخـمـسة تـوائم ( ثالث بـنـات وذكران ) وقـد اغـشي عـليه من
عـيقـة العالتـهم  .. بعـد افاقته الصـدمة  لـفقره ومـشكـلة اخلدمـة العـسكريـة ا
سال عن إمـكـانيـة تـسمـيتـهم  لـكنه فـوجئ بـان مسـؤوال بـالدولـة زارهم آنذاك
ا انـهن ثالث بنـات وولدان فـاني ساسـميهم  : ( وقـال لهم باحلـرف الواحـد 
عــدي وقــصي امــا الــبـنــات فــرغــد و حال ورنــا ) .. صــمت اجلــمــيع وقــبــلـوا
ـسؤول كـرم كل طـفال بـبطـانية .. بالـتسـميـة .. وكذا سـكت االب .. علـما ان ا
ـتــحـدة بــعـد احـداث ـتــحـدث : ان االسـرة هــاجـرت الى الــواليـات ا أضــاف ا
احـتالل الكويت .. وقـد ترعـرع األطفال هـناك وكبـروا وتزوجوا
.. وفي الـوقـت الـذي حن والـداهم  الى الـعـراق وارادوا
الـعـودة رفض أوالدهم ذلك والسـيـمـا ( قـصي وعـدي )
بـعد انـدماجـهـما بـاجملتـمع األمـريكي وصـعـوبة الـعودة

ت بصلة للذاكرة العراقية ..) . الي شيء 

قرأتُ مـقاالً على مـوقع معـهد واشنـطن اليوم يـصف فيه الـكاتب قدرة أذربـيجان
على إدامـة توازن حـرج في عالقاتـها بـ قـوت أقـليـميـت مـتصـارعتـ (إيران

وإسرائيل) وكذلك ب روسيا وأمريكا:
1-  األذريـون الـذين يـبـلغ تـعدادهم  10مـليـون لـديـهم عالقـات وثـيـقـة مع إيران
لوجـود أذري في ايران قد يصل عددهم ضعف أذربيجان. وهم على الرغم من
. فـي نفـس الوقـت هم يـصدرون كـونـهم مـسـلمـ شـيـعـة لـكـنـهم عـلـمـانـيـون جداً
ـنتـجات الـنـفطـية إلسـرائـيل ولديـهم عالقات أمـنـية وإسـتخـباريـة  وثـيقـة معـها. ا
ورغم الـعـداء اإلسـرائــيـلي اإليـراني اال ان كال الـبـلــدين يـدركـان أهـمـيـة شـراكـة
أذربيجان لهم وال يريدون إفساد تلك العالقة بجعل أذربيجان ساحة للصراع.
صدر الرئيس ـتازة مع روسيا التي هي ا 2- كمـا حتتفظ أذربيجان بعالقات 
للـسالح رغم دعم روسيـا ألرمينـيا في مسـألة نـاگورنو كـاراباخ. في ذات الوقت

تازة ألذربيجان مع أمريكا. توجد عالقات اقتصادية وأمنية 
3- ورغم الـعالقـات الـتـاريخـيـة والـتقـلـيـديـة لتـركـيـا مع أذربـيـجان اال ان ذلك لم
ـتــازة مع إيـران وروسـيــا وأمـريــكـا والـتي لــديـهـا ــنـعــهـا من إدامـة عـالقـات 

تقاطعات كثيرة في عالقاتها ب بعضها البعض.
ـميـزة عـلى إدامـة عالقـات متـوازنـة وجـيـدة مع كل هذه إن مـفـتـاح هذه الـقـدرة ا
وإدراكهم سـتقـبلـهم ـا يريـدونه  ـتصـارعة هـو حتدي األذربـيجانـي  األطراف ا

لقـدراتهم الذاتـية من جـهة ومصـالح كل هذه األطـراف من جهة أخـرى بحيث 
صالح وليس االيدلوجية صالح في شبكة عالقات تـقوم على ا تشـبيك كل تلك ا
او القـومية او سوى ذلك. لذلك ورغم الصراع اجللي ب كل هذه الدول اال انها
تدرك ان لـها مصلـحة في وجود أذربـيجان آمـنة ومزدهرة كـون ذلك يعود عـليها

صلحة والفائدة. با
ـصـلـحة(اجملـردة) هي االسـاس الـسـليم لـعالقـاتـنا فـمـتى نـدرك في الـعراق ان ا
ـكن ان نـلـعب عـلى الـتـوازنـات االقـليـمـيـة والـدولـيـة اذا أعـدنا وأننـا  اخلـارجـيـة

تعريف مصاحلنا واتفقنا عليها? 
وانـي لـــسـت هــــنـــا بــــصــــدد الـــدعــــوة إلقــــامـــة عـالقـــات
مع(إسرائـيل) فهـذه مسألـة يجب ان يحـددها العـراقيون
لـكني ضـربت ذلـك مثالً بـنـاء عـلى تـقـيـيمـهم لـلـمـصـلـحـة

صالح. للتوازن في ا

ـباشـر مع األطراف ذات الـعالقـة بالـقرار اذا نـفتـقـد إستـخدام احلـوار احلي ا
واجـهـة الـتحـدي األكـبـر الـذي يواجه اإلقـتـصـاد العـراقي  في ظل اإلقـتـصـادي 
ـالـية والـصـحـيـة  تسـاؤل مـشـخص من قـبل الـعـديد من الـشـخـصـيات األزمـة ا
يـة النـزيهـة  بل يتـردد على مـتزجـة باألكـاد هـنيـة ا ـتخـصصـة التي تـمتـلك ا ا
ـطروحة جـميعـها آنيـة وترقيـعية وتـفتقـر خلطة مسامع الـكثيـر منهم  فـاحللول ا
ر إستـراتيجيـة تمكن اإلقـتصاد الـعراقي اخلروج من األزمـة االقتصـادية التي 
ــوظـفـ بــهـا والــتي وصـلت إلى ذروتــهـا بــالـعــجـز  او صـعــوبـة تــأمـ رواتب ا
ـتـقـاعدين وبـعض الـنـفـقات الـعـامـة  إال عن طـريق تشـريع قـانـون لالقـتراض وا
ـديـونـيـة ــفـتـعل أم اخملـطـط) وا ــسـتـمـر أم ا الـداخـلي واخلـارجي  فــالـعـجـز (ا
لف تـفاقمة تـدريجيـا منذ مدة لـيست بالقـصيرة  بـسبب سوء إدارة ا الكبـيرة ا
ـاضيـة  فعدم دة ا اإلقتـصادي والـذي يعد سـوء إلدارة األموال الـعامـة طيلـة ا
القدرة عـلى الـتخـطيط الـسلـيم أو غيـاب التـخطـيط والعـشوائـية واإلرجتـالية أدى
ـالـيـة والـنـظـاميـة والـقـانـونـيـة الـتي تـضمن ـعـرفـة بـاتـخـاذ الـتـدابيـر ا الى عدم ا
استـمرار األعمال في مساراتها اخملطط لهـا مسبقًا  وحتقق االستخدام األمثل
ـتاحـة (الـطبـيـعـية  الـبـشريـة)  لـكي نـحصل مـنـها عـلى أكـبـر منـفـعة لـلمـوارد ا
كنة  وباستخدام أساليب علمية دقيقة تتضمن مجموعة كنـة  وبأقل تكلفة 
ـبـاد والقـوانـ والـلـوائح (سيـاسـات)  بـقصـد تـوحـيد من الـقـواعـد والنـظم وا
ـنشود بـرفع معدالت الـنمو االقـتصادي  وتوجـيه اجلهود نـحو حتقـيق الهدف ا
دة ـالي والنقدي) جـعلت العـراق طيلة ا هذه السـياسات (اإلقتـصادية بشـقيها ا
اضـية يغرق بالديون والقروض  والتي بدأت تتضخم مع األيّام والسن  مع ا
عـدم وجــود سـيـاسـة واضـحـة لـوضـع خـطـة واضـحـة ومـنـطـقــيّـة لـلـتـسـديـد هـذه
ـناسب لـتـسديـدها  وعـدم وجـود سيـاسة القـروض والديـون  وحتـديد الـوقت ا
ـوارد غير الـنفطـية مثل واضحة لـوضع خطـة واضحة ومـنطقـيّة أيضـا لتعـظيم ا
ـا يـكـون سـبـبـه اإلخـتـيـار غـيـر الـزراعــة والـصـنـاعـة والــسـيـاحـة والـتـجــارة  ر
ـلف اإلقتصادي وتـفرّدها في اتخاذ ـاسكة با وفق للشـخصيات ا نـاسب أو ا ا
ية القادرة هنية واألكاد القـرارات دون الرجوع إلى األخذ بآراء الشخصيـات ا
على الـنـهوض بـالواقع اإلقـتـصادي  بـدال من تـراجعه إلى الـوراء كـما هـو حاله
ـال الـعـام اآلن   فـيـتـحــدث الـبـعض مـثال عن وجـود االخــتالس والـسـرقـة من ا
والــغش والـتـدلــيس والـتـحـايـل بـكل صـوره بــشـفـافـيــة تـامـة  حـجــتـهم بـذلك إن
فسـدون يتحايـلون على األنـظمة بطـرق مختلـفة  وان التعـاون فيما بـينهم على ا
أشـده لـتحـقـيق مـفاسـدهم بـشكل يـصـعب الـوصول إلـيه بـالـدليل  خـاصـة أنهم
علومات وإيجاد احللول لطمس أدلة يُكوِّنـون شبكات لتدير هذا الفساد لتـبادل ا
اإلدانة  هـذهِ هي بـعض األمـور األساس الـتي تـدلّ عـلى أنّ االقـتصـاد الـعراقي
ـهـتم لـصـاحب بـدأ واضـحـا لــلـقـاصي والـداني لــلـمـهـتم وغـيــر ا
القـرار ولـلـقريب مـنه  لـلـقـار والبـاحث يـعـاني من أزمةٍ
وتراجع حـقيـقي  يجب أن يـؤخذ بـع األعـتبـار ليـعالج
بشـكلٍ سريع قبل أن يـكبر ويـتفاقم بل أنـها كبـر وتفاقم

بشكل كبير وملفت للنظر .
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الحظ ان الـدكتـاتور له اهـداف خـاصة يـفـرضهـا علـى ارض الواقع ويـقوم من ا
ـطـيـعـون فـحـرب ايران  1980اتـذكـر في بدايـتـهـا عـنـدما بـتـنـفـيـذهـا له رجـالة ا
ـعلـمـة وقالت قـصفـت الطـائـرات بغـداد كـنا يـومـها جـالـس بـالـصف فهـر عت ا

اهربوا للبيت .
استـنفر الظالم جـميع امكانيـاته في احلرب خاصة احلرب حتـتاج رجاال كثيرين
ـواليـد القـادرة للـقتـال ومن ثم اسس اجلـيش الشـعبي وتضـحيـات فبـدا بطـلب ا

والغاية منه سد بعض الثغرات الناقصة باجلبهات .
ا الغـاية مـنه لغـاية في نفس سـتوى الـعلـمي ر دارس بالـتشـدد على ا فبـدأت ا
ـستـوى العـلـمي بل هي رسوب اكـثـر عدد من الـظالب زجهم الى يعـقوب لـيس ا
جـبهات القتال وهذا ما جرى فعال  اغلـبنا ال يعرف اين يركـز هل للمستقبل ام
النجاح للخالص من قيضته الظالم فقام اغلب الطالب القراءة ليل مع نهار نقرأ

هم ترضي ضميرك بانك عملت شيئا حتى ولو ال نفهم الدرس ا
رجـلة تـسود ثـقافة واحلمد لـله جنـحنى وجنـحنى ووصـلنـا للـجامـعة وفي هـذه ا
اخرى لـلهـرب من قـبضـة الظـالم اال وهي الـرسوب اكـثر مـن سنـة واحدة الطـالة

سنوات الدراسة حتت السقف الزمني 
قابل في ظل هـذه الظروف الـصعبـة نشاهـد الكثيـر من الشبـاب ال يبالى لكن بـا
الحـقـة الـبـنات ولـعب كـرة الـقدم بـالـسـاحات ـا يـحدث فـيـقـضي وقت فـراغة 

والسهر مع زمالئه علما اغلبهم فقد يقرأ ويكتب والبعض ال يقرأ وال يكنب.
والكل يـتذكر ايـام احلصار اجلـائر والدراسـة  سادها االنحالل لـكن بالرغم من
ذلك اسـتـمـر جهـادنـا لالسـتـمـرار بالـتـعـلـيم وهـو جزء من اجلـهـاد بـالـنـفس ضد
كنني اسـردها هنا لكن اقول كنا نشتري وظروف احلصار صعبة ال  الظـا 

ستخدم بوجه واحد نصف لفة فالفل ونستخدم الورق ا
ـوضـوع بـعد  2003وسـقوط الـظـالم اغـلب الـذين جـاهـدوا ظـلم صدام ـهم بـا ا
راتب العـلمية ظـهر على شخـصيتهم وجنحـوا في الدراسة ووصلـوا الى اعلى ا
ــلـتـزم واالخالق الــعـالـيـة واالدب فـال تـسـمح لــهم اخالقـهم بــالـتـمـلق الـسـلـوك ا

والتسلق .
قـابل نشاهد من كان فاشل في الدراسـة قد بدئوا يتسلقـون السلطة والقيادة با
ال والـثروة وقـيـادة البـلـد والقـرار الـسيـاسي الى ان صـار عنـد الـبعض مـنـهم ا
فاصـبح شراء الشهادة امـرا سهال بحجة كـانوا مظلومـ .نالحظ البعض منهم
ـلكون شهادة االبـتدائية قـد حتصلوا على شـهادة بكلـوريوس القانون الذين ال 

ــتـوسـطـة كـيف ? ال نـعــلم كـيف حـصـل عـلى شـهـادة االبــتـدائـيـة وا
والثـانوية لـيدخل اجلامعـة ويحصل عـلى البكـلوريوس وهو لم
يحـضر اال ايام معـدودة .هذه هي الطامة الـكبرى واكبر من
الــفـســاد وداعش ان يــصل الـتــعــلـيم فـي الـعــراق الى هـذا

ستوى . ا
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ـوازنـة احلكـوميـة في تـوفيـر درجات وظـيـفيـة فقط بل لم يـتوقف األمـر عـند عـجز ا
وظفـ الذين ال يزالون استمـر العجز كـحريقٍ عمالق التـهم مستحـقات ورواتب ا
الي يـؤدون عـملـهم دون االلـتـزام بصـرف رواتـبـهم الشـهـريـة اال بعـد االقـتـراض ا
كناً وقد يُغرق البلد في بحرٍ ضحل  من الديون الكبيرة التي تؤثر الذي لم يعـد 
سـلـباً عـلى اقـتصـادهِ سـيمـا بـعد االقـتـراض السـابق الـذي بلغ 15 تـرليـون ديـنار
ـتقـاعدين والـرعاية ـاضيـة للـموظـف وا عـراقي والذي  دفـعه كرواتب لـالشهر ا
االجتماعية . واجبات وأعمال إدارية يؤديها موظفو قطاعات الدولة بأنواعها األمر
الذي يتـطلب إيالء االهتـمام بهذه الـشريحة الـتي تُسيـر اعمال ومعـامالت الهياكل
صـالح الـبـلد أو ايـقـاعه في ديـون وقروض مـالـية الـعمـالقة لـلـدولة دون الـضـرر 
ـا قد يُدخل البـلد في مأزق اقـتصادي ويجـعله عُرضه لالزمات يصعـب ايفاءها 
االقـتـصـاديـة التـي تؤثـر عـلى الـسـيـاسـة الداخـلـيـة واخلـارجـيـة للـبـلـد الـتي تـتـمثل
بالـعالقات الدولـية . إضـافةً إن الـبلـد ملـزماً في تـسديد ديـونه في عام 2022 من
ـئة من عـائداتـه النـفطـيـة وهذا أمـر يـثقل كـاهل الـبلـد في حتمل خالل رهن 60 بـا
ا يجعله عرضـة ألزمات اقتصادية مستقـبلية متوقعة  فال شك عبأ هـكذا ديون 
وظـفون سيـما ذوي الدخل احملـدود  ستكـون فيمـا بعد أساة الـتي شهـدها ا إن ا
مـأسـاة كـارثـيـة يـشـهـدهـا البـلـد عـنـد عـجـزه عن تـسـديـد الـديـون والـقـروض وهذا
تـمـثل بالـنفط مـااكدته الـرؤية الـبـعيـدة خلـبراء االقـتصـاد.  فـاالقتـصاد الـعـراقي ا
يـحتـرق في شُعـلـة الديـون وسَيـلـتهم مـجدداً مـرتـبات مـوظفي الـبـلد ولن يـقف هذا
رتـبات بل سـيجـعل البلـد عُرضـة للكـساد االقـتصادي احلـريق االقتـصادي عـند ا
الذي يعـتبـر أكثر حـدة من الركـود االقتصـادي والذي يـتمثل بـطول مـدتهِ وارتفاع
ـوجـودات نـسب الـبــطـالــة وهـذا أبـرز مــايـشـهــده الـبـلــد إضـافــة إلنـخـفــاض في ا
ـتـوقـعـة  وانـخـفاض اإلنـتـاج لـتـقـلص الـقدرة ـالـية ا ـصـرفـيـة نـتيـجـة  األزمـات ا ا
تـراكمة لـلبلد ـا يُسبب اإلفالس وعـجز في سداد الـديون ا الشرائـية للـمواطن 
إضــافـة لالنــخـفـاض الــكـبــيـر في الـتــجـارة الــدولـيـة وهــذا مـا يُــزعـزع الـســيـاسـة
اخلارجيـة للبـلد.  فـاالزمة االقتـصادية سـببـها األول سيـكون إدارياً قـبل ان يكون
وارد وثـروات طبيـعيـة لكن سـوء االدارة جتعل هذه مـاليـاً سيـما إن الـبلد يـتمـتع 
الـثـروات في ضيـاع وسوء تـدبيـر يـجعل من االقـتصـاد الـعراقي اقـتصـاداً فاشالً

واطن العراقي .. يعود للفشل الذي يُديره دافعاً ثمنه ا

ال يــعــرفه كــثـيــرون ولــهــذا أرجــو مـنك
رجـاءً حاراً وأخوياً وصادقاً ومنزّهاً عن
كل غـرض االبـتـعـاد عن كل مـا من شأنه
تـناول الـقـضايـا الشـخصـيـة والعـائلـية
وحتت أي ســـبـب كـــان ألن نـــتـــائج ذلك
تـــعـــود بـــالـــســـلب عـــلى اجلـــمـــيع دون

استثناء .
ولـكنـني في الوقت نفـسه أدعوك لـتناول
واقف الـسـياسـية اجلـوانب الـفكـريـة وا
واالخـتالفات التـنظيمـية سواءً ما حلق
حـسـ سـلـطان بـسـبـبـهـا من أذى أو ما
واقف أبو شروق ذاته أو غيره يتعلق 
من إدارة احلـزب في السـابق واحلاضر
ــــواقف الــــوطـــنــــيـــة وال ســـيّــــمـــا فـي ا
احلــسـاســة. وال بــدّ من أجــواء صـحــيـة
وسـليمة للحوار واجلدل وهذه الرسالة
لـــيــست ســـوى دعـــوة لــتـــرزين اخلالف
وتـوقـيـر الـصـراع واالبـتـعـاد عن كل مـا
من شـأنه التجريح أو اإلسـاءة أو تعيير
اآلخـــــرين خـــــارج نــــطــــاق الـــــنــــقــــاش

السياسي.
أرجـوك رجـاءً  حاراً ومـخـلـصاً أن تـعـيد
ـخــاطــبـتك الــنـظــر وأسـمـح لـنــفــسي 
بـالعالقة الـتي تربطـني بالراحل الـكبير
وكــــذلـك بــــوالـــــدتك الـــــعــــزيـــــزة وأنت

واآلخرون تعرفون ذلك ..."
واقف لـيس الغرض من استـعادة هذه ا
ادعـاء االســتـقــامـة أو الــنـزاهـة  فــنـحن
نـخطأ ونصيب أيضـاً والبشر خطّاؤون
وحـسب فـولـتـيـر " فـكـلّـنـا بـشـر ضـعـفـاء
ومـعـرضـون لـلــخـطـأ وعـلـيـنـا أن نـأخـذ
بـعضنا بعضـاً بالتسامح" أقول ذلك من

باب االستبصار واالستعبار .
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وبـشـأن الــعـقـوبـات الـغــلـيـظـة وحـمالت
ـمارسة الـتشـهيـر فعلـينـا تذكّـر أن تلك ا
هي جـزء من تاريخ احلـقبـة السـتالـينـية
الـسوداء وسـبق لي أن ذكرت في إحدى
ـطالعة مـا حصل ب راية حـلقات هذه ا
الـشــغـيــلـة والــقـاعــدة وإلى حــدود غـيـر
ــركـزيـة والـقـيـادة قـلـيـلــة بـ الـلـجـنـة ا
ركزية وقد انتقدت ما حصل ب إدارة ا
ـنــشـقـة عـنه في احلـزب واجملــمـوعـات ا
الـثـمـانـيـنـات وهـو نـقـد مـوجه لـلـجـمـيع

دون استثناء ولكل الفترات.
ســأتـــوقف مـن بــاب تـــنــشـــيط الـــذاكــرة
وتـنـويـر اإلدارات اجلديـدة لالسـتـبـصار
واالسـتعبار فأذكر ما حصل للرفيق فرج
الـلـه احلـلـو " ســالم" الـقــائـد الــشـيـوعي
الـلـبـنـاني الذي أبـدى حتـفـظـاً عـلى قرار
الـتــقـسـيم الـعـام   1947وانـتـقـد مـوقف
االحتـاد الـســوفـيـيـتي فــاتـخـذت عـقـوبـة
ضـده ثم نــحي من جـمـيـع مـسـؤولـيـاته
( (1951بـسـبب بـعض انـتـقـاداته إلدارة
احلـزب في ســوريـا ولـبـنـان وعـيّن بـدالً
عــنه نـــيــقـــوال شــاوي أمــيـــنــاً لـــلــحــزب
(الـلـبـنـاني) بـإشـراف وتـدبـيـر من خـالـد

بـكداش كـمـا يذكـر كر مـروّة  حيث 
الـتآمـر عليه بـإرساله إلى بـاريس ولندن
في مـهـمـة خـاصـة  وأجـبـر احلـلـو عـلى
تـقـد نقـد ذاتي مـذل وهو "إدانـة نـفسه
وسـلـوكه الـبـرجـوازي الـصـغـيـر  وغـرقه
في حـمأة االنـتهـازية ... ومـوقفه اخملزي
إزاء االحتـــاد الـــســـوفـــيـــيـــتي من قـــرار
الـتقـسيم " كمـا جاء بـالنص الـذي نشره
ـــوســوم يـــوسف فـــيـــصل في كـــتـــابـه ا
"مـــواقـف وذكـــريــــات" دار الـــتــــكـــوين 
دمـشق ) ?2007وهــو نص يـقــتـرب من
رســالـة زكي خــيـري والــشــهـيــد مـحــمـد
حـس أبـو العيس  (1962وبـعد خمس
سـنـوات بـدأ فـرج الـله احلـلـو يـسـتـعـيـد
مـوقعه تدريجيـاً في سلّم القيادة إلى أن
اعتقل في دمشق وذوّب جسده بحامض
ـة أيـام الـكـبـرتـيك إلخـفـاء مـعـالم اجلـر

صرية - السورية (.(1959 لوحدة ا
واألمـر شمل سكـرتير احلـزب في سوريا
رشــاد عــيـسى الــذي ظلّ رافــضــاً لــقـرار
الـتـقسـيم حـيث تـمت مـحاسـبـته واتـخذ
دة عام حلـ تقـد نقد الـقرار بـفصلـه 
ذاتي (مـذل) لـكـنه امـتـنع عن ذلك فـنُـشر
قـرار الفـصل في اجلـريدة مع الـتـشهـير
وهـــو مــا ذكـــره كــر مـــروّة في كـــتــاب
بـعنوان "الـشيوعـيون األربعـة الكبار في
تـــــاريخ لـــــبــــنــــان احلــــديـث" بــــيــــروت
?2008كــمــا  رد االعــتــبــار إلى جنــاة
حـسن قصاب والياس مرقص بعد حملة
تـشـويـهـيـة ضـدهـمـا عـلـمـاً بـأن األخـيـر
سـبـقنـا بأكـثـر من عقـدين من الـزمان في
ــواقف مــراجـــعــاته لـــلــمـــاركــســيـــة  و

األحزاب الشيوعية العربية.
والـشيء بـالشيء يـذكر فـقـد حدثـني أبو
كــاطع - شـــمــران الــيــاســري  الــروائي
والـصـحـافي الـشـيـوعي الـسـاخـر الـذي
اضـطــرّ لـلـهــجـرة إلى بــراغ كالجئ غـيـر
ســيـاسـي عـلى حــد تــعــبـيــره في الــعـام
 1976وعـــانـى من الــــبـــيــــروقـــراطــــيـــة
احلـزبـيــة كـثـيـراً إن أول مـقــالـة كـتـبـهـا
كـانت في الـعام  1948وقـد أرسـلـها إلى
إحـدى الـصحف الـعـراقيـة تـنتـقـد موقف
احلــزب الــشـــيــوعي من قـــرار  تــقــســيم
فـلــسـطـ وقـال  أنه كــاد أن يـكـفـر بـكل
شيء مـع أنه يـحـسب نــفـسه عـلى مالك
الـشيـوعـي أو من أصـدقـائهم وبـسبب
ذلك تــأخـر انـضــمـامه إلـى احلـزب حـتى
الـعـام  ?1955وحـصـل عـلى الـعـضـويـة
العام  1956خالل عـمله في بغداد وهو
مـا دوّنـته في كـتـابي " أبـو كـاطع - على
ضـفاف الـسخريـة احلزيـنة" دار الـكتاب
الــــعــــربـي لــــنــــدن  ?1998و ط ?2دار

الفارابي  بيروت  .2017
وبـغض النظر عن الـتقييم لعـزيز محمد
فــــقــــد كــــان جــــزءًا مـن تــــاريخ احلــــزب
الـشـيــوعي بـإيـجـابـيــاته وسـلـبـيـاته وال
ـعـزل عن ـكـن كـتـابــة تـاريخ احلــزب 
فــتــرة إدارته الـتـي قـاربت من  3عــقـود
ـا لها ومـا علـيها والـتاريخ مضى وال
ـكن إعادته سواء كان ماكراً ومخادعاً
كـما يـقول هـيغل أم مـأساة كـما حـصلت
ـــرّة ــــرّة األولى وســـتــــكـــون في ا في ا
الــثـانــيــة مــلــهـاة كــمــا ورد عــلى لــسـان

ماركس.
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خـــرج مـــنــــهم بـــعــــد أربع ســـنـــوت 17
شـخـصـاً فقـط أما اآلخـرين فـقـد فـارقوا
احلــيـــاة في ظـــروف مــعـــروفــة كل ذلك
لـيـثـبت أن ثـمـة مـؤامـرة خـطـيـرة أرادت

نجزات. اإلطاحة باحلزب والثورة وا
لــكـن ذلك ال يـــعــفـي عــزيـــز مـــحـــمــد من
ــسـؤولــيـة اخلــطــيـرة الــتي تــقع عـلى ا
عـــاتـــقه مـع أنـــني حـــاولـت أن أتـــفـــهم
ظـروفه والعامل مـعه والطاقم القيادي
الـــــذي شــــــاركه فـي الــــــظـــــروف شــــــبه
الـطبـيعـيـة في العـراق في ح اخـتلف
األمــر في اخلــارج فــكــان عــلــيه تــقـد
اسـتقالته إنْ لم يكن قـادراً على مواجهة
الــصـــقــور أو الــعـــمل عــلى اســـتــخــدام
صالحـياته ونفوذه لوقف عـملية تدهور
أوضـاع احلزب في ظل إدارتـه وإلّا فإن
تـرك احلـبـل عـلى الـغـارب وعـدم حتـريك
سـاكن كان خـطـيئـة ال تغـتفـر يـتحـملّـها
هـو بـالــذات ومع ذلك يـنـبـغي أن نـنـقي
قــلـوبــنـا من األحــقــاد والـضــغـائن وأن
نــبــتـــعــد عن الــثـــأر واالنــتــقــام ألن ذلك
نـقــيض لــلـقــيم اإلنـســانــيـة الــتي نـزعم
الـدفاع عنها فالوسـيلة جزء من الغاية
بل إنها تمثل شرف الغاية ولذلك كانت
نــبــرة الـنــقــد الــذاتي عــالــيــة لألخــطـاء

والنواقص والعيوب ;
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 أسـتعيد هنـا ثالث مواقف لالستعبار 
خصوصاً وأن شهودها أحياء :

األول -  مـا ذكره الرفيق مهـدي السعيد
بــكـتــابه  اجلــذور- من أزقـة الــكـرخ إلى
بــراغ ولـنــدن ودمـشق الــصـادر عن دار
الــــفـــــارابي بـــــيــــروت   ? 2017وهي
تـتعلّق بالـتنكـيل بأحد الكـوادر احلزبية
بـطريقة غـادرة وجتميعـية وال تخلو من
مـحاولـة اإلساءة الـشخـصيـة وحتى لو
كـانت مواقفنا مخـتلفة  فاألمر له عالقة
بـــــالــــوجـــــدان والــــضـــــمــــيـــــر ولــــيس
بـاالرتيـاحـات الشـخصـية وأتـرك الكالم
ـوقف : " ـهــدي الــسـعــيـد في تــقـيــيم ا
كـانت وقائع االجـتمـاع صدمـة كبـيرة لم
أفق مـنها إال بعد ح واستطيع القول
أن الــصــدمــة قــد شـمــلـت اجلـمــيع دون
ـا لم تكن مـفاجـئة اسـتثـناء ولـكنـها ر
بـالنـسبـة لـلرفـيق عبـد احلسـ شعـبان
الـذي كــان في الـلــجـنــة الـقـيــاديـة الـذي
حتـدث بـعد انـتهـاء (الـرفيق عـادل حبه)

"أبو سالم" من عرضه للقضية.
شكلة كـان شعبان قد أمسك بتـفاصيل ا
وبــشــجــاعــة كــبــيــرة وقف قــائالً : هــذا
الــقـرار اتــخـذ  انــتـقــامـاً من الــرفـيق ...
وقـال أيـضاً أنـني اسـتـنكـر هـذا اإلجراء
وأطـالـب بـإعـادة الـنــظـر فـيـه ومـعـاجلـة
الـقضـية بـصورة طـبيـعيـة  كمـا قال أن
الــقـــرار مــخـــالف لـــلــنـــظــام الـــداخــلي.
وأضــاف الـســعـيــد : "أعــجـبــني مــوقـفه
ـــشـــكـــلـــة ال الـــشـــجـــاع  واتـــضح أن ا
تـستحق كل هذا التحشيد ... ولكن كما
تـبيّن فـقد أريـد إطاحة الـرفيق من خالل
ـشـكــلـة وجتـمـيع مـشـاكل أخـرى هـذه ا
لـكـي يـكــتـمل ســيـنــاريـو الــتـشـدد وزرع
اخلــوف بــ الـــرفــاق تــنـــفــيــذاً ألوامــر
ــســؤول ولــفــرض نــوع من الــقــيــادي ا
الـدكتاتـورية وكان " أبـو ياسر" أول من
احـتجّ عــلى هـذا األسـلـوب ونـاقش بـكل
لك من وسـائل  وسط صمـت يكاد مـا 

يكون جماعياً.
ــرّات أعــطــاني والــثــاني - في إحــدى ا
الــرفـيق نــوري عـبــد الـرزاق بـيــانـاً ذّيّل
بــاسم مـجــمـوعــة من الـرفــاق األنـصـار
وذلك عـشية وصولي إلى لندن وقال أن
 كـامـران قـرداغي أو محـمـد كـامل عارف
أوصــله له وكــان قـد جــاء بـالــبــريـد إلى
جـريـدة احلـيـاة من دمـشق وهـو مـوجّه
ضــد أحـد الــرفــاق الـذيـن خـاصــمــنـاهم
عـلناً لكـنني استنـكرت ما ورد فيه ألنه
ـثل ال أخالقيـة ح يتـعرّض جلوانب
شـخصـية وعائـليـة حسّـاسة يـنبغي أن
نـربـأ بأنـفـسنـا من االنـزالق  إليـهـا وهو
مـــا كـــان مــــوقف نـــوري عــــبـــد الـــرزاق

. األخالقي أيضاً
والــثــالـث-  بــشــأن اخلالف بــ خــالــد
حـس سلـطان  وجاسم احلـلوائي فقد
كـتـبت رسـالـة إلى الـرفـيق خـالـد رجوته
الــكف عن الــتـنــاول الـشــخـصي ألي من
سّ الـــــرفـــــاق والـــــعـــــائالت ألن ذلـك 
اجلـميع فهم عوائلنا جـميعاً وعلينا أن
نــبـتــعــد عن ذلك حــتى وإن اخــتــلــفــنـا
ـــواقف وحـــ زرت بـــالـــســـيــــاســـة وا
كــوبـــنــهــاغـن أطــلـــعت الــرفـــيق جــاسم
احلـــلــوائـي عــلـى نص رســـالــتـي الــذي
ا حصل من خالف يـتعـلق مضمـونهـا 
بــ اإلثــنــ ومـثـل هـذا الــكالم مــوجه
لـلـجـميع فـعـلـيـنـا التـركـيـز عـلى مـا هو
فـكــري وسـيــاسي واالبـتــعـاد عــمـا هـو
شـخصـي وذاتي واألمثـلة كـثيـرة سواء
كــنّــا في احلــزب أم في خـارجـه  وأنـقل
وجهة إلى خالد هـنا فقرة من رسالتي ا
حس سلطان بتاريخ : 26/10/2013
"نــقـل لي عــدد من األخـــوة واألصــدقــاء
احملــبـ واخملــلــصــ لـلــراحل حــسـ
سـلطان وذكراه العطرة ولسمعة احلزب
الــشــيــوعي وتــاريــخه أن تــراشــقــاً قـد
حـــصل بـــيــــنك وبـــ الـــرفــــيق جـــاسم
احلــلـوائي عــلى صــفــحـات االنــتــرنـيت
ألوف والـفيس بوك ولـعلّ ذلك جتاوز ا
من احلـــــوار واخلـالف والـــــتـــــعـــــارض
بــالـرأي وحـتى لــو بـدر رأي خـاص من
األخ أبـو شـروق بـشـأن حـسـ سـلـطـان
الــذي هــو لـــيس والــدك وحــدك بل هــو
رفـيق كـبيـر وأخ عـزيز جلـمـهرة واسـعة
من الــشـيـوعــيـ وال سـيّــمـا األصـدقـاء
الــقـدامى فــإن األمــر ال يـتــعـدّى وجــهـة
ية لعمل أو الـنظر السياسيـة أو التقو
آداء أو مـوقف أو تـقديـر مـع فـيـمكن

ثله وانتقاده عليها. الردّ عليه 
أمـا وأن األمـر جتـاوز الـنـقـد الـسـيـاسي
ـا هـو والـفــكـري والـتــنـظـيــمي واجته 
شــخـصي وجتــريـحي فــأعـتــقـد أن ذلك
يـهمّـنـا جمـيعـاً وعائـلـة حسـ سلـطان
وعـائلـة جاسم احللـوائي أو احلكيم  أو
عـوائـلـنــا كـذلك هي واحـدة ومـتـداخـلـة
ومتخالطة وكل منا يعرف عن اآلخر ما

ـهــمـات اخلـاصـة بــالـعالقـات أو حـ ا
طـلـبت مـنه قـراءة الـكـراس الـذي نـشرته
بــعـنـوان " الــنـزاع الـعــراقي - اإليـراني"
ـا كتـبته بـعد أن كـان قد أبـدى إعجـاباً 
في صـحيفة تشرين الدمشقية (?(1980
فـكتب تعليقـاً وضعته في غالف الكتاب
ؤتمر أو فـيما بعد لفترة قـصيرة بُعيد ا
الـرابع وحــتى بـعــد عـدم اتـفـاقــنـا عـلى
أسـلـوب الـعــمل فـقـد ظلّ بـاقـر ابـراهـيم
ــــســــؤولــــيــــة ودوداً ومــــتــــوازنــــاً في ا
وخـارجــهـا وكم تــألّـمت حــ عـلـمت أن
مـجـموعـة من الـرفاق في الـسـويد كـتبت
إلى الـسلطات السويدية تتهمه بالعالقة
بـاخملابـرات الـعراقـية األمـر الذي يـعني
وصـــول اخلالف إلـى هــذه الـــدرجـــة من
باد اللّاأخالقية فما الذي يتبقى من ا

والـقـيم واألخالق الـتي تـربـيـنـا عـلـيـهـا?
هـكـذا بــجـرّة قـلم يـتــحـوّل الـرفـيق الـذي
بـنى التنظيم وحـاول احملافظة عليه إلى
مـجرد "مخبر صغيـر" فأي استحقار هذا
لـلعقل وأي امـتهان لـلمنـطق وأي ابتذال

لألخالق?
وكما يقول اجلواهري الكبير: 

ِ … يُـسـرِفُ تُـريـكَ الـعـراقَّي في احلــالـتـ
في شُحّهِ والنَّدى

ألم يـكن  جديـراً بعـزيز مـحمـد أن ينـتقد
ــهــ بــحق رفــاق مــثل ذلك الـــســلــوك ا
عـــمــره دع عـــنـك الــرفـــاق اآلخـــرين بل
وهـو يعـرف ما يـجري من يـضع حداً له 
تـــداخالت وتـــخـــارجـــات فـي مـــثل تـــلك
الـصراعات سواء كـان سكرتيـراً للحزب
أم خــارج اإلدارة رسـمــيـاً ألنه يــدرك مـا
ـمارسات من ـكن أن تتـركه  مثل تلك ا
نـدوب وجـروح شخـصـية الـتي كـان هو
من ضـحاياها أيـام راية الشغـيلة فضالً
عن تـسـميم احلـياة احلـزبـية والـعالقات
الـرفاقـية وفي الـكثـير من األحـيان ظلّت
عـقّدة وراء مـثل تـلك التـركة الـثـقيـلـة وا
الـكـثـيـر من الـقـرارات بـشـكل مـبـاشـر أو
غـيــر مـبــاشـر وتــسـتـحــضـر من الــعـقل
ستقبل أم صائر وا الـباطني لتتحكم با
أنه نـسي ذلك بـعـد أن تـمـتع بـامـتـيازات

إدارة احلزب?
ا ال أقـصـد عـنـد حـديثـي عن أي رفـيق 
فـيـهم الرفـيق بـاقـر ابراهـيم "أبـو خـولة"
أنه خــال من الــنــواقـص أو األخــطـاء أو
كن  ـواقف السلـبية فذلك أمـر غير  ا
ـا فـيه لـكـاتب الـسـطـور الـذي كرر ذلك
عــلـــنـــاً وألكــثـــر من مـــرّة وهـــو يــعـــتــز
بـأخطـائه ألنهـا اجتـهادات صـميـمية لم
تــزكي احلـــيــاة بـــعــضــهـــا أو أن الــزمن
جتـاوزها وهو يعتزّ باجتهاداته ومن ال
يـعمل ال يخطئ واألمر ينطبق على باقر

ابراهيم واآلخرين. 
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حـ نــشـرت احلـلــقـة الـعـاشــرة سـألـني
أكـثــر من رفـيق وصـديق كــيف تـقـيـمـون
عـزيز محمد بـعد كل ما حصل? فقلت له:
شـخصياً ال أحـمل أي ضغينـة ضد عزيز
مـحـمد وإذا تـركـنـا االجـتهـاد الـسـياسي
جـانـبـاً عـلى مـا فـيه من أخـطـاء وعـيوب
وضــــيق أفـق فــــلــــيس هــــو وحــــده من
ـسـؤولـيـة فـالـعـيب في نـظـام يـتـحـمل ا
اإلدارة اخلـاطئ والــقـواعـد الـنـاظـمـة له
ــا فـيـه مـا ورد في كــتــاب لـيــنــ : مـا
الــعـمل الــذي أصـدره في الــعـام ?1903
قراطية  أي ركزيـة الد والـذي اعتمد ا
جـمع نـقـيـضـ ال يـجـتـمـعان تـلك الـتي
أفـرزت جتارب مـشـوّهة وال إنـسانـية في
جـمـيع الـتـجـارب الـشـيـوعـية سـواء في
الـسلطة أم خارجـها وفي العمل السري
أم في الـعمل العلني  وفي بلدان األصل
والـفـرع كـمـا يُـقـال  األمـر الـذي يـحـتـاج
إلى مـعــاجلـته بـرؤيـة جــديـدة فـمـا كـان
صـاحلاً لبـدايات القـرن العشـرين لم يعد
صـاحلـاً لربـعه األخـيـر فـما بـالك لـلـقرن
احلـادي والــعـشـرين خــصـوصـاً ونـحن
الـيـوم عـلى مـشارف الـعـقـد الـثـالث منه
حــيث بـدأ عــلى نـحــو مـتــسـارع الــطـور
اخلـامس من الثـورة الصـناعـية والـذكاء

االصطناعي. 
ولم تـكن تلك الـقواعـد التـنظـيمـية حـكراً
عـلى األحزاب الشـيوعيـة فقد اقـتبسـتها
بـتــقـلــيـد مــيـكــافــيـلي واســتـنــسـاخ آلي
الـغالبـية الساحـقة من األحزاب الـقومية
والـديــنـيـة اإلسالمـيــة وجـمـيع األحـزاب
الـشـمــولـيـة  الـتـي اقـتـنـعت بــالـوصـفـة
الـلـيـنــيـنـيـة وطــبـعـتـهــا الـسـتـالــيـنـيـة 
فـأنـتـجت دكـتـاتـوريـات سـافـرة وأنـظـمة
اسـتـبـداد خـارقـة خـصـوصاً فـي ظروف
الـعـالم الـثـالث حـيث الـتـخـلف واجلـهل
والــفــقــر فــزاد األمــر اســتالبــاً حلــقـوق
الـعـضـو احلزبـي واقتـرب من الـعـبـودية
أحـياناً السيّمـا ح قفزت األحزاب إلى
الـسـلـطـة وأصــبـحت حـاكـمـة فـبـضـربـة
واحـدة أطاح صدام حـس بثـلث قيادته
ـقابر ومعه نحو الـقطرية وأرسله إلى ا
 20كـادراً قـيـاديـاً إضـافـة إلى نـحـو 33
كادراً قيادياً آخر حكموا بأحكام غليظة

رأس مـنـطـقـة الـفـرات األوسط في الـعـام
 ?1963الســــيّـــــمــــا فـي ريف الـــــنــــجف
والـكـوفـة والـشامـيـة واحلـلّـة وكـان معه
عاقب حينها بشأن اتهامه زكي خـيري ا
مع كـــتـــلـــة األربـــعـــة وعـــدنـــان عـــبـــاس

وآخرين.
وخالل مـا تـعـرّض له احلـزب من هـجوم
فـي الــــــعـــــام  ?1970كــــــان عــــــلى رأس
الــتـــنــظــيم فـي بــغــداد وحـــ تــعــرّض
احلــزب إلى عـــمــلــيــة إلـــغــاء ومالحــقــة
ومطاردة من جانب األجهزة األمنية  في
نـهايـة الـسبـعيـنات ( (1979-1978بـعد
انـفراط عـقـد اجلبـهة الـوطـنيـة مع حزب
الـبــعث بـقي الـرفـيق بــاقـر ابـراهـيم في
بـغداد بعـد أن أمّن سفر غـالبيـة أعضاء
إدارة احلــزب ومــعه جــاسم احلــلــوائي
ـؤتمـر الرابع الـذي نحيّ هـو اآلخر في ا
ـجـمـوعـة  لـكـنـه لم يـفـضل االلـتــحـاق 
بــاقــر ابــراهــيم وانــتــدب إلى صــوفــيــا

ليمثّل احلزب.
لم يــتـخــذ بـاقــر ابــراهـيم يــومــاً مـوقــفـاً
سـيــاســيـاً مــتـشــدّداً أو مــوقـفــاً حـزبــيـاً
مـتعصّـباً وكـان يعمل بـالصمت وبـعيداً
عن األضـواء بــاسـتـثـنـاء فــتـرة اجلـبـهـة
ـقــر الـلـجـنـة الـوطـنــيـة الـتي قــضـاهـا 
ــركــزيــة فـي ســاحــة عــقـــبــة بن نــافع ا
ــؤتــمـرات الــدولــيـة وحــضـور بــعض ا
ومــنـــهـــا مــؤتـــمـــر احلــزب الـــشـــيــوعي
الـــفــرنـــسي وحـــتى في فـــتـــرة وجــوده
بــالـــشــام وقـــبل إبــعـــاده ثم فـــصــله من
احلـزب لم يـكن يـلـتـقي سـوى عـدد قـلـيل
ـهمـات حزبـية من الـرفاق وفي الـغالب 
سـاءالت واشـتداد إلّـا أنه بـعد تـعـرّضه 
ضايقة عـليه والتأليب ضده في دائـرة ا
الـشام حـاول أن يـلتـقي عدداً من الـرفاق
لــيــشــرح وجــهـــة نــظــره وفي مــحــاولــة

الستمالتهم إلى جانبه.
ؤتـمر الـرابع أن يبدأ وقـد حاول بُـعيـد ا
حتـرّكاً  محـدوداً جداً وبتردّد في الـكثير
من األحــيــان فــأقــام عالقــات مع بــعض
الــرفـاق وتــدريــجـيــاً مع بــعض قــيـادات
ـقـاومـة الــفـلـسـطـيـنــيـة وزار مـقـراتـهـا ا
والـتــقى بـعض الــقـيـادات الــبـعــثـيـة في
الـقيادة الـقومـية في الشـام  مثل: فاضل
األنصاري وفوزي الراوي وقبل ذلك عبد
اجلـبــار الــكـبــيــسي كـمــا الــتـقى مــنـذز
ـطـلك الـسـفـيـر الـعـراقي في بـراغ ح ا
وصـلــهـا بـالــتـرتـيـب مع عـامـر عــبـدالـله
وحـسـ سـلـطـان وعـدنـان عـبـاس فـيـمـا
ـؤتــمـر بــعـد  ثم انــضم بــعـد ذلـك إلى ا
الـقـومي الـعربـي في أوائل الـتسـعـيـنات
وســافـر إلى لــيـبــيـا عــلى رأس وفـد ضم
بـعض الرفاق وكتب بـعض البيانات أو
الـــنـــداءات ووقع عــــلى مـــذكـــرات لـــرفع
احلـصـار وإدانــة احـتالل الـعـراق (قـبـله

وبعده).
ومع ذلك حلــقـته اتـهـامـات مـا أنـزل الـله
بــــهـــــا من ســـــلــــطـــــان وهي أقـــــرب إلى
افـتراءات رخـيصة قـسمـها األعظم إن لم
تـكن جميعـها أكاذيب وحتويـرات هدفها
ـــســبــقـــة كــجـــزء من وســائل اإلســاءة ا
احلــرب الــنـاعــمــة ومــحــاولــة الــتــأثــيـر
الــنــفـسي عــلى الــرفــاق ولــو  فـحص
حـقـيـقة مـا يُـقـال لتـم اكتـشـاف األبـاطيل
والــدعـايــة الــســوداء دون عـنــاء كــبــيـر
ــواقف مــعـلـنــة واحلـقــائق نــاصـعـة فـا
بــالــصــواب واخلــطــأ في االجــتــهـادات
ومـثل تـلك األسـاليب ال تـخـرج سوى من
ضـعفاء النفـوس ومن الساع للـتغطية
عـلى بـعض مـواقفـهم الـذلـيلـة وال تـؤخذ
شـهـادة حـاقـد أو حـانق فـمـا بـالك حـ
يـكون كذوباً وجباناً ولعلّ من الشجاعة
مـقارعـة الـفكـرة بـالفـكـرة والرأي بـالرأي
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لم أكن عـلى اتفاق أو توافق طـيلة عملي
بـاحلزب وما بـعده مع باقـر ابراهيم مع
أنه كـان عــلى صـلـة بــالـتـنــظـيم اجلـديـد
الــذي أقـــمــنــاه الــعــام  ?1963وذلك عن
طـريق عدنـان اخلزرجي وانقـطعت هذه
الـصلة بـعد اعتـقال األخيـر لكن عالقتي
كـــانت وطـــيـــدة جـــداً وصـــداقـــيـــة جــداً
ومـتــكـافـئــة جـداً مـعه في كـل الـسـنـوات
الـتي عـرفـته فـيـهـا عن قـرب وأتـذكّر من
كـــان يــــزوره في نـــاوزنـك (نـــوكـــان) في
خـيــمـته أو في بـشــتـاشـان من رفـاق في
غــرفـته وبــعــضـهم حتــوّل من اإلعــجـاب
ــديح إلى الــتــنــديــد والــذم  فــمــا إن وا
يـــخــــرج واحــــد لـــيــــدخل آخــــر يــــكـــون
بـاالنـتظـار ويـسـتـمر األمـر من الـصـباح
وحــتـى الـــعــصـــر وكـــان أبـــو مـــحـــمــد
الـفالحي يـتـنـدر بـقـوله : عـيـادة طـبـيب
يـخرج منهـا مريض ليـدخلها آخـر علماً
بـأن غرفـتي كانت مالصـقة لـغرفـته التي
كـان يسكـنها مع الرفـيقة أم خـولة وكنا
نــســكن في غــرفــة واحــدة عــبــد الــرزاق
الــصــافي ومــهــدي عــبــدالـكــر وكــاتب
الــســطـور وهـي غـرف طــيــنــيــة بــنــاهـا
الـرفــاق  حـيث كــنّـا نــعـيش في فــصـيل
ا فيه جهاز اإلذاعة " ـركزي   اإلعالم ا

تحرّك". ا
 ولم أدخل غرفة الرفيق أبو خولة سوى
مـرّة واحـدة طـيلـة الـفـتـرة التي انـتـقـلـنا
بـهـا إلى بشـتـاشان حـتى مـغـادرتنـا لـها
إثـر هجـوم "أوك" وكانت الرفـيقـة عزيزة
"أم خــولــة" (وقـد عــشت مــعــانــاتــهـا في
بـشـتـاشان الـتي سـأذكـرهـا في شـهادتي
قـيــد اإلجنـاز) جتـهّـز لـي "الـلـ الـرائب"
لـنــحـو أربــعـة أشـهــر بـسـبـب قـرحـة في
االثـنا عشري كنت أعـاني منها واشتدت
خالل وجــودي في بــشــتـاشــان لــكــنـني
أقـول بثقـة أن إحدى مزايا بـاقر ابراهيم
أنه أخالقي بــامـتـيـاز ومـهــذب بـامـتـيـاز
وفـمه مـعطّـر دائـماً وال يـستـغـيب أحداً
ــوذج صـــادق ويــتـــمـــتع بــروح وهـــو 
رفـاقــيـة عــالــيـة وثــقـة بــالـنــفس وهـدوء
داخــلي عــلى الــرغم مـن أن الــكــيــمــيـاء

السياسية لم تكن متوافقة بيننا.
شتـرك لفترة في الشام  وخالل عـملنا ا
سـواء بـتـكـلــيـفي إلعـادة نـشـاط الـلـجـنـة
الـوطـنـيـة لــلـسـلم والـتـضـامن أو بـعض

ـر بها احلزب الـظروف الصـعبة التي 
ـــوجه وتـــرتّـب عـــلى ذلـك شلّ الـــفــــعل ا
ـوحّـد لـلـقيـادة وبـروز تـنـاقـضات في وا
مـــواقف احلــزب وأدبـــيـــاته في أحـــيــان
كـثـيـرة ومن نـاحيـة أخـرى  فـالـعالقات
بـ أعــضــائـهــا بـاتـت مـثــقـلــة بــالـعــقـد
ـا ـشـاكل الـشـخـصـيـة والـنـفـسـيـة  وا
غـذّى الـنـزعـات الـوصـولـيـة وأشـاع جواً
ـــكــائــد بــ ــداهــنـــة والــتــآمــر وا من ا

الكوادر .
ـكن أن يـعـزى ذلك كـله  واخلالصــة ال 
لـصعـوبات الـنضـال والظـروف القـاسية
ـعـقدة الـراهـنة فـقط بل وإلى مـكامن وا
وأوجه اخلـلل في قوام قـيادته وأهـليته
الــــتـي أثــــبــــتت جتــــربــــة اإلخــــفــــاقـــات
ـتوالـيـة مـنذ واالنـتـكاسـات الـعـميـقـة وا
ـركـزيـة في ـوسع لـلـجــنـة ا االجـتـمــاع ا
تــمــوز ) 1959وخــاصــة بــعــد الــغــيــاب
ية الباسلة للرفيق فجع للقيادة األ ا
سالم عـــادل وجــمـــال احلــيـــدري) إنــهــا
ــســؤولــة وبــشــخص أبــرز وجــوهــهـا ا
احلـــالـــيـــ عـن جـــمـــيـع االنـــحـــرافـــات
"الــيـمــيــنــيـة" و" الــيــســاريـة" الــتي وقع
احلـزب فــيــهـا وأنــهــا الـواقــفــة بـعــنـاد
وبــطـرق مــخـتــلـفــة في وجه أي جتــديـد
لـتـركـيب الـهــيـئـات الـقـيـاديـة والسـيّـمـا
ـــكـــتـب الـــســــيـــاسي وضــــد إشـــاعـــة ا
ـقــراطـيــة والـشــرعــيـة في احلــيـاة الــد
الـداخـليـة بـاإلضافـة إلى مـقاومـتـها أي
ــا تـــطــويـــر ألســـالـــيب عـــمل احلـــزب 
يــنــســجم وروح الــعــصــر والــتــطــورات
ية احلـاصلة في احلركة الشيـوعية العا
ـا يــكـفـل تـعــزيـز طــاقـات وإمــكـانـات و
احلـزب لــتـحــقـيق رســالـته الــتـاريــخـيـة
وأهـداف الـطـبـقـة الـعـامـلـة واجلـمـاهـيـر

الشعبية. 
ولــفــتـت الــوثــيــقـــة الــنــظـــر إلى بــعض
ـقـلــقـة والـظــواهـر احملـزنـة ـؤشــرات ا ا
الـتي برزت للعيان مـنذ االجتماع األخير
ـركزيـة وبهـدف أخذهـا بالـتدبّر لـلجـنة ا
واحلــسـبــان من جــانب كل احلــريــصـ
عـلـى وحـدة احلـزب ومــسـتـقــبل نـضـاله
والـــعــــامـــلـــ  إلنــــهـــاضـه من كــــبـــوته
واسـتعادة دوره الكبـير في النضال ضد
الــدكـــتــاتـــوريــة والـــرجــعـــيــة ومن أجل
مــســتــقـــبل ســعـــيــد ووضــاء لـــوطــنــنــا
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أود االعـتـذار لـلـقار لـهـذه االقـتـبـاسات
ـطـوّلة إلّـا أنـها تـعـطي فكـرة واضـحة ا
ورؤيـة شامـلة لـوجـهات الـنظـر السـائدة
آنـذاك ومـا آلت إليه األمـور الحـقاً عـلـماً
ية بـأن هذه الوثيقة شكّلت خـلفية تقو
ـنـبـر الســيّـمـا صــدور الـبـيـان حلـركــة ا
بـاسم الـرفـاق الـسـتة بـعـد اعـتـذار عـامر
عـــبـــدالـــله وبـــاقـــر ابـــراهـــيم وتـــأجـــيل
مـوقـفـهـمـا انـتـظـاراً إلى مـا سـتـتمـخض
عـليه لقـاءاتهما مع الـرفيق عزيـز محمد
لــكن الــتـنــظــيم الــرســمي بــإدارة عــزيـز
محمد بدأ بشن حملة ضد باقر ابراهيم
وعـامر عبدالله حـيث طالب فخري كر
قـبل ذلك بتـجمـيد عـضويـتهـما في إدارة
احلــزب كــمــا يــذكـر بــاقــر ابــراهــيم في
مـذكـراته وبـعد فـصل بـاقـر ابـراهيم في
الـعام  ?1989حـوسب عامر عـبدالله من
جـــــانب  3رفــــاق آخــــريـن بــــاسم "إدارة
احلـــزب" الـــتي وزّعـت مـــحـــضـــراً لـــذلك
الــلــقــاء وكــان أحـــدهم يــضع احملــضــر
ن بـجيـبه لـيطـلع بعض الـرفاق عـليه 
يـعـنـيـهم األمر ومـن ال يعـنـيـهم. واعـتـبر
الــعـــديــد مـن الــرفـــاق تــوزيع احملـــضــر
ـا ـثــابـة إنــذار أخـيــر بـالـفــصل أو ر
الـفصل صمتاً لعامر عبدالله أي اإلبقاء
عـليه معـلقاً كي ال يتـخذ موقـفاً كرد فعل
حـاد  مــثـلـمــا فـعل بــاقـر ابـراهــيم بـعـد
فـصله الذي اندفع بـإعالن وجهات نظره
بـشكل واضح وصـريح وخصوصـاً بعد
فـــشـل جـــمــــيع رهـــانــــاته عــــلى إصالح
األوضــاع عـــلـــمـــاً بــأن عالقـــات عـــامــر
عـبـدالـله وتـأثيـره الـعـربي والـدولي كان
أوسع وأكــثـر تــنــوّعـاً من عـالقـات بــاقـر
ابـراهـيم الذي اخـتص بـالتـنـظيم ويـكاد
يـعــرف الـغـالــبـيــة الـسـاحــقـة من كـوادر

احلزب وقواه األساسية.
ومع كل مـا حـصل للـرفيق بـاقر ابـراهيم
من إســاءات واتـهــامـات وتــشـكــيك فـإن
الـرفـيق عـزيـز مـحـمـد اسـتـمـر في لـقـائه
ألكــثـر من مــرّة وعـلى األقل االتــصـال به
تـلفونياً بعد أن اسـتقر باقر ابراهيم في
الـسـويد (هـيـلـسنـبـورغ) وكانت إدارات
احلــزب قـد اجتــهت إلى احلـصــول عـلى
الـلــجـوء عــشـيــة وبُـعــيـد غـزو الــكـويت
فـحـتى الــسـكـرتـيـر الـعــام عـزيـز مـحـمـد
حـاول احلصـول عـلى إقامـة في السـويد
لـلحاق بـعائلـته التي جلأت إلـيها ولكي
ــكن قــراءة ـــشــهـــد  تــكـــتــمل صــورة ا
تـضــاريس اخلـريـطــة اجلـغـرافــيـة الـتي

توزّعت عليها إدارة احلزب.
ـانيا فـاستمـر كاظم حـبيب في عـيشه بأ
والـتـحق به حـميـد مـجيـد مـوسى وعـمر
عــلي الــشـيخ وســلــيم اســمـاعــيل في لمّ
ـانـيـا وكـذلك الـشــمل مع عـوائـلـهم فـي أ
الــدكـتــورة نــزيـهــة الــدلـيــمي أمــا عــبـد
الــرزاق الـــصـــافي  فـــقـــد قـــدّم لـــلـــجــوء
الـسياسي في لندن وكـذلك عامر عبدالله
ورحـيـم عـجـيــنـة وبــشـرى بــرتـو وعـادل
حـبه وعــدنـان عـبـاس فـي حـ اسـتـمـرّ
وآرا خـاجادور للعيش  في براغ واجته
جـــاسـم احلـــلــــوائي من صــــوفــــيـــا إلى
كـوبـنـهـاغن وجلـأ أحـمـد بـاني خـيالني
وفــاحت رســول إلى الــســويــد واســتــمــر
نـــوري عــبـــد الـــرزاق في مـــحل إقـــامــته
بـالــقـاهـرة ومـهــدي احلـافظ في فــيـيـنـا
وفـخري كر في دمشق واضطر بعض
إداريي  احلـزب العودة إلى الـعراق مثل
حـسـ ســلـطـان ونـاصــر عـبـود ومـاجـد
عـبـد الرضـا وعـبد الـوهـاب طاهـر وكان
تـلك االصـطــفـافـات عـشـيــة عـمـلـيـة غـزو
الـــــكــــويت  1990وبُــــعـــــيـــــدهــــا لـــــكن
الـصراعات لم تهدأ بـ أطرافها وكانت
ــنــبــر قــد أعـلــنـت أن الــصـراع حــركــة ا
اسـتنفذ أغـراضه وال بدّ من رؤية جديدة
تـأخذ بنظر االعتـبار التطورات اجلديدة
خـارج دائرة احلسـاسية احلـزبية وذلك
في ربـيع العام  1991بـعد لـقاء الـقاهرة
بـدعــوة من مـنــظـمــة الـتــضـامن اآلفـرو-

آسيوي لشخصيات عراقية.
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كان باقر ابراهيم أميناً للتنظيم احلزبي
لــنــحـو ربع قــرن من الــزمــان وذلك مــنـذ
العام  1961ولغاية العام  ?1984وعلى
ـاً الـعـمــوم وحـسـبـمـا نــعـرف كـان مـسـا
وهــادئــاً ومــعــتــدالً وفي الــغــالب فــهــو
ــا يــتــحــدث يــســمع ويــصـــغي أكــثــر 
ويــصــرّح وقــد لــعب دوراً كــبــيــراً عــلى

"لـيت لي رقــبـة كـرقـبـة الـبـعـيـر كي أزن الـكالم
قبل النطق به"
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ـــرء كـــيـف تـــتـــحـــوّل عالقـــات يـــحـــار ا
تـاريخيـة وصداقيـة ومصيـرية ب رفاق
األمس إلى بــغـــضــاء وكــراهــيــة وحــقــد
وانــتــقــام وثــأر وذلك بــســبب اخــتالف
الــرأي  وقــد احـتــدم اجلــدل والــنــقـاش
عــالـيــاً بــتـطــورات احلــرب الـعــراقــيـة -
اإليــرانــيــة وقــضــايــا االســتــراتــيــجــيـة
والــتـــكــتـــيك خــصـــوصــاً وأن الـــقــوات
اإليـرانـيـة كـانت تـهـدد بـاحـتالل الـعـراق
وفــرض نـــظــام مـــوال لـــهــا وذلك بـــعــد
مــعــركــة احملــمّــرة وانــسـحــاب اجلــيش
العراقي من األراضي اإليرانية في العام
 1982 وبــغض الــنــظــر عن أن الــنــظـام
الـعراقي بدأ احلرب وأن إيران واصلتها
طـيلة السنوات الـست األخيرة فإنها لم
تـخـدم سوى اإلمـبـريالـيـة والصـهـيونـية
وأحلــقت ضـــرراً بــلـــيــغــاً بـــالــشـــعــبــ
ـوقف من . وكـان ا والـدولــتـ اجلـارتـ
ــشـروع احلـربي والـسـيـاسي احلـرب وا
اإليــراني أحــد عــنــاصــر االخــتالف بــ
اجملـمــوعـتـ احلـزبـيــتـ حـيث أخـذت

سافة تتباعد. شقة اخلالف تتسع وا
عتـرضة قد بدأت وإذا كـانت األصوات ا
بـتحرك عـربي بتوقـيع مذكرات وبـيانات
ـوقف وكــتـابــة مـقــاالت مــتـمــايــزة عن ا
احلـزبـوي رســمـيـاً فـإنـهـا أخـذت تـزداد
بـانضـمـام زكي خيـري وفـيمـا بـعد عـامر
عـبدالله وباقر ابراهـيم وحس سلطان
وشـبـكـة واسـعـة من الـكـادر كـانت تـثـيـر
نــقــاشــات داخل الــتــنــظــيم وقــد جــرت
اتــصـــاالت ولـــقـــاءات بــ الـــعـــديــد من
الـرفـاق تـمخّـضت عن صـدور وثـيـقة في
 15/11/1984 حتـت عنـوان : "من وحي
الــيـوبــيل الــذهــبي اخلــمـســ لــلــحـزب
الـشــيـوعي الـعــراقي: حـديث صـريح في
ــنـبـر الـهــمـوم واآلمــال "  وقـد أعـادت ا
نــشــرهـا بــعــنــوان : " مــعـالـم األزمـة في
حـــزبــــنـــا الــــشـــيــــوعي الــــعـــراقي: آراء
ومـــواقف كــانـــون األول (ديــــــســمـــبــر)

1987 .
 وجــاء في الــتـــقــد الــذي خــطّه كــاتب
ــنـبـر " الـســطـور بـاسـم هـيـئــة حتـريـر ا
ـنبـر تقـد رؤيتـها اجلـديدة وتـتوخى ا
لـلـعـمـليـة الـثـوريـة الـتي تـواجه احلـركة
ـا ـيــة  الـشــيـوعــيـة والــعـمــالـيــة الـعــا
تغـيّرات التي يـنسجم مـع التطـورات وا
أفــرزتـهــا احلـيــاة سـواء عــلى الـصــعـد
الـعـراقــيـة أم الـعــربـيـة أم اإلقـلــيـمـيـة أم
ـــيـــة  وهـي بـــذلـك تـــدخل حــــلـــبـــة األ
الـصــراع احملـتــدم مـنـذ ســنـوات كــتـيـار
شـيوعي متمـيز يسعى من خالل احلوار
واجلـدل وإثـارة النـقـاش إلى خـلق رؤية

جديدة متطورة"
وكــانت الــوثـيــقــة األصــلـيــة قــد صـدرت
بـتـوافق بـ نـوري عبـد الـرزاق ومـهدي
احلـافظ ومـجـمـوعـة واسـعـة من الـكادر
وأعـدّ صياغتها النـهائية مهدي احلافظ
وجـاء فيـهـا أن االجتـمـاع األخيـر لـلجـنة
ــركــزيـة (حــزيــران/يــونــيـو/" (1984 ا
ســجّل بــدايــات انـفــجــار الــتــنــاقــضـات
ا الداخلية وظهور األزمة إلى السطح 
يـنــبئ بـتـطـورات خــطـيـرة عــلى صـعـيـد
سـار السـياسي الـوحدة الـتـنظـيمـيـة وا
والـفكـري لـلحـركة الـشيـوعـية الـعراقـية
فــبــدالً من اعـــتــمــاد مــبــدأ صــراع اآلراء
وتــفــاعـلــهــا وإتــاحــة  الــفــرصــة حلـوار
ـــقـــراطي مـــوضـــوعي وبـــنّـــاء جــرى د
الـلجـوء إلى اتخـاذ قرارات بـيروقـراطية
وغـيـر شـرعـيـة ضـد جـمـهـرة من أعـضاء
ـكـتب الـسـيـاسي والـلـجـنة بـارزين في ا
ــركـــزيـــة وكـــوادر مــتـــقـــدمــة فـي عــدّة ا
مــنــظـــمــات حــزبـــيــة وإشـــاعــة جــو من
الـتهـديد بـالطـرد والعـقوبـات التـعسـفية
إزاء أي مـــظـــهـــر من مـــظـــاهـــر الـــنـــقـــر
واالعــتـراض عــلى األوضــاع الــداخـلــيـة

الشاذة".
وتـنـاولـت الـوثـيـقــة بـالـنـقــد الـسـيـاسـة
ــركـزي " الـعــمــلـيــة لـلــحـزب وشــعـاره ا
إسـقــاط الـدكـتــاتـوريــة وإقـامـة حــكـومـة
ــقــراطي "  وجتــربــة ائــتالف وطـــني د
ــة ــؤ ـــســلح واخلـــســائـــر ا الــكـــفــاح ا
والــقــاســيــة خــصــوصــاً مــا حــصل في
بـشـتـاشـان وردود الـفـعل إزاء الـهـجـوم
وقف من الغادر لقوات "أوك"  ?1983وا
تـطـورات احلــرب الـعـراقـيـة- اإليـرانـيـة
بـعـد حتـريـر إيـران ألراضـيـهـا وإصـرار
الـنـظـام اإليـراني عـلى مـواصـلـة احلـرب
داخل العراق بتغيير طابع احلرب بعد
أن حتـوّلت إلى حـرب استـنـزاف خطـيرة
وقف لـطـاقات الـبـلـدين وتوقـفت عـنـد ا
ـرتـبك لـلـقـيـادة الـرسـمـيـة من اجـتـياح ا
الـقــوات اإليـرانـيـة لألراضـي الـعـراقـيـة
ـوقف من كــمـا انــتـقــدتــهـا من تــعــو ا

قضايا النضال الفلسطيني .
واخـتتـمت الـوثيـقـة بفـقـرة خاصـة حول
"أزمـة القـيادة وسـيادة الـبيـروقراطـية" 
جـاء فيهـا: الواقع أن أزمة القـيادة تمثل
الـســمـة الـرئــيـسـيــة لـلــوضع الـشـاذ في
احلـزب وتــتّـخــذ مـظــاهـر صـارخــة عـلى
صــعـيــد كــفــاءتــهــا وأســلــوب عــمــلــهـا
فـبــالــنـســبــة لـلــكــفـاءة  أصــبــحت هـذه
الــنــقـطــة اجلــوهــريــة مــوضع نــقــد مـر
وشــكـــوى ألـــيــمـــة عـــلى نـــطــاق واسع
وانـعـكس ضعف الـكـفاءة في الـعـجز عن
همات الـقيادية بنـجاح وفعالية تـأدية ا
وفي الــوقـوع في ســلـسـلــة من األخـطـاء
واالنـحرافات وتكـبيد احلزب وجـماهير
الـشـعب خـســائـر وتـضـحـيـات مـتـوالـيـة

وغالية.
وأضـــافـت الـــوثــــيـــقــــة : أن أزمـــة إدارة
احلـــزب تـــمــثّـــلـت أيـــضــاً فـي اجلـــمــود
ــبــادرة وبــتــدني والــفــوضى وضــعف ا
عـطائـها الـفكـري والسـياسي وبـضحـالة
ـشــكالت الـبالد ــطـروحــة  ــعـاجلـات ا ا
ــنــطــقــة فــبـــدالً من إجــهــاد الــنــفس وا
ــدروس لـــهــذه والـــتــصـــدي الــواعـي وا
ــشـــكالت جــرى الـــركــون إلـى حــلــول ا
ومـواقف مبـسـطة وعـامة وبـذلك أصبح
ـيزة لـلوضع الـعجـز واالتـكالـيـة سمـة 
ارسات الـقيـادي وأسفر عن قـناعـات و
ضـارة وخاطـئـة ال تمت بـصـلة لـلـنظـرية
ـــعــــطـــيـــات الـــواقع ـــاركـــســـيـــة وال  ا
ـوضــوعي وال تـسـهم في دفع احلـركـة ا

الثورية وتطويرها إلى األمام.
وأضــافت: ومن حــيـث أسـلــوب الــعــمل
ـكــتب الـســيـاسي أو فــالـقــيـادة ســواء ا
ــركــزيـة  ال تــعــمـل كــوحـدة الــلــجــنــة ا
مـتــجــانـســة ومــتـكــاتــفـة بــســبب سـوء
الـتـوجيه والـفوضى والـتـباعـد وجتاوز
مـبدأ الـقـيادة اجلـمـاعيـة وحـصر الـعمل
الــقـيــادي احلـقــيــقي في بــضـعــة أفـراد
بــحــجــة ســريــة الــعـــمل ومــقــتــضــيــات

بغداد

ؤتمر الرابع شعبان مع مال علي وكر أحمد عشية ا

عبد احلس شعبان مع عزيز محمد 

كــشـفـت نـتــائج الــســادس االعــدادي في ســنـة  2020عـن فــشل وزارة الــتــربــيـة
ـلف االمـتـحـاني لـطلـبـة الـسـادس االعدادي ال سـيـمـا الـفرع وإربـاكـها في إدارة ا
االحـيائي بـشـكل كبـيـر إذا ما قـورن مع أداء نـظيـراتهـا في الـبلـدان الـعربـية ومن
وهـوب قبل أن ينتـقل هذا العبء على تداعيـات هذا اخللل احلاق الـغ للطـلبة ا
وزارة الـتــعـلـيم الـعـالـي كـمـخـرج ثـقـيـل الـوطـأة سـتـواجــهه ومن مـؤشـرات اخلـلل
احلـاصل حـالة الـتـضخم في ارتـفـاع مـعدالت الـطـلبـة احلـاصلـ عـلى درجة من
راقبة االمتحانية وبعض اخملاوف  97صعـودا إذ ينم عن وجود تهاون في أداء ا
من تسرب األسـئلة ليـستفيـد منها الـطالب الكسـول وتخسر الدولـة قدرات الطالب

الذكي .
وبــعـد بـلـوغ عـدد الـطـلــبـة من أصـحـاب الـدرجـات الــعـالـيـة بـاآلالف وضع وزارتي
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي أمـام إخـتـبـار حـقـيـقي من مـدى اجلـديـة وعـدم الـتـهاون
بـاالسـتــفـادة من األذكـيــاء وفـرزهم عن الـطــلـبـة الـقــنـاصـ سـواء الــغـشـاشـ أو
ا األسـئلة اجلـاهزة هـذا يتداول أصـحاب الـسمـاعة والهـيتـفون والبـلوتـوث أو ر
لـدى أوليـاء أمور الـطلـبة فـدول العـالم تبـذل سنـويا جـهودا مـضنـية للـوصول الى
وهـوب من بـ جمـوع الطـلبـة وعددهم موهـوب واحد من كل  100الف طـالب ا
ـنظور الـعلمي وقـد يحصل الـتهاون لكنـنا في العـراق ال نضع هـذه اخلطوة في ا
واهب الـذكيـة لـتضـيع آمالـهم وطـموحـاتهم مع الـغشـاشـ مقـابل هدر وفـقـدان ا
ـسـتـوى االنـتحـار ال سـمح الـله ولـتـفـادي هذه بـاحلسـرات والـنـكـبـات وقد تـصل 
االفـرازات الـسـلـبـيـة نـطـرح أمـام وزارتي الـتربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي خـارطـة طريق
عاجلة وضع طـلبة الـسادس األحيائي وفق قـترحات العـلميـة  تتضـمن عددا من ا

ما يأتي :
1- الـرجــوع الى درجــات االمـتــحـان الــتــراكـمي لــلــمـرحــلـتــ الــرابع واخلـامس
ومقارنـتها بالـدرجة األخيـرة وهو معـيار علمي يـكشف مسـتوى الطـالب احلقيقي

واألخذ بها.
ـواد الدراسية لـلسادس األحيـائي لكل طالب حاصل 2- وضع امتـحان شامل با

على معدل  95صعودا ذلك معيار علمي لكشف مستوى الطالب.
ـضافة 5 درجات ألبـناء بـعض الـشرائح ألنـها درجـة كبـيرة 3- الـغاء الـدرجات ا

عادلة في القبول وتضعف فرص األذكياء. تغير ا
ـنـح الـدرجــات يـنــبـغي إنــصـاف أســاتـذة اجلــامـعـات 4- في حــال االسـتــمـرار 
ضـح في خدمـة مسيـرة التعـليم الـعالي ومنح أبـنائهم 5 درجـات كمـا يحصل ا

في بعض بلدان العالم.  
5- في حال عـدم استـيعـاب اجلامعـات ألصحـاب معدالت  98 في كـليـات الطب
زيد من الرعاية العلمـية وتقبلهم وتضع الطالب ينبـغي أن تتحلى التعليم العـالي 

ب خيار القبول بالواقع أو ضمان القبول والتأجيل للسنة الدراسية القادمة.
ـفروض من وزارة الـتعـليم الـعالـي اعتـماد الـتوسـعة بـقبـول طلـبة كـليـة الطب 6- ا
ي حصل ـاضـيـة وعدم جـعـلـهم ضـحيـة إربـاك عـا ضـعفـي أعدادهم بـالـسـنوات ا

بسبب جائحة كورونا.
نح الطلبة االذكياء فرصة ثمينة لتحقيق طموحهم وازي  7- اإلبقاء على التعليم ا

في دراسة الطب. 
ـكن االتــفـاق مع بـعـض اجلـامـعــات الـرصـيــنـة في الــبـلـدان الــعـربـيــة قـبـول  -8

عدالت العالية ضمن اتفاق منحة دراسية وتخفيف الزخم. أصحاب ا
قدمـة من الطلـبة الشـباب الطـموح الى فـخامة الـرئاسات الثالث ناشـدة ا 9- ا

ومعـالي وزير التعـليم إذا حققـنا معدالت من  97صـعودا الى
99 ماذا بـوسعنا أن نقـدم لكم ونحن أبنائـكم اليس من حقنا
ـقــعـد في كـلـيـة الـطـب وقـد بـذلـنـا جـهـودا أن نــكـافـأ مـنـكم 

عدالت العالية ? مضنية لبلوغ هذه ا
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قدمت إلـيـنا ريـجاني مـحـامي وزير الـشبـاب والـرياضـة عدنـان درجـال طلـباً الى مـحـكمـة النـزاعات
الرياضية الدوليـة "كاس" من اجل تسريع اصدار احلكم بـقضيته ضد احتاد الـكرة السابق برئاسة

عبد اخلالق مسعود.
وبـحسب الـوثـيـقـة الـتي نـشرت فـي عدد من وسـائل االعالم  فـإن درجـال طـلب من احملـكـمـة تـسريع
اصدار احلـكم بـقـضيـته ضـد احتاد الـكـرة الـسابق بـعـدما فـرض عـليـه األخيـر عـقوبـة احلـرمان من

دة خمس سنوات. العمل اإلداري 
وبـيـنت ريـجـاني في طـلـبـهـا انـهـا تـتـوقع ان تـقـام انـتـخـابـات احتـاد الكـرة قـبـل كانـون الـثـاني 2021

بالتالي فإن درجال لن يكون بإمكانه الترشح لالنتخابات.
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{ لـنــدن- وكـاالت : تــشـعــر فـرق
الـدوري اإليـطـالي بـالـقـلق بـشـأن
نــتـائج االخــتـبــارات الـروتـيــنـيـة
ـسـتـجـد في لـفـيـروس كـورونـا ا
ظل تـصـاعـد احلـاالت اإليـجـابـيـة
ـا يـشـير عـلى مـسـتوى الـبالد 
إلـى عـــودة ظــــهــــور الـــوبــــاء في

إيطاليا مجددًا.
و تــسـجـيل  32 حـالــة إصـابـة
بــالـفــيـروس بــ العــبي الـدوري
اإليطـالي بحلـول أمس اخلميس
مع وجود  11 فريـقا في عزل من
إجـمالي  20 فـريقـا مشـارك في
البـطولـة فيـما أبـلغت الـسلـطات
الصـحـيـة في الـبالد عن أكـثر من

آالف حالة إيجابية جديدة 7
و 43حالة وفاة.
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وخالل األســــبـــوع الــــذي شـــهـــد
ـبــاريـات الــدولـيــة قـبل بــعض ا
إقامـة ديـربي الغـضب بـ ميالن
ـقـرر غــدًا الـسـبت كـان وإنـتـر ا
االختـبار اإليـجابي لـكريـستـيانو
ـعسـكر رونالـدو خالل تواجـده 
مــــــنـــــــتـــــــخب بـالده ضـــــــربــــــة
لـيـوفـنـتوس الـذي دخل فـي عزل
بـعـد االخــتـبـار اإليــجـابي لالعب
الوسط األمريكي وستون مكيني.

ـاضي وعـاد رونـالــدو األربـعـاء ا
ديـنة تـورينو إلى مقـر إقامـته 
عـلى م طـائرة إسـعاف خـاصة
حـيث يــأمل في أن يـكـون جـاهـزا
قــريــبـا من خـالل إعـادة اخــتــبـار
سـلــبي فــيـمــا يـحل يــوفـنــتـوس
ضيـفـا علـى كروتـوني غـدًا ضمن

رحلة الرابعة للدوري. ا
في الــوقت نـــفــسه مع وجــود 6
العبـ في احلـجر الـصـحي فإن
إنـــتـــر هـــو ثـــاني أكـــثـــر الـــفــرق
ــتــضـــررة بــعــد جــنــوى الــذي ا
يعاني من  10حاالت إصـابة ب
ـــثـل ثـــلث العـــبــــيه وهــــو مـــا 
ــصـابــة بـ إجــمـالي احلــاالت ا

العبي البطولة.
ـدرب أنـطـونـيـو ويـعـاني فـريق ا
دافع ميالن كونتي من غيـاب ا
سكرينيار وأليساندرو باستوني
وأشلي يـوجن الـذين يـتـواجدون
في عـــــزل مـع ثـــــنـــــائي الـــــوسط
روبـــــــرتــــــو جــــــالــــــيـــــــارديــــــني
ــرمى ونــايـــنــجــوالن وحــارس ا
الـبديل يـونوت رادو فيـما يفـتقد
الــفـــريق خـــدمـــات ســـتــيـــفـــانــو
سـيـنـسي بـداعي اإليـقـاف.وشـعر
كـونتي بـاالرتـيـاح بعـد الـعروض
اجليدة التي قدمها العبو الفريق

مع مـنـتـخـبـاتـهم الـوطـنـيـة خالل
فـــتـــرة الــتـــوقف الـــدولي حـــيث
ســجل رومــيــلــو لــوكــاكــو ثالثــة
أهـداف فـي مـبــاراتــ بــبــطــولـة
دوري األ األوروبـــيــــة فـــيـــمـــا
ـــاركي كــريــســتــيــان أحــرز الــد

. إريكسن هدف
ـــهــاجم األرجــنـــتــيــني وســجل ا
الوتـارو مـارتـيـنـيـز هـدفـا رائـعـا
وقدم تـمـريـرة حاسـمـة خالل فوز
مـنـتخب بالده  1-2عـلى مضـيفه
منتخب بوليفيا بتصفيات احتاد
ـــؤهــلــة أمــريـــكــا اجلـــنــوبـــيــة ا

للمونديال.
ويــأمل إريـكــسن الـذي لـم يـلـعب
كـثـيـرا مـنــذ انـضـمـامه إلنـتـر في
اضي في أن كانون ثـان/يناير ا
يالحظ كـــونـــتي أهـــدافه بــدوري
األ فـي مـــــرمى أيــــــســـــلـــــنـــــدا

وإنكلترا.
 وقـــال العب خـط الــوسـط "لـــقــد
تـغــيـرت أشــيــاء كـثــيـرة فــأنـا ال
ألـعب بـنـفس الـقـدر الـذي لـعـبـته
مع تـوتـنـهــام. أشـعـر بـالـسـعـادة
دائما حـينما أتـواجد مع منتخب
ــدرب يــسـمح لي ـارك ألن ا الــد

باللعب وأنا سعيد بذلك".
اضية قابل حمـلت األيام ا في ا

ـيالن بـعدمـا بات أخبـارًا سارة 
جنــــــــمه اخملــــــــضــــــــرم زالتـــــــان
إبراهـيموفـيتش جاهـزًا للديربي
عـقب اختـبار سلـبي يوم اجلـمعة
ـدافـعــ مـاتـيـا ــاضي إال أن ا ا
جــابــيــا ولـيــو دوارتي بــقــيـا في
عـــزل. وحـــقق مـــيالن انـــطـالقــة
وسم بـعدما فاز في جيـدة هذا ا
مـبـاريـاته الـثالث األولى لـيـحتل
سـابـقة ـركـز الثـاني بـتـرتيـب ا ا
برصـيد  9نـقاط مـحقـقا الـعالمة
الـكامـلـة حتـى اآلن حيث يـتـأخر
بفـارق األهـداف فقط عن أتـاالنـتا
ــتـصــدر.في حـ يــحـتل إنــتـر ا
ــركــز اخلــامس بــســبع نــقــاط ا
خــلف ســاســولــو ويــوفــنــتـوس
ركزين الثالث والرابع صاحبي ا
ـتـلـكـان عـلى الـتـرتـيب الـلـذين 

العدد ذاته من النقاط.
ويستضيـف نابولي أتاالنتا غدا
أيــــضـــا حـــيث تـــلــــقى الـــفـــريق
ـضـيف خـسـارة اعـتـبـارية 0-3 ا
أمام يوفنتوس باإلضافة خلصم
نقطة من رصيده كعقوبة موقعة
عـلـيه لـعدم خـوضه الـلـقـاء الذي
كـان مـقررا في الـرابع من تـشرين

أول/أكتوبر احلالي.
وتـقـدم نـابـولي بـاسـتـئـنـاف ضد
هــذا الــقــرار حـيـث أشـار إلى أن
السلـطات الصحيـة منعت العبيه
من الــســـفــر إلى تــوريــنــو بــعــد
احلــاالت اإليـــجــابـــيــة لــبـــيــوتــر
ـاس اللذين زيـلينـسكي وإليف إ
.ويـخـرج ال يـزاالن غــيـر مــتـاحــ
ـالقــــاة مــــضـــــيــــفه التــــســـــيــــو 
ســامــبــدوريـا غــدا أيــضــا حـيث
تــــخـــلـــو قـــائـــمــــته من احلـــاالت
اإليجابـية.ويلتـقي بعد غد األحد
تــوريــنــو مـع ضــيــفه كــالــيــاري
وبولونيا مع ساسولو وسبيزيا
مع فـيـورنـتـيـنـا وأوديـنـيـزي مع

بارما وروما مع بينفينتو.
ويـعـود جـنـوى ألجـواء الـبـطـولـة
مــرة أخــرى بـــعــدمـــا ســجل 17
حــالــة إيـجــابـيــة مــطـلـع الـشــهـر
احلــالي حــيث يــواجه مــضــيـفه

ـقـبل في خـتام فـيرونـا اإلثـن ا
رحـلة. عـندمـا استهل مباريـات ا
لـيـفربـول حـمـلـة الـدفـاع عن لـقب
الـدوري اإلجنـلـيـزي بـالـفـوز 4-3
على لـيدز الـوافـد اجلديـد الشـهر
ـــاضي فـــتح ذلـك الـــبـــاب أمــام ا
سيل ال سـابق له من األهداف في

وسم. اجلوالت األولى من ا
ففي  38مـبـاراة اهـتـزت الـشـباك
توسط  144 هدف 3.79مرة 

ــبـــاراة وهــو األعـــلى في 4 في ا
ــســابــقــة خالل 60 جــوالت في ا
عـامــا.وفي اجلـولـة األخـيـرة قـبل
الــتـوقف الــدولي اهــتـزت شــبـاك
ليفربول  7مرات ألول مـــــرة منذ

أمام 2-7حيث خسر  1973
مــسـتــضـيـفه أســتـون فــيال بـعـد
ـة مــانـشــسـتـر ســاعـات من هــز
ذلة  1-6أمام توتنهام يونايتد ا

في أولد ترافورد.
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ودرست شــــركـــة جـــريــــســـنـــوت
لــلـــبــيـــانـــات الــســـبب وراء هــذا
السيل من األهـداف واكتشفت أن
عــدد الــفـرص الــتي صــنــعت أقل
وليـست أكـثر.وقـالت جـريسـنوت
ــتـوسط بـلغ  22.6تــسـديـدة إن ا
بـاراة بتراجع  1.5تسديدة في ا
ـــــوسم عن أول  4جـــــوالت مـن ا

اضي واألقل في  10أعوام. ا
وبالـتالي تهتـز الشباك مرة كل 6
مــــــحــــــاوالت بــــــدال من  9أو 10

عتاد. محاوالت وهو ا
ـــــنــــطـق أن كـــــفــــاءة ويــــوحـي ا
ــهـاجــمـ حتــسـنت أو أن أداء ا
ــرمـى والـدفــاع تــراجع حـراس ا
لــكن الـــســيــنــاريـــو األخــيــر هــو
احلــقــيـــقــة إذ أن نــســـبــة إنــقــاذ
ــئـة ــرمى تــبـلغ 59 بـا حــراس ا
عـتاد كما ئة  في ا مقابل 70 با
تــــراجـــعت نـــســــبـــة الـــتـــدخالت

الدفاعية.
وجـاء  23هــدفـا من ركالت جـزاء
في أول  4جــــــــوالت وهــــــــو رقم
ـون جــلـيف قـيــاسي. وقـال ســا
رئـيس قـسم الـتـحـلـيل الـريـاضي

في شــركـــة نـــيــلـــسن الـــتــابـــعــة
جلريسنوت إن هذا ال يشرح هذه

الزيادة.
وأضــــاف: "الـــســـيـل احلـــالي من
ذهل األهداف نـتـيـجة االرتـفـاع ا

في نسبة استغالل الفرص".
وبــــيّن: "الــــشــــبــــاك تــــهـــتــــز من
ـلـعب تـسـديــدات من كل أنـحـاء ا
ــتــوقع. اهــتـزت بـشــكل يــفــوق ا
الـشـباك بـشـكل أكـبر مـن النـسـبة

التي تفرضها البيانات".
ـبـاريات لذا هل سـاهـمت إقـامة ا
دون جــمـاهــيــر بـســبب جــائــحـة

كورونا في سيل األهداف?
يقول ماثيو شو محلل علم نفس
األداء في شــــركــــة إيـــنــــر درايف
ومــــقــــرهــــا لــــنــــدن إن األجـــواء
ـا تـكـون العب ر الـغـريـبـة في ا
ــهـاجــمـ عــامال في مـســاعـدة ا
وزيـــادة فــاعــلــيــتــهم ومــنــحــهم
الـشـعــور بـحـريــة أكـبـر كــمـا هـو

الوضع في التدريبات.
وأبـــلغ شــو رويــتـــرز: "الــعــواقب
تـــكـــون أخف في الـــتـــدريـــبــات"
مـشــيـرا إلى أن األمـر نـفـسه بـات

باريات. يحدث في ا
وأوضح: "في وجــود اجلـمــاهـيـر
يكون الالعب عـلى دراية بعواقب
إهــــدار فــــرصــــة مــــحــــقــــقـــة
ـرمى كـاالنـفـراد بـحـارس ا

مثال".
أكثر فعالية

ويـــــضـــــيف شــــو:
"عـنـدمـا يـتـعـرض
الالعبـون للضغط
ــيـلــون لــلــعـودة
إلى أســوأ الــعـادات
بـــدال من تـــرك األمــور
ا على طبيـعتها لذا ر
يــشــرح ذلك الـــســبب في

." زيادة فعالية الالعب
واسـتـطرد: "أحـد أسـلـحـة حراس
ـا ـرمـى هـو الــضــغط الــذي ر ا
ـــهـــاجم. لـــو كـــنت يـــشـــعـــر به ا
هـاجم قـادم في حارس مـرمـى وا
هاجم اجتـاهي سأريـد أن يركـز ا

ــكن مـن األمـور عـلـى أكـبــر كم 
ـهـاجم الـتـركـيز بيـنـمـا يـحاول ا

كن". على أقل ما 
واســــتـــــرســــلـك "في الـــــظــــروف
ـا من الــســهل عـلى احلــالـيــة ر
ـهــاجم الــتــركــيــز عـلـى أقل مـا ا
ــسـائل ــكن والــتــركـيــز عــلى ا
رمى ـتعـلـقـة وهي احلـارس وا ا

والشباك".
وتـشـيـر إحـصـاءات جـريـسـنـوت
إلى انخفـاض عدد التدخالت في
ـــوسم ــــبـــاراة من  34فـي ا ا
ـوسم ـاضي إلى  29في ا ا

احلالي.
وأبــلغ آنــدي هـيل مــحـلل
علم نفس األداء في معهد
إجنلترا لـلرياضة ويعمل
مـع بالكــــــبـــــرن روفـــــرز
ا دون عامل رويتـرز: "ر
مــحـــفــز إضــافي بــوجــود
اجلــمـــاهــيــر يــتــراجع
الالعـــــــبـــــــون عن
مـــــحـــــاولـــــة
الــتــدخل

في كـرات لن يـحـصــلـوا عـلـيـهـا".
ــــكن أن وأردف: "اجلــــمـــــهــــور 
يؤجج الضغط والتوتر واخلوف
لدى الالعـب لـكنه يـستـطيع بث
احلــيـــويـــة أيـــضـــا خــاصـــة في
ــــدافـــعــــ الــــذين ال يــــريـــدون ا
التـعـرض النـتـهـاكـات لـفـظـية من
اجلماهيـر بسبب عدم التدخل أو

السماح بتسجيل هدف".
وأضــــاف: "اســــتــــبـــــعــــد كل ذلك
وســـيـــؤدي هـــذا إلـى مـــحـــاولـــة
تـــراجـع الالعـــبــ
لــــوهـــلــــة وهـــذا
يـصــنع الــفـارق
بــ قـــراءة أين
تـذهب التـمريرة
وفـــقــــدانــــهـــا أو
الفشل في تدخل

ناجح".

لقـضـائه الـوطني عـادت الـيوم
تـلك األصوات ذاتـها لتـستـعيد
ـــحـــاولـــة الـــنـــيل من دورهـــا 
ــبي ــشــهــد االنـــتــخــابي األو ا

القانوني.

ان مــــروجـي هــــذه االشــــاعــــات
ــهـاجـمـة كــانـوا إنـبــروا أيـضـاً 
الـعمـلـيـة االنتـخـابـية الـسـابـقة
وعـنـدمـا قـال الــقـضـاء الـعـراقي
بي كـلمته وإنـصاع الـبيت األو

لـــكــنـــهـــا ال تـــرقى لـــوصـــفـــهــا
بـــــالـــــتــــكـالت او االتــــفـــــاقــــات
اجلـانبيـة كمـا تروج ذلك بعض
ـكـشـوفـة الـتـوجّـهات الـدوائـر ا
ح حمودي الى بـتغيـات. وأ وا
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ــبــيـة اكــد رئـيس الــلــجــنـة األو
الوطنية الـعراقية رعد حمودي
ان االجــــراءات األنـــتــــخـــابــــيـــة
تـــمـــضي بـــشـــــــــــكل قـــانـــوني
ورصــــــ بــــــعــــــيــــــداً عن أيــــــة
ضـغـوطـات أو تـدخالت مـحـلـيـة

أو خارجية.
وقــــال حــــمــــودي في بــــيـــان ان
الـعـملـيـة جتـري باشـراف جلـنة
قـضـائـيـة سـبـاعيـة إنـبـثـقت عن
مجـلس القضاء االعـلى مضيفاً
"أن كـل االجـراءات االنــتـخــابـيـة
مــــضت عــــلى وفــــــــق قــــانـــون
ـبـية ذي الـرقم 29 الـلـجـنـة األو
لـسـنة  2019والـنـظـام الـداخلي
ــبــيـة ذي الــرقم 1 لـلــجــنــة األو
لسنة 2020. واكد حمودي على
ان احلــــوارات االنــــتـــخــــابــــيـــة
الـدائـرة اآلن هي سيـاق طبـيعي
يـسـبـق أيـة عـمـلــيـة إنـتــخـابـيـة
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ركزية في أجرتْ جلنة احلـكام ا
الـهيـأة الـتطـبيـعـية وعـلى مدار
اضيـة اختبارات الثالثـة ايام ا

اللـيـاقـة الـبدنـيـة لـلـحـكام وذلك
عــــلـى مــــضــــمــــار مالعب وزارة
الــــــشـــــــبــــــاب والـــــــريــــــاضــــــة
وحضر  جانـبا من االختبارات

  رئــيس الــهــيــئــة ــســائــيــة  ا
التـطبـيعـية ايـاد بنـيان وعـضو

التطبيعية الدكتور اسعد الزم.
وشــمـــلتْ االخــتــبـــارات جــمــيع

حكام احملافظات وفقا للتسلسل
ـثبت مـسبـقا حيث اجلـغرافي ا
أجريت االختبـارات بتنظيم عالٍ
مع مــراعــاة إجــراءات الــوقــايــة
الـصحـية . وقـالَ ام سـر جلنة
احلـكام حـازم حسـ ان الهدف
من إجــــراء االخــــتــــبــــارات هـــو
لـتـقـيـيم احلـكـام من الـنـاحـيـت
البـدنـية والـنظـريـة قبل الـدخول
ـــعـــتـــرك مــنـــافـــســـات الــدوري
ــقــبل  إذ وضــعــنـا لــلــمــوسم ا
مــنــهــاجــا ثـابــتــا لـالخــتــبـارات
بــإشـــراف الـــلــجـــنــة وقـــد كــان
االنــطــبــاع لالخــتــبــارات جــيـدا
: أن االخـتــبـارات جــدا. واضــافَ
قسـمت على قـسمـ النـظري و
الـبدنـي وعلى احلـكم ان يجـتاز

ثالث مـــــراحـل من االخـــــتـــــبــــار
الـبدني فـيـما الـنـظري يـتـضمن
أربع مــراحل تـــشــمل اخـــتــبــار
الـلغـة االنكـليـزيـة وقانـون اللـغة
االنـكـلــيـزيـة والــلـغـة الــعـربـيـة
واخـــتــبـــارا يـــشــمـل مــشـــاهــدة
ادت  11 و  12 من فيديوات ا
قـــانــــون الــــتـــحــــكـــيـم الـــدولي.
واوضـحَ: ان احلــــــكــــــام الــــــذين
اجــتــازوا االخـتــبــارات بـنــجـاح
ســيـــكــونــوا مــتـــاحــ لــقــيــادة
مـبـاريات كـأس الـعـراق.واخـتتمَ
حـسـ بـالـقـول: ان االخـتـبارات
مسـتمرة حـسب اجلدول الزمني
ـؤمل ان تــخـتـتم ــثـبت ومن ا ا
ـــقـــبل بـــإجــراء يــوم الـــســـبت ا

. اختبارات احلكام الدولي
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ــسـاهــمـة بــالـتــطـويــر واالرتـقـاء وا
بـالـكـرة الـعـراقـيـة. وأضـاف بـنـيـان:
نــســـعى ألقـــامــة دورات تـــدريــبـــيــة
وورش فــنـيــة لــلـمــدربــ الـشــبـاب
وصـــقل مـــوهــبـــتـــهم الـــتــدريـــبـــيــة

ستقبل. واالستفادة منهم في ا

الشـابة في الـعراق الـتي بدأت تشق
طــريــقــهــا بــالــعــمل ضــمن األنــديــة
ـــــنــــتــــخـــــبــــات ووجــــود دوري وا
وبــطـوالت فــئـات عــمـريــة سـيــمـنح
الـفـرصة لـلمـدربـ الشـبـاب بالـعمل
وتـــقـــد خــبـــراتـــهم الـــتــدريـــبـــيــة
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قـامت اللـجنـة الـفنـية والـتطـوير في
الهيـئة التطـبيعيـة لالحتاد العراقي
لــكــرة الــقــدم حــفل خــتــام لــتــوزيع
الـــشــهـــادات الــتـــدريــبـــيــة (c)عــلى
ـشاركـ في الـدورة التي ـدرب ا ا
أقــــيــــمـت لــــلــــفــــتـــــرة من األول إلى
ـاضي اخلـامس عــشــر من شــبــاط ا
شاركة  24 مدرباً في الدورة التي
حــاضـر فــيـهــا احملــاضـر اآلســيـوي
الــدكــتــور أســعــد الزم . وشــارك في
تـسـلـيم الـشـهـادات الـتـدريبـيـة عـلى
ــــدربـــ كل من رئــــيس الـــهـــيـــأة ا
التطبيعـية اياد بنيان ونائب رئيس
الـلـجـنـة الــفـنـيـة والـتـطـويـر  داود
الــعـزاوي  ومــديــر قـسـم الـتــعــلـيم
والــتــطــويــر في الــلـجــنــة الــدكــتـور
وســام  جنـــيب صــلـــيــوه وعــضــو
الــلـجـنـة  رافــد سـالم. وأكـد رئـيس
الـهيأة الـتطـبيـعية أيـاد بنـيان بأنه
واهب الـتدريبية يوجد الكـثير من ا

ـنـتـخب احلـالي عـلى عـنـاصـر ا
عـادلة وخـاصة وأن كـسر تـلك ا
الــعــراق يــعـــتــلي حــالــيــاً قــمــة
مــجـــمــوعــتـه في الــتــصـــفــيــات

ؤهلة للمونديال. ا
ويعد علي عدنان أحد أجنح من
أجنـــبت الـــكــرة الـــعــراقـــيــة في
اآلونـة األخــيـرة عــلى الـصــعـيـد
الـــدولـي بـــعــــد أن أصـــبح أول
العب عراقي يـشارك في الدوري
اإليطـالي عندما تـعاقد مع نادي

أودينيزي في عام .2015
وجنـح الــظــهــيــر األيــســر الـذي
يتمـيز أداؤه بالنزعـة الهجومية
في الــوصــول إلى آفـاق جــديـدة
في مــسـيــرته الــكــرويـة بــعــدمـا
انتقل في  2019للعب مع فريق
فـانــكـوفـر وايـتـكــابس الـكـنـدي
ليـصـبح بـذلك أول العب عـراقي
يــشــارك فـي الــدوري األمــريــكي

لكرة القدم.

الـعـالم يـقـطـر  2022مـؤكـداً ان
الـعـالم عــلى مـوعـد مـع نـسـخـة

ونديال. استثنائية من ا
وكــــــشف عــــــدنـــــان فـي حـــــوار
صـحــفي  أن مــهــمــة مــنــتـخب
أســـــود الــــــرافـــــدين
ـونديال بالـتأهل 
قــــــطـــــر 2022
لــــــــــيــــــــــسـت
بـالـسـهـلة في
ظل الــغــيــاب
الــطـــويل عن
ـشـاركـة في ا
بـــــــطـــــــوالت
كــأس الـعـالم
مـــــــــــــنـــــــــــــذ
مــــونــــديــــال
ـكـسيك في ا
عــام ?1986
إال أنـه أكـــــــــد
ثــــقـــتـه في قـــدرة
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ــــنــــتــــخب أشــــاد جنـم ا
الوطني بـكرة القدم علي
عــدنـــان بــاالســتــعــدادات
اجلـــاريــة الســتـــضــافــة
بــــطــــولــــة كـــأس
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ابـراهــيــمــوفــيــتش

توزيع شهادات سي في احتاد الكرة

U—…∫ فريق ليفربول يتعرض الى خسارة قاسية في الدوري االنكليزي  š
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الدولي البـلجيكي  29عاما
عـن إنـــكــــلــــتـــرا: "يــــجب أن
يـــكــــونـــوا مـــتــــحـــمـــســـ
لــلـغـايــة....إنه فـريق شـاب
يـــتــــمـــتع بـــإمــــكـــانـــيـــات
كـبـيـرة."ولم تـفـز إجنـلـترا
بـأي لــقب كــبــيــر في كـرة
الـقـدم مـنـذ الـفـوز بـكـأس
الــــعــــالم  1966لــــكن دي
بـــروين الـــذي اخـــتـــيـــر
ـــاضي أفـــضل ـــوسم ا ا
العـب مـن قـــــــبـل احتـــــــاد
العـــــــبـي كــــــــرة الـــــــقـــــــدم
احملـتـرفـ قـال: "يـجب أن
يــهــدفــوا لــلــفــوز بــبــطــولـة
قبلة. أوروبا وكأس العالم ا
أعتقد أن لديهم فرصة لتحقيق

هذا". 
وأضـاف: "هـنـاك دائمـا الـكـثـير
من الفرق التي ترغب في الفوز
بــهــا لــكن أعــتــقــد أن الــفــريق
ـــا لــــديه من (اإلجنــــلـــيــــزي) 
العـبـ في أنـديـة كـبرى يـجب
أن يـــفــــعـــلـــوا هـــذا (الـــفـــوز
بـالـبـطـوالت)."واتـفق مـدرب
بلـجـيكـا روبرتـو مارتـينـيز

ـدير الفـني لريـال مدريد { مدريد- وكـاالت : يواجه زين الـدين زيدان ا
ن بسـبب إصابة داني كارفـاخال وألفارو أزمة على مسـتوى الظهـير األ
ـؤشرات تـؤكـد أن ناتـشو أودريوزوال.ووفـقًـا لصـحـيفـة "مـاركا" فـإن كل ا
ن بشكل استثنائي أمـام ليفانتي سيشارك الذي شغل مركز الظهيـر األ
مـجـددًا أمــام قـادش  الـيــوم الـسـبت. وأشــارت إلى أن ديـديــيه ديـشـامب
مدرب منتخب فـرنسا قدم حـلًا آخر لزيدان بـعد أن دفع بفيـرالند ميندي
ن خالل الـتـوقـف الـدولي األخـيـر. وجنح مـيـنـدي في أداء هـذا كـظـهـيـر أ
الــدور بـشــكـل رائع مع فــرنــسـا كــمــا أنه صــنع هــدفًــا لــزمــيــله أنــطـوان
جريـزمان. وقـالت الصـحـيفـة إن زيدان سـبق أن راهن عـلى ميـندي أيـضًا
ــاضي ضـد آيــبـار. وأضـافت أن ـوسم ا ــرة وحـيــدة في ا ن  كـظـهــيـر أ
مارسيـلو سـيبـدأ أمام قادش كـظهـير أيسـر بيـنمـا سيحـصل ميـندي على
ن في انطالق دور اجملموعات راحة ليمنح زيدان حل مشكلة الظهير األ

بدوري أبطال أوروبا ثم موقعة الكالسيكو أمام برشلونة.

{ لـنــدن- وكــاالت: قــال مـيــكــيل أرتــيـتــا مــدرب آرسـنــال إن أنــديـة
يرليج ملزمة بحماية نظيرتها التي تنافس في الدرجات األدنى البر
في كـرة الــقـدم اإلنـكــلـيــزيـة. وذلك بــعـد يـوم مـن رفض أنـديـة دوري
األضـواء خـطـة اقـتـرحـهـا لـيـفـربــول ومـانـشـسـتـر يـونـايـتـد لـلـقـيـام

سابقة. بتغييرات جذرية إلعادة هيكلة ا
الي لـ 72ناديا بالدرجات األدنى  ووعدت اخلطة بزيادة الدعم ا
كما تضمنت منح حقوق تـصويت خاصة ألندية القمة في الدوري

سابقة من  20 إلى 18. متاز وتقليص عدد أندية ا ا
ونـالت اخلـطـة مـسـانـدة ريك بـاري رئـيس احتـاد األنـديـة احملـتـرفـة

حيث تـشمل تقـد حزمـة مسـاعدات فـورية لهـذه األنديـة بقـيمة 250
ـواجـهــة تـداعـيـات مـلـيـون جــنـيه إسـتــرلـيـني (322. 80مـلـيــون دوالر) 
مـتاز أزمةكـورونا لـكن بعـد اجتـمـاع أمس األربعـاء لكل أنـدية الـدوري ا

الـ ?20قوبلت اخلطة بالرفض.
ومن جانـبه قال أرتـيتـا إن بـغض النـظر عن تـفاصـيل اخلـطة يـتعـ على

األندية الكبرى حماية أندية الدرجات األدنى.
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مــا ســيـــحــدث.لــكـن في الــوقت
احلالي لم يحدث شيء. و أعلن
االحتاد البيروفي للكرة االثن
عن اســــتــــبــــعـــاد العــــبَــــ من
ـنتخب بـعد ثبـوث إصابتـهما ا
بـــفـــايـــروس كـــورونـــاعـــشـــيـــة
مـواجـهة مع الـبـرازيل في إطار

تصفيات مونديال 2022 .
 «—U³²š« ZzU²½

وقال االحتاد في بـيان إنه "بعد
تلـقي نتائج اخـتبارات بي سي
آر الــــتـي أجــــريت صــــبــــاحــــاً
) يـــــعـــــلـن االحتــــاد (االثـــــنــــ
البيروفي لكرة القدم والالعبان
راؤول رويديـاز وأليكس فـاليرا
بشكل مشترك استبعادهما من

مباراة بيرو والبرازيل".
 وأشـــار الـــبـــيـــان أن "احلـــالـــة
الـصـحـيـة لـالعـبَـ ال تـتـضـمن
كن أن تضر أعراضاً خطيرة" 
بصحـة اآلخرين.وكان مقرراً أن
يــبـدأ رويــديـاز أســاســيـاً خالل
مالقــاة "الـسـيــلـيـســاو" بـقـيـادة
نـيمـار في اجلـولـة الثـانـية من
التصفيات االمـريكية اجلنوبية

ؤهلة لكأس العالم 2022.  ا

- وكـاالت: امـتدح هـانـز فلـيك مـدرب بـايرن مـيـونخ الـشجـاعـة التي { برلـ
ظـهر بـهـا فـريق دورين خالل مـواجـهـة الـفـريق الـبـافـاري والـتي انـتـهت بـفوز
ـانــيــا. وأبــرزت شـبــكــة ســكـاي األخــيـر 0-3 في الــدور األول من كــأس أ
ـانيا تـصريحـات فلـيك الذي قال: دورين قـام بعمل جـيد جدًا سبورت أ
ولقد أظـهروا ما يـريدونه هنـا وحتلـوا بالشـجاعة ولـست متفـاجئًا من
باراة ظهور  5 وجوه جديدة في ستوى الذي ظهروا به. وشهدت ا ا
ـاني بالوافدين اجلدد على درب األ التشكيلـة األساسية إذ دفع ا
ـهـاجم الـكامـيـروني إيـريك تشـوبـو موتـيـنج الـذي سجل رأسهم ا
كـنهم ثنـائيـة في ظـهوره األول. وعن ذلك قـال: "لقـد أظـهروا مـا 
ـشاركة  3من فعله كـما أن الهـدف األول كان رائعًـا حيث جاء 

الوافدين اجلدد لذا ال يسعني إال أن أثني على ما قدموه".

{ رومـا- وكـاالت :كشف تـقريـر صحـفي إيطـالي أن النـرويجـي إيرلـينج هـاالند جنم بـوروسيـا دورتمـوند كـان على
اضي. وسم ا أعتاب االنتقال إلى صفوف يوفنتوس خالل ا

ـا جـعل مـعـظـم األنـدية ـاضي مع ريـد بـول سـالـزبـورج في دوري أبـطـال أوروبـا  ـوسم ا وتـألق هـاالنـد بـشـدة في ا
يركـاتو الـشتوي نـظير  20مـليون الكبـرى تسـعى لضمه إال أن الـشاب الـنرويجي اخـتار الـتوقيع مع دورتـمونـد في ا

يورو.
ـوقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي فإن يوفنتـوس كان قريبًا من حسم صفقة هاالند لكن األخير رفض التوقيع ووفقًا 

في اللحظات األخيرة.
باريات. شاركة باستمرار في ا انيا ألنه سيحظى مع دورتموند بفرصة ا وأشار إلى أن هاالند فضل االنتقال إلى أ
ولم يكن هاالنـد سيحظى بنفس األمر في يـوفنتوس الذي يضم النـجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو في خط هجومه

إلى جانب األرجنتيني باولو ديباال.

كثـيـرا بـالـطـريـقـة الـتي عـامـلوني
بــهــا فـالــواحــد مــنــا يــنـبــغي أن
يــــتـــقــــبل األمــــر عـــنــــدمــــا تـــأتي
الـنهـاية".والـتحق سـواريز بـفريق
بـــرشــــلـــونــــة في عـــام  2014من
لـيـفـربـول بـعـقـد قيـمه  74مـلـيون
جـنـيه اسـترلـيـني وأصـبح ثـالـثا

دي بروين في احد مبارات الدوري االنكليزي 
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أكــد كـــيــفـــ دي بــروين العب
كـرة القـدم الـبلـجيـكي احملـترف
في الـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي أنه
مــســتــعــد لـتــجــديــد عــقــده مع
مانـشسـترسـيتي وشـدد على
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مع مــا قـــاله دي بـــروين وأكــد
عـلى أن مـدرب إجنلـتـرا غاريث
ســاوثـــغــيت لـــديه فــريق رائع
حتت تـصـرفه.وقال مـارتـيـنـيز
الـــــــذي درب مـن قــــــــبـل فـــــــرق
سـوانــزي وويـغــان وإيـفــرتـون
اإلجنليزيـة: "إن العبي إجنلترا
جـــيـــدون بـــشـــكـل فـــردي مـــثل
أفـضل الالعـبـ في كـرة الـقدم
ية إنها مـسألة وقت فقط العـا
حـــتى يـــحـــصـــلــوا عـــلـى هــذه
الــكــأس أو يــفــوزوا بــبــطــولــة

كبرى". 
«d²KJ½«  «œ«bF²Ý«

ـصـنـفة واسـتـعـدت إنـكـلـتـرا ا
الـرابـعة عـلى مـسـتـوى الـعالم
ــبــاراة األحـد أمــام بــلــجــيــكـا
بـالـفــوز في مـبــاراة وديـة عـلى
ويلـز بـنتـيـجة  0-3عـلى مـلعب
ـــــبـــــلي يـــــوم اخلـــــمـــــيس. و
وتغـلبت بـلجـيكـا التي تـتصدر
تصـنيف الـفيـفا عـلى إجنلـترا
مـرتــ في كـأس الــعـالم 2018
لـكنـها ستـخوض مـباراة األحد
ـهـاجــمـ الـرئـيـسـيـ بـدون ا
دريس مــــــيــــــرتــــــنــــــز وإيــــــدن

لويس سواريز
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زين الدين زيدان 

هــازارد.وكــشف دي بــروين أنه
على استعداد لتجديد عقده مع
مانشـستـر سيـتي لكـنه قال إنه
لم يــتم إجــراء أي مــنــاقــشــات.
انـضم دي بـروين إلى الـسـيـتي
قـادمـا من فـولـفـسـبـورغ مـقـابل
 55مليون جنيه إسترليني في
آب  2015وأمــــامـه ســـــنـــــتــــان
ونـصف لـتـجــديـد الـعـقـد.كـانت
هـــنـــاك تــــكـــهـــنـــات في اآلونـــة
األخـــــيــــرة في وســـــائل اإلعالم
دة عام مع بشأن عقـد جديد 

الفريق. 
فـــاز دي بـــروين مع الـــســـيـــتي
بلقب الدوري اإلنـكليزي مرت

وأربــعـــة كـــؤوس إجنـــلـــيـــزيــة
وكأس االحتاد اإلجنليزي.وقال
"لـم أحتــــدث مـــــرة واحــــدة إلى
ـاذا يـقول النـادي لـذا ال أعرف 
الــنــاس أنــني وافــقـت بـالــفــعل

على شيء ما". 
وأضاف: "أخـبـر اجلمـيع دائـما
أنــني سـعــيـد حــقـا في الــنـادي
وأشـعـر بالـراحـة لذلك إذا أراد
مسؤولو الـنادي التحدث معي
فـأنـا مـنـفـتح عـلى ذلك وسـنرى

في قائمة أكبر الهداف في تاريخ
الــــفـــريق اإلســــبـــاني الــــعـــمالق
مـــســـجال  198هــــدفـــا. وفـــاز مع
الـفـريق بـالـدوري اإلسـبـاني أربع
مـرات وبـالـكـأس أربع مـرات كـما
فــاز بـــدوري أبــطـــال أوروبــــا في
ـــوسم عـــام 2015. وســـجـل في ا
2019- 2020أضعف حصيلة له
وهي  21 هـدفـا لــعـدم مـشـاركـته
في مـباريات الـفريق الـتحضـيرية
ـوسم. وغادر الـفريق قـبل بدايـة ا
قــــبـل عــــام واحــــد من انــــتــــهــــاء
عقده.وأضاف سواريز: "الكثيرون
ال يـعـرفـون مـا حـدث ولكـن أسوأ
مــا في ذلك أن "تـــذهب لــلــتــدريب
فـيـرسـلـونك إلى مـجـمـوعـة أخرى
من الالعب غيـر مجموعتك ألنك
باريات شاركـة في ا نـوع من ا
الـتدريبـية"."الحـظت زوجتي أنني
لم أكن سـعـيـدا وأرادت أن تراني
مـبــتــسـمــا مــرة أخـرى وعــنــدمـا
جـاءت فـرصـة أتـلـتـيـكـو مدريـد لم

أن مــنـتــخب إجنــلـتــرا مـرشح
لـلـفـوز بـبـطـولـة أوروبـا الـعام
ــــــقـــــــبل وكــــــأس الـــــــعــــــالم ا
نتظر أن يشارك 2022.ومن ا
دي بـــــــرويـن العب خـط وسط
مانـشسـتر سيـتي اإلجنـليزي
مع مـنـتـخب بــلـجـيـكـا ضـد
إجنـلتـرا في بطـولة دوري
األ األوروبـــــيــــــة عـــــلى
ــبـــلي الـــيــوم مـــلــعـب و
ـنـتـخـبـان األحـد.وحــقق ا
نـتــائج جـيــدة في بــطـولـة
ــاضـيـة في كــأس الـعـالم ا
روسيا قبل عام ووصال
إلــى نــــــــــــــــــــصــف
الـنــهـائي.
وقـــــال

لكنه ضروري في ضوء استمرار
حـالـة عـدم الـيـقـ الـنـاجـمـة عن
جـــائــــحـــة فــــايـــروس كــــورونـــا
ـــتــــفــــشــــيـــة ـــســــتــــجــــد ا ا
قرر أن ـيا".وكـان من ا عا
تـقـام الـنـسـخـة األولى
مـن الــــــــســــــــبــــــــاق
الــــفــــيـــتــــنــــامي في
اخلــــــــــــــــــــامــس مـن
نيسـان/أبريل كثالث
ــوسم بــعــد جــوالت ا
جـــائــزتـي أســتـــرالـــيــا

والـــبـــحــــرين لـــكـن تـــفـــشي
فـايــروس كـورونــا فـرض نــفـسه
وتسبب بإرجاء انطالق البطولة
حتى اخلـامس من تموز/يـوليو
نـظمـ الى إلغاء مع اضـطرار ا

{ هــانــوي - ا ف ب:  سـيــكـون
عــلى حـلــبــة هــانـوي االنــتــظـار
ــقــبل لـــتــســجل حـــتى الــعـــام ا
بــدايــتـــهــا في بــطـــولــة الــعــالم
لـلفـورمـوال واحـد وذلك بـعد أن
ـنـظـمـون اجلـمـعـة إلـغاء أعـلن ا
جـائــزة فـيــتــنـام الــكـبــرى الـتي
كـانت مقـررة أصال في اخلامس
مـن نــيــسـان بــحــسـب روزنــامـة
 2020 قـــبل أن تـــؤجل بـــســـبب
تــــفـــــشي فــــايـــــروس كــــورونــــا

ستجد.  ا
وقـال منـظـمو الـسبـاق في بـيان
ـناقـشات ب "بعـد العـديد من ا

االحتاد الدولي للسيارات (فيا)
بطـولة الـعالم لـلفـورموال واحد
احلكـومة الـشـعبـية في هـانوي

{ بـــرلــ - ا ف ب: يـــســتــهل
اني حـمـلة بـايرن مـيـونـيخ األ
الــــدفــــاع عن لــــقــــبه في دوري
أبـطال أوروبـا لكـرة القـدم ضد
أتلتيكو مدريد اإلسباني خلف
أبـواب موصـدة بـعـدمـا مددت
الــسـلــطـات احملــلـيــة اجلـمــعـة
قـــــــــرار مـــــــــنـع احلـــــــــضــــــــور
اجلـمـاهيـري حتى  25تـشرين
األول/أكــــتــــوبــــر عـــلـى أقـــرب

تقدير.
ويـحـل أتـلـتــيـكــو ضـيــفـا عـلى
الـــعــــمالق الـــبـــافـــاري في 21
احلـــالي ضـــمـن مـــنـــافـــســات
اجلـــولــــة االفــــتـــتــــاحــــيـــة من
اجملـــــــمــــــوعـــــــة األولـى أمــــــام
مــدرجـــات فـــارغــة فـي مــلـــعب
"ألــيـانـز أريــنـا".وسـيــؤثـر هـذا
الـقرار عـلى مـباراة بـايرن ضد
دويريـن من الدرجـة اخلـامـسة
ـقبـل في منـافسات اخلـميس ا
ــانــيــا ومـبــاراتـه ضـد كــأس أ

أيــنــتــراخت فــرانــكــفــورت في
الـ"بوندسـليغا" في  24الشهر
احلـــالي.ومع ارتـــفـــاع حــاالت
اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا
ـانــيـا اتــخـذ ــسـتــجـد فـي أ ا
عمدة ميونيخ ديتر رايتر قرار
تـــــمـــــديـــــد مـــــنع احلـــــضـــــور

دينة. اجلماهيري في ا
ســـمــحت بـــعض الـــســلـــطــات
ــانــيـة احملــلــيــة لــلـواليــات األ
العب هذا بأعـداد قـليـلـة في ا
ـوسم إال أن مـدينـة ميـونيخ ا
الــواقـعـة في واليـة بـافـاريـا لم

تمنح بعد الضوء األخضر.
وينص الـبـروتوكـول الـصحي
عـــلى ضــرورة أن يـــكــون عــدد
صاب أقل من  35 لكل مئة ا
ألف نــسـمـة من أجل الـسـمـاح
العب بعودة اجلماهير إلى ا
إال أن الــرقم ارتـفع من 36,45
إلى  42,4 في مـــــــيـــــــونـــــــيخ

اجلمعة.
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{ مــدريـد - ا ف ب:  قـال لـويس
سواريز إن الطريقة التي عاملته
بـها إدارة فـريق برشلـونة جـعلته
يــبـــكي قــبل انـــتــقــالـه إلى فــريق
أتـــلــتـــيــكـــو مــدريـــد.وأنــهى جنم
مـنــتــخب أوروغـواي فــتـرة ســتـة
أعــوام فـي فــريق بــرشـــلــونــة في

ـاضي وكشف سبـتـمـبر/أيـلـول ا
أنـه مـنـع من الــتـدرب مـع الـفــريق
األول قــــبـل إتــــمـــــام عـــــمــــلـــــيــــة
االنـتـقـال.وقــال الالعب الـبـالغ من
الــعــمـر  33عــامــا: "كــانـت أيــامـا
صـعـبــة مـررت بـهـا بــكـيت فـيـهـا
بسـبب ما تعرضت له. فـقد تأثرت

أتــردد حلــظــة واحــدة".وعــبــر
جنم برشلونـة ليونيل ميسي
عن تــــضــــامـــنـه مع زمــــيـــله
الـسـابق وكـتب عـلى مـواقع
التـواصل االجـتـمـاعي يـقول

عن سواريز: "لقد طردوه".
 وقـــال ســـواريـــز عن لـــفـــتــة
سـاندة مـيـسي: "لم أتفـاجـأ 
مــيــسي الــعـلــنــيـة لـي ألنـني
أعـرفه جـيــدا فـهـو يــعـرف مـا
عـــانـــيــته والـــشـــعــور بـــأنــني
مـــطـــرود ومــدى تـــأثــــــــيــر ذلك
عــلي. ".وأضــــــــــاف: "الــطــريــقــة
الـــتي عــــامـــلـــوني بـــهــــا لم تـــكن
ســــــويــة ولـيــو يـعــرف كـيف

تــــأثــــرت وعــــائـــلــــتي
بذلك".

الــعــديـد من الــسـبــاقـات وإقــامـة
سـبــاقـ مــتـتــالــيـ عــلى نـفس
احلـــلـــبـــة           (ســبـــيـــلـــبــرغ
الــنــمــســويــة وســـيــلــفــرســتــون
الــــبــــريــــطــــانـــــــــــيـــة
وصــــــــــخـــــــــيـــــــــر

الــبـــحــريــنــيــة) أو
حتى إقـامة ثالثة
ســـبـــــــــــاقـــات
فـي بــــــــلـــــــــد
واحـــــــــــــــــد

إيطاليا.

واحــد. يــأتي هــذا الــقــرار بــعــد
الـتـأجـيل األولي الـذي أتـخـذ في
آذار من هذا العام".وتابع البيان
"لــقـد كـان قــرارا صـعـبـا لــلـغـايـة

االحتـاد الـفـيـتـنـامي لـلـسـيارات
وشــركــة فــيــتــنــام غــرانــد بــري
يؤسفنا اإلعالن عن إلغاء جائزة
فيتـنام الكبرى  2020 للفورموال
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{ دكار - ا ف ب:  أعلن االحتـاد السـنغـالي لكـرة القدم
ــبـاراة الــدولـيـة الــوديـة الـتـي كـانت مـقــررة الـيـوم إلـغـاء ا
ـوريــتـاني بــسـبب الـثالثــاء بـ مــنــتـخب بالده وضــيـفـه ا
ثمـاني حاالت إيـجابـية بـفيـروس كورونـا في صفـوف وفد

ضيوفه. 
وقال االحتـاد السـنغـالي في بيـان إن "االحتاد الـسنـغالي
ـبــاراة الـوديــة الـدولـيــة الـتي يـؤســفه االعالن عن إلـغــاء ا
كانت مـقررة ب الـسنـغال ومـوريتـانيـا اليوم  13 تشرين

األولفي تييس (غرب) بعد الـتشاور ب الطرف واالحتاد
اإلفريقي للعبة". 

وأوضح "عــقب اخــتـبــارات كــورونـا فــقــا لــلـبــروتــوكـوالت
الصحـية لالحتـادين الدولي (فيـفا) واإلفـريقي (كاف) 
لألسف اكـتـشــاف ثـمـانـيــة حـاالت إيـجـابــيـة ألعـضـاء في
ـوريــتـاني لــكـرة الــقـدم" مـعــربـا عن "تــضـامـنه االحتـاد ا
ـوريـتـاني ومـتـمنـيـا "الـشـفـاء الـعاجل التـام" مع االحتـاد ا

." للمصاب

جانب من سباق الفورمال واحد
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بعـد سـلـسـلـة األرهاصـات والـتـسـابق الـسيـاسي احملـمـوم عـلى مـسـتوى
الــعـالـم وخـاصــة في اوروبـا وآســيـا ومــحـاوالت الــتــمـدد اجلــغـرافي في
ية االولى والـتي كانت اولى نـتائـجها افريـقيـا وآسيـا نشبت احلـرب العـا
انهـيار الـدولة الـعثـمانيـة  وما تـرتب على هـذه النـتائج من تـفكـيك الدولة
العـثمانية و تقسيم مناطق نفوذها الى مستعمرات و انتدابات جديدة في
الشـرق االوسط  وكان من ب هذه النتائج تشـكيل الدولة العراقية التي
بدأت حتـديـاتهـا بالـنهـوض وسط جـغرافـية زاخـرة بـدول ناشـئة ومـطامع

الحدود لها لتخطو هذه الدولة اولى اخلطوات في بناء مؤسساتها 
و نهـضتهـا االقتصـادية الصنـاعية والـزراعية واكـتساب مـكانتـها الالئقة
ب الـدول  لتنتهي سريعاً كل هذه اخلطوات التي أسست دولة مستقرة
ـغـامــرات و احلـروب الـعـبـثـيــة واحلـصـار االقـتـصـادي و مــرفـهـة جـراء ا

وصوالً الى تغيير النظام العراقي عام 2003.
بـعـد عـام 2003 ظــهـرت رؤى مـخـتـلـفــة لـكـيـفـيـة ادارة الــدولـة الـعـراقـيـة

ة  اجلديدة و هل ينبغي على هذه الدولة ان تبقى بذات الفلسفة القد
ـؤسـسـاتي ?! ام ال بـد من التـغـيـيـر اجلـذري لفـلـسـفـة الـدولة والسـيـاق ا
ـتـغـيـرات الدولـيـة كـانت االرجـحيـة تـشـير الى ـا يتالئم و ا العـراقـيـة و
ــفــاهــيم جــديــدة تــتــضــمن بــنــاء نــظــام ســيــاسي ضـــرورة بــنــاء دولــة 
ـفـتـوح ونـظام ـوقراطـي ال جدال فـيه وضـرورة الـتـحـول الى الـسوق ا د
ـواطـنة األدارة الالمـركزيـة وفي مـخـتـلف مرافق الـدولـة وتـكريس دولـة ا

واطن. وضمان حقوق ا
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ـا ورد ان مـا  تـبنـيه فـي اعادة انـشـاء الـدولـة الـعـراقـيـة بـعد 2003 
نطـقة تكون امام ظهور دولة مستقرة اعاله يعـني اذا  تطبيقه فعليا فا
ا يعـني دولة في جغرافـية غارقة في وقراطـية ودولة مواطـنة  مرفـهة د
مشـاكل تعـريـفيـة النظـمتـهـا السـياسـية واالداريـة ويعـني بـتعـبيـر اخر ان
العـراق سيكـون غير مالئم جلـغرافيـته . بتعـبير ادق ان مـاسوف يحصل
ــنــطــقــة اذا مــا جنــحت ــرر الى دول اخــرى في ا في الــعـــراق ســوف 

عطيات واالسس احلديثة . االرادة الدولية بانشاء دولة وفق ا
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الـذي حصل عدم رغبة بعض االرادات االقليمية و الدولية ان يكون هناك
ـية لتأثـير ذلك عاجالً ام اجـالً عليهم في قـاييس حديـثة عا عراق جـديد
شروع و فكان ما كان من الـعمل ضد هذا ا ضرورة اخلـضوع للتغيـير 

حتويل العراق الى دولة تعاني من مشاكل متعددة 
ا جعل من النظـام العراقي الناشىء مشغوالً و مـركبة في ذات الوقت 
ـشـاكل والتـي انتـجت تـعـقيـدات اضـافيـة اغـرقت الـبالد في امور بـهذه ا
شاكل و كانـت غير موجودة سابقـاً  ويبدو للمتـابع لالحداث ان انتاج ا
ادخـال العراق الـيهـا كانت ضمن فـترات زمـنية مـدروسة ومـقصودة اي
ان لكل مـشكـلة فـترة مـعيـنة من الـتوقـيت تسـتمـر لتـنتـهي لتـظهـر مشـكلة

اخرى وهكذا .
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لتـقـويض اي دولـة يـجب معـرفـة مـرتكـزات تـلك الـدولـة و بعـد ذلك الـقـيام
ـرتـكـزات بـشـتـى الـطـرق و مـخـتـلف الـوسـائل  و مع بــإسـتـهـداف تـلك ا
ـرتـكـزات ـرتـكـزات تـنـهـار الـدولـة  واالسـوأ حـ تـنـهـار ا انـهـيــار تـلك ا
ـا يــعــني اســتـمــرار عـدم جـزئــيــاً لـتــؤدي الى انــهـيــار جــزئي لــلـدولــة 
االســتـقـرار في تــلك الـدولـة لــسـنـوات و ســنـوات عـلى امـل بـنـاء االجـزاء
نـظور مختلف عن نـهارة وهذا مستـحيل حيث ان اعادة البـناء يكون  ا
ـا يـؤشـر استـحـالة الـتـرقيع  ولـتـبـقى الدولـة غـارقة في ـنـهار  اجلزء ا
توالية في حسابات رياضية ذات متغيرات تتالية و ا دوامة االنـهيارات ا

متعددة .
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ـة الـعــراق كـدولـة لـديه مــرتـكـزات عـديـدة اتــيـة من خالل مـتـبــنـيـات قـد
نوال وحضـور ثابت سحيق للـشعب العراقي في جغرافـيته وعلى هذا ا
رتكزات الرئيسة للبالد هي ( األمان التعددة االثنية  االقتصاد  فان ا
فئـة الشـباب ) بـالتـالي فان الـدولة العـراقيـة منـذ تشـكيـلتـها تـعتـمد على
ومتها و اسـتمرار تفوقها  و اذا ارادت أية ارادة رتكزات في د هـذه ا

رتكزات . البدء بنخر الدولة العراقية فالبد ان تقوم بهدم هذه ا
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كان لدى االطراف التي ارادت السوء بالبالد احتماالن لهدمه وهما:
ـتــوازي لـلـمــرتـكـزات .اي ان تــبـدا عـمــلـيـة - االحــتـمـال االول : الــهـدم ا
تـقويض االمن واثـارة الـطـائفـيـة وخـلق العـجـز االقـتصـادي وأسـتـهداف
ا سيخلق جوا غير قابل الفـئة الشبابية جميعها معا وبصورة متوازية 
الســتـمـرار الـعـراق كــدولـة و تـنـهــار في غـضـون سـنــوات قـلـيـلـة  اال ان
ـا له من اصــحــاب اخلـطط و االرادات الــدولـيــة تــركـوا هــذا االحـتــمــال 
ا عواقـب سوف تـمـتـد الى الـدول االقـلـيـمـيـة األخـرى بـصـورة حـتـمـيـة 
نـطقة من جديد او ماسمي سيـقود الى إمكانية إعـادة تأسيس خارطة ا
ـصـالح بــخـارطـة حـدود الــدم  وعـلـيه  تـخــطي هـذا االحـتــمـال الجل ا

االقليمية فحسب. وليس الجل العراق. 
تتـالي للمرتـكزات أي باستالم تـوالي او ا - االحتـمال الثـاني : الهدم ا
ـرتكـز مع والـعمل عـلى تسـريع انهيـاره بصـورة كليـة او بصورة ملف 
ا يـبقي العراق اقرب الـى الكليـة ليتم التـحول الى ملف اخـر و هكذا  
رتكزات  شاكل وانـهيار ا كخـارطة موحدة ولكن مـذابة داخليا بـسبب ا
فــكـان الــقـرار الــبـدء بــتـقــويض مـرتــكــز األمن واألمـان من خالل انــشـاء
منـظمات ارهابية كـانت تقتل العراقـي بصورة رئيسـية حتت مسميات و
ـلف االمني ادعاءات وهـمـية وزائـفة لـتـنتـقل الى ملف الـطـائفـية لـتـزيد ا

لف واحد   تعقيدا كون األمن والطائفية يتداخالن ويتشابكات 
وبـعـد ان انـهك الـعـراق امـنـيـا وطـائـفـيـا جـاء الـدور لـلـمـلف االقـتـصادي
ـزروعات و احملاصـيل و انهيـار اسعار الـنفط والتي والـذي شمل حرق ا
ـوازنة الريعـية للبالد توثـر على العـراق اكثر من اية دولـة اخرى بسبب ا
لـفات التي  توظـيفها لـذات األغراض واألهداف آنفة فـكان من أخطر ا
الـذكــر وأخـيـرا أضـيـفت الـيـهـا جـائــحـة كـورونـا  والـتي ضـربت مـعـظم
القـطـاعـات احلـيـويـة بـالصـمـيم وشـلت حـركـة الـسـوق واألفـراد عـلى حد
لـفات أما قطاع خاطـرها وتداعيـاتها على مـعظم ا سواء. والـتي فاقت 
لـفـات والـذي يبـحث عن االسـتـقرار الشـبـاب فـقد دفـع الثـمن عـبـر كل ا
وعن دولـة صـحـية ذات اعـتـبـار دولي وعن فـرص عـمل لـتـحـقـيق الذات.
والـذي يتـضح جـليـا من خالل مـقارنـة وضع الـعراق مـع بلـدان مـستـقرة
ا هو متوفر داخل العراق. لها حظوظ اقل وامكانات متواضعة قياسا 
ـــرتـــكـــزات و عـــلى هــــذا االســـاس جنـــحـت تـــلك االرادات في ضــــرب ا
االساسـية للعراق وفقدانه لإلستقرار وأن لم يكن اجلميع على مستوى
ـسـؤولــيـة فـأن حـالى الـفـوضى والـتـخـبط والـتـراجع سـتـطـول لـسـنـوات ا
ا يجعل من العـراق دولة مقوضة كلـيا ويسمح بالـتالي بتمرير وعقـود 
ـشـاريع الـهـادفـة لـلـقـضــاء عـلى مـاتـبـقى من أمل إلسـتـعـادة ـزيــد من ا ا

العراق لعافيته.
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في الـوقت الذي ال توجـد هنـاك حلول سـحرية فـضال على عـدم توفر من
عـاصر إال أن هذا ال يـعني عدم وجود ـتلك عصـا موسى في زمانـنا ا
ـكنـة التـطبيق و لـكن ال بد من ان تـكون احلـلول عـلى نوع أية حـلول 

هما:
- احلل اآلني : والـذي يتمـحور حول حـضور اجلميـع الى مائدة واحدة
وتـأجيل جـمـيع اخلالفات واإلخـتالفـات الى وقت الحق ان كان نـسـيانـها
ـتضـادات كسـاحـة انتـخابـية  والـعمل مع مسـتحـيـلًا وعـدم استـخدام ا

الدولة لغرض جتاوز االزمات االجتماعية .
نطقة فهذا - احلل االستـراتيجي : ويتمحور حول الريادة الـعراقية في ا
قدر الـعراق وعلـيه يتم محـاربة العراق  لـذا العمل عـلى اي منظـور يعيد
لـلــعـراق ريـادته لــلـمـنــطـقـة دون االلــتـفـات الى مــا سـبق من انــتـكـاسـات
ومــأسـي ومــؤامــرات فــالـــعــراق قــادر عـــلى حتــويل كـل هــذا الى إجنــاز

لصاحله شريطة جناحه في حتقيق احلل اآلني.
{ عضو اجمللس اإلستشاري العراقي
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اربيل

أســعــار الـســلع واخلــدمــات. وعــلـيه
اقتصادية فالبالد في ازمة مزدوجة ,

ومالية في الوقت ذاته.
ــــتـــأزم أســــبـــاب ولـــهــــذا الـــوضع ا

تتلخص في اآلتي :
1- اعـتمـاد سـياسـات مـالـية ونـقـدية
غيـر صائـبـة أوصلت اقـتصـاد البالد

إلى هذه احلالة.
2- عـــدم وجــــود رؤيــــة وفـــلــــســــفـــة
وعــــدم اقـــــتــــصـــــاديـــــة واضـــــحــــة ,
األســــتـــئـــنـــاس بـــآراء اخلـــبـــراء في

الية . السياسات االقتصادية وا
3- تـــقــــاعس الـــدولــــة عن الــــقـــيـــام
بـــإصالحــــات جـــديــــة في هـــيــــكـــلـــة
االقـتـصاد الـعـراقي ودعم الـقـطـاعات
ـتراجـعـة فيـه كالـزراعـة والصـنـاعة ا
والسياحة ,واألكتفاء بالنفط كمصدر

وحيد لأليرادات. 
4- عــدم األهــتــمــام بـتــنــمــيــة مـوارد
الــثــروة الــنـفــطــيــة وتـنــويــعــهـا الى
مـجاالت تـصـنيع الـبـتروكـيـميـاويات

ـتقـاعدين وأصـبح أزمة وظـف وا ا
جديدة تضـاف الى قائمـة مطولة من

أزمات سابقة وقائمة.          
الية - األقتصادية األزمة ا

يعـاني الـعراق ,ومنـذ سـنوات ,أزمة
مـالـيـة واقـتـصـاديـة عـلى حـد سواء,
ويـــعــد مــوضــوع الـــرواتب مــؤشــرا
خلـــلـل واسع ومــــعــــضـــلــــة جــــديـــة
يــواجـــهــهـــا االقـــتــصـــاد الـــعــراقي.
الية عند اضطراب وحتصل األزمة ا
الـــوضـع االقـــتــصـــادي فـي بـــلـــد مــا
بسبب اخـتالف التوازن بـ اإلنتاج
واالســـتـــهـالك وهـــذا مـــا حـــصل في
العراق ,فـالبـلـد صار يـسـتهـلك اكـثر
ـا يـنتج ,وحتى مـا يـنـتجه بكـثـير 
الـبـلـد تـشكـل مبـيـعـات الـنـفط نـسـبة
ئة منه. أما مصطلح تزيد عن 90 با
األزمـــة االقــتــصـــاديــة فــيـــشــيــر إلى
حصول تـباطـؤ في االقتصـاد بسبب
انـخـفـاض الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي
أو نقص السيولة الـنقدية أو تدهور

ـــالـــيـــة الــعـــراقـــيــة أرســـلت وزارة ا
وازنـة لسنة 2020 مشروع قـانون ا
ان للـمصادقة عليه ,بيد أن الى البر
األعـتراضـات الـكـثيـرة  عـلـيه بـسبب
ــسـبـوق في الـعــجـز الـضــخم غـيـر ا
وازنة,أضطرت الوزارة الى سحب ا
الــقــانـون فـي الـيــوم الــتــالي ألجـراء
تـعــديالت عـلـيـه جتـعـله اكــثـر قـبـوال
انـية وباقي ـالية الـبر لدى اللـجنة ا
ــان. وفي األســـبــوع أعـــضــاء الـــبـــر
الـفـائت ,ظـهـرت أزمــة جـديـدة ,وهي
أزمـة الــرواتب ,حــيث أعــلـنت وزارة
الية عـدم تمكنـها من تأم رواتب ا
موظـفي الـدولة بـأكمـلـها مـا لم تلـجأ
الى األقـتـراض لـتــمـويل الـنـقص في
الـســيـولــة لـديــهـا ,وهـو األمــر الـذي
ـاليـة ألنه أعـتـرضت عـلـيه الـلـجـنـة ا
ـزيــد من ســيــثــقل كــاهل الــدولــة بــا
الديون. وقد أثار الـتاخير في صرف
اضي الكثير الرواتب لشهر أيلـول ا
مـن اخملـــاوف والـــقـــلـق في نـــفـــوس

4- النسبة ب أقل و أعلى راتب في
الـــدولـــة تــتـــجـــاوز واحــد الى 100
وهي نـــســـبـــة غــــيـــر مـــقـــبـــولـــة في
ــتــعــارف ـــقــايــيس احملــاســبــيــة ا ا
عـلــيـهـا ,وتـشــيـر الى خــلل في سـلم

الرواتب والى انعدام العدالة فيه.
وعـنــد الـرجــوع الى أرقـام وردت في
ـوازنة لـسنة 2020 سنجد قانون ا
أن الـتـقـديــرات لاليـرادات الـسـنـويـة
بلغت 67 تريـليـون دينـارعراقي ,في
حــ تــتـطب الــرواتب لــوحــدهـا 60
تــريـلــيــون ديـنــار (نــحـو  50مـلــيـار
ـــــتــــبــــقـي لــــكل دوالر) وعــــلـــــيه فــــا
ـصاريف اجلـاريـة لـوزارات الـدولة ا
هو 7 تريلـيون ديـنار فقط ,وهو رقم
مــتــدني جــدا لن يــكــون ,بــطــبــيــعــة
احلال ,كافيا لعـمل مؤسسات الدولة
بـــشــكل فــعــال ومـــقــبــول في خــدمــة
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ــطـــروحـــة أمــام وزارة اخلـــيـــارات ا
ــالــيــة الــعـراقــيــة في بــحــثــهـا عن ا
ــبــالغ وســـائل ســريــعـــة لــتــمـــويل ا
الالزمــة لــلـرواتـب تـمــثل جــمـيــعــهـا

خيارات صعبة وهي باختصار:
- االقتراض الداخلي واخلارجي هو
حل بـدأت به احلكـومـة مسـتـندة الى
ان قانـون االقتراض الـذي أقره الـبر
في شـهـر حـزيـران من الـعام احلـالي
والذي يسمح للـحكومة إقتراض 15
مــلـيــار ديـنــار من الــداخل وخـمــسـة
مــلـــيــارات دوالر مـن اخلــارج. وهــذا
احلل ,وعــــلى ســــرعـــته ,ســـيــــفـــاقم
ـديـونـيـة الـتي وصـلت مـؤخـرا إلى ا

 134مليار دوالر.
- خـفض قـيـمة الـعـمـلـة احملـلـية ,أي

صافي النفطية.  وزيادة قدرات ا
ـالي واإلداري 5- تـفــشي الــفـســاد ا

وتهالك البنى التحتيية للدولة.
مؤشرات اخللل في الرواتب 

يـــشــــكـل مــــوضـــوع الــــرواتـب احـــد
الـعالمـات الـبـارزة علـى سوء االدارة
وعــدم الــتــخــطــيط. وهــذه الــعــوامل
الية احلالية وغيرها مهدت لالزمة ا
والى عجز الدولة عن تأم الرواتب
ـــؤشـــرات فـي مـــواعـــيـــدهــــا. ومن ا
الـواضـحـة عــلى اخلـلل في الـرواتب

هي :
1- تـــــتـــــطــــــلب الـــــرواتـب تـــــأمـــــ
سـتحـقـات النـقديـة لسـبعـة مالي ا
مواطن (أربعة مالي موظف وثالثة
مالي مـتـقـاعد) ,تـقدر بـ 50 مـلـيار
دوالر سنويا. وهـذا التضخم الـكبير
في الوظائف أستـنزف مبالغ وصلت
وازنـة في الـعام ـئـة من ا الى 65 با
2019 لترتفع بدرجة أكبرأثر تراجع
اإليرادات النفطية في العام احلالي,
ـوازنــة مـقــتـصـرة حــتى أصـبــحت ا
عـــلـى الـــنــفـــقـــات اجلـــاريـــة (رواتب
ومـــصـــاريف تـــشــغـــيل مـــؤســـســات
الدولة) وال تـترك أية أمـوال للبرامج

شاريع االستثمارية. وا
2- رواتـب عــــــــــشــــــــــرات االالف مـن
ــزدوجـة , الـفـضـائـيـ ,والـرواتب ا
ــــشـــروعـــة حتت والــــرواتب غـــيـــر ا
مسـميـات مخـتلـفة ,كلـها تعـمل على
اســتـــنــزاف جــائــر جلــزء كــبــيــر من

وازنة. ا
3- الـــتـــبــاين الـــكـــبــيـــر بــ رواتب
مـــنــــتــــســـبـي الـــرئــــاســــات الـــثالث
ان) مع (اجلمهـورية والوزراء والـبر

سائر دوائر الدولة األخرى.

تقـليل قـيـمة صـرف الديـنار الـعراقي
كن لـهذا مقـابل الدوالر األمـيـركي. 
احلل أن يـقـلل الــعـجـز في الـسـيـولـة
النقديـة بنسـبة قد تصل الى , 20%
إال أنه سـيـقلل مـن القـدرة الـشـرائـية
لــلـفـئــات مـحــدودة الـدخل والــفـئـات

الفقيرة.
زيـد من الـعمالت الـورقـية, - طبـع ا
ـالـية وهـو حل اليـنـصح به خـبـراء ا
ألنه ســيـســبب تـضــخـمــا نـقــديـا مع
تــبـعــات سـيــئــة . وبـاالعــتـمــاد عـلى
ـسـتـلمـة سـابـقا ,تـمكـنت الـقروض ا
الـية من تـأم رواتب شـهر وزارة ا
أيــــلــــول وشــــرعت بــــاطالق تــــوزيع
الـرواتب  اعـتـبـارا من يـوم األربـعـاء
راقب 7- 10 لكن الشكوك تساور ا
واخلـبــراء حــول قـدرة الــوزارة عـلى
تــــأمــــ رواتب األشــــهــــر الــــثالثــــة

الالحقة من السنة احلالية. 
ترافـقت أزمـة الـرواتب مع جـدل حاد
ـان. ويعـتقد ـالية والـبر ب وزارة ا
بـــعض مــراقـــبــون ,ان هــذا اخلالف
ـسـتـجــد يـخـدم مـصـالح سـيـاسـيـة ا
ـان تـريـد ألطـراف مــتـنـفـذة في الــبـر
احــراج حــكـومــة الــسـيــد مــصــطـفى
الــكـاظــمي ,وقــد يــكــون االمـر وراءه
دوافع انـتـخابـيـة سـتـزداد عالمـاتـها
حـدة و وضــوحـا مع اقـتــراب مـوعـد
ـانيـة اجلـديدة في االنـتخـابـات البـر
شـــهــر حــزيـــران من الــعـــام الــقــادم.
ـنظار نتمـنى من اجلميع أن يـنظر 
ـواطــنـة وحب الـبالد وأن يــتـجـنب ا
االعـيـب الـسـيـاســة ومـكـائــدهـا عـلى
وجه اخلـــصـــوص في أألمـــور الـــتي

واطن ومعيشته.  تمس قوت ا
ي عراقي {  أكاد
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هنية في هجرة العـقول والكفـاءات ا
ورؤوس األمــوال الـوطــنـيــة وعـزوف
ـية عن سـتـثمـرين والـشركـات الـعا ا

االستثمار في العراق. 
ــا أنــتج الـوضـع الـعــام (وخــاصـة
بـعــد االنـكـشـاف الـنــفـطي )مـوازنـات
ــديـــونـــيــة مــالـــيـــة تــدور فـي فــلـك ا
وتـعـيش عـلـى االقـتـراض في تـمـويل
ــالي لــتــغـطــيــة وتــوفــيـر عــجــزهــا ا
واطن بنـودها الـتشـغيـليـة وليـدرك ا
الـعــادي حـقـيــقـة ان من يـشــمـله هـذا
الــبــنــد من مـــوظــفــ ومـــتــقــاعــدين

(يعيشون بالديّن .... !!). 
ـصـرفي وبـالـتــالي أصـبح الـقــطـاع ا
الــعـــراقي كـــغــيـــره من الـــقــطـــاعــات
ـاليـة أسيـراً لألزمات االقتـصاديـة وا
اليـة التي تعـصف بالبـلد واقترنت ا
ـالــيـة وبـشـكل مـركـز عـلى دوراتـهـا ا
مخرجـات ( نافـذة العمـلة األجنـبية )
ركـزي العراقي الصـادرة عن البـنك ا
ــا الــوحــيــد كـــمــصــدر أســاسـي ور
لتـوليـد األربـاح متـراجعـة عن دورها
احلقـيقـي واحملوري الـتي وجدت من
أجـــــلـه في دعـم وتـــــمــــــويل بــــــرامج
االســتــثـــمــار ومــشـــاريع الــتـــنــمــيــة

االقتصادية واالجتماعية. 
وفي خـضم تــلك األحـداث بـاتت هـذه
ـصـارف مـشــلـولـة الـقـوام وعـاجـزة ا
عـن احلــركــة في مــجـــالــهــا فــهي قــد
فــشــلت في كل شيء: (1) فـشــلت في
حتـــقـــيق تـــوســـيـع قــاعـــدة الـــودائع
صرفية وكسب ثقة اجلمهور وبناء ا
ســمــعــة مـصــرفــيـة الئــقــة بــدلـيل أن
ــواطن يـخــشى إيــداع أمــواله لـدى ا
صـارف ويفـضل االحتفـاظ بها تلك ا
في بــيـته لــتـرتــفع بـهــذا مـســتـويـات
ظــاهــرة االكـتــنــاز إلى أكــثـر من (70
ـئــة) من قـيــمـة الــكـتـلــة الـنــقـديـة بــا
ــــــصـــــدرّة...(2) فــــــشــــــلت فـي دعم ا

الـتطـور االقـتصـادي ألي بـلـد  حيث
كـــانـت مـــوافــــقــــات تـــأســــيس تــــلك
ـــصـــارف قـــد تـــولـــدت عـن مـــجــرد ا
تـوقــعـات وتــصـورات ال تـتــنـاغم مع
حتــــلـــيل الــــواقع وهي نــــابـــعـــة عن
ـــيـــة لألدبـــيـــات فـــلـــســـفـــات أكـــاد
ـــصــــرفـــيــــة والـــتـي مـــفــــادهـــا إن ا
ـتــاحـة لــهـذه ــالـيــة ا اإلمــكـانــيـات ا
صـارف ستـكـون لهـا الدور الـفاعل ا
في حتريك عجـلة االقتـصاد وتسريع
التنمية االقتصادية من خالل حتفيز
الــقـطـاع احلــقـيـقـي لـتـنــويع قـنـوات
االقــتـصــاد احملـلي وتــوسـيع قــاعـدة
الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي وتــقـلــيل
االعتماد على النـفط كمصدر رئيسي

لتمويل موازنة الدولة. 
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ـــتــــوقع لــــهـــذه إال أن هــــذا الــــدور ا
ـــصـــارف لم يـــتـــحـــقق عـــلى أرض ا
الواقـع لسـببـ رئـيسـيـ  أولهـما:
ـصارف عـلى جتاوز عدم قـدرة تلك ا
ـتـمــثـلـة في حتــديـاتـهــا الـداخـلـيــة ا
مـجـال اكـتـسـاب اخلـبـرات الـعـمـلـيـة
ـــتــطـــورة  فــضـالً عن مــحـــدوديــة ا
الـية وضـعف قدراتـها إمكـانيـاتهـا ا
في تـبـني أدوات وخدمـات مـصـرفـية
تنـافسيـة تتيح لـها الـريادة والتـميز
ـــصـــرفي  أمـــا الـــســبب في األداء ا
الـثـاني فـيــتـمـثل أصالً بـعـدم وجـود
بــرامج وخـطط تــنـمــويـة لــلـنــهـوض
بــالـواقع االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي
لــــلــــبــــلـــــد والــــذي أصــــبـح (في ظل
الـفـوضى الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية
وانــعــدام اسـتــقــرار الـوضـع األمـني
والسيـاسي وانتشـار ظاهرة الـفساد
ـــــــــالـي واإلداري وتــــــــصـــــــــاعــــــــد ا
االضـطــرابـات االجـتـمــاعـيـة وغـيـاب
االصالح احلـقيـقي لالقـتـصاد) بـيـئة
ـا سـبب هـشـة طـاردة لـالسـتـثـمـار 

ا يـعـتـقـده الـبعض أن عـلى الـرغم 
الي بشكل التطور السريع لـلقطاع ا
عــام أصـــبح مــحـــفــوفـــاً بــاخملـــاطــر
الـية على غرار ما ومولداً لألزمات ا
يـة التي ـاليـة العـا جنم عن األزمة ا
حــــدثت عــــام  ? 2008إال أن أغــــلب
البـاحـث واخملـتـص يـبـددون هذه
ــصــارف ال اخملــاوف ويــجــدون إن ا
تـــزال تــــمــــثل احملــــرك الــــرئـــيــــسي
لالقـتصـادات الـوطنـيـة حتى في ظل
ـاليـة  حيث يـرتبط تـطور األزمات ا
ــصــرفـي في أي بــلــد مع الــقـــطــاع ا
تطـور الـقطـاع االقتـصـادي احلقـيقي
بـعالقـة تـغـذية مـبـاشـرة في الـتـأثـير
ـــــتــــبــــادل وفـق قــــاعــــدة ( األواني ا
ـو أحـدها ـستـطـرقـة )  إذ يعـزز  ا
ـــو الـــقــطـــاع اآلخـــر  مع ضــرورة
احلفاظ على مستوى تلك التوازنات
والــتــأكـــيــد عــلـى أهــمــيـــة احلــاجــة
لـلتـنـظـيم واإلدارة والرقـابـة بـصورة
ـصرفي وهي أكثـر فاعـلـية لـلقـطاع ا
واحـدة من الـدروس الـتي أنـتـجـتـهـا
ظروف تلك األزمـات. وعلى وفق هذا
ـصـارف الـســيـاق فــقـد ارتـفع عــدد ا
الــعــراقــيـة وبــشــكل كــمي وبــصـورة
سـريـعـة بـعد  2003في ظل مـحـاكاة
ـصـرفـية االنـفتـاح عـلى الـتـطورات ا
ـتالحـقـة الـتي حـدثت في ـيـة ا الـعـا
الـعـالم والـتي تـمـيـزت بـتـطـور بـيـئة
األعـــمـــال من مــنـــتـــجــات وخـــدمــات
مـــصـــرفـــيـــة تـــتــــمـــاهى مع تـــطـــور
الــتــكــنــولــوجــيــا ونــظم االتــصـاالت
ية احلديثة  ولكن هذه الزيادة العا
ـــصــارف مـن الـــنـــاحـــيــة فـي عـــدد ا
الــكـــمــيــة كـــان مــبـــنــيــاً عـــلى ســوء
الـتــخـطـيط وانــعـدام الـتــنـسـيق بـ

ـالـيـة  الـســيـاسـات ( الــنـقـديــة  وا
واالقــتــصـاديــة) الــتي تــمـثل رؤوس
ـــثـــلث احلـــاكم لـــتـــنـــظـــيم اضـالع ا

وتــمــويل بـرامـج الـتــنــمـيــة فـرؤوس
أمـــوالــــهـــا ال زالت صـــغـــيـــرة  إذ ال
ـصـرف الـواحد يـتجـاوز رأس مـال ا
فـي حـــده األقــــصى عـن مـــا يــــعـــادل
(220) مــلــيـــون دوالر وهــو مــبــلغ ال
ــشـاريع يــغـطـي تـمــويل واحــد من ا
االستثـمارية االسـتراتيـجية  وبذلك
صارف التي فأن جل تمويالت تلك ا
تظهرها أرقام ميزانياتها ال تمثل إال
تمـويل مشاريع مـالكـيها الـرئيـسي
وأقربـائهم وشـركـائهم االقـتصـادي
... (3) فــــشـــلـت في حتــــقـــيق أدوات
وخدمات تكنولوجية متطورة تعتمد
الــدقـــة واخــتــزال الـــزمن في تــقــد
خـــدمــات مـــصــرفــيـــة تــتـــمــاشى مع
الـــتــطــورات احلــديــثــة لــلــمــصــارف
ـية..... (4) فشـلت اإلقـلـيـمـيـة والـعـا
في تـوفـيـر األطـر الـسـلـيـمـة حلـمـايـة
ـســاهـمـ حـقــوق وأمـوال صــغـار ا
واحلـفـاظ عـلى أسـعـار أسـهـمـهـا في
ـالية وهي سوق الـتداول لألوراق ا
تـرى يـومـيــاً قـيـمـة أسـهـمـهـا تـتـرنح
وتسـجل تراجعـاً كبـيراً وتـتعمق من
خاللـها الـفـجوة الـسـعريـة وبـصورة
هائـلة بـ الـقيـمة الـدفتـرية الـبالـغة
(1)  ديـنــارا واحـدا لـلـســهم الـواحـد
وبــ الــقــيـــمــة الــســوقـــيــة الــتي ال
تتجاوز معظمها حدود (200) فلس.
وبـعـد مـرور زهــاء عـقـدين من الـزمن
عــلى الـــطــفــرة الـــعــدديــة لـــلــقــطــاع
صرفي العراقي  والتي تستوجب ا
مـؤشـرات األداء الـتـوقف عـنـدهـا في
مـحــاولـة لـوضع احلــلـول الـســلـيـمـة
ـصـرفــيـة في لــتـحــويل الـصــنـاعــة ا
الـعـراق من أهـرامـات كـارتـونيـة إلى
مـؤسـسـات مصـرفـيـة فـاعـلـة   حيث
يــــجــــد الــــبـــــعض أن احلـل يــــكــــمن
ـصارف لـزيادة بالـضـغط على تـلك ا
رؤوس أموالها  والذي نعتقد انه ال
ـثل مـفـتـاح احلل لـتـلك اإلشـكـالـيـة
نــتـيــجـة لــلـركــود االقـتــصـادي الـذي
يـــهــيــمن عـــلى مــفــاصـل االقــتــصــاد
العراقي وشحه السيـولة النقدية في
القطـاعات االجتـماعيـة  مع اخلشية
والـــتــــخـــوف أنه لـــو حتـــقـــقت تـــلك
الزيادات فأنـها سوف تـتحقق أسوةً
ـتـأتـية بـالـزيادات الـتي سـبـقـتهـا وا
من صـفـقــات وتـفـاهـمـات مـالـيـة بـ
ــصــارف والــتـي أفــضت بــأن تــلـك ا
تـكــون تـلك الـزيـادات وهــمـيـة وغـيـر
حقيـقية  وفيـما فرضـنا جدالً حتقق
البعض منـها بصورة صـحيحة فأنه
سـيــتم تــوظــيــفــهــا حــتــمــاً لـصــالح
ـصارف ـالكـ الـرئيـسـيـ لهـذه ا ا

ولــيس لــدعم مــشـروعــات الــتـنــمــيـة
وبالتالي ستفقـد تأثيرها في حتقيق
ـرجـوة مـنـهـا. األهـداف الـتـنــمـويـة ا
صرفي يحتاج إلى ونعتقد القطاع ا
ثــورة حـقــيــقـيــة إلنـتــاج مـؤســسـات
مــصــرفــيــة تــتــمــتع بــكــفــاءة إداريـة
وسيولة ومالءة مالية لتنتج خدمات
مصـرفيـة متـطورة ومـستـدامة  وإن
اخلـيــار الـوحـيـد خلــروج الـصـنـاعـة
ظلم صرفـية الـعراقيـة من النـفق ا ا
ـنخـفض هو تـبني ومعـاجلة األداء ا
صـرفي  فليس من خيار االنـدماج ا
ـصارف في كلٍ من عـقول أن عدد ا ا
( بـريـطــانـيـا 54 تـركـيـا 43 مـصـر
41 الــــســــعــــوديـــة 31 إيـــران 30
األردن  26 اجلـــزائــر 20) بـــيــنـــمــا
ـصرفـي في الـعراق هـيـكل اجلـهـاز ا
يبلغ حالياً (59) مصرفاً عراقياً (من
ــــثـل فـــروع غــــيـــر 19 مــــصــــرفــــاً 
ــصــارف األجــنــبــيــة الــعــامـلــة في ا
العراق )  والتي تتطلب من السلطة
الية ضرورة إعادة النظر النقدية وا
وبــصــورة جـــديــة بــهـــيــكــلـــيــة تــلك
ـــصــارف مـن أجل بــنـــاء كــيـــانــات ا
نـافسة مصرفـية كـبيرة قـادرة على ا
ـــصـــرفـــيــة ومــواجـــهـــة اخملـــاطــر ا
اخملـتـلـفــة وحتـقـيق مـؤشـرات األداء
ـصرفـية السـليـمة وتـعزيـز الرقـابة ا
الفـاعلة مع تـرشيق جـهازها اإلداري
بــصـورة نـوعــيـة  فـالــعـبــرة لـيـست
صـارف على خـارطة األرقام بكـثرة ا
ــا بـفــاعــلـيــتــهـا في ــصــرفـيــة وإ ا
حتــقــيق األغـــراض الــتي حتــقق من
أجـــــلـــــهـــــا ومن خـالل االنـــــتـــــشــــار
دن اجلغـرافي لـفروعـهـا في مراكـز ا
واألقضيـة والقـصبات وتـبني أفضل
األنظمة والتـقنيات احلديـثة لضمان
جـــودة وســرعــة تـــقــد خــدمـــاتــهــا
ـصـرفـية وبـطـرق مـريـحـة وسـلـسة ا
ـواطن كن من ا تتـاح ألكبر عـدد 
ـــا يــضـــمن االســتـــفـــادة مـــنــهـــا و
االســتـــحــواذ عــلى حــصــة ســوقــيــة
ــصـارف وارتــفـاع مــنـاســبــة لـتــلك ا
مسـتوى اإليـرادات مع حتقـيق قيـمة
سوقـيـة معـقـولة ألسـهـمهـا في سوق
ــواطـــنــ الـــتـــداول وكــسب ثـــقـــة ا
تعامـل واحلفاظ  على سـمعتها وا

صرفية.  في السوق ا
مع أهميـة األخذ بنظـر االعتبار أن ال
ــصــرفي تــتم عــمــلــيــات االنــدمــاج ا
بـصـورة طـوعـيـة واخـتـيـارية والـتي
تتقاطع حتماً مع سـيكولوجية الفرد
الــعـــراقي بـــعـــدم رغــبـــته الـــتـــنــازل
ــــنـــاصب ـــواقع وا الــــطـــوعي عـن ا

وحـبـه بـالـتـمــتع بـاجلــاه والـسـطـوة
الية وخاصة في تمـشية معـامالته ا
دون قـيـود أو حـواجـز من اآلخـرين 
والــــتـــأكـــيـــد عـــلى ضـــرورة أن تـــتم
عـــمــلــيـــات االنــدمــاج تـــلك بــصــورة
قـســريـة واجـبـاريـة يـنــظـمـهـا الـبـنك
ـركـزي الـعـراقي كـسـلـطـة اشـرافـية ا
ورقابـية مـسؤولـة عن ضمـان سالمة
صرفي وتطـوير مستويات اجلهاز ا
أداءه وفق مـنـظــور عـلـمي ومـعـايـيـر
خاصة بـذلك وعلى مديـات  وسقوف
زمــنــيــة مــحــددة لــتـــحــقــيق آلــيــات
ــــصــــرفي وخــــطــــوات االنــــدمــــاج ا
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ــصــارف اخلــاصــة الــتــجــاريـة 1- ا
التـقلـيدية (24) مصـرفاً يـتم دمجـها
ـصــارف الـنـاجتـة عن لـيــكـون عـدد ا

االندماج (4) مصارف. 
ــصــارف اخلــاصــة اإلسالمــيــة 2- ا
(27) مصرفاً يتم دمجـها ليكون عدد
ـصارف الـنـاجتـة عن االنـدماج (5) ا

مصارف. 
ـصـارف احلـكـومـيـة الـتـجـاريـة 3- ا
(6) مــصـارف يـتـم دمـجــهـا لـتــكـوين
رحـلة مصـرفـا حكـوميـا واحـدا في ا
ــرحـلـة الــثـانــيـة تـتم األولى  وفي ا
ـصــرف وحتـويـله إلى هـيــكـلـة ذلك ا
مــصــرف جتـاري مــخــتــلط من خالل
شاركة في رأس ماله إصدار أسهم ا
واطـن بحـيث تكون الـنسبة على ا
ـال األعــلى لــلــمـســاهــمــة في رأس ا
واطن لضمان لصالح مساهمات ا
عدم سيطرة الدولة على أغلبية رأس
ــال وبــالــتــالي عــدم تــمــكــنــهــا من ا
السيطرة واالسـتحواذ على إدارتها.
صـارف احلـكـوميـة اإلسالمـية 4 - ا
(1) مــــصـــــرف واحـــــد (( مـــــصــــرف
النهـرين )) يتم اتخـاذ نفس خطوات
هـــيـــكــلـــته وحتـــويـــله إلى مـــصــرف
إسالمي مـخـتــلط ومن ثم دمـجه مع
مــــــصــــــرف ((الــــــنـــــــاسك اإلسـالمي
اخملــتـــلط)) لـــتــكـــون نــتـــيــجـــة هــذا
االندمـاج مـصرفـا إسالمـيا مـخـتلـطا
واحدا.  وبذلك تكون نتيجة عمليات
ـــراحل ـــصـــرفي وفق ا االنـــدمـــاج ا
قترحة أعاله قد أفضت إلى تكوين ا
(11) مــــصـــــرفـــــاً ولــــيـــــداً عن تـــــلك
العـمـليـات والـتي ستـكـون برسـاميل
مــتــيـــنــة وقــادرة عـــلى اســتـــيــعــاب
وتـــطــويـــر أداء وفــاعـــلــيـــة الــســوق
صـرفـية وفق بـرامج رقـابيـة فاعـلة ا

ومركزة.
{ خبير مصرفي 
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بغداد

حاكـمة لـلسـلـوك وهذا مـرئي جلي في
واقــعـنــا لــيس عــلى مــســتــوى الــفـرد
حـسـب بل عــلى مــسـتــوى اجلــمــاعـة
ـة اآلدمـيـة) ـا غـالب (هـز والـدول إ
ـتـوازنـة تـأتي نـتـيـجـة احلــيـاة غـيـر ا
والـظـلـم واالهـتـزاز الــنـفــسي نـتــيـجـة
فـقـدان الـتـوازن جنــد في واقـعـنـا من
يــعـــيب الــنـــاس األحــرار الـــرافــضــ
ـته انه لـلــعـبــوديــة فـقــد بـلــغت هــز
ارس العبودية بقناعة ويرفع سيده
فــوق الـــبــشـــر حـــتى لــو كـــان مـــثــقال
بـالــعــيـوب مــادام في الــسـلــطــة فـفي
الفـترة األخـيرة جتـد أناسـا يحـتجون
عــلى من يــنــتــقــد الـرئــيـس األمـريــكي

إرهـاصـات الـظـلم وفــقـدان الـكـيـنـونـة
يـــوجـــهه إلى جـــســـده فـي إحـــســاس
لك هـذا اجلسـد بيد انه داخلي انه 
يـسـلم عـمـلـيــا األمـر لـغـرائـزه ويـعـزل
ا يـضطر لتـبني قيم فكره وقـيمه ور
بال حـدود لــكي يـبــرر فـشـلـه واألخـيـر
ـعرفة وقد غالبا يـحصل مع ارتفاع ا
ـلـتــزم لـلــنـاس انه مــنـافق أو يـبــدو ا
متناقض; لشطحات سلوكه بينما هو
ة ـكن أن نـسمـيه (هـز ـا  مريض 

اآلدمية).
نظومة الـقيمية قد وحينما ال تكـون ا
رســخت في اإلنـــســان عن فـــهم فــمن
الـسـهـل إن ال تـكـون الــقـيم وال الــفـهم

في الـبـدء الـغــرائـز واحلـاجـات سـيف
ذو حـــدين فـــالـــغـــرائــز حتـــتـــاج إلى
إشــبـــاع واحلــاجــات حتـــتــاج إلى أن
تـســد وهــذا أمـر طــبــيـعي وتــتــبـاين
درجــات الــغــرائــز بــ الــبــشــر وقــد
تــوقـظــهــا الــظــروف وتــوفـر الــدوافع
واحملـــفــــزات فـــحب الــــتـــمــــلك وحب
السـيـادة غـريـزتـان غـالبـا مـتـرافـقـتان
ـنـظـومـة القـيـمـية وبضـعف فـاعـلـية ا
اإليجـابـية; تـصـبح هاتـان الـغريـزتان
مستعمرت لـعقل اإلنسان بكل معنى
كـلـمة االسـتـعـمـار نـاهـيك عن احـتالل
الفـاعلـية لـلجـزء العـضوي في عـملـية
الــتــفـــكــيــر فــضـــعف اإلنــســان أمــام

ـــســابـــقــة الــكـــبــرى ومـع انــطـالقــة ا
سـيـتـوجه الـكل إلـيـهـا فـيـتـصـادمـون;
ـا يـســقـطــون ويـتـأذون وهــنـا قـد ر
يحـصل أحـدهم علـيـها فـيـبقى من في
نـفـسه طــعم اخلـسـارة وقــد تـكـسـرت
بعض الصناديق في خضم الفوضى.
الـثـاني أن يـتـفـق اجلـمـيع عـلى هـدف
كل منـهم ويجـدون طـريقـة حلصـولهم
على ذات الـقيـمة فـيـتوجـهون بـهدوء
كل لـــــهــــدفـه ثم جتـــــري األمــــور وفق
ـكن أن ـسـبق بـتـفـاصـيل  االتـفـاق ا

تكون محض آليات.
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ولـو افـتـرضـنـا أن عـنـد أحـدنـا قـطـعة
كــبـــيـــرة من خـــام الــذهـب أو قــطـــعــا
ـاس فـان بـإمـكـانـنا أن متـعـددة من ا
نـنـتج صـيـاغـات مـتـعـددة من الـذهب
ـا يـناسب أذواق ونعـيـد صيـاغـتـها 
الــزــــــــــمـن والــتــغــيـــيــر الــطـــبــيــعي
ــدني الــذي البـد مــنه في والـتــطــور ا
احلـيـاة; فـإمـا أن نـعـتـمـد الـصـيـاغات
ــــــة فـنضـعـها كـحـلـية وهي لم القـد
تعد مـناسـبة لـزمن آخر فـتبـدو نشازا
وال تـفي بـغــرضـهـا أو نـضــعـهـا بـيـد
صـائغ عـصـري لـيـنـتج لـنـا فـنـا راقـيـا
ومظـهـرا جـميـال والذهب يـبـقى ذهـبا
اس يبـقى ماسا هـكذا يكون وكذلك ا
ـعـدن بدل الفـهم مـسـتـفـيـدا من ذات ا

رميه.

بـيـنـمــا يـنـتــقـده شـعـبه أو مــنـظـمـات
ومرافق حكومـية وغير حـكومية هذا
طبيـعي في النـظام األمريـكي لكن هذا
ـهـزوم ال يــرى ذلك بل يـهــاجم حـتى ا
ـنـظـمـات ويـبـدي االحـتـقـار ألي تـلك ا
من قـومه يـبـدي مـعالـم احلريـة ألنه ال
يتعامل مع الناس إال من خالل مرضه
ته وفهمه الـقاصر ألسباب قوة وهز
أمته الـتي وصلـت تدني رهـيب وهذا
كله بيـئة ومخـرجات (منـظومة تـنمية

التخلف).
اإلنــســـان والــفـــهم مـــرتــبـــة أولى في
الـكــيـنــونـة احلــيـاتــيـة فــمـســتـويـات
سـؤولـية مـثال من مـسـؤوليـة ذاتـية ا
ا فيها رغبة بـتحقيق الذات بدافع و
غـريـزي أو عـقـلي إلى مـسـؤولـيـة عن
ــسـتــويـات من امـة ونــاس كل هـذه ا
األولى صعودا إلى الـثانـية لـها درجة
علـوماتيـة والفـهم للمـعنى الذي من ا
ينبغي أن يغلـب فيه العقل والصواب
لتـكـون منـظـمة اإلنـسـان فاعـلـة ضمن

منظومة الدولة أو الكيان.
تــوجـــيه الـــفــاعـــلــيـــة إبــراز لـــلــقــدرة

والكفاءة:
لو افـتـرضـنـا أن هنـالك مـجـمـوعة من
الهدايـة وبأحـجام مـختلـفة وكل مـنها
لــفـــرد واحــد; وعـــرضت لــســـبــاق أي
يحصل على هديته فهنالك احتماالن:
 األول أن يــنـــظـــر الــكل إلـى الــهـــديــة

من هنـا نـتعـامل مع الـدولة واجملـتمع
كــحــمـلــة رســالــة لإلنــســان مــكــلــفـ
يعملون بعقل األمـور وليس تقليدا ما
لم يـعـد مـناسـبـا من صـائـغ في عـصر

آخر كان جميال نتاجه في عصره.
يزات علينا أن نفهم إذن والفهم أوال 
ـــضــاف وإدارتـــهــا ــعـــدن ونــسب ا ا
لـيــكــون عـمــلــيـا فــالـذهـب كـخــامـة ال
ا يحتاج يصلح للزينـة ألنه مرن وإ
إلى تشـكـيل وصـياغـة وهـنـدسة فـنـية

بالزخرفة والرسم.
ـرونـة مــيـزة ال يـنــبـغي تــعـطـيــلـهـا ا
والــقــرآن مــثــاني أي طــيــات تــتــضح
معانيـها مع تقـدم الزمن لتـنتج حلوال
شـكلة متعـددة الزمان مـختـلفة لـكن ا
في الـــفـــهم والـــغـــريــزة والـــفـــهم من
الــنــاس ضـــروري يــبــني الــعـــقــلــيــة
والـغـريـزة إن هـذبت تـبــني الـنـفـسـيـة
فتنتجان شـخصية وثقـافة تميز األمة
فتكوّن الكينونة العامة وهذا سيبقى
ـوج صارخ ـا يـحـتـاج إلى  هدفـا ر
في التأثير لـير االنحدار احلضاري
ـدني لألمـة فــهـنـالك من والـتـخـلـف ا
أبـنــاء األمـة من ال يــفـهم وال يــريـد أن
يفهم سواء بالتعصب للدين واإلسالم
سـلم جـنس الـعـصـبـية أو نفـى عن ا
الـــتــعـــصب ضـــده جلـــهل بـه أو عــدم
وجـود رغـبـة لـتـعــلـمه أو لـلـكـسل عن

البحث وتالعب حب الظهور.
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ســاالر كـوشــار يــدخل عـالـم الـفــــــن
ـدرسـة في عـام  1982 تـلـمـيــذ في ا
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حتت عنـوان "التواصل الـعلـمي الرقمي آفـاق لالرتقـاء" واعلنت مـنصة أُريـد عن إطالقهـا برنامج احملـفل بنسـخته الـسابعـة وهو وِعاء خـاصٌّ بالعـلماء
واخلـبراء والـباحثـ الناطـق بالـعربيـة  يستـوعبُ ما يُـمكنـهم القيـام به من أنشـطٍة وفعـالياتٍ عـلميـةٍ  وثقافـيةٍ  وفـكريةٍ  وتـواصليـةٍ  تُحققُ الـفائدةَ
للـمنصـةِ وأعضائهـا في ضوء ما أقـرّته األمانة الـعامة لـلمنـصة وأعضـاءُ اللجنـةِ التحـضيريـةِ لهذا احملـفل  من قيمٍ  ورسالـةٍ  ورؤية وسيـتم عقد هذه
قـبولـة في كتاب مـلخصـات احملفل الـعلمي ـلخـصات ا الـنسـخة بالـكامل عن بـعد عبـر االنترنـت نظرا جلـائحة كـورونا. وقـال بيان تـلقـته (الزمان) امس ان (ا
عهـد االمريكي للـفيزيـاء (تصنيف سـكوبس) والبـحوث العـربية في مجالت قبـولة بالـلغة االنكـليزيـة في ا قبـولة وتنـشر البـحوث ا لخـصات ا الدولي ويـضم ا
كن ارسال البـحث كامال بعد  60 يومـا من  انتهاء فـعاليات احملـفل لغرض الـتحكيم منـصة اريد الـدولية وهي مجالت عـلمية مـحكمة بـرقم تسجـيل دولي) و

ية ماليزيا دينة العا ؤتمر التربوي الدولي الثاني للدراسات التربوية والنفسية - مؤتمر جديد / جامعة ا العلمي والنشر. وتعقد ندوة تعريفية با
نصة للراغب بتسجيل في قاعدة بيانات وموسوعة الكفاءات العلمية العربية قبل يوم  31 تشرين الثاني اجلاري. تفاصيل الدخول عبر التلغرام. وطالبت ا

رسالة بغداد
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في ديوان ندا اخلوام

الى مـا يـقارب أكـثـر من ألف واربعـمـائة
ــوائــمــة لــلــزمن احلــاضـر سـنــة غــيــر ا

دنية..   تطلع نحو احلياة ا وا
ــوسـوم ديــوانــهــا الــشــعــري اجلــديــد ا
"قـصائـد مـحـاذيـة لـلـنـهـر" بـثالث لـغات
انيـة واإلنكليـزية تخاطب العربـية واأل
الـــوطن في الـــعــمق. فـي قــصـــائــدهــا ال
يـنـصب إهـتـمـامــهـا عـلى مـا يـسـمى في
ــانـي" بــالـــربـــاعــيـــة األدبـــيــة "األدب األ
"الـــشـــاعـــريــة واجلـــودة والـــســـخـــونــة
ا كـيفـية تـوليـفها والـبالغة" فـحسب إ
جـمـالـيـة الـظـواهـر الـتـرفـيـهـيـة في أدب
الـشـعر. بـاإلضـافـة إلى أنـواع أخرى من
ثـال ال احلصر الوظـائف على سـبيل ا
ـوجـز لـلــمـحـتـوى الـصـورة الـوصف ا
ـقــولـة ـفــتـوحــة ا الــسـرد الــرسـالــة ا
جــودة الـــنـــقــد وجـــوهـــره مع أشـــكــال
مــخـــتــلــفـــة من الــوصـف الــتــفـــصــيــلي

للجماليات اللغوية والتمثيل. 
فوق شراشف التيه 

النساء 
الــلــواتي قــتـل الــقــدر فــرســـانــهن عــلى

جبهات االنتظار… 
يوثقن عنوستهن على زند الرصاص 

تدير احلرب بوابة أحالمهن 
فوق شراشف التيه 

ينتظرن بوارج النور 
من خلف البحر 

متضرعات الى السماء 
أال تزرع ب حنايا الروح 

شجراً عقيماً 
الـشـاعـريـة في قـصائـد اخلـوام ذا نـكـهة
واضـيع وذات مقياس خاصة مـتعددة ا
ثابت وقـافية مكـتوبة بـالشكل التـقليدي
ـرئـيــات. عـالمُ لــلـشــعـر الـذي يــحـاكـي ا
حـــدسيُ أكــثـــر تـــكــامـالً في واقع أوسع
للـرؤية يخـلق معنى لـلظواهـر الرمزية
الـــنــسق الـــكــلي لالفـــكــار واالجتــاهــات
ـاط وسـلوكـيات مـعيـنة.. الـكامـنة في أ
في ناصـية قصـيدتـها "عراق" وهي أول
قـصــيـدة يـبـتــدأ بـهـا الــديـوان من جـهـة
اليم نـقف ب األيديولوجـيا وفلسفة

في مــقـهى "مـدام" في وسط الـعـاصـمـة
ــانــيــة بــرلــ الــتــقــيت الــكــاتــبــة األ
والـــشــاعــرة الــعــراقــيــة "نــدا اخلــوام"
نــــتــــجـــــاذب أطــــراف احلــــديث حــــول
ـوسـوم ديـوانــهـا الــشـعــري اجلـديــد ا
"قـصائد مـحاذيـة للـنهـر" وعرجـنا على
نشـورات األدبية التي صدرت بعض ا
مـؤخـرا وســنـحت فـرصـة قــرائـتـهـا أو
الـكتـابة عـنهـا. وكان الـصديق الـشاعر
الـــعــراقـي "فــارس مـــطــر" الـــذي صــدر
مؤخرا ديوانه الشعري اجلديد "الفرح
ـتأخـر يغـمـرني"  قد أفـشى لهـا سراً ا
حول نيّتي الكـتابة عن الديوان ولهذا
كـانت مــهـيـأة لإلجــابـة عـلى اســئـلـتي
سواءً فـيمـا يتـعلق بالـكتـابة او األمور
الـشـخــصـيـة بـأسـلـوب تــقـلـيـدي يـقظ
وعـبـارات مــنـمـقـة.. الــديـوان يـحـتـوي
خــمس وعــشــرون قــصــيــدة نــقـيــة من
تـقن" يضم في آن تـرجمـتان "الـنثـر ا
انـية وإنكـليزيـة أعزته اهمـية أدبية أ
قـيمـة وجعـلت تـصفـحه من اليـم أو
ــكــنــاً. ال يــزيــد عــدد الــيــســار أمــراً 
صفحاته عن  120صفحة من حجم ما
يـعـرف بـكتـاب اجلـيب. فـنـيـاً لم يوفق
الـــنــاشـــر في تــصـــمــيم الـــغالف عــلى
االطـالق إذ كـان سـطـحـيــاً بـعـيـداً عن
االقــتــبـاســات الــنــثــريــة والــتــقـاســيم
الـتعبـيريـة والرمـزية لقـصائـد الديوان

فتوحة على مصراعيها...   ا
نفى  فوق أعشاب ا

أحتسي فناج الوقت الهارب 
نفى  فوق أعشاب ا

تساقط عمدا  التقط ا

من نشرات األخبار 
هناك يتحدثون عن بيتي القد 

يتة  عن كتبي نصف ا
تساقطات  وحبات النارجن ا

من شجيرات حيّنا 
عن قطيعة دجلة والفرات. 

أُتمتم شعراً على شفاه الفراغ 
وأرجم شياط اغترابي باجلمرات 

أحزم ذكريات سفري الطويل 
وما علق بأصابعي من العشب 

في جيوب األمنيات 
وأمضي... 

UNMŽ …c³½
نــدا اخلـوام شـاعـرة وصـحـافـيـة وُلـدت
عـــام  1977فـي بـــغــــداد درست األدب
الـعــربي وعـلــوم الـتــربـيــة في الـعـراق
عضو في احتـاد الصحفـي العرب في
أوروبــــا و "مــــركــــز الــــشــــرق األوسط
للتنمية وحرية اإلعالم" الذي تمثله في
بيـروت. وهي أيضًا عـضو في "جمـعية
". صـدر كتـابها األول صـري الـكتّـاب ا
“خـيـانــات بـنـكـهــة فـرنـــــــــــسـيـة ”عن
مـــنـــشـــورات ضــفـــاف بـــيــروت 2016.
حـــصــلـت عــلـى مــنـــحـــة من مـــنــظـــمــة
ـانـيـة وتـعـيش حـالـيـاً في "أيـكـورن" األ
.. تـقول اخلـوام: في الـوقت الذي بـرل
يــتـســابق فــيه الــعــالم مع الــزمن ألجل
كـسب مـنـافـستـه مع عـجـلـة التـقـدم في
مـجـاالت احلــيـاة الـثـقـافـيــة والـعـلـمـيـة
واألقــــتـــصـــاديــــة والـــتــــكـــلـــنــــوجـــيـــة
والـعـمـرانـيـة. جنـد في الـضـفـة األخرى
مـن الـعـراق سـعـيـا كـبـيـراً الى سـحب
حـبـال الـزمن الـى الـوراء والـعـودة بـها

ـــعـــارضـــة بــ والـــثــقـــافي وضـــعت ا
"احلقيقة واخليال" وال يكاد أي شخص
في هــذا الـبــلــد إال أن يـدرك مــا يــجـري
فـإلى جانـب الفـعل السـيـاسي يتـجمـهر
النـاس يتـناقـشون حـول الشـعر. وسائل
ية تـتيح لنا رؤية االعالم احمللية والـعا
هذه األطـر من واقع احليـاة اليـومية في
الـــعــراق).. في هــذا ســـيــاق وبــأشــكــال
مــخــتـلــفــة أقـول: كــثــيـرون هـم الـذين ال
يـســتـمـعـون لــلـشـعــر أو يـقـرؤونه ومن
الناس من ال يجد متعة فيه ويُعرف عن
الشعـر بأنه قبلـة النخبـة في اجملتمعات
تحـضرة لكن من أين يـستمـد الشاعر ا
سألة حتديه لهـذه الظاهـرة. أعتقـد أنّ ا
نـتهى السـهولة عـندما يـلجأ الـشاعر
ـتــلـقي إلى االقـتــراب من فــهم رغـبــات ا
اني ه اخلاص. في الشعر األ وليس عا
مـثالً لـيس هـنــاك كـحـروف الـهـجـاء مـا
يـفـصل الـشـاعـر عن مـحـيـطه أنت تـقـرأ
شـعـراً في الـسـيـاسـة كـمـا في الـطـبـيـعة
واحلــيــوان واخلـــيــر والــشـــر لــلــمــرأة
والــرجل بــالــشــكل الــذي يــجــد كُل فــيه
مـبـتـغـاه.. والـقـصـائـد األكـثـر كـثـافـة في
التعبير هي تلك الـقصائد األكثر حتديا
لـلواقع واألكـثـر تعـبـيراً عن الـذات حيث
يـتـكـلم الـشـاعـر بـلـسـان اآلخـر وهـذا مـا
أعــنــيـه كــالــتي جنــدهــا في شــعــر نــدا

اخلوام.  
أنا ابنة النهرين 

حتت قوس احلب 
ينسبني البحر إليه 

أنا ابنة النهرين 
أعرت الى الفراشات أجنحتي لتطير 

وعانقت عشتار 
امنحيني يا قديستي الضوء 

ألغني 
WKOLł bzUB

جـمـيلـة هي قـصـائد نـدى اخلـوام حيث
حتـمل شـحـنـات لـغـة مـؤثـرة وإن كـانت
تعتـمد الرمز أحـيانا أو تلـجأ إليه فهي
جــريـئــة تـخــزن في أحـشــائـهــا مـظــاهـر
الـــقـــلق تـــارة واإلثــارة تـــارة حـــتى في

الــســيـــاســة ال تــخــلــو مـن انــســيــابــات
تعبيرية نقدية مباشرة. 

كمـا تـمتـلك مـقتـنـيات وحـكـايات مـثـيرة
خــاصـــة تــكــتــنــز ســونـــتــات غــنــائــيــة
" "Sonetteمـــــخـــــتـــــارة جتـــــمـع بــــ
حــســاســيــة الــعـاطــفــة وروح الــتــحـدي
والـتـأمل في آن واحـد.. فـي الـسـريـالـية
كما في نقد الواقـعية االشتراكية حتدث
أنــدريـه بــريـــتــون  Andre Bretonعن
أهـمــيـة الـشـعــر من (تـفـاصــيل احلـيـاة)
عنى مـوقف الشعر من احلـياة العامة
من أجـل هـدف له مـا يــبـرره بـول إلـوار
تعمد" و "غير  Paul Eluardعن "ا
ــقـصــود" في الــشــعـر وتــعــرض جـاك ا
ـــا كـــان Jacques Préver  بـــريــــفـــيـــر
لـغز". لـكن ما أتاحه شائـعاً بـ "الـشعـر ا
ــدى احلـر قـد لـنــا شـعـر اخلــوام عـلى ا
صــاغ مــعــنى الــقــصـيــدة من الــنــاحــيـة

األدبــيــة بــشــكل تــلـــقــائي قــريــبــاً من
ـاني الــذي يـطــلق عــلـيه الــنـمــوذج األ
ـعـقـول الـذي ـلــمـوس" أو ا "الـشـعـر ا
يــدفع في إطـــار مــحــكم "الــرمــزي" إلى

أقصى احلدود. 
وحسب نـظرية "األنـواع الشعـرية" كما
ــة ـــصـــنـــفـــات الـــقـــد تـــعـــزو إلـــيه ا
واحلـديـثة مـنذ كـان أرسـطو عـلى قـيد
احلــيـاة وحــتى الـقــرن الــثـامن عــشـر
الذي امـتاز بتقـسيمـات فرعية لـلشعر
ـلــحـمـيــة والـدرامـا كــالـتـفــصـيـلــيـة وا
ـــأســاوي والـــهــزلـي والــكـــومــيــدي وا
الـســاخـر فــأن شـعـر نــدا اخلـوام  في
ــفـهـوم احلـديـث لألدب إنـتـاج شـمل ا
اإلثـارة بــوصـفـهــا الـتـقــديـر احلـاسم
الذي يـجسد الـرغبـة في إيقاظ الـذائقة
تلقي وتقريبه من فن السياسية لدى ا

الشعر بطريقة مفصلة للغاية.  

—Uýu  —ôUÝ dŽUAK  b¹bł Ê«u¹œ lO uð qHŠ
الــفن والـفــنـانــ من خالل بـرنــامـجه

الفني 

تــعـــدد مـــواهـــبه ومـــســاهـــمـــاته في
ـــوســـيـــقـى والـــشــــــــعـــر وتـــقـــد ا
ــا جــاء في الــبــرامج الــثــقــافــيــة و

توطئتها .
¡u{ jOK ð

ســاالر كــوشــار رغم انه لـم يـســتــطع
احد ان يصفه ببضع كلمات او جمل
ولكن نحاول ان نـسلط االضواء على
شخـصيته او بـيوغرافـياه وان نقول
هـــو الــشـــاعـــر والـــفــنـــان واالعالمي
ـــعــروف ب (ســـاالر مــحـــمــد عـــلي) ا
(ســاالر كــوشــار) من مــوالــيـد اربــيل
 قدم ولم يزل خدمات جليلة1970
من خالل االعالم والـكـتـابـة وقـد خدم

s Š b¹d

اربيل

االبتدائية من خالل (دار الفن) ليتعلم
وسـيقى والـة الكــــــــــــــــــــمان على ا
يـــــد االســـــتـــــاذ (جـــــــــــــــــــــــــــــودت
هــاشـــمـ) وشـــــــــــــــارك مــنــــــــــــــــذ
عــــــــام 1983- 1990فـي جـــــــــمـــــــــيع

هرجانات الفنية في العراق. ا
…b¹bŽ  U½UłdN

بــدأ كــتــابـــة الــشــعــر عــام 1992 الى
جــانب اسـتــمـراره بــالـفـن واسـهم في
ـــهـــرجـــانـــات تـــقـــد الـــعـــديـــد من ا
الـشــعـريـة كــمـا صـدر له (35) كــلـيـبـا
تتـضـمن قـصائـده الـشـعر يـة كـما وله
(25) مـــؤلـــفـــا مـــوســـيـــقـــيـــا مـــوزعــا
ومــنـتـشـرا وسـجل (4) اغـان بـصـوته
من كــلــمـاتـه و احلـانـه  وفي ارشــيـفه
اكــثــر من (30) حلــنـــا مــســجال غــيــر

منشورا 
وفي عــــام 2004انــــتــــظم فـي اجملـــال
االعالمي مقـدما ومازال لبـرنامج فني

من قناة (گہلى كوردستان)
وفي احــدى قـصـائــده يـقـول الــشـاعـر

وكما ترجمتها 
سروه عثمان ...
كردي ـ عربي

وسيقى  انا من بلد ا

وابن الشعر الصغـر 
حالل فوق شفاه آهاتي البدـعات

منسجم مع روعة نظراته
و رــتي للغروب 

و ملم بـبتسامة الصباح
و رعد الغـوم 

طار  قبل والدة ا
انا جنـن ام مصلوبة 

ـمنعونني من الوالدة .
ــــــــ

من خہـــ وـاتـ مـسـقام و 
ـوـہ گچـہـ شـعرم 

حہـاـم لہسہر لـوـ 
ئازارہ نہخشـنہـا 

ئاوـتہم لہگہـ
نـگاو ـووانـنـ 

زہردہپہــ ئـوارا 
ئاشنام لہگہـ بزہـ سپـدہو 

هہورہ ترـشقہـ 
پـش لہداــ بوونـ باران 

من ــرپہـ ســ داـــــ 
چوار مـخہ ــشراوم 

ناـہـن لہداــ ببم .
كوشار ـ

هـذا وقدم الـشاعـر والنـاقد الـكوردي

ــعـروف (قــهـار شــيـخــاني) دراسـة ا
لـلـمـشـاهـد الـشـعـريـة وجـمـال الـلـغـة
ونقاء وصـفاء العـبارات التي جاءت
في الـقصيـدة منـوها الى ان الـشاعر
تـعدد في نـظرته واستـلهم مـقتـنياته
الـشـعريـة والـلغـويـة من الواقع ومن
الـــــتــــاريـخ فــــعـــــرج عـــــلى اخلـــــبــــز
واحلـــالــــوب ولـــوـــــحـــة مــــقـــبــــولـــة
وابـــتـــســـامــة ســـكـــر ومن نـــوح الى
يـوسف وكـثـيرة هي الـعـنـاوين التي
تــنم عن عـــبــقــريــة شــاعــريــة وحس
مـــرهـف وولع بـــاحلـــيــــاة ومـــعـــاني
اجلــمــال وقــد كــــــــــــــــان لــلــشــاعـر
قــهـــار شـــيـــخــاني ثـــوابـــته مـــعــززا
اشـاراته الى الـقصـائد الـتي حـملـها
الــديــوان اجلـــديــد لــلــشــاعــر ســاالر

كوشار .
ثم قــــــــــــــدم الـــــشــــاعـــــر عــــددا من
قـــصـــائـــده الســـمــاع احلـــضـــور من
الــنـــخــبـــة الــتي مــألت قــاعــة ( و

زين).
وفي اخلـتام قـدم الـشاعـر نسـخا من
ديــوانه لـلـحــضـور مـوقـعــا من قـبـله
اهــداءا لــهم وعــرفــانــا بــحـضــورهم

ودعمه ..

اقيم في دار ( و زين) لـلـتاب ــ في
داون تـــاون بـــاربـــيل حـــفل تـــوقـــيع
الـديـوان الـشـعـري اجلـديـد لـلـشـاعـر
ـوسـيـقي (سـاالر كـوشـار) بـعـنوان ا
(رازى حـہـرفـہــكـان) وتـعـني بـالـلـغـة
الـعـربـية ( امـنـيـات احلروف ) وضم
الـديوان سـتـون قـصـيـدة من الـشـعر
ـعاصـر وحـمـلت القـصـائد الكـردي ا
مــــحـــاورات وحــــوارات حــــيـــاتــــيـــة

وجدانية 
وكــانـت الـشــاعــرة (ســروہ عــثــمـان)
ســروہـ بــہـــان ـــ قـد قــدمت الــشــاعـر
بكلمـات مفعمة بـاجلمال وقد عرجت
عـلى حـياته مـنذ صـبـاه ونوهت الى

القيّم في سياق جمالي أخالقي مثير  
نزلق  أيها ا

فوق رداء الغيم مهالً... 
لست مستعدةً 

لكل هذا العناق 
ففي القلب يزاحمك 

احلب  
واجلرح 
والشعر 

يزاحمك العراق 
عـلـى الـنــقــيض من قـصــيــدة " إمـرأةمن
مدينة الرماد" التي ال تـبدو غنائية بقدر
مـا تـكـون "جـنائـزيـة" حتـمل على مـتـنـها
أشكال مـختلفـة تقف ب عتـبة الظواهر
األكثر سخونة و"قـداسة" الوجداني غير

التقليدي.     
وشَّحةُ بالسواد  تلك ا
إمرأة من مدينة الرماد 

وتى بأذيال عباءتها  جتر عربة ا
وتئن… 

يخجل زرياب من موسيقاها احلزينة 
جتاعيدها 

هدلة بحزمة خروقٍ  أكتافها ا
كل خرق يوثق حرباً 

وصوتا قبيحا 
دينة  يزمهر للموت العابث با

تتالشى ابتسامةُ أسنانها 
الساقطة من حروب 
حتمل حليب احلياة 

ن تبقىَّ على قيد احللمات 
يحلم بالسكينة  

في كـلـمته فـي إحدى األمـاسي الـثقـافـية
الـتي نــظـمـتــهـا في بـرلــ  (ذَكَـر عـالم
اآلثــــار ومـــديـــر ســــابق مــــتـــحـف الـــفن
تخصص في ؤرخ ا اإلسالمي ـ برل ا
الفن اإلسالمي األستـاذ الدكتور كالوس
ــان هــازه P Haase .Cبــالــشـــعــراء األ
العـظماء مَن يـعرفهم كل إنـسان لكن ال
يـقـرأ لــهم أحـد في حـ أن الــشـعـر في
الـعـالم الـعـربـي الزال مـزدهـرًا وحـيـوياً.
مـضـيفـاً ـ هـناك في سـاحـة التـحـرير في
بــغــداد حــاجــة لــلــتــعــبــيــر الــســيــاسي
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وشـخصيـاتهـا خاصـة النسـوية مـنها
كـمـا هي احلــال مع بـيـرســفـوني (ابـنـة
ـــــيــــتــــر من زيــــوس الــــتي اإللــــهــــة د
يـختـطفـها إله الـعالم الـسفـلي هاديس)
ويــوريـــديس( زوجــة أورفـــيــوس الــتي
ـــوتى حـــاول أن يـــعـــيــدهـــا من عـــالم ا
وسيقاه) مركـزة على جتربة اخليانة

التي تتعرض لها هذه الشخصيات. 
ــيــة مـــجــمــوعـــتــهــا ووصــفت األكـــاد
الـشــعـريــة "أفـيـرنــو" (اجلـحـيم) بــأنـهـا
"مــجــمـوعــة كُـتــبت بـبــراعـة وتــفـســيـر
رؤيـوي ألسطـورة بيـرسفـوني ونزولـها
إلى اجلـحـيم بـعـد أن يـأسـرهـا هـاديس
ــوت".وأشـاد رئـيس جلـنـة جـائـزة إله ا
نـوبل أنـدرس أولـسـون بـصـوت كـليك
ـليء الـشــعـري "الـصــريح والـصــلب وا
بــروح الـدعــابـة والــســخـريــة الالذعـة"
وقال إن "مجمـوعاتها الشـعرية االثنتي
عـشـرة "تـتمـيـز بالـتـوق إلى الـوضوح"
وأضــاف مــقــارنـاً إيــاهــا مع الــشــاعـرة
أمـــيـــلي ديـــكـــنـــســـون بـ "صـــرامـــتـــهــا
(األخالقــيـة) وعــدم رغـبــتــهـا في قــبـول
ان البسـيطة".وتنص الئحة مباد اإل
جائـزة نوبل عـلى أنها تُـمنح لـلشخص
الـذي "يـنـتج في حـقل األدب عـمـال أكـثر

"أفـــــضل الــــشــــعـــــر األمــــريــــكي" عــــام
.وباتت كليك رابع امرأة تفوز1993
بـجـائزة نـوبل لـآلداب مـنـذ عام 2010
والـ  16التي تـفوز بـاجلائـزة منـذ بدء
الـعـمل بـاجلـائـزة في عـام 1901.وهي
أوّل أمــريــكــيـة تــفــوز بــاجلـائــزة بــعـد
سبعة وعشريـن عاماً من فوز الروائية
تـوني موريـسون بـها. وكـان مواطـنها
الـــشــاعـــر بـــوب ديالن قـــد فــــــــــــــــاز

باجلائزة في عـام 2016  .
ــهـنـيـة الـعـديـد من وفي حـيـاة كـلـيك ا
اجلوائـز البـارزة السابـقة فـقد توجت
بــجــائــزة بـــولــيــتـــزر لــآلداب في عــام
عن مجموعتها الشعرية "ذي 1993
وايــلـــد آيــريس" وبـــجــائـــزة الــكـــتــاب
الــوطــني فـي عـام 2014.كــمــا تــوجت
بـجــائـزة بـولـيــنـغن لـلـشــعـر وجـائـزة
الــشــاعــر والس ســتــيــفـنــسن فـي عـام
وميدالية العلوم اإلنسانية  2008
الوطنية في عام 2015.ويتعامل شعر
كـــلـــيك مـع واقع الـــوجـــود اإلنــســـاني
ــة فـيـه وتــركـز عــلى ــؤ والــتــجــارب ا
وت والطفولة موضوعات من أمثال: ا
واحلياة العائليـة.وتستلهم في الكثير
ـيـثـولـوجـيـا اإلغـريـقـية من أعـمـالـها ا

أنهـا "لم تكن ذلك الـنوع مـن األشخاص
الـذي يـتــطـلـعـون إلـيـه دائـمـا".ومـنـحت
ـــاضي لــــلــــكـــاتب اجلــــائـــزة الــــعــــام ا
الـنـمـسـاوي بـيـتـر هـانـدكه وفي الـوقت
نـفـسه مـنـحت جـائـزة عـام  2018التي
تــأجـلـت لـلــكــاتــبـة الــبــولــنـديــة أولــغـا
تــــوكـــارتـــشــــوك ونـــشـــرت كــــلـــيك أول
مـجـامـيـعـهـا الـشـعـرية "فـيـرسـت بورن"

"بِكر" في عام 1968. 
WOHÞUŽ lO{«u

ومنذ ذلك احل ظلت أعمالها الشعرية
تــتــعـــامل مع مـــوضــوعــات الـــعــاطــفــة
اإلنـسانـية والـطفـولة وطـبيـعة احلـياة;
احلـيـاة الـعـائـليـة فـي الـغالـب.ولـتـقد
قطع من وذج من عمـلها نأخـذ هذا ا
ـعنـونـة "نوسـتـوس" (كلـمة الـقـصيـدة ا
إغـريقـيـة تعـني الـوِطان أو احلـن إلى
الوطن أو العودة إلـيه) وفي هذا البيت
نـرى بـراعـتـها في الـتـعـبيـر عن مـفـهوم

الذاكرة.
كانت ثمة شجرة تفاح في احلديقة ذلك

كن أن يكون كان 
قبل أربع عاما مضت...

أو في األسـطــر األخــيـرة الــقـويــة الـتي
حتيل إلى أقوى معتقداتها.

ننظر إلى العالم مرة في الطفولة
ومــا يـتــبــقى هـو ذاكــرة وقــد وُصـفت
مـجـمـوعـتــهـا الـشـعـريـة "أرارات" (في
إشــــارة إلى اجلــــبل الــــذي رست
عـلـيه سـفـيـنة نـوح) في صـحـيـفة
ز قـبل عدة سنوات نيويـورك تا
ـتلئ باحلزن بأنهـا "أكثر كتاب 
والـقــسـوة في الــشـعـر األمــريـكي

نشور خالل ربع قرن".  ا
وعـــــــلى الـــــــرغـم مـن أن احلــــــزن
واألسى يـشـكالن بـالتـأكـيـد جزءا
أسـاسـيـا من كـتـابـاتـهـا إال أنـهـا
من النادر ما تكون كاتبة مُحبطة
أو مثـيرة لالكـتئـاب.ولم يُشر إلى
اسم كـلـيك كثـيـرا هذا الـعـام على
ــفــضـلــة لــنـيل ـرشــحـة ا أنــهــا ا
اجلـــائـــزة. وحـــتى اآلن لـم تُـــقــرأ
أعــمــالــهــا بــشـــكل كــبــيــر خــارج
ـتــحــدة.(عـلى ســبـيل الـواليــات ا
ــثـال ال احلـصـر لم يــتـرجم لـهـا ا
بـالـعربـيـة سوى عـدد مـحدود من
الــقـصــائــد ومـخــتــارات شـعــريـة
حتت عنوان "عـجلة مـشتعـلة تمر
فـــوقــنـــا").وتــتـــطــلع كـــلــيك وهي
بعـــمر  77 عـاما إلى الـعـديد من

الـــقــراء اجلـــدد الـــذين يـــتــطـــلـــعــون
بدورهم الكتشاف شاعرة ذات بصيرة

يز. عالية وأحساس إنساني 
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مُنحت جـائزة نوبل لـآلداب هذا العام
لـلشـاعرة األمـريكـية لـويز كـليك. وهي
خـطــوة تـوجت مـســيـرتـهـا الــشـعـريـة
التي سـبق أن قطفت فـيها الـعديد من
اجلـوائــز األدبـيــة الـرفــيـعــة.وأشـادت
ية السويـدية في بيان منحها األكاد
ـتميز اجلائزة بـ "صـوتها الـشعري ا
الـذي يُـضـفي بـجـمـاله اجملـرد طـابـعـا
كــونـيـا عـلى الـوجـود الـفـردي".وقـالت
ــــــــيـــــــة إن الــــــــشــــــــاعـــــــرة األكــــــــاد
"تفـاجأت"عنـدما اتـصلت بهـا إلبالغها
خـبـر فـوزهـا.وأوضــحت الـسـكـرتـيـرة
ـيـة ماتس مـالم إنـها الـدائـمة لألكـاد
حتـدثت مع كـلـيك قـبل إعالن اجلـائزة
وكان ردها أنهـا "تفاجأت لـكنها كانت
ــكـنــني أن مــرحــبــة بــالــقــدر الــذي 

أحتدث عنه"
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.ولـــــدت كـــــلـــــيك فـي عــــام  1943في
نـــــــــــيــــــــــــويـــــــــــورك وعـــــــــــاشـت فـي
مـاسـاشوسـيتـس كمـا عمـلت أسـتاذة
لألدب االجنــلــيـــزي في جــامــعــة يــيل
األمـــريـــكـــيــة ومـــحـــررة لـــســلـــســـلــة
اخملــتــارات الــشـعــريــة (أنــثــولـوجي)

تــمــيــزا (يــصب فـي تــعــزيــز) االجتـاه
ــثــالـي و".حــتى في بـالد الــشــاعــرة ا
لـويـز كـلـيك لـم تتـمـكـن سوى قـلـة من
الـشــعـراء مـن احلـصــول عـلى شــهـرة
حـقـيـقـيـة لـدى اجلـمـهـور الـعـام خالل
حـياتـهم بـيد أن كـليك تـوجت تـقريـبا
ـكن أن يحلم بها بكل اجلوائز التي 

شاعر أمريكي. 
ومن بـ اجلـوائـز الـعـديـدة حـصـلت
على جائزة الكتاب التي تقدمها لوس
ز وقضت نـحو عام في أجنليس تـا
ـتـوج في عـام مـوقع شـاعـر أمـريــكـا ا
وهو لقب يشبه لقب) ?2003-2004
"شـــاعــر الــبـالط" في بــريـــطــانــيــا أو
الــشــاعــر الــرســمي لــلــبـالد أو أمــيـر
الـشـعـراء في الـثـقافـة الـعـربـيـة) على
الــرغم من أنـهــا كـانت عــلى درجـة من
ـمـانــعـة في قــبـول ذلك في الـتــردد وا
الـبـدايـة.فكـلـيك أعـلنـت بوضـوح أنـها
حتب أن تـكون شـخصـا عـاديا يـعيش
حـــيــاتـه اخلــاصـــة وأنـــهـــا ال تــمـــيل
لــلـحــيـاة الــعـامــة. وقـالت لــصـحــيـفـة
بـوسـ غـلـوب عـنـد تـتـويـجهـا بـلـقب
ـيل شـاعـر أمـريـكـا "لـدي الـقـلـيل من ا
للـحياة العـامة" مضـيفة أنهـا اعتقدت

لويز غليك

ساالر كوشار

ندا اخلوام
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- مـــارتـن خـــور: "ســــيـــكــــون عـــلى
الـبــلـدان الـنــامـيــة احلـد من رسـوم
االســتـيــراد اخلــاصـة بــهم بــعـد أن
انــتــهت فــتــرة الـســمــاح. ســتــكـون
احلــكـومــات مـطــالـبــة أكـثــر وأكـثـر
بــــحـــظــــر إعــــطـــاء الــــدعم احملــــلي

. للتصدير وللمزارع
في كـــثـــيـــر مـن الـــبـــلـــدان أعـــربت
ـــنـــظــــمـــات غـــيـــر احلــــكـــومـــيـــة ا
ـزارعــون عن الـقـلق الـشـديـد من وا
أنه في حـالـة رفع رسوم االسـتـيراد
تـــدريـــجــــيـــا وفي الـــوقـت نـــفـــسه
تـحدة تـواصل أوروبا والـواليـات ا
دعـم صــــادراتـــــهـــــا بــــشـــــدة فــــإن
ــزارعــ في الـــبــلــدان الـــنــامــيــة ا
سـيــواجـهـون مـنــافـسـة كــبـيـرة من
الـواردات وســيـتم تــهـديــد مـصـادر
رزقهم. تظهر الـدراسات في الفلب
بالـفعل كـيف أن الواردات األرخص
بــســبب حتــريــر الــتــجــارة تــســبب
مــــشـــاكل خـــطـــيــــرة لـــلـــمـــزارعـــ
. والوضع سـوف يزداد الـفلـبـينـيـ
ســـوءا في اخلــمـــســة أو الـــعــشــرة
ـعلومات ـزيد من ا ـقبلة. ( أعوام ا
عن تدمـير اقـتصاد الـفلـب من قبل
مـنـظـمـة الـتـجـارة وصـنـدول الـنـقـد
والبنك الـدولي راجع فصل الـفلب
في اجلـزء األول وإسـقـاط مـاركوس
في اجلزء الثاني من هذا الكتاب) 
ــــــشــــــاكل مـن أجل تــــــوقـع هـــــذه ا
ومـواجـهتـهـا قبل أن حتـصل كـارثة
نـظمات اجـتمـاعيـة فقـد اقتـرحت ا
غير احلكومية إيالء معاملة خاصة
وتـفضيـليـة للـدول النـاميـة ألسباب
تــتـعــلق بـاألمـن الـغــذائي وحـمــايـة
ســـبل الــــعـــيش جلـــزء كــــبـــيـــر من
. في هــذه ــزارعـــ الــســـكــان أي ا
ـعـامـلـة اخلــاصـة والـتـفـضـيـلـيـة ا
نـتـجة في واد الـغـذائيـة ا جـمـيع ا
البلدان النـامية من أجل االستهالك
احملــلي يـجـب أن تُـعـفـى من أحـكـام
االتــفــاق الـــزراعي فــيـــمــا يـــتــعــلق
بـتـحـريـر الـواردات وفــيـمـا يـتـعـلق
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ـلكـية عن الـربط العـجيب حلـقوق ا
الـفـكـريـة بـالـتـجـارة يـقـول الـبـاحث
مـارتن خـور: "هـنـاك اعـتـراض آخـر
ــتــصــلــة بــحــقـوق هــو اجلــوانب ا
ـتعلـقة بالـتجارة. ـلكيـة الفكـرية ا ا

الـــفــوائــد لم حتـــصل. عــلـى ســبــيل
ـنـسـوجـات. كان ـثـال في مـجال ا ا
هــــنـــاك اتــــفــــاق عـــلى الــــتــــخـــلص
الـتدريـجي من نـظام احلـصص على
البـس واألحــذيـة ــنـســوجــات وا ا
ولــكن  الـقــيـام بــذلك بــطـريــقـة لم

صدرين. تنفع ا
ثـــانـــيــا عـــلى الـــرغم مـن أن الــدول
الـغـنــيـة قـد قـالت انــهـا قـد خـفـضت
التعريفات اجلمركية فهي تستخدم
اآلن احلـواجـز غـيـر اجلـمـركـيـة ضد
البـلدان النامـية وعلـى رأسها سوء
اسـتـخـدام تدابـيـر مـكافـحـة اإلغراق
ـنتـجات دعـومة) ضـد ا ـنتـجـات ا ا
ا في القادمـة من البلدان الـنامية 

نسوجات. ذلك ا
ثالثا لقد كـانت هناك عودة لـ "قيود
التصدير الطـوعية". عقدت الواليات
ـتـحـدة اتـفـاقــا مع الـبـرازيل عـلى ا
ثال تـقوم وفقه البرازيل – سبيل ا
طــوعــيــا - بــكــبـح جــمــاح تــصــديـر
ـتحـدة. هذه الـصلب إلى الـواليات ا
هـي الـــعـــودة إلـى احلـــواجـــز أمـــام

صادرات البلدان النامية.
ــشــاكل أمــا الــفــئـــة الــثــانــيـــة من ا
فـتشـمل الصـعوبـات التي واجـهتـها
الـبـلـدان الـنـامـيـة في سـيـاق تـنـفـيذ
االتـفـاقـات. الـعــديـد من االتـفـاقـيـات
لـديـها فـتـرة انتـقـاليـة مدتـهـا خمس
سـنـوات قـبل الـتـنـفـيـذ. حـتى أسـوأ
اجلـوانب لم تـأت بـعـد. ولـكن الـدول
الـنــامـيـة بــدأت تـشـعــر بـوطـأة هـذه
االتـــفـــاقـــات. إنـــهم يـــقـــومـــون اآلن
بــصـيــاغـة قــوانـ وطــنـيــة جـديـدة
تأخـذ في االعتبـار اتفاقـيات منـظمة
ـيــة هـذه االتـفـاقـات الـتـجــارة الـعـا
حتتـوي على الـعديـد من االختالالت

التي تضر البلدان النامية.
ـشاكل هي زيادة الفـئة الثـالثة من ا
الــضــغــوط الـتي تــواجــهــهــا الـدول
ـواصلـة حتـريـر الـتـجارة. الـنـامـيـة 
ويأتي هذا الـضغط من خالل جدول
ـدمج في منـظمـة التـجارة األعـمال ا
ـيـة الـتي هي بـالـفـعل جـزء من الـعـا
االتـفــاقـات خالل تـدابــيـر حـمــائـيـة
جديدة مثل تدابير مكافحة اإلغراق
ومن خالل ضـــغـــوط جـــديـــدة. وفي
ـؤتـمر الـوزاري في سـيـاتل الدول ا
الــغـنــيـة تــريـد اتــفـاقــات جـديـدة أو
ـشـتـريات تـوسـيع االسـتـثمـارات وا
احلـكــومـيــة وغــيـرهــا من اجملـاالت.
وتـخـشى البـلـدان النـامـية أيـضا أن
مـعايـيـر الـتـجـارة والـبـيـئـة والـعمل
ـكن اســتـخــدامـهـا مـن قـبل الـدول
الـغـنـيـة لـتـحـقـيق نـكـسـة أخـرى في

البلدان النامية.
وقــد أدى ذلك إلـى قــيــامــهــا بــطــرح
قـائـمة طـويـلـة من الطـلـبات إلصالح
ـية. اتـفـاقـات منـظـمة الـتـجـارة العـا
لــقـــد وضــعت قـــائــمـــة طــويـــلــة من
ـؤتــمـر ـقــتـرحــات  االقــتـراحــات وا
سياتل ولكـنها رفضت جـميعها من

تحدة". قبل الواليات ا
 هل هـنـاك أضرار زراعـيـة واضـحـة على

الدول النامية?

من النـاس على هـذا الكـوكب. الدول
األعــضـــاء في مــنـــظــمـــة الــتـــجــارة
ــيــة تـــشــتـــغل في كــثـــيــر من الــعـــا
األحـيــان كـمــحـامــ غـيـر مــدفـوعي
األتــــعــــاب ألكــــبــــر الـــشــــركــــات في
ـثـال فـإن أراضـيـهــا. عـلى سـبــيل ا
شركة تشيكيتا  Chiquitaال توافق
ـوز عــلى شــراء االحتــاد األوروبي ا
ستعمـرات األوروبية السابقة من ا
لـذلك قـدمت إدارة كـلـيـنـتـون شـكوى
ـيـة ضـد في مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـا
االحتاد االوروبي. عمل أميركا ليس
أعـمـال شـركـة تـشــيـكـيـتـا ولـكن في
يـة يـصـبح مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـا
األمـــــر كـــــذلك بـــــصــــورة مـــــؤكــــدة.
ـنـاسبـة تـقـدمت إدارة الـرئيس وبـا
كــلــيـنــتــون بــشــكــوى إلى مــنــظــمـة
ـوز- وهـو ـيــة عن ا الـتــجـارة الـعــا
تحدة محصول ال تنتجه الواليات ا
للـتصدير- بـعد يوم واحـد من تبرع
شركـة تشيكـيتا مـتعددة اجلـنسيات
بـ  500000دوالر لــــــــــلــــــــــحــــــــــزب

قراطي. الد
ي من لـدينـا وبـاختـصـار نظـام عا
الــشــركــات مــتــعــددة اجلــنــســيــات
وبـــواســطـــة الـــشـــركــات مـــتـــعــددة
اجلــنــســيـات ولــصــالح الــشــركـات
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كل حـكم تـصـدره مــنـظـمـة الـتـجـارة
ــؤسـسـة ـيــة يـثــبت أن هـذه ا الـعــا
مـعيـبة بشـكل أسـاسي وتهـدف كما
هـــــــــــو واضـح إلـى وضـع أربــــــــــاح
الـشـركـات فوق احلـاجـة إلى حـمـاية
ـقـراطيـتـنا. بيـئـتنـا وصـحـتنـا ود
يـجب عـلى الـسـيـاسـيـ أن يـقـبـلوا
هـذه احلـقـيـقـة من أجل أن يـحـكـموا
لـلـصـالح الـعـام لـلـحـد من األنـشـطـة
دمرة للشركات الكبرى وحقها في ا
حتـقــيق األربـاح بـأي ثـمن. وإلى أن
يـفـعــلـوا ذلك فـإن قـائــمـة الـقـوانـ
األساسية التي تصك باسم التجارة

احلرة سوف تطول وتطول. 
ـيـة تضع الـعالم { منـظـمة الـتجـارة الـعا

سار الكارثي الثالث على ا
- يـقـول احملـلّل االقـتـصـادي "مـارتن
ــشـكالت خــور" وهـو يــســتـعــرض ا
الـكــارثـيــة الـتي خــلـقــتـهــا مـنــظـمـة
ـيــة لـبــلـدان الــعـالم الــتـجــارة الـعــا

الثالث : 
ـشــاكل هـو "اجملــمـوعــة األولى من ا
أن الــبــلــدان الــنـامــيــة - عــلى األقل
حــكــومـاتــهــا  كــانت تــتـوقـع بـعض
الـفـوائد. أكـبـر خـيبـة ألمـلهم هي أن

# ال يـــوجـــد أي ربح من الـــتـــجــارة
احلرّة للبلدان النامية خسائر فقط
ولـكـنـهم مـخـطـئـون في الـعـديـد من

هذه اجملاالت.
أوال إن فـــوائـــد الـــتـــجـــارة احلــرة
مــبـالغ فــيـهــا وخـاصــة في الــعـالم
الـنامي. في جـميع الـبلـدان النـامية
الـتي أخــذت عـلى عــاتـقـهــا حتـريـر
الــتـجــارة بــشــكل ســريع  زاد عـدم
ــســـاواة في األجـــور في مـــعــظم ا
األحـــيـــان في ســـيـــاق انـــخـــفـــاض
العـمالـة الصنـاعيـة من العمـال غير
ـهرة وتـسبب فـي هبـوط كبـير في ا
األجور احلقـيقية من  20إلى ?30
في دول أمـريــكـا الـالتـيــنـيــة وفـقـا
لــتــقـــريــر صــادر عن مــؤتــمــر األ
تحدة للتجارة والتنمية. االنهيار ا
فـي االقـتـصـادات اآلســيـويـة نـاجم
جزئيا عن االستـثمارات الهائلة في
الـعـقـارات والتـحـرر من الـقـيود في
ـــالـــيـــة الـــتي قـــطـــاع اخلـــدمـــات ا
سـرّعـتـهـا قـواعـد مـنـظـمـة الـتـجارة
ــيــة وتــســبــبت فـي خــســائـر الــعــا
فـادحـة. في كـوريا اجلـنـوبـيـة على
ــثـــال تـــضـــاعــفـت أزمــة ســـبــيـل ا
الـــبــطـــالــة  أربـع مــرات وارتـــفــعت
ـدقع  200 في نـسـبـة الـقــــــــــــــر ا

ئة . ا
كـنها أن ثانـيا الـعديد من الـدول 
تـخـدم شـعــوبـهـا بــشـكل أفـضل من
خالل حــمــايـة بــعض الــصــنــاعـات
ـواد األسـاسـية األسـاسـيـة ودعم ا
التـي يحتـاجهـا مواطـنوهـا: الغذاء
ـأوى والـوقـود. لـكن دول الـعـالم وا
الـثـالث فــقـدت حـقـهــا في الـسـيـادة
االقتصادية منذ أخذ صندوق النقد
الـدولي والبـنك الـدولي وعلى نـحو
فـعال الـسـيطـرة على اقـتـصاداتـها
وحــولـوهــا إلى مـنــصــات مـوجــهـة
نـحو الـتـصديـر وفرضـوا الـنظـرية
يـزة النـسبيـة" التي الـعتـيقـة عن "ا
تـــقـــول أنه إذا كـــانت قـــوة الــعـــمل
اخلــاصــة بك أرخص مـن جـيــرانك
يـجب أن تـبـقي األجــور مـنـخـفـضـة
كي جتـــذب الـــشــركـــات الســـتــغالل

العامل لديك.
وثـــالــــثـــا فـــإن مــــخـــاطـــر احلـــرب
ـسـألـة الـتــجـاريـة مـبــالغ فـيـهــا. وا
ـة مـقـابل االنـعـزالـية. لـيـست الـعـو
ـة  فــمـا لــديـنـا الــيـوم لــيس الــعـو
ـة الــشـركــات. قـواعـد ولـكــنـهــا عـو
ي تــخـدم مـصـالح االقـتـصــاد الـعـا
تعددة اجلنسيات; أنها الشركات ا
ال تخـدم مصـالح الغـالبـية الـعظمى
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كن أن تـسمى غرفة مـهما تسـاهلنا في التـسمية والـتوصيف  غير ان ذلك  ال 
ما أطـلـقه أحـفادهـا عـلى هـذا الركـن الذي تـمـكنـت اخيـرا وبـعـد عصـر وحـصر
للـذهن أن تتوصل اليه  لتمنح نفسها  ساعة من هدوء وتأمل وتركيز كانت هذه
الزاويـة بعـيـدة شيـئا مـا عن معـترك احلـياة فـي ذلك البـيت حيث يـتحـلى أفراده
رتـفع مـضـافـا اليـهـا حب الـتـر بـأناشـيـد الـطـفولـة وأُغـنـيات ـيـزة الـصـوت ا
الصـبـا  وهي مـيـزة ابتـدعـهـا اجلـد ورافقـته اجلـدة نـفـسهـا فـيـهـا بدأت مع أول
حفـيد لكـنها نـسيت أن تنتـهي منهـا وتتجـاوزها  بل رفض مبـتدعوهـا أن تنتهي
ـوفـور من األهـازيج واألغـنـيات  فـال ظلم حـرصا أن يـأخـذ كل حـفـيـد نـصيـبه ا
ألحـد على حـسـاب اآلخـر . بـعد أن عـرفت مـا تـريـد ظلت الـزاويـة تـشـكل اغراء
لعـينيها وأمال بـإنقاذ شيئ من النهـار من براثن الفوضى التي تـضرب أطنابها
عـبر تخوم البيت وفضاءاته   ,لـذا راجعت ركام مخلفـات البناء في سطح الدار
نـزل أخذت تثبت وأنزلت مـنه ما تسـتطيع حمـله كلما تـمكنت من صـعود سلم ا
جـانـبـ ايـضاً لـلـزاويـة الـبعـيـدة مـتحـاشـيـة أن يـعرف أحـد مـا تـرمي الـيه  كان
السـقف الذي توصلت اليه يرتـفع عن مستوى رأسها  " بشـبرين " تقريبا  فقط
واخيرا استطاعت ان حتصل على باب توصده بقفل  رتبت الزاوية من الداخل
ـكــان شــكل ســكن آدمي حــتى ال تــأكــلــهـا  تــخـلــصت مـن الـثــقــوب ومــنـحـت ا

احلشرات وتقرضها اجلرذا
بـعثـرة واحملشورة ن . نقـلت كل كتـبها ومـخطـوطاتهـا ومطـبوعاتـها و أوارقـها ا
في عدة أماكن  ونقلت اخيرا حاسبتها   ,ومع إن ابعاد الغرفة !!  - بدأت هي
أيضـا تـدعـوهـا كـذلك - ال تـتـجاوز مـتـرا في مـتـر وربع اال إنـهـا اسـتـطاعت أن
حتـشــر نـتـاج مــا يـزيـد عن نــصف قـرن فــيـهـا وايــضـا أن تـبــقي مـكـانــا يـتـسع
لعظامها التي نخرتها االيام وما تبقى من حلمها ودمها  وشعرت بالراحة فهذا
ـنزل لمَّ تبـعثرهـا وانفراط شـملها عـن مالي احلروف التي كـان اجملتزَأ من ا ا

زرعتها ولم تثمر طوال نصف قرن ونيف .
 أخـذت تأوي الـيهـا كلـما استـطاعت  ,فـتراجع أوراقـها  قراءة وتـمحـيصـا فأما
حرقـا وإما حفـظا في حافظـات كتبت عـليهـا فحواها بـقلم غلـيظ - عادت تعرف
أين أقالمـها وأين أوراقها -  بدأت نشاطا جديدا لترتيب أوراقها وأمورها غير
إن فضـول األطـفال حتـول الـيهـا والى الـغرفـة الغـامـضة كـمـا أخذوا يـسـمونـها
حتى إن أحدهم جترأ فكتب على جدارها ذلك بخط غليظ ملون  ,ح رأت ذلك
ـها اخلاص الـذي ال ينـازعهـا ملـكيته ابتـسمت ولم تـعاتب أحـدا . صار هـذا عا

أحد .
 عـلى إنها في عشق قد الزب مع النـوافذ لم تكن لديهـا نافذة في هذه الزاوية
لـكـنهـا اقـنـعت نفـسـهـا بانـهـا عادت تـمـتـلك نافـذة ذهـنـية تـطل عـلى الـعالم مـنـها
تعـوضها عن حرمان غـرفتها من نافذة  امـا حرصها على األنـاقة واجلمال فقد
أجلأهـا الى صـنع سـتـارة صـغـيـرة من رقـيق الـقمـاش وجـمـيـله وضـعـتـهـا على
ـطل على احلـديـقة الـصغـيرة تـوهم نفـسهـا بأنـها تـملك نـافذة لـركنـها اجلانب ا
هــذا حـتى إنــهـا أزمــعت عـلـى رسم نـافــذة عـلى احلــائط  لــكـنــهـا تــراجـعت عن
اسـتغـراقها في الـرومانـسيـة كذبا  ,ولـله احلمـد لم ير أحـد زاويتـها من الداخل

واال لكان سخر منها الشياط االعزاء الذين أجنبهم أبنها الوحيد . 
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حفـلت حرب أكـتوبـر بالـعديد من
ـسـلـحة بـطـوالت أفـراد الـقـوات ا
صرية في كافة األسلحة وروى ا
يـعـد الــلـواء مـحـمــد عـبـد الـقـادر
دفـعية جـانبا احد  قـادة سالح ا
في هـــذه احلـــرب   وأبـــعـــاد مــا
حــدث بـــهــا كــان لـــنــا مـــعه هــذا

احلوار :-
{ شـهـدت حـرب أكـتـوبـر الـكـثـيـر من
الـبطـوالت في كافـة األفرع فـما تـأثير
ـدفعـيـة على مـجريـات احلرب سالح ا
وخاصة فيما يتعلق بالتمهيد النيراني
للـعـبور وتـدمـير الـنقـاط احلـصيـنة في

خط بارليف?
- أي عـمـلـيـة هــجـومـيـة ال بـد أن
يسـبقـها تمـهيـد نيراني  ذلك ان
تـمركـزة تكون دافـعة ا القـوات ا
فـي وضع حتــــصــــ  وتــــأمـــ
عـــالي جـــدا  وتــــكـــون جـــاهـــزة
هاجمة  ويجب لتدمير القوات ا
ان نـعـلم ان تـقـديـر اخلـسـائر في

أي قوة مـهاجـمة يـعادل  3أضعاف
ــدافــعــة عـادة. خــســائــر الــقــوات ا
ولـذلـك كـان عــلى الـقــوات الـقــائـمـة
ـدافع من بــالـهــجـوم مــنع الــعــدو ا

عركة .  التدخل بحرية في ا
ÊU²O Oz— ÊUðu

ولذلك كـان التـمهيـد النـيراني الذي
تـقـوم بـه عـادة قــوتـان رئــيـسـيـتـان
دفعية .  هما القــوات اجلوية  وا
والـقـوات جلـويـة لــهـا أهـدافـهـا في
ــدفـــعـــيــة هي الـــعـــمق. بـــيــنـــمـــا ا
ـــســئــولـــة في خــطـــة الــتــمـــهــيــد ا
الــنـــيــرانـي عن إســكـــات وتــدمـــيــر
أســلـحـة الـعـدو عـلى احلـد األمـامي
لقوات العدو وذلك بـقصفه قصفات
شـديـدة تـمـنع الـعـدو من رفع رأسه
ومـراقـبة مـا يـحدث أمـامه من تـقدم
لـقـواتـنـا وهــو مـا حـدث تـمـامـا في
حرب أكـتـوبر  73حيث لـم يسـتطع
ـتــواجـد في حــصـون خط الـعــدو ا
بـــارلــيف من الــتــدخـل في عــمــلــيــة
الـعـبـور األمـر الذي أجنح الـعـمـلـية

إحداثـيـاتـهـا عـلى اخلـريـطـة فـقمت
بـــقـــيــاس اإلجتـــاه بـــالــبـــوصـــلــة 
ـسـافـة مــسـتـعـيـنـا واسـتـخــرجت ا
بقانون الفيزياء ( سرعة الصوت =
 333,3متر في الثانية) وبقياس
الــــزمن الــــذي اســـتــــغــــرقه صـــوت
وصـول صــوت خـروج الــطـلــقـة من
333,3 ـــــــدفـع والـــــــضــــــــرب في  ا
ـســافـة وإطالق امـكــنـني حــسـاب ا
قـصــفـة من الـكــتـيـبـة ســقـطت عـلى
الهدف ودمـرته وصار مشـتعال عدة

ساعات.
ــدفــعــيـة  { هل هــنــاك تــفــوق لــسالح ا
ــصـريــة عـلى الــعـدو اإلســرائـيــلي قـبل ا

وأثناء احلرب?
- السؤال بهـذه الطريقـة ال يستقيم.
فالتفوق مسألة نسبيا السيما خالل
الــعـــمــلـــيــات . فـــاحلــرب كـــر وفــر 
وأحيانـا يكون التـفوق لك  وأحيانا
ــراحل ســيـر يـكــون لــلـعــدو طــبــقـا 
عركة.  ولكن نـستطيع ان نقول أن ا
الــعـــدو كــان مــتـــفــوقــا فـي نــوعــيــة
ـنـاورة به كـونه الــسالح وسـهـولـة ا
مـدافع ذاتـيــة احلـركـة بـيــنـمـا نـحن
نــعـمل عـلى مـدافع مـجـرورة حتـتـاج
بعض الـوقت في شبكـها ونقـلها من
خالل اجلرارات التي جترها. إال أنن
كـنا مـتـفوقـون بـوضوح في الـقدرات
صري القتـالية لـلضابط واجلـندي ا
ـعدة.  وهـو مـا عـوض الـفـارق في ا

بقية احلوار على موقع (الزمان)
 { يـرى الـبــعض أن حـرب اإلسـتـنـزاف
كـان لها الدور األكـبر في التمـهيد حلرب

أكتوبر. فما هي حقيقة ذلك?
- دعــــــني أقــــــول أنه لــــــوال حـــــرب
اإلستـنزاف مـا كانـت حرب أكـتوبر.
فـأنت لـتخـوض غـمار حـرب كـحرب
أكـتوبـر كان عـليك ان تـستـعد لـها 
وان تتـدرب لها تـدريبـا جيدا  وان
تـــعـــد قـــواتك اإلعـــداد الـــصـــحـــيح
وتـتـحـسب لـكل صـغـيـرة وكـبـيـرة .
وكــــــان هـــــذا مـــــا يـــــتـم في حـــــرب

اإلستـنزاف . هـذا باإلضـافة إلى أن
الـقـوات كانت حتـتـاج إلى عمـلـيات
 »تطعيم معركة «وهي ما تعني
أن تخوض عملـيات صغيرة حتدث
في العدو خسائرا ترفع معنوياتها
وتـزيـد من ثـقـة اجلـنـدي والـضـابط
بـنـفسـه ومعـداته. وهـذا مـا كان في

حرب اإلستنزاف.
ـسـؤول عن حـدوث الـثـغـرة في  { من ا
ــكن الــقــضــاء الــدفــرســـوار وهل كــان 

عليها عسكريا?
كن - الثـغرة في الـدفرسـوار كان 
تماما القضاء علـيها عسكريا  كما
أوضح وقتها القائد األعلى للقوات
سلحـة الرئيس  الشهـيد / محمد ا
انــــور الـــســـادات.  وهــــذا مـــا دفع
بـأمــريــكـا إلـى أن تـرسل عــلى وجه
الــــســـرعــــة بــــالـــســــيـــد  »هــــنـــري
كيسنجر «لتحذر من تدخل أمريكا

ــبــاشــر لــصــالح إســرائــيل إن  ا
تــصــفـــيــة الــثــغـــرة . وهــذا مــعــلن
ومـعـروف. امــا من الـسـبـب فـيـهـا .
فــغــقــد كــانت رتــبــتي ومــكــاني في
الـعمـليـات ال تـسمـحان لي بـتحـديد
ذلك . فقد كـان هناك قـادة كبار أقدر

مني على حتديد ذلك.
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{ هل تـــرى ان الــــفـــريق ســـعـــد الـــدين
الـشاذلي كـان علـى صواب عـندمـا طالب
ــواجــهـة بــســحب الــقــوات مـن الــشــرق 

الثغرة?
- احلـــــرب لـــــيـــــسـت مـــــبـــــاراة في
كن اإلستعانة الشطرجن لها كتب 
بها لـتنفـيذ ما بـها من خطط. ولكن
احلـرب لـهـا مـواقـف طـارئـة كـثـيـرة
حتل بـأكـثر من مـن طريـقـة ورؤية .
ـا يراه ومـا تـراه انت صـحـيح  ر
غــيــرك خـــطــأ. وكل ذلك وارد خالل
ـكن الــعـمـلــيـات الـعــسـكــريـة. وال 
تـرجــيـح رأي عـلـى رأي فـأنـت أمـام
قـــامــــات عـــمـالقـــة في مــــجـــالــــهـــا
العـسكـري ولكل رؤيـته وأسـانيده

وفـي الـــنــهـــايـــة واحـــد فـــقط من
يتخذ القرار. تلك هي العسكرية.
{ من خالل مــــواجـــهـــتك لـــلـــجـــنـــدي
اإلســرائـــيــلي مـــا هــو تـــقــيـــيــمك آلداء

اجلندي اإلسرائيلي?
- اجلــنــدي اإلســرائــيــلي جــنـدي
مدرب تدريبـا جيدا على سالحه 
ويـعـرف كــيف يـســتـخـدمه إال أنه
فـاقـد لـشئ هـام جـدا هـو مـا رجح
ــصـريــ . وهــو أنه لـيس كـفــة ا
صـــاحب قـــضــيـــة مــثل اجلـــنــدي
ـصـري  فهـو في الـنـهايـة يـعلم ا
تـــمـــامـــا أنه مـــغــتـــصب ألرض ال
تـخـصه  ومـعـتـد بيـنـمـا اجلـندي
ـصـري لـديه عــقـيـدة قـويـة بـأنه ا
يحرر أرضا هي أرضه . ومن هنا
كـــــان اجلــــــنـــــدي أو الـــــضــــــابط
اإلســرائــيــلي حــيــنـمــا يــتــعـرض
ـوقف يـصـعب علـيه مـواجـهته ال
يـسـتـمـيت في الـدفـاع عن نـفسه 

ا يستسلم حماية لروحه. وإ
{ في الـنــهـايــة هـنــاك من يــشـكك في
حـرب أكـتـوبـر ويـرى أنـهـا ال نـصر وال
ـة بـاعـتـبـار ان مـصـر جنـحت في هـز
عـبور قنـاة السويس وإسـرائيل جنحت

في احداث الثغرة. فكيف ترى هذا?
- يـا ســيـدي أحــيـلك إلى شــهـادة
قادة إسـرائيـل السـياسـي وقادة
الـقـوات اإلسـرائـلـيـة  وأسراهم .
نحن نعـرف تماما ولع الـصهاينة

بالكذب واخلداع.
 لـذا فقـد حاولـوا إظـهار لـشعـبهم
أنـهـم قـد حــقــقــوا نــصـرابــيــنــمـا
شـــهــاداتــهم تـــكــذب مــا يــدعــون.
وتــذكـر  »جلــنـة أجــرانــات الــتي
شــكـلـوهــا بـعــد احلـرب حملــاكـمـة

القادة العسكريون. 
أيحـاكم قائد لـنه منتـصر??? كذلك
تـــذكــــر مــــوســـوعــــة احملـــدال أي
الــتــقــصـيــر الــتي صــدرت في تل
أبــيـب بــهـــذا الـــعــنـــوان اخملــزي

التقصير.

اآلن حتى االقـتصاديـ التقـليدي
يـقولـون بأن هـذا االتفـاق ال ينـتمي
ـية وأن إلى مـنظـمة الـتـجارة الـعا
أفــضل إصالح أن يـتـم إخـراج هـذا
االتـفـاق بصـورة كامـلـة من مـنظـمة
ـيـة. هـذا هـو اتـفاق الـتـجـارة الـعـا
ـلــكـيــة الـفــكـريـة. ال عــلى حـقــوق ا
عالقـة مـبـاشـرة له بـالـتـجـارة كـمـا
أنـه لـيس جـزءا من عـمـلـيـة حتـريـر
نع الـتـجـارة. وهـو جـهـاز حـمائـي 
نـقل الـتــكـنـولـوجــيـا من الـشـركـات
الـعــابـرة لــلـقـومــيـة إلى الــشـركـات
احملـلـيـة في الـبــلـدان الـنـامـيـة. إنه
نع الـشركات احملـلية في الـبلدان
الـنــامـيـة مـن أن تـكـون قــادرة عـلى
اسـتـيعـاب الـتـكنـولـوجيـا اجلـديدة
واحلـــديــثـــة. وهــو يــد الـــتــفــوق
الـتـكــنـولـوجي لـلـشــركـات الـكـبـرى
حـتـى تـتــمـكن مـن الـســيـطــرة عـلى
الـــســـوق واحلــفـــاظ عـــلى أســـعــار
التجـزئة االستهالكـية بدرجة أعلى
كن أن يكون األمر إذا ـا  بكثير 
كانت هنـاك منافـسة حقـيقية.إذا لم
نـتـمكن من إخـراج هـذا االتـفاق من
ـيـة فـهـناك مـنـظمـة الـتـجـارة الـعـا
العـديد من األشـياء اخلـطيـرة التي
ــكن تــغـيــيـرهــا. تــنـظــر عـلى لن 
ـادة ) (3) 27ب) ــثــال ا ســبــيل ا
وتـــتــعــلـق بــالــتــعـــامل مع بــراءات
ـتعلـقة بأشـكال احلياة. االختراع ا

انها مربكة للغاية.
ادة ) (3) 27ب) يجب أن تـتغـير ا
ـــنع الــــشـــركـــات فـي أي بـــلـــد من
تسـجيل بـراءات االختـراع للـموارد
ـعـرفة الـتي هي الـبـيـولـوجـيـة أو ا
قــيـد االســتـخــدام في أجـزاء أخـرى
من العالم ألجيال عديدة مثل أدوية
األعـشــاب والـبـذور وغــيـرهــا. كـمـا
ـنع أي بــلـد من يــنـبــغي تـغــيـيــره 
تسـجيل براءات االخـتراع حول أي
نــــــوع من أشــــــكـــــال احلــــــيـــــاة أو
ا في ذلك الـعـمـليـات الـطـبيـعـيـة 
الـــكــــائـــنــــات احلـــيــــة الـــدقــــيـــقـــة
ـيــكـروبـيــولـوجـيـة. ـمــارسـات ا وا
وهــذا من شــأنه اســتــبــاق أشــكـال
ـلـكــيـة الـفـكـريـة الـتي من حـمـايـة ا
زارع شأنها أن حتد من حقوق ا
من أجل إنـقـاذ بـذورهم. كـان هـنـاك
اقـتراح تـقدمت بـه الدول األفـريقـية
ـيـة في في مـنـظـمـة الــتـجـارة الـعـا

هذا الشأن. 

ـواطن الـبـرازيلـي مثال (بـبـسـاطـة ا
الـذي كان يـسـتـعـمل عـشـبـة مـعـيـنة
مـعــروفــة لـعالج صــداع رأسه مــنـذ
آالف السن سـوف يُحرّم عليه ذلك
إذا اسـتخـلـصت منـهـا شركـة أدوية
ــفـــيــدة وبــدأت ـــادة ا أمــريـــكــيــة ا
بـبـيــعـهـا كـدواء وبـبــسـاطـة ايـضـا
ــنع ــر"  نـــذكّــر بــقـــرار "بــول بـــر
الـفالحـ الـعـراقـيـ من اسـتـخدام
ئات السن البذور التي تعوّدوا و
حفظـها من كل موسم واستـخدامها
وسـم التـالي ألن شـركة في زراعـة ا
مــونـســانـتـو امــتـلــكت حق امــتـيـاز
البذور كـما سنطـرح ذلك في حلقات

مقبلة).
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وأخـيرا إلصالح اتـفـاقيـات مـنظـمة
ــيــة هــنــاك مــبــدأ الــتــجــارة الــعـــا
ــعـامـلــة اخلـاصــة والـتـفــضـيــلـيـة ا
لـلدول الـناميـة. ولكـن حيـثما وردت
ـعامـلة في اتـفـاقيـات مـنظـمة هـذه ا
ية فهي ليست ملزمة التجارة العا
عاملة اخلاصة نح ا للدول الغنيـة 
والـتـفــضـيـلـيـة. كـانـت مـطـلـوبـة في
مــعــظم احلـــاالت عــلى أســاس بــذل
قـصـارى جهـدهم مـا يـسـمى أفضل
ـــســـعى. وقـــد وضـــعت الـــبـــلــدان ا
النـامية مقـترحات واضـحة جدا في
عاملة اخلاصـة والتفضيلية ال أن ا
ينبـغي أن تكون عـلى أساس أفضل
ــســعى ولــكن يــنــبــغي أن تــكـون ا
مــلــزمـة مـن الـنــاحــيـة الــقــانـونــيـة.
ــبـدأ عـلى ويـنــبـغي تــطـبــيق هـذا ا
الـعـديـد من االتـفــاقـات الـقـائـمـة في
مـجال تـريبس وتـدابـير االسـتثـمار
ـتـصـلة بـالـتجـارة والـزراعـة وهلم ا

جرا.
وتـفـسيـر الـدول الـغنـيـة في منـظـمة
ـسـاعدة الـبـلدان ـية  الـتـجارة الـعـا
النامـية هو في احلقـيقة شيء ليس
ـسـاعـدة الـتـقـنـية أبعـد من تـقـد ا
لـلـبـلـدان الـنـامـيـة التـي من خاللـها
يتم توفيـر التدريب للبـلدان النامية
حـــتى تــتـــمـــكن من تـــنــفـــيـــذ كــامل
الــتــزامــاتــهــا فـي إطــار اتــفــاقــيـات
ية. هذا النوع منظمة التجـارة العا
ـسـاعــدة الـتـقـنــيـة لن يـسـاعـد من ا
الـبــلـدان في تـطـويـر الـواقع بل من
شــــأنـه أن يــــجــــعـل األمــــور أســــوأ

بالنسبة للبلدان النامية".

اللواء محمد عبد القادر يتحدث لـ (الزمان)

دون خسائر تذكر.
 { مـــا هي الـــبـــطـــوالت الـــتي أديـــتـــهـــا

ووحدتك في هذا اجملال ?
- من أبرز مـا قمت به أنـا ووحدتي
الــصـــغـــرى والـــتي كـــنت أتـــشــرف
بـــقــيــادتــهـــا . وهي إحــدى ســرايــا
ــيـــدان من الـــعـــــــيــار مــدفـــعــيـــة ا
الـثـقيل.(  155 ). كـان في مـساء
يوم  6 أكتـوبر حـيث أنه مع حلول
الــظالم بــدأت مــدفـعــيــة الــعـدو في
الـقــصف الـعـشــوائي عـلى الــضـفـة
الــشـرقـيــة لـلـقــنـاة بـغــرض إحـبـاط
هـاجمة والتي جنحت في القوات ا
ــا كــان الــظالم وعــدم الــعــبـــور . و
تــوفــر األدوات الــدقــيـقــة لــتــحــديـد
مـــصــــادر الــــقــــصف. فــــقــــد قــــمت
باستـخدام طريقة كـنا قد تعـلمناها
في الـكـليـة احلربـيـة إلدارة النـيران
عــلى الــعـــدو في ظل وجــود نــقص
لإلمــكـانــيــات. وألتــمـكن مـن قـصف
تــلك الــبــطــاريــة كــان عــلى حتــديـد
إجتــاهــهــا ومـــســافــتــهــا لــتــوقــيع

ب منطقتي االنتفاع والضرر يعيش االنتهازيّ دائما مثل كل الكائنات الطفيلية
ظلمة األخرى ومـع ظهور البوادر األولى لـبداية أية أزمـة يتربص في الزوايـا ا
ا ناسـبة لالنقضاض وحتـويل الضرر إلى فوائد مـضاعفة أ منـتظرًا اللحـظة ا
ـرة غيّر واحـدة من أهم قواعـد احلياة كـانت األضرار باآلخـر. االنتـهازي هذه ا
الـيـومـية خـالل العـصـور احلـديثـة قـاعـدة "الشـورت والـفـانيـلـة" لـيضـيف إلـيـها

"الكمامة" كعضو أساسي جديد آخذا مكانه بسرعة ليكون األهم بينهما! 
ظـهر كـورونـا بـداية في ووهـان الـصيـنـية في  31 كـانون األول  2019 ورغم أن
ـتـحـدة األمريـكـيـة وعددا مـن الدول األوروبـيـة يـعتـبـرون هـذا الـتاريخ الواليـات ا
مضـلال أي أنه لـيس التـاريخ احلـقيـقي لبـدء انتـشـار الفـايروس إال أن الـص
تـابـعون اجلـزم فـيمـا إذا كان ـكـننـا نـحن ا تتـمـسك بإعالنـهـا األول والذي ال 
ـتخـصـصة في ـعلن عـنه حـقـيقـيـا أم ال. الفـرنـسـية ايـلـودي كلـوفـيل ا التـاريخ ا
سـابقات العـسكرية أعلـنت في لقاء على قـناة محلـية بأن الكـثير من زمالئها ا
تـعــرضـوا لــوعــكـة صــحـيــة صـعــبـة جــدا خالل مــشـاركــتـهم في دورة األلــعـاب
ـيـة الـتي أقـيـمت في ووهـان تـشرين األول  2019 وهـي إشارة الـعـسكـريـة الـعـا
ـعـلن عــنه. كـذلك جـولـيـان هـيـنـيـكس ـوعـد ا لـظـهـور الـفــايـروس الـغـريب قـبل ا
شـارك في نفس الدورة صـرح بأن اثن من زمالئه الـسباح اللـوكسمـبورغي ا
ـرض خالل نفـس الدورة! وفي  27 كـانـون األول صـرح رئيس طب أصـيـبـا بـا
الـطوار فـي مسـتـشـفى جـان فـرديـيه في بـاريس أن حـالـة كـانت قـد شُـخصت
عـلى أنـهـا الـتـهاب رئـوي  مـعـرفـة أنه كـان مصـابـا بـكـورونـا فيـمـا بـعـد وهذه
كلـها كمـا ذكرنا سـابقا إشارات واتـهامات مـبطّنـة ومباشـرة بأنهم قـد يكونون

ا أقدم!  أصيبوا بالفايروس الذي ظهر منذ ذلك التاريخ أو ر
والدالئل كـثيرة عـلى أن الفايـروس كان قد انـتشر قـبل إعالن الص عـنه بفترة
طويـلة والتي بـدأت حاالت اإلصابة تـزداد فيهـا بشكل اعـتبر مخـيفا حـينها مع
ـا يقارب الست ألف مصاب لتبدأ اإلصـابات بالتراجع تدريجيا فيها وصوله 
مـع ارتـفـاعٍ مـلـحـوظ لإلصــابـات في دول الـعـالم األخـرى. هــذا كـله لـيس مـهـمـا
أل كلما مرّ ذُكر كورونا على مقارنة فيما يصرح به السيد سمير ويكرره على ا
مـسامـعه وبـحسـبه فـإن الفـايـروس قد دخل الـعـراق منـذ زمن وأصـيب به هو
نـفسه في كانون األول  2019 مع عـائلته كلـها كمـا ويُحيل سمـير جناته وجناة
رض في ذلك عائلته واآلخرين الذين أصيبوا بصمت وعدم تسجيل الوفيات با
الـوقت إلى عامل نفـسي مهم وهو اجلـهل بوجود وانـتشار الـفايروس وإلى أن
ـوسـمـية ثـال اعـتـبـرت األمـر بأنه ال يـتـجـاوز االنـفـلونـزا ا عـائـلـته عـلى سـبـيل ا
احلادة ورغم حـدتهـا لكن ال أحـد سمع سابـقا بـأن أحدهم لـقى حتفه بـسبـبها
شكوك فيها أصال. ورغم ية التي ظهـرت مع كورونا وا سوى اإلحـصاءات العا
ذلك فإنـه كان يعتـقد بأن هـذا الفايروس حـتى لو كان فـايروس اإلنفـلونزا فإنه
ثيرة لـلجدل الص . يتهم سمـير في تصريـحاته ا قد تـطور بشكل سـريع ومؤذٍ
بتـطـويرهـا لـلفـايـروس أو على األقل بـالـتسـتـر علـيه خالل الـفتـرة األولى مـقابل
وضع خـطط إليجـاد وسـائل للـوقايـة والـعالج قبل تـصـديره إلى الـدول األخرى
وبهـذا سـتكـون قد وضـعت مـنفـعـتهـا وهي في طـريق اخلالص منه بـبطء بـينـما
سـتــنـهـار الـدول الـعـظـمى وهي تـتـخـبط فـي الـبـحث عن الـعالج أو الـوقـايـة عـلى
وضوع فـممـا ال يثيـر الشك بأن األقل. لكن هـذه النـظرية ال تـبعـد أمريكـا عن ا
األعداد الـتي تسجلها أمريكا ليست أعدادا حقيقة وأنها تبالغ بها حتى تتمكن
ا ـعاقـبة الـص الـتي بدأت تـأكل أطرافـها االقـتصـادية ور من إقنـاع الدول 
العـسكرية قريـبا مناطق مـختلفة من الـعالم كانت أمريـكا نفسـها تسيطـر عليها
اقتـصاديا وعـسكريـا حتى أجل قريب. وبحـسبه أيضًـا فإن أمريـكا حتتاج إلى
ـيـة لضـرب تـن الـصـ االقتـصـادي العـمالق. يـضيف مضـافـرة اجلهـود الـعا
سمـير في تـصريـحاته بـأن أمريـكا كانت تـنتـظر اخلـطأ الـذي ستـرتكـبه الص
في أي اجتـاه وأن الـصـ بـإطالقـهـا كـورونـا سـواء مـتـعمـدة أم ال قـد قـضت
عـلى نـفــسـهـا تـقـريـبـا بـإجــمـاع الـدول األوروبـيـة وأمـريـكـا بــدءًا من مـطـالـبـاتـهم

بتعويضات هائلة عن الضرر الذي حلق بدولهم. 
ومع إعالن روســيـا بـتـاريخ 8/11/ 2020 الـتـوصل إلى لــقـاح فـعّـال لـلـمـرض
تـحدة حمالت إعالمية ضـخمة ال تترك مجاال بدأت الـدول األوروبية والواليات ا
للـشك بـأنه قـد أعـد الـعـدة لـهـا منـذ أشـهـر طـويـلـة. لـكن هـذه احلمـالت ما زالت
مـشـوهـة ومـتـخبـطـة فـتـارة يـتـهمـون روسـيـا بـسـرقـة أبحـاثـهم وإكـمـالـهـا وتارة
يتـهمونها بأنها لم تقم باالختبارات الالزمـة لتأكيد أمان وفعالية اللقاح الروسي
سـجل. يـنـهي سـميـر تـصـريحه قـائال: أغـلب الـفـايروسـات الـتي ظـهرت خالل ا
ـاضي لم يسـتـطع العـلـماء إيـجاد عالج لـهـا كل ما حـدث أنـها اخـتفت القـرن ا
بعـد مدة معـينـة بعد تـغيّـرات جينـية طـرأت عليـها لـكن هذا مـا زال أمرا مخـيفا
ية لألدويـة والتي لن تقبل في ظل الـسباق التـجاري اجلاري ب الـشركات الـعا
باخلـسائر الضخمة إضافـة إلى السباق السياسي ب الـدول العظمى نفسها
توقع جدا أن يظهر اللقاح الفعال الذي سيقضي بشكل وداخلـها أيضا فمن ا
رتقبة. أو بآخـر على الفايروس قبل أيـام قليلة جدا من االنـتخابات األمريكـية ا
يقـترح العـالم سميـر في نهاية حـديثه على احلـكومة الـعراقيـة بأن تكـون قريبة
ـفـاوضـات مع الـصـ من أجل اسـتـيـراد لـقـاحـهم الـذي طـوروه مـنـذ مـدة من ا
طويـلـة لكـنـهم أخفـوه ألسـباب سـياسـيـة تتـعـلق حتـمـا بإثـبات
التـهمـة عـليـها بـصنع الـفايـروس والـلقـاح. كمـا وينـصحـنا
ـواطــنـ بـارتــداء الـكـمــامـة في كل مــكـان (وهـو نـحن ا
يـقصـد كل مكـان حرفـيـا) فنـتائج الـدراسات األخـيرة
تـظـهـر بـأن الـكـمـامـة تـعـمـل عـمل الـلـقـاح الـذي لم يـتم
إيـجاده بعـد وأن يكون شـعارنا خالل الـفترة الـقادمة

وحتى استيراد اللقاح: شورت وفانيلة وكمامة.
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اضي والالحق نهاد جنيب في ذكريات ا

وسـائـل االعالم اخملـتــلـفـة تــراكـمت االحـزان
عــلى قـلــوب كل الــعـراقــيــ الـوطــنــيـ في
الـــداخل واخلـــارج اذ  كــان الـــراحل جنـــيب
األكـثر هـما وقـلقـا على حـال العـراق وشعبه
اجلـريح وأخـذ هـذا الـهم الـكـثـيـر من راحـته
وصــحــته الــتي تــدهــورت ســريــعـا بــســبب
تـعـرضه لـوبـاء كـورونـا الـذي أجـبـره دخول
ـسـتشـفى الـقريـبـة  حملل اقامـته في أنـقرة ا
حـيث رقـد فيـها اليـام قـليـلـة  لغـرض العالج
الـذي لم يـنقـذ حـياتـه أو يحـسن من صـحته
مع وصــيــة خــصــني بــهــا عن طــريق جنــله
نـيازي بأن ال اخبر أحدا عن حالته الصحية
مـعـلـال ذلك بـعـدم رغـبــته بـازعـاج االصـدقـاء
عـارف وان اليحمـلهم هـما فوق والـزمالء وا
ـشددة التي هـمومـهم وبالرغم مـن العنـاية ا
أحـيط بـهـا من قبـل األطبـاء واخملـتـص في
ـســتـشـفى اال أن ذلك لـم يـجـد نـفــعـا حـتى ا
فــارق احلــيـــاة تــاركــا ورائـه ارثــا مــهـــنــيــا
وانـسانـيا طيـبا حافـال بكثـير من االجنازات
االعالمـية التلفزيونية واالذاعية والصحفية
الـتي شهد بتمـيزها كبار الـنقاد واخملتص
فاجىء قد خسر العراق رمزا من وبرحيله ا
رمــوزه االعالمــيــة الـوطــنــيــة واالنــســانــيـة
هنية الالمعة وقد كان الفقيد يرحمه الله وا
وهــو في وضــعـه الــصــحي احملــرج لم يــكن
مـهتـما لـنـفسه بـقدر اهـتـمامه بـحال الـعراق
وقــلــقه الــدائم عــلى بــغــداد الــتـي وصــفــهـا
الذ الروحي له بـعد مـسقط رأسـه كركوك بـا
حــيث كــان يـــحــلم بــأن يــعـــود من الــغــربــة
لـيــتـجــول في شـوارع مــنـطــقـة الــصـاحلــيـة
تنبي  ويعيد واالعـظمية وشارع الرشيـد وا
الـذكريـات اجلمـيلـة التي عـاشهـا في االذاعة
والـتـلـفـزيـون ويــلـتـقي بـاصـدقـائه واحـبـائه
وزمالئه الــذين اشـتـاق الــيـهم كـثــيـرا ولـكن
لألسف لم تـتحـقق تلك األمـنيـة  وهكذا رحل
جنـيب مغـتربا وبـعيـدا عن تربـة وطنه التي
عــشـقــهــا وغــادرنــا مــحــمال بــالــطــمــوحـات
ا حدثني عنها واألمـنيات واالحالم التي طا
ـــا مــعـــافى من كل  بــان يـــرى الــعـــراق ســا
االوجــاع الـــتي أصــيـب بــهــا بـــســبب
االحـتالل الـبـغـيض ومـا نـتج عـنه
من دمــار  وان يــزول احلــزن عن
بـــغــــداد الـــتي كــــلـــمــــا ســـمع
بـاسمهـا تنهـمر دموعه وهو
يــــردد دائـــمــــا عـــبــــارة من
يشبهك يابغداد ?          
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اخلــطـاط الــسـوري الـرائــد شـارك كـضــيف شـرف في
معـرض للخط العربي أطلقته جمعية بيت اخلط العربي
ركـز الثـقافي ـشق) في ا عبـر فعـاليـة بعـنوان (رحـلة ا

بكفرسوسة.
ÍËUA « vHDB

البـروفسـور العـراقي في جـامعـة سالـفورد الـبريـطانـية
مـارسـات في الـبـناء يشـارك في تـقـد نـدوة(افـضل ا
ـشـاريـع في الـعـراق )الـتي تـقـيـمـها واالعمـار وادارة ا
شـبـكـة الـعـلـماء الـعـراقـيـ في اخلـارج افـتـراضـيا في

الـ 26من الشهر اجلاري.
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صـرية تسـتعد إدارة مهـرجان أسوان الدولي مـثلة ا ا
هـا بـدورته اخلامـسـة التي سـتـقام رأة لـتـكـر ألفالم ا
ــقــبل  وســتُـمــنح شــاهـ جــائـزة في شــهـر شــبـاط ا

(إيزيس لإلجناز) .

dFý ÊuKÐ gOK¹≈

b¹bł
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع
التواصل اإلجـتماعي ظهـرت فيها
عارية تماماً لـكنها أزالت الصورة
عـلى الـفـور وأعـلـنت حتـمـلـها
مــســـؤولـــيــتـــهـــا عن اخلـــطــأ

الفاضح.
وفي مالحظة صوتية نشرتها
كإعتذار  قالت عـبر صفحتها
ـاذا عـليك اخلـاصـة: (يـا رب 
أن جتـعـلـني غـبـيـة ومـتـخـلـفًة
ـاذا? هل تـعـلـمون ـاذا  ـاذا 
لن أعـاقـب نـفـسي بـشـأن ذلك
سـأتـناول إفـطـاري فـقط وبـعد

ذلك سأذهب إلى احلفلة).
وأضـافت (لن أفـكـر في األمر..
ال لن أفكر.. إنهـا ليست حتى
ــرة األولـى لــقــد اعــتـدت أن ا
) وأشارت الى أنها أكون عاريةً

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
صــــدمـت الــــنــــجـــــمــــة كــــاردي بي
متـابعيـها بـتسريب صـورة لها في

لـن تــقـــاضـي أي شـــخص يـــنـــشــر
الصور.

على صـعيد مـتصل  أمـضى النجم
اضـية فى ى أوفست األيـام ا العـا
محـاوالت مسـتمـرة من أجل إحياء
عالقــته الــرومـانــســيـة مـع زوجـته
نـفصلـة عنه كاردى بى بـالتزامن ا
مع احتفالها مـؤخرا بعيد ميالدها
الـ  28فى الس فـيجـاس بالـواليات

تحدة األمريكية . ا
وكــشف أوفـست الـبــالغ من الـعـمـر
(28 عـــامـــا) عـــبـــر صــــفـــحـــته في
(إنــســتــغــرام ) عن صــورة مــقــعــد
مـــخــصص لـــســيــارة يـــحــمل اسم
ابـنــته من كـاردى بى الــبـالــغـة من
الـعـمـرعـامـ  و قـد أشـار أوفست
أن مــقـعـد الـســيـارة وصـــل سـعـره

إلى 8 اآلف دوالر امريكى .

{ لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت -صـدمـت الـنـجـمـة
ـيـة بـيلـي ايلـيش اجلـمـهـور بـلـون شـعـرها الـعـا
اجلـــديـــد إذ تـــمـــكــنـت عـــدســـات مـــصــوري
الـبابارتـزي من إلتـقاط عدة صـور لها خالل
جتـولها فـي أحد شوارع لـوس أجنلوس في
ــتـحــدة األمـريـكــيـة حــيث كـانت الــواليـات ا
ـتـابـعـ تـمـشي بـالـشـارع.وأكـثــر مـا لـفت ا
بـإطاللتـهـا هذه كـان لون شـعـرها الـغريب
الــذي جــمــعـت به بــ لــون الــبــيــســتــاش

واللون الكحلي.
وتـستـعـد إيلـيش إلحـياء حـفل غـنائي

يــــــــوم 24 تـــــــــشــــــــرين األول
اجلـــاري  و هـــو يــــحـــسب
ضــمن جــولــتــهــا (الى اين
انت ذاهب?) كــمـا أعــلـنت
أن ســــــعــــــر الــــــتــــــذكــــــرة
اإللـــكــــتـــرونـــيــــة اخلـــاصـــة

باحلفل هو 30 دوالرا.

ــمـثـلــة الـلـبــنـانـيــة احـتـفــلت بـعــيـد مـيالدهــا الـثالثـ ا
وشـاركت مــتــابـعــيـهــا بــصـور من مــنــزلـهــا الـذي زيّن
لـلـمـناسـبـة بـبـالـونـات مـلـوّنة ويـتـوسـطـهـا (بـالـون) على

شكل رقم 30.

طـرب العراقي يرقـد في فراش العافيـة في العاصمة ا
ـعاناته من مـشاكل في شرايـ القلب االردنيـة عمان 

وتلقى امنيات الفنان بالشفاء العاجل.

اضي في ـوت االربـعـاء ا التـشـكـيـلي الـسوري غـيـبه ا
مـديـنـة حـمص بـعـد مـسيـرة فـنـيـة تـرك خاللـهـا بـصـمة

درسة التعبيرية محلياً وعربياً. إبداعية في ا

مـثـلـة العـراقـيـة تلـقت امـنـيات ا
االوســـاط الـــفـــنـــيــة بـــالـــشـــفــاء
الـعاجل بعد اصابتها بفايروس
كـــورونــا الــذي ارقــدهــا فــراش

العافية.

d¼e  rþU½

الــروائـي الـعــراقي تــلــقى تــهــاني االوســاط الــثــقــافــيـة
نـاسـبـة فوزه بـجـائزة كـتـارا لـلروايـة لـعام 2020 عن

فئة رواية الفتيان (أجنحة النار).

بيلي ايليش
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مـددت دائـرة الفـنـون الـعامـة مـوعد
ـســابـقـة اسـتـالم األعـمـال الــفـنــيـة 
الـفــنـان بــشـيــر مـهــدي حـتى  12من

قبل. تشرين الثاني ا
دير العام لـلدائرة علي عويد وقال ا
( إن تــمــديــد مـوعــد تــســلم األعــمـال
ـسـابـقــة الـفـنـان الـفــنـيـة اخلـاصــة 
بــشـيــر مــهـدي لــلــرسم الــواقـعي في
دورتـها الـثـانيـة يـأتي من أجل فسح

.( شاركة أوسع للفنان اجملال 
وأضـاف أن (األعـمـال تـسـلم الى قـسم
ــــرسم احلــــر فـي دائــــرة الــــفــــنـــون ا

العامة).
مـشـيراً إلى (تـشـكـيل جلنـة تـضم عدداً
من الـفـنـانـ الخـتـيـار الـفائـزيـن بـهذه

سابقة). ا
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لــقـــد تـــرددت كـــثـــيــرا قـــبل ان اكـــتب تـــلك
ـتواضعـة أمام مكـانة احد رموز الـسطور ا
االعالم والــصــحــافـة الــعــراقــيــة الـبــارزين
ــتـمــثل بــشـخص الــفــقـيــد الــراحل شـيخ ا
هني ـذيع واسـطورة االعالم الوطـني ا ا
الـرص نهاد جنيب الـذي ترك في نفوسنا
فـراغـا انسـانـيـا ومهـنـيا فـذا لن يـشـغله أو
يـعوضه أحـد من بعـد رحيـله الذي افـجعـنا
كــمـحــبــ وزمالء كــنــا بـحــاجــة مــاسـة له
ـهـنـيـته ودمـاثـة اخالقه وتـواضـعه الذي و
جـعل منه قريبا الى قـلوب كل الذين عرفوه
اضية او عـملوا معه على مدى الـسنوات ا
 ومـنـذ فـتـرة طويـلـة نـحن نـتـابع تـلـفـزيون
الــعـراق حــيث تــطل عـلــيــنـا من خـاللـهــمـا
ـهــنــيـة الـوجــوه الــوسـيــمــة والـكــفــاءات ا
ذيعات الذين تركوا ذيع وا ـميزة من ا ا
في نفوسنا أثرا طيبا حتى أصبحنا نشعر
بـكل من يـظـهـر مـنـهم عـلى شـاشـة الـتـلـفاز
بـأنه جـزء من األسـرة العـراقـيـة ولهـذا فـقد
حــفــظــنــا أســـمــاء مــعــظم الـــشــخــصــيــات
الـتلفزيونية من مـذيع ومذيعات ومقدمي
بــــرامـج في ذاكـــــرتــــنـــــا وان حــــضـــــورهم
مـيـز وصدى اصـواتـهم مازال وظـهـورهم ا
ـيـز بـ عـالـقــا في أذهـانـنــا بـحـيث كـنــا 
ــذيـــعـــ واســـمــائـــهم مـن خالل ســـمــاع ا
اصــواتـــهم في الـــنــشـــرات االخــبـــاريــة او
الـبرامج احلوارية اخملـتلفة قـبل النظر الى
ــمـــيــزين شــيخ الــشــاشــة وكـــان من بــ ا
ــذيــعــ نــهـاد جنــيـب صـاحـب الــصـوت ا
عـروف والـغني عن الـتعـريف بكل الـرائع ا
ــهـــنــيــة الـــتي جــذبت الــتــوصـــيـــــــفــات ا
ـشـاهــدين الـذين عـاصـروا ـسـتــمـعـ وا ا
االذاعة  والتلفزيون منذ تأسيسهما وحتى
عام 2003 الـذي كان  بداية خـسارة فادحة
ـهـنـيـة الـرصـيـنـة ــؤسـسـات ا لـكـثـيـر من ا
ومـنـهـا تـلــفـزيـون الـعـراق الـذي كـان يـضم
خــيـرة االعالمــيــ والــفـنــانــ والـفــنــيـ
ـذيعات هنـي الـكبار سـيما ا والـعاملـ ا
ـذيـع الـبارزيـن الذين تـعـود اجلمـهور وا
الــعـراقي عــلى اطاللــتـهم واالســتـمــاع لـهم
ومــشــاهــدتــهـم في الــنــشــرات االخــبــاريــة
نوعة اليومـية وقد كان لنجيب والـبرامج ا
ا تميز به احلـصة األكبر في هذه الشـاشة 
من حـضـور وحب لـلـمـهـنـة االعالمـيـة التي
امــضى فــيـهــا أكــثــر من اربــعــة عــقـود من
الـعـمل الــتـلـفـزيـوني واالذاعي والـصـحـفي

اضـافة الى اسهـاماته الفـنية الـتي التنسى
سـلسالت التـاريخية في الـتمثـيل ببعض ا
ـعـروفـة األخـرى واالعـمـال الـتـلـفـزيـونـيـة ا
وفي كل سـنوات عـمله الطـويلـة التي كانت
حــافـلــة بــاجلـد واالجــتــهــاد والـنــجــاحـات
تواضعة الـرائعة  لم يغير في شخـصيته ا
الـطـيبـة التـي عرف بـها حـيث عـاش جنيب
وسط  زمالئه انـسـانـا مهـنـيا جـادا صـادقا
وقـورا مهذبا محبوبا ولم يعرف عنه سوى
ـواقف االنـسـانيـة الـطـيـبـة جتاه اخلـيـر وا
احملـيـطـ به في مـيـدان الـعـمل أو خـارجه
مــا جـعــله ذلك قـريــبـا مـن قـلــوب كل الـذين

عرفوه  او عملوا معه ..  
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وفـي عــام 2004 وألول مـــرة أجـــد نـــفـــسي
قـريبا منه في استوديو قـناة الشرقية التي
اعـمل بهـا مراسال تـلفزيـونيـا للـبرامج وقد
تـملكتـني الرهبـة والسعادة وأنـا أنظر اليه
عـبر زجـاج االستوديـو منـتظـرا وبكل لـهفة
انـتـهـاء الـنشـرة االخـبـاريـة الـرئـيـسـة التي
كـان يــقـدمــهــا عـلى الــهـواء مــبـاشــرة لـكي
أحــيـيه وأعــبــر له عن مــحـبــتي واعــجـابي
واعـتـزازي واحـترامـي لشـخـصه ومـهـنـيته
وادائه اجلـــذاب وحــال انــتـــهــاء الـــنــشــرة
بـادرته بالسـالم والتحـيات وصافـحته لكي
ـعــرفـته أعـرفـه بـنــفـسي حــتى تــفـاجــأت 
الســمي وطــبــيــعــة عــمـلـي في الــصــحــافـة
ــا اقــدمه من والــتــلـــفــزيــون مع اشــادتـه 
بـرامج تلـفزيـونيـة مخـتلـفة ومـنها بـرنامج

بـطاقـة تمويـنية االسـبوعي االنـساني الذي
بـعـد ذلك كـان لـلـراحل نـهـاد جنـيب نـصـيب
في عـدة حـلـقـات مـنه بـتـسـجـيالت صـوتـية
العالنــــات هــــذا الــــبــــرنــــامج الــــذي كــــتب
نــصـــوصـــهـــا بـــكـــفـــاءة االعالمـي مـــجـــيــد
الـسـامـرائي وانـا مـازلت احـتـفظ بـبـعـضـها
حلـد اآلن اعـتـزازا بلـحـظـاتهـا الـطـيـبة وفي
واقع احلـــال لم أصـــدق نـــفــسـي وانــا أقف
واحتـدث مع رمـز اعالمي كبـيـر وهو يـشـيد
ــا جـعــلـني أشــعـر بـعــمـلـي ويـثــني عـلي 
بـسعادة غامرة وكأني أطـير فوق السحاب.
وبعد هذه الصدفة التي أصفها بالتأريخية
ونـقطـة حتـول ايجـابيـة في عـملي االعالمي
والـصحفي تكررت اللقاءات لسنوات عديدة
مع حـرصي الــشـديـد بـأن اكـون قـريـبـا مـنه
لـكي أنهـل من معـرفته وثـقـافته وانـسانـيته
ومـهـنـيته وفـي كل مرة وعـنـد كل لـقـاء كنت
اسـتـمع  الى مالحظـاته ونـصائـحه الـقيـمة
حــول كـــيــفـــيــة جنـــاح االعالمي في عـــمــله
واحلـفاظ على هذا النـجاح وقد كان الراحل
جنــيب أســـتــاذا وأخــا مـــحــبــا ونـــاصــحــا
لـلجميع واليبخل عـلينا بأية مـعلومة تخدم
عـملنا التلـفزيوني او االذاعي وحتى العمل
 الـصحفي وهكذا مضت بـنا االيام وتغيرت
االحــداث وتـطــورت وسـاء الــوضع  االمـني
في الـعـراق حــيث تـسـبب ذلك بـتـرك جنـيب
لـلعـراق واختـيارالـبعـد عن الوطن واالقـامة
في تـركـيا مـجـبرا ولـيس بـطرا وكـغـيره من
ـهنـيـة الـوطنـيـة التي الـكـفاءات الـعـراقيـة ا

هـو اعالن برنامج (طبعة بغداد) الذي كتب
نـصه وأعده وقدمه االعالمي عـامر ابراهيم
حـيث جاء فـيه ( ثـمة نـبض متـصل .. خيط
من عــود بــخــور .. يـــهــيم في ســمــائــهــا ..
يـحتـضن القـباب .. بـ الرصـافة واجلـسر
أجـيال وخطوط  .. الف ليـلة من احلكايا ..
عصور شقاء ورخاء .. على ضفاف دجلتها
.. في مـسارحـها .. عـلى سحـنات الـتمـاثيل
تنبي باني .. عند رصيف ا والـساحات وا
.. عـلـى وقع طـرقــات الـصـفــارين .. يـصـوغ

الزمان طبعتها .. طبعة بغداد ) .
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وفي كل مـــرة نــلـــتــقـي بــهـــا لــعـــمل مــا او
مـنـاسبـة خـاصة او عـامـة اتعـلم مـنه درسا
ـتلكه ا  جـديدا في احلـياة والعـمل وذلك 
هني ـستوى االنـساني وا من خـبرة على ا
ولـقـد كـان جنيب شـخـصـا مـثـقفـا مـتـفـهـما
مـتسامحا وضليعا في الـلغة العربية وعند
كـتـابـتـي ألي مـوضـوع أو مـقـال كـنت أقـلق
من تـــقــيــيم أو رضـــا كل األخــوة والــزمالء
ـهـنــيـ سـيـمــا رئـيس حتـريــر صـحـيـفـة ا
(الـزمان) اسـتاذنا الـدكتـور أحمـد عبد
اجملـيــد  والـراحل  نـهــاد جنـيب الـذي
وصف قــــلــــقي هــــذا بــــعــــامـل جنـــاح
زيد من وحتـفيز في تقـد االفضل وا
الـعـطـاء الصـحـفي واالعالمي حـاضرا
ومــسـتــقـبال .. وفــوق هـمــوم الـغــربـة
ــتــواصــلـة ــتــابــعــة الــيــومــيــة ا وا
لالحـداث العراقية وتداعياتها عبر

خـسرها العراق .وبحكم نفس الظروف فقد
شـاء الـقدر بـان جنـتـمع مرة أخـرى ونـعمل
ســويــة في تــركــيــا حــيث نــقــوم بــتــســجل
نـصوص البرامج الوثائقيـة او التسجيلية
أو الـديـنـيـة اخملتـلـفـة  الـتي نـكـلف بـها من
ــعـنـيــ في قـنــاة (الـشـرقــيـة) حـيث قـبل ا
يــضـفي عــلى تــلك الــبـرامـج نـكــهــة صـوته
ـتـفـرد لغـة ولـفـظـا ونطـقـا ومـوسـيقى في ا
األداء وحالوة الـــــتــــقـــــد الــــتي جتـــــبــــر
ـتــابـعـته واالسـتـمـاع له حـتى ـتـذوقـ  ا
الـنــهـايــة كـان أبـرزهــا دعـاء االفــطـار الـذي
نــســمــعه في شــهــر رمـضــان من كـل عـام (
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ولصوم
يــوم غــد نــويــنــا .. ذهـب الــظــمــأ وابــتــلت
الـعـروق وثـبت األجر ان شـاء الـله تـعالى )
وصــوته الــكــروان في دعــاء الــصالة الـذي
نـسـتـمع الـيه في االذاعـة والتـلـفـزيـون مـنذ
سـنــوات طـويـلــة ( الـلـهـم رب هـذه الـدعـوة
الـتامة والصالة الـقائمة آت سيـدنا محمدا
قام ص الـوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم ا
ـيـعاد احملـمـود الـذي وعدته انـك التخـلف ا
ه شــارة نــشـرة ). وكــمـا أمــتــعــنــا بـتــقــد
احلـصاد االخبـارية اليـومية في (الـشرقية)
ونـحن نستمع لصـوته الرائع حيث يتزامن
مع عـــقـــارب الـــســـاعــــة وهي تـــشـــيـــر الى
الـعــاشــرة لـيال  بــقـوله ( الــعـاشــرة حـسب
تـوقيت سـاعـة بغـداد ) اضافـة الى بصـمته
ـــؤثـــرة في أبـــرز الـــبـــرامج الـــصــوتـــيـــة ا
الـسـيـاسيـة الـتي تـقـدم على شـاشـة الـقـناة
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أثـارت الـفــنـانـة شـمس الــكـويـتـيـة
جدالً كـبيـراً عبـرر مواقع الـتواصل
اإلجــــتــــمـــاعـي بـــحــــديــــثـــهــــا عن
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شاكل فى عـملك  وصديق مقـرب يساعدك تتعـرض 
بالنصح واجملهود حتى تتجاوزها.

qL(«

من احملـتمل أن تـتلقى الـيوم مـشورة مهـنية ذات قـيمة
من شخص قريب منك.
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الـشك يسـيطر عـلى تفـكيرك ويـتسـبب فى الكـثير من
اخلالفات بينك وب الشريك.
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حاول أن تسـتمع إلى نصيـحة ستؤثـر بشكل إيجابى
على مستقبلك. 
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ـا تــلـتــقـيـان ـســاء ر سـوء فــهم مع الــشـريك عــنـد ا
للحديث حول ذلك.
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كن أن هنية اخملتلفة التى  تنظر بـحكمة للمسارات ا
تتخذها.رقم احلظ
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لديك زيـارة مـهـمة لـلـطبـيب  وخـطـوات علـيك االلـتزام
بها للحفاظ على صحتك .
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ناسب لتوطيد تلك العالقة التى كنت هذا هو الـوقت ا
تتجاهلها.
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ـسـاء تـتـجــاوز الـعـقـبـات الـتى تـقـابـلك الـيـوم وعـنـد ا
قرب على العشاء. يدعوك أحد ا
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حـان الـوقت ألن تـدرك قـيــمـة الـنـظـام الـغـذائى اجلـيـد
شاكل.  خاصة أنك تعانى بعض ا

Ë«b «

ال جـديد بـخصـوص األخبار الـسعـيدة الـتى تـنتـظرها
منذ فترة طويلة.

¡«—cF «

قد يكـون أمامك يومًا مهـما إلعادة تقـييم مبادئك التى
تؤمن بها بشدة .
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ضع مــرادفـات ومــعــاني الــكــلــمـات
افـقــيــا ضــمن الــدائــرة في الــشـكل
طلوبة حتصل على حروف الكلـمة ا

( رئيس عربي اسبق):
1- اندفاع وازدحام

2- مواد للزراعة

3- نقيض حديثة

4- بلدة لبنانية

5- دهليز جبلي

6- معروف

ة 7- قالع قد

8- يقتحم

9- اداة شخصية

10- وقت
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ـكن ان تـكون حـيـاتك الءات فـقط او كالءات او كـال ت جمـع كال وفق اجـتـهادي ال
طبـعا  ثـمة من سـوف يجمـعهـا على كالوات . وجـهت طيـفا هـائال من االسئـلة الى
وثق  تتعـلق بحصار الكورونا صديقي الرسام  –الناقد- الدرامي  –النقاش -  ا
البـاغي عـلى  كـوكـبنـا  من بـيـنهـا مـاتـلقـاه غـيـره من ذوي الـشأن لالجـابـة عـليه في
عرض حال ( النجوم ) في عز الـظهيرة القائضة  حـيث اقضت اجلائحة مضاجع
اهل الـدرامـا و(ودهـربت ) بــرمـيل الـنـفط مـن عـلـيـائه  من خــام بـرنت الـذي لم يـعـد
يعـادل سنت . خـذوا مثال : هل تـتعـاطى اي نوع من احلـبوب غـير التـي  انت ملزم
ا اراد ان يتمـها بالف كال. باخذهـا من قبل  لتـفادي اجلائـحة ? كان الرد كـال ور

وهل من عراقي اليعاني ضغطا والسكرا?
 عن نفـسي كنت اخـشى صحبـة االطبـاء النه سوف يـقوم من بـاب االطمـئنـان عليك
وهو  يـحـدق فـيك ويتـفـحـصك بدقـة ثم يـصـفر بـعـد ان يـكون قـد ا  عـمـليـة قـياس
الـضـغط  تــبـرق عـيـنــاه   حـتى جتـفل  ..مع ســؤال مـصـحـوب  بــانـدهـاش : واالـله
عجـيب شـلون عـايش ?.. البـد ان تعـمل قـيـاسا لـكل شيء ضـغط سكـر  تـراكمي 
سميات! ا ذكر غير صدى ا دهون ثالثية  ثم قائمة اخرى طويله حتى اليبقى 

(جس الطبيب لي نبضي فتبينت له سالمتي من جميع ماتقدم ذكره )
رض ?  كال كال كال ا تسمعه عن ا اثله    هل تنتابك اعراض 

 وهـومــوســوس  دائـمــا يـغــسل اســتـكــان الـشــاي بــالـديــتـول حــتى تــفـوح رائــحـته
ن تعرفهم من  ذوي االختصاص ?  كال كال كال. كالهيل:هل لك استشارات طبية 

هل ادفع النص للنشر مشفوعا بكال كال ?
قالت : تـريـدني اطـلع كالوجي ?    لـيس ان افـتـعل شـيئـا الاشـعـر به .. انـا هاديء

عقمات تمال البيت ورائحتها طغت على كل العطور الفرنسية . مطمئن   ا
هل قرأت كتابا دفعا للملل  في ظل حظر التجوال ?  كال كال كال !

  وآخر كتـاب صدر لي مشـفوعا بتـوقيعي ( كـتاب اطراف احلـديث ) الذي قلت لي
عنه : ليش شذري لو أخضر أحسن ?!

 انت معـي دوما تـشـاطـرني اللـيل لـو عن لي سـؤال عن فـحوى مـحـتـوى  شيء فلن
تبخل علي!

االتدون يـوميـاتك ? كال كال كال ثم ردد عـلي مـايحـفظـه من درس الصف الـسادس
يـومَ ريح إجـمـعـوهُ ثمّ قـالـوا حلُـفـاةٍ  فـوقَ شـوكٍ نــثـروهُ  االدبي (إنّ حـظّي كـدقـيق 

.(? إنّ من أشقاهُ ربي كيفَ أنتم تسعدوهُ قلتُ يا قوم اتركوهُ صعُبَ األمرُ عليهمْ 
قلـت:(هي للـسـوداني ادريس جـمـاع) ضـحك هـو  اذ ذكـرته باعـتـراض كـنـا قـرأناه
ونحن طلـبة في مجـلة الف باء  اذ كـان في درس االدب مانلـزم حفظه ونـحن شباب

للمعري:
وت تعـب كُلّـهـا احلـيـاةُ فمـا أعــجبُ إال من راغبٍ في ازديـاد إنّ حـزنـاً في سـاعـة ا

يالد أضعاف سرورٍ في ساعة ا
ـقـرر مع تبـرير درسي ا ـنـهج ا  يومـها صـدر امـر وزاري بحـذف هـذا النص من ا
ـة الفـتيـان ويحـد من طمـوحـهم ! ليـست احليـاة مخـملـية مقـبول : إنه يـثبط مـن عز

نحسن نسج ايامها وفق مانتمنى !
 قلت لـصاحـبي  الذي يـريد ان يـدخل غـينـيس باسـتخـدام كال والف كال :انا ادون

يومياتي وح اراجعها اندهش لدقائق حياة لن نعيشها مرت
عن حدث تنبأ به العرافون ولم نكترث له.

 قال  : حيـاتي عذاب ثم حـاول ان يقـلد فـريد االطـرش لكني
تصـرفت معه كـاالصم االطـرش  وقررت  دفع الـنص لـلنـشر

على ماهو عليه االن منشورا  امامكم !

{ اســـطـــنـــبـــول (أ ف ب) - مـــنـــعت
الـسلـطـات التـركـية عـرض مـسرحـية
باللغة الكـردية كان مقرراً أن تُعرض
في مسرح بلدي في اسطنبول للمرة
األولى في الـتاريـخ احلديث لـتـركـيا
ـــنـــظــــمـــون.وكـــانت وفق مـــا قــــال ا
مسرحيـة (بيرو) وهي ترجـمة كردية
ـسـرحـيـة (األبـواق والـتـوت الـبري)
لـلكـاتب اإليـطـالي داريو فـو مـدرجة
سرح في برنامج تـشرين األول في ا
الــبــلــدي في اســــــــــــطــنــبــول الـذي
ـوزعة يـضم عـــــــــشـرات الـقـاعـات ا
ــديـنـة وأسس في كـافـــــــــة أنـحـاء ا

عام 1914. 
وكان يـفـتـرض أن يتم الـعـرض الذي
ستقلة (تياترا جيانا تقدمه الفرقة ا
نـــــــــو) أو (مـــــــــســــــــرح احلـــــــــيــــــــاة
ــاضي اجلــديـــدة)مــســاء الـــثالثــاء ا
وللمرة األولى في القاعة الواقعة في
حـي غـــازي عـــثــمـــان بـــاشـــا.وقـــالت
ـمثـلـة روغـيش كيـريـدجي لـفرانس ا

ـسرح ومسـتعدين برس (كنّـا على ا
ـشـاهدين لـبدء الـعـرض وبـانـتظـار ا
ــنع).وبــعــدمـا حــ وصــلــنـا قــرار ا
ـنوعـة لوقت طويـل سمحت كانت 
السـلطـات التركـية بـاستـخدام الـلغة
الـــــكــــرديـــــة بـــــشــــكـل جـــــزئي خالل
الـتـسـعــيـنـات وبـشـكل أوسع بـدايـة
األلفية.وسمـح الرئيس التركي رجب
طـــيب إردوغــان الــذي كـــان رئــيــســاً
لـــلــوزراء بـــ عــامي 2002 و2014
باستخـدام أكثر حـرية للغـة الكردية.
ـمــثل عــمـر شــاهــ (لم نـكن وأكــد ا
ـنع (الـعـرض). حـصـلت نـتـوقع أن 
اثلة في التسـعينات لكننا حاالت 
كـنـا نعـتـقـد أن هـذا أمـر مـضى عـليه

الزمن).
واعــتـبــرت كــيـريــدجي أن (هــذا عـار
ـسرحـيـة عرضت علـى البالد  هـذه ا
اذا سيشكل بكل اللغات في الـعالم. 
عـرضـهـا بـالـكـرديـة تـهـديـداً لـلـنـظـام
الــعـــام? كــنــا ســنــضــحك مــعــاً عــلى

مـسـرحـيـة كـومـيديـة لـكن لـم يسـمح
بــذلك).لـكنّ الــسـلــطـات الــتـركــيـة مـا
لـبــثت أن نـفـت أن يـكـون ســبب مـنع
ـنع ـسـرحـيـة لـغـتـهـا مـؤكّدة (أنّ ا ا
سرحية دعاية حلزب سببه تضمّن ا
العمال الكردسـتاني).وقال إسماعيل
ـــتـــحـــدّث بـــاسم وزارة كـــاتـــاكـــلي ا
ـسـرحـيـة الـداخـلـيــة إنّ (الـعـروض ا
باللغة الـكردية مسمـوحة طبعاً. لكن
ـــكـن لـــلـــمـــرء أن يـــتـــســـاهل مع ال 
مسرحـية حتـتوي على دعـاية حلزب

العمال الكردستاني).
وتُـرجــمت مـســرحـيــة داريـو فـو إلى
لــغــات عـــديــدة وعــرضت في بــلــدان
ـنع كـثـيــرة حـول الـعـالـم.لـكنّ قـرار ا
يــبــدو أنّه يــتـــعــلّق بــالـــفــرقــة الــتي
ـضـمون ّـا يـتـعلّق  تـؤدّيهـا أكـثر 
ـســرحـيـة نـفـسـه إذ إنّ الـسـلـطـات ا
ـــســـرحـــيــة تــأخـــذ عـــلى الـــفـــرقــة ا
انـتـمـاءها إلـى مركـز ثـقـافي تـعـتـبره
قريباً من حزب العمال الكردستاني.

‰u³MDÝ≈ w  W¹œd  WOŠd  ÷dŽ lM

مشيرة الى (أن الرجل التحرش?
الـذي يـتـحـرّش بـإمـرأة في الـشارع
بــسـبب عـطـرهـا هـو مـثل الـكـلب).
وأكــدت شــمس خالل مــقــابــلــة في
برنـامج (قعـدة رجالة) الذي يقدّمه
ـمـثل الـلـبــنـاني نـيـكـوال مـعـوض ا
ــمــثل الـــســوري قــيس الــشــيخ وا
صري خالد سليم جنيب والفنان ا
أن لـلـمـرأة احلق في أن تـرتـدي مـا
تشاء في الشـارع وأن تضع العطر

الفائح).
 وردّاً عــلى سـؤال حــول تـصــرفـهـا
في حال تعرض شريكها للتحرّش
أجــابت: (أنـبــسط مــا أحب أرتـبط
في واحـد شكـله نـعـال أو قرد).كـما
الــتي ــرأة  إعـــتــبـــرت شـــمس أن ا
غازلة في اجلمال حترشاً تعتبر ا

هي إمراة ناقصة.
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ّ
{  بـاريس- (أ ف ب)  –حــذر أطــبـاء
فاجئ والدائم من أن فقدان السـمع ا
رغم نـدرته قـد يـكـون مـرتـبـطًـا بـوباء
كـوفــيـد- 19لـدى بــعض األشــخـاص
حــــيـث  االبالغ عن “أول حـــــالــــة”
بـريــطـانــيـة في مــجـلـة  ”بي إم جي”

الطبية.”
و إضــافــة هـذا الــتــأثـيــر اجلــانـبي
احملـتــمل لإلصـابــة بـكــوفـيـد- 19إلى
ــتـعـددة لـلــوبـاء بـحـسب األعـراض ا

اجمللة.
وذكــر اخملـــتــصــون “عــلـى الــرغم من
األدبـيــات الـكـبـيــرة حـول كـوفـيـد-19
ـــرتـــبـــطــة واألعـــراض اخملـــتـــلـــفـــة ا
بالـفيـروس  هنـاك نقص في الـنقاش
حــــول الــــعالقــــة بــــ كــــوفــــيـــد-19

والسمع.”
ودعـــوا إلى إجـــراء فـــحص لـــفـــقــدان
ـا في ذلك ـســتـشــفى  الـســمع في ا
ـركـزة حيـث يـتم جتـاوزها الـعـنـايـة ا
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كـلـمـة الـبـعض ال تـصـمـد كـثـيـراً فـي قـضـايـا مـخـتـلـفة
ذلك ان اجلـمـيع تـخص الـوضع الـسـيـاسي بـالـعـراق 
طامس في مـسـارات الرذيـلـة الـسيـاسـية الـتي تـهضم
ــصـلـحــة الـذاتـيـة حق الــوطن بـاسم احلــزب ولـغـايـة ا
ووفـاء لـلــداعـمــ اخلـارجـيــ وانـصـيــاعـاً لـشــيـاطـ

الفساد والنهب والتزوير.
فاسد أن ما مـعنى بعد ثـماني عشـرة سنة محـتقنة بـا

نقول ال يجوز التعميم وعلينا أن نقول البعض .
أين هـو هـذا الـبـعض الـذي نـحلـم  ونـتغـنّـى به وربّـما
نحـتمي موهـوم به أحيـاناً ? وماذا فعـل هذا البعض
ــمـكن أن جنــده? هل في وزارة مــعـيــنـة أو ? أين من ا
انيـة أو مجلس مـحافظة أو في هـيئة مسـتقلة جلنـة بر

أو حزب أو تكتل أو تيار أو جهاز أو دائرة?
ـثل ــشـرق ) والـذي  اذا كـان هـنــاك هـذا الـبـعض (ا
األمل ال تـأثــيـر له وبـاقــيـا مـسـحــوقـاً عـلى طـول اخلط
تـحكمة االقوى منه سنـة بعد سنة فما أمام اخلطوط ا

فائدة وجوده اذا كان موجوداً حقاً?
ـواطن الـعـراقي أن يـتـسـاءل اذا كـان لـهـذا من حق ا
البـعض وجود ضـمنـاً هنـا أو هناك فـمن أين كل هذا
اخلـراب الـذي يـقف الـعــقل االقـتـصـادي واالصالحي
ـصـائب التي عـاجـزا عن فعـل شيء لتـقـليل خـسـائر ا

حدثت وليس جتنبها .
لقد كان هذا البـعض أداة طيّعة بيد االغـلبية الساحقة
الـتي سـحقت الـبـلـد وكـان هـذا البـعض مـثـال الـعـجز
الـذي ال يـحـتـاج الـوطن امـثـاله ألنه يـزيـد من االحـبـاط

والنكوص والتمزق.
وبـعد ذلك نـسـمع مَن يتـساءل بـالـقول من أتى الـتردي

والتخلف والفساد واستفحال الوهن?
ـسؤولـ الضـعفـاء وكان هـذا البـعض كـان شمّـاعة ا
يـجري استـخدامه مـعكـوساً عـلى السن مـسؤول في
وصف الـسـوء لـيصـيـبـوا بـسـهامـهم الـبـعض ويـعـلـنوا

براءة البعض اآلخر .
واطن فـيه بعضَه السيء ماهذا الـبلد الذي ال يـعرف ا
من بـعـضه احلــسن  وال يـدري مـتى يــتـبـادل صـفـات
السوء والصالح هذان البعضان اللذان اجتمعا على

خراب البالد?
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بـسهـولـة لـلـسمـاح بـالـعالج الـسريع
بــالـســتـيــرويـدات الــتي تـوفــر أفـضل

فرصة الستعادة السمع.
وحـتى اآلن  اإلبالغ عن عــدد قـلـيل
ــــرتــــبــــطــــة من احلــــاالت األخـــــرى ا
بـكـوفـيد- ?19حـيث لم يـتم رصـد أي
ـتحدة وفقًا لهؤالء ملكة ا حالة في ا

. تخصص ا
ويـالحظ أخـــصــــائــــيـــو األذن واألنف
واحلـــنــجــرة غــالــبـــا ضــعف الــســمع
عدل 5 إلى 160 حالة لكل فاجئ  ا
100 ألف حـالــة كل عـام. ولـم تـتـضح
األسباب غير أن هذا النقص احلسي
ثال إلى قد يكون مرده على سبيل ا
انسداد األوعية الـدموية ولكن أيضًا
بعد عـدوى فيروسـية مثل األنـفلونزا
أو فـيـروسـات الـهـربس أو الـفـيـروس

ضخم للخاليا. ا
ووصف مــعــدو الــتـقــريــر حــالـة رجل
يــبــلغ من الــعــمـر  45عــامًــا مــصــابًـا

بالربو يعـالج من وباء كوفيد- 19في
مـسـتـشـفـيـاتـهم. و ربـطه في جـهـاز
ركزة التنفس الصناعي في العناية ا
ألنـه كـــان يـــعـــاني مـن صـــعـــوبـــة في
الـتنـفس وبـدأ بـالتـحـسن بـعد تـلـقيه
ـديـسـفـيـر والـسـتـيـرويـدات عالج (ر

الوريدية وبالزما الدم …).
بـعـد أسـبـوع من فك أنـبـوب الـتـنـفس
وخـروجه من اإلنـعـاش شـعـر بـطـن
غير طبيـعي في أذنه اليسرى وأعقبه

فقدان مفاجئ للسمع.
وتـب بـعـد الـفـحص أن قـنوات أذنه
غير مـسدودة وليـست ملتـهبة وطـبلة
أذنه ســلــيــمــة. أكـد اخــتــبــار الــسـمع
فقـدان السـمع في أذنه الـيسـرى الذي
تـعـافى مـنه جـزئـيًـا فـقط بـعـد الـعالج

بالكورتيكوستيرويد.
و اســتــبــعــاد األسـبــاب احملــتــمــلـة
األخـرى مـثل األنـفـلـونـزا أو فـيـروس
ــفـاصل ــنـاعــة أو الــتـهــاب ا نــقص ا
الروماتويدي وخلص األطباء إلى أن

فقدان السمع لديه مرتبط بالوباء.
 اإلبالغ في تــايالنــد عن أول حــالـة
لفقـدان السمع أشـير فيه إلى كـوفيد-
 19وحده في نيسان/أبريل . 2020

 رصــد فـيــروس ســارس-كـوف-?2
ـسـؤول عن اإلصـابـة بـكـوفـيـد-?19 ا
ــرتـــبط بــنــوع مـــعــ من اخلاليــا وا
اثلة في بطنة للرئت في خاليا  ا

األذن.
ويـــؤدي هــذا الـــفــيــروس أيـــضًــا إلى
ــواد حـــدوث الـــتـــهـــاب وزيــادة فـي ا
ـؤديـة إلى فـقـدان (الـسـيـتـوكـيـنـات) ا

عدون. السمع وفق ما أوضح ا

وليـوناردو اإليـطالـية في بـيان أن
الـشـريـحـة األولى من الـعـقـد الذي
وقـعـته وكـالـة الـفـضـاء األوروبـيـة
لتطويـر هذه الوحدة تبـلغ قيمتها
36 مــلـيــون يـورو من أصل مــبـلغ

إجمالي قدره 327 مليون يورو.
مـن جـهـة اخـرى الـتـحـمت مـركـبـة
(سـويــوز) روسـيـة الــصـنع تــنـقل
رائـدة فــضـاء أمــيـركــيـ واثــنـ
ـــحـــطـــة روســـيـــ اخلـــمـــيس 
الــفــضـــاء الــدولــيــة وفق اخلــطــة
ــــرســــومـــــة أصال بـــــعــــد ثالث ا
ســـاعــــات فــــقط من انــــطالقــــهـــا
مــحـطــمـة رقــمـا قــيـاســيـا جــديـدا

بشأن السرعة.
وذكـرت وكـالـة الـفـضـاء الـروسـيـة
(روســكـــوســمــوس) فـي بــيــان أن
ركبة (سويوز أم أس-17) التي ا
تـنــقل رائـدة الـفــضـاء األمـيــركـيـة
كــاثـــلــ روبـــيــنـــز والــروســـيــ

سـيـرغي ريـكـوف وسـيـرغي كـود-
ســفـيـرتــشـكـوف قـد »الـتــحـمت«
ـداريــة عـنــد الـســاعـة بــاحملـطــة ا

 08,48ت غ.
وأشارت الـوكالة الـروسية إلى أن
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 مـنـحت وكـالة الـفـضـاء األوروبـية
عــــدة عـــــقــــود إلى صــــنــــاعــــيــــ
أوروبـــيــ لــتــطــويــر جتــهــيــزات
ـستقـبلية تسـتخدم في البـعثات ا
ريخ على ما الستكشاف القمر وا

أفادت مصادر متطابقة األربعاء.
ــــســــاهــــمــــات ومن أبـــــرز هــــذه ا
األوروبيـة في برنامج (أرتـيميس)
األمـيـركي لــلـعـودة إلى الــقـمـر في
2024 عـقــد مع شـركـة (إيـربـاص)
لبناء وحدة اخلدمات الثالثة التي
ــــركـــبــــة (أوريـــون) ســــتـــشــــبك 
األمـيـركـيـة عـلى مـا أعـلـنت وكـالة
الـفـضـاء األوروبـيـة في بـيـان على
ـــؤتــــمـــر الـــدولي الـ71 هــــامش ا
نـعقد عبر للصـناعات الفضـائية ا

اإلنترنت.
كما فازت (إيرباص) بعقد لتطوير
مشـروع مركـبة اإلنـزال على الـقمر
“إي إل 3 وأوضــــحـت الــــشــــركـــة
ـركـبـة الـتي سـيتم األوروبـيـة أن ا
إطالقـهـا بـواسـطـة صـاروخ أريـان
سـتـحـمل “شـحـنـة تـصل إلى 1,7
طـن إلى أي مـــــوقع عـــــلى ســـــطح

القمر.”
وتــتـوقـع وكـالــة الـفــضــاء الـقــيـام

بثالث إلى خمس مهمات.
كـمـا يتـضـمن مشـروع الـعودة إلى
الـقمـر بنـاء محـطة فـضائيـة أطلق
علـيـها اسم “لـونار غـايـتواي ”أو
احملطة الـقمرية. وتـعتزم الواليات
ــتــحـــدة جتــمــيع احملــطــة الــتي ا
سـتـوضع في مدار الـقـمر اعـتـبارا
ـــثــــابـــة من 2023 وســـتــــكــــون 
مــخــتـــبــر ونـــقــطــة تـــوقف لــرواد

الفضاء في طريقهم إلى القمر.
وســتــكـون “الــبـوابــة الــقــمــريـة”
أصــغـــر من احملــطــة الــفــضــائــيــة
الدوليـة ولن تكون مأهـولة بشكل
مـتواصل لـكن بوسـعهـا استـقبال
عــدد من رواد الــفـضــاء يـصل إلى

أربعة.
ــشــروع الـذي رفــضـت روســيـا وا
االنضـمام إلـيه هو ثـمرة مـشاركة
بـــ األمـــيـــركــيـــ واألوروبـــيــ

. والكندي والياباني
وكلـفت مـجمـوعة “تالـيس ألـينـيا
تخصـصة في صناعة سبايس ”ا
وحـــدات فــضــائــيـــة مــضــغــوطــة
تـطويـر وحـدة الـسكن “إي-هاب”

اخلاصة باحملطة.
ـؤلـفـة من وأوضـحـت اجملـمـوعـة ا
شـــركـــتي تـــالـــيـس الـــفـــرنـــســـيــة

الـرحــلـة سـجـلت »رقــمـا قـيــاسـيـا
جـــديــدا (…) وقــد بــلـــغت الــفــتــرة
اإلجـمـالـيـة الـفـاصـلـة بـ انـطالق
مــركــبــة ســويــوز والــتــحــامــهـا 3
ســاعــات و 3دقـائق .«وكـان رواد
الــفـضــاء الــثالثــة قـد أقــلــعـوا في
الوقت احملدد عنـد الساعة 05,45
ت غ من قاعدة بايكونور الروسية
في كـازاخـسـتـان وفق مـا أظـهرت

صور نشرتها وكالتا الفضاء.
وبعـد دقائق من اإلقالع أوضحت
الـوكـالة الـفضـائـية الـروسـية عـبر
ـــركــبـــة وضــعت في تـــويــتــر أن ا

دار بنجاح. ا
وفي أحـد أوجه الـتـعـاون الـقـلـيـلة
ـتـبـقـيـة ب الـروس والـغـربـي ا

يـنــضم رواد الـفـضـاء الـثالثـة إلى
زمالء لهم يـشغلـون احملطة حـاليا
وهـم كـــريس كـــاســـيـــدي (نـــاســا)
وأناتولي يانيتـش وإيفان فاغنر
(روســــكـــوســـمــــوس) والـــذين من
ـقــرر أن يـعـودوا إلى األرض في ا
 22تـــــشـــــريـن األول/أكـــــتـــــوبــــر.
وحـصـلت هــذه الـرحـلــة عـلى مـ

صاروخ (سويوز).
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{ ســــيـــئـــون (الــــيـــمن) (أ ف ب) -
يواجه قصر سيئون في اليمن وهو
باني الطينية في العالم من أكبر ا
خـــطــر االنــهــيــار بـــســبب األمــطــار
الـــغــزيــرة وســنـــوات من اإلهــمــال
ليصبح معلما آخر من معالم اليمن
ـــهـــددة في الـــبــلـــد الـــذي مـــزقــته ا
احلــرب.ويــتـوسط الــقــصـر مــديــنـة
ســيــئــون ويــعــرف بـلــونه األبــيض
بــأقــواسـه وزخــارفه وشــكل مــقــرا
حلــكم سـلــطـان الــدولـة الــكـثــيـريـة.
وطبـعت صـورة قصـر سـيئـون على
ورقـــة األلف ريـــال الــيـــمــني نـــظــرا
ألهميـته التـاريخيـة.وبسـبب النزاع
الدائر في اليمن واجهت السلطات
احملليـة صعوبـات في جمع األموال
هـمة مثل ـواقع ا من أجل صيـانة ا
الـــقــصــر الـــذي يــضم مــتـــحــفــا في
سيـئـون ثاني كـبرى مـدن مـحافـظة
حــضـرمــوت في وسط الــبالد.وكـان
الـــنــــزاع قـــد تـــصــــاعـــد مـع تـــدخّل
الــــســــعـــوديــــة عـــلـى رأس حتـــالف
عـــســـكــري فـي آذار/مــارس 2015 
لـــدعـم الـــقــــوات احلـــكــــومــــيـــة في
تـحـالـف مع ـتـمرديـن ا مـواجهـة ا
إيران الذين سيطروا على العاصمة
صنعـاء ومناطق أخـرى في الشمال

والغرب.
وحتـول الـقـصر فـي عام 1920 إلى
مقر للسلطنـة الكثيرية التي حكمت
وادي حـــــضــــرمــــوت قــــبـل أن يــــتم

إبطالها في عام 1967.
وتــعــرض ألضــرار كــبــيــرة بــســبب
األمطار الـغزيرة التـي تساقطت في

ـاضـيـة. ويـحـذر عـبـدالـله األشـهـر ا
بارمـاده وهـو مـهنـدس مـختص في
بانـي التاريـخيـة واألثرية ترمـيم ا
ـــبــنى في "خـــطــر في حــال من أن ا
عـدم االسـتـجابـة بـسـرعـة لـلـتـرميم
خــاصـة أنـه آيل لـلــســقـوط".ويــؤكـد
"هـنـاك بـعض األضـرار في األسـاس
وفي السـطح وفي اجلـدران وبعض
األســقف ويــحـتــاج إلى الــصـيــانـة
ـــســتــمـــرة كــونه (..) مــبـــنــيــاً من ا
".وتسـبـبت األمـطـار الـغـزيرة الـطـ
والـســيـول الـتي ضــربت الـيـمن في
اضية بوفاة العشرات في األشهر ا

أنحاء البالد.
وأدت األمـــطــــار مـــنــــذ مـــنــــتـــصف
ــاضي أيــضـا إلى تــمــوز/يـولــيــو ا
نشآت بـاني وا تدمير الـعديد من ا
ــواقع مــدرجــة وأحلــقت أضــرارا 
نـظّـمة ي  عـلى الئحـة الـتراث الـعـا
ــتـحـدة لــلـتـربــيـة والـثــقـافـة األ ا
والـعـلـوم (يــونـسـكـو) وخـاصـة في
ة وشـبام وزبيد.وفي صنعاء الـقد
مدينة تعز أدت األمطار إلى انهيار
ـتحف الـوطني مبـنى الـبوابـة في ا
في تعز ثالث كبرى مدن البالد في
خــسـارة جـديــدة لـلــتـراث الــيـمـني.
وفــتح قــصـر ســيـئــون أبــوابه أمـام

الزوار عام 1984.
ديـر الـعام لـلهـيئـة العـامة ويقـول ا
ــتــاحف في حــضــرمـوت لــآلثــار وا
حـسـ الـعـيـدروس لـوكـالة فـرانس
ـــبـــنى الـــطـــيـــني بــــرس إن "هـــذا ا
ـــبــــاني الـــضــــخم يــــعــــد من أهـم ا
ا الطينية في اليمن بشكل عام ور

فـي اجلــزيــرة الـــعــربــيـــة".ويــشــيــر
الــعــيـدروس إلـى انه "مع ضــخــامـة
ــبــنى وقــدمه فــإنـه تــعـرض هــذا ا
لـلـكـثــيـر من األضـرار. أسـبـاب هـذه
األضـــــرار بــــــشــــــكـل أســـــاسـي هي
ـبانـي الطـيـنـية األمـطـار. تتـشـرب ا
ياه التي تـتساقط علـيها".ويتألف ا
بنى الطيني من سبع طبقات هذا ا
ويـعـتـبـر من بـ االكـبر فـي العـالم
وحتتفظ واجهته بـرونقها األصلي.
ـتـحف أبـوابه عـنـد انـدالع وأغـلق ا
احلرب وأعاد فتحها جزئيا في عام

.2019
ـــتـــحـف ســـعـــيــد ويـــؤكـــد مـــديــر ا
ـتحف أغـلق أبوابه بايـعشـوت أن ا
في بــدايــة الــنــزاع عـنــدمــا ســيــطـر
تــنــظــيـم الــقـاعــدة عــلـى مــحــافــظـة
حـــضـــرمـــوت و أيـــضـــا إخـــفـــاء
هـمة مجـمـوعة من الـقطـع األثريـة ا
ـتحف في أمـاكن سـرية.ويـحـتـوي ا
عـــلى شـــواهـــد قــــبـــور تـــعـــود إلى
الـعصـور احلـجريـة وتـماثـيل تـعود
إلـى الـــــعـــــصـــــور الــــــبـــــرونـــــزيـــــة
ـة.وقال ومخـطوطـات تاريـخيـة قد
إنـــهـــا "أخــفـــيت في أمـــاكن ســـريــة
ـتــحف وذلك لــتــأمـ خــاصـة فـي ا
ــتـحف مـن أيـة عــمـلــيـة ســطـو أو ا
سـلب أو تـأثـيـر من احلـرب الـدائـرة
في الـبالد".وسـيــطـر الـتـنـظـيم عـلى
ـكال ومـنـاطق عـاصـمــة مـحـافـظــة ا
أخــرى في ســـاحل حــضــرمــوت في
 2015من دون أي مـقــاومـة بـيــنـمـا
كـان الــتـحـالف بـقـيــادة الـسـعـوديـة

. يركز على استهداف احلوثي

wI¹eO U²O*« ‰ƒUH² «Ë ‚«dF «


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3.shf
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	P7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

