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السنة السادسة عشر

كتب المؤرخ عطاء ملك الجويني )المتوفى نحو 
683 هـ( في كالم له بشأن احتالل مدينة بخارى 
في عهد جنكيزخان المغولي، يقول عندما احتل 
يظهروا  لم  بخارى  مدينة  وجيشه  جنكيزخان 
فدخلوا  الدينية.  لالماكن  تقدير  او  حرمة  ادنى 
بخيولهم الى داخل المسجد االعظم فيها وجعلوا 
منه دار استراحة والحتساء الخمور واللهو واللعب. 
حتى انهم قاموا باخراج المصاحف من الصناديق 
من  ليجعلوا  االرض  على  ورموها  بها  الخاصة 
خيولهم.  لعلف  مكانا  الفارغة  الصناديق  تلك 
سنابك  تحت  تتمزق  المصاحف  اوراق  وغدت 
وتجمعت  وهناك  هنا  اشالؤها  وتنتشر  الخيول 
عليها فضالت الخيول! ومن جهة اخرى ومن اجل 
والعلماء  القوم  بمشاهير  واالستخفاف  التهكم 
المكان  ذلك  الى  يجلبونهم  كانوا  الدين،  ورجال 
كالساسة  الخيول  تلك  خدمة  على  ويجبرونهم 
وكذلك ليروهم ذلك الوضع المزري بأم اعينهم.

الشخصيات  تلك  احدى  سألت  الوقت  ذلك  في 
ما  معه،  المتواجدين  العلماء  كبار  احد  المبتالة 

هذا يا سيدي؟
رياح  انها  ياهذا،  صه  بالقول  العالم  فاجابه 

الصمدية االلهية قد هبت!
ليس  اهلل  بان  العالم  كالم  تفسير  تم  بعدها 
بحاجة ال الى مثل هؤالء العلماء ورجال الدين وال 
داخل  المخزونة  المصاحف  لتلك  وال  الشخصيات 

الصناديق!!
ان  الكورونا  زمن  في  تنفع  الحكاية  هذه  ولعل 
يقال مجددا ان )رياح الصمدية االلهية قد هبت( 
فاذا اتهمنا الصين في مسألة تفشي هذا الوباء، 
وتوحد  تناغم  خلق  يستطيع  ال  العراق  فان 
الهجوم  ومواجهة هذا  من  للوقاية  الموقف  في 
افكارهم  احلوا  اناس  هناك  الن  الفيروسي، 

وحججهم محل الدين نفسه.

المزارات  يخص  فيما  حصلت  التي  االحداث  بعد 
طبيعي.  شيء  الكارثة  انتظار  فان  المقدسة، 
ان هذا  اثبت  ايضا  المسألة  فالتقصير في هذه 
مسألة  يخص  فيما  حتى  خاطئ  فهم  له  البلد 
ارواح مواطنيه ويتعامل برؤية اشخاص  حماية 
والجرائم  الطائفية  الحرب  تبعات  بسرعة  نسوا 
التطهير  في  السابقة  والسياسة  االرهابية 
في  السياسية  والصراعات  والمشكالت  العرقي 
الشيء  مقابل  الناس  موت  ويرون  البلد،  هذا 
الضحايا  عدد  تضاعف  في  ويرون  طبيعيا  امرا 

مكاسب وبركات.
الى  بحاجة  العالم  في  كورونا  وباء  تفشي  ان 
حكومة   تشكيل  مسألة  ولكن  عالمية،  معالجة 
جديدة في العراق بحاجة الى ارادة ورغبة محلية 
لبقايا  والحاضر  الماضي  كوارث  تكرار  خطر  لمنع 

داعش، فضال عن مكافحة خطر كورونا نفسه.
تدين  عن  للحديث  مناسبا  الوقت  ليس  حاليا، 

االطراف السياسية والدينية خصوم هذا البلد!
ان التقصير والنهم من اسباب االزمة السياسية 
المستمرة. واذا اختلطت هذه المشكلة مع االزمة 
االقتصادية الكبيرة فانها ستقضي على كل شيء 

وتصبح كأن رياح الصمدية ستهب مرة اخرى.
ان كورونا والوضع السياسي والحكومي المعقد، 
التي  المعقدة   االقتصادية  االوضاع  وكذا 
ايمان  تام  بشكل  ستدمر  كالعاصفة،  ننتظرها 

الناس وامن البلد.
مابعده  العالم  سيغير  عالمي  كوباء  كورونا  ان 
وسينظر اليه في اي بلد كتهديد محلي يستهدف 
حياة واموال المواطنين وامن البالد، وفي الوقت 
في  تغيير  الجراء  كفرصة  اليه  ينظر  نفسه 
والتزام  فهم  ومستوى  السلطة  وتصرف  سلوك 
لتهديد  حد  اجل وضع  من  انفسهم  المواطنين 

الفناء، فهل بامكان العراقيين فعل ذلك؟

رئيس التحرير

هبت رياح اهلل الصمدية
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االحتجاجية  التظاهرات  أحدثت     

بغداد  العاصمة  يف  للعراقيني 

والجنوب  األوسط  والفرات 

اإلداري  للسلوك  عنيفة  هّزة  العراقي، 

للحاكمني،  واالقتصادي  والسيايس 

الشكل  ذلك  عورات  وأظهرت  بل 

الخدمات  ملفات  إدارة  أشكال  من 

دولة  أسس  وبناء  الدستور  وتطبيقات 

مفاصلها  مختلف  يف  عرصية  مدنية 

كام  والقضائية،  والترشيعية  التنفيذية 

ودقة  مصداقية  جيل  بشكل  أكدت 

وتنبيهات  وترصيحات  أطروحات 

قبل  بارزاين،  مسعود  الكوردي  الزعيم 

منذ  وتحديداً  سنوات،  عرش  يقرب  ما 

العراقية  القيادات  نّبه  حيث   2010

تطبيق  يف  والخلل  الضعف  نقاط  إىل 

تطبيق  يف  املريبة  واالنتقائية  الدستور 

قلل  مبا  األخرى،  وإهامل  املواد  بعض 

عليه  اتفق  الذي  الدستور  شأن  من 

العراقيون كمرجع قانوين لهم يف الدولة 

االتحادية، بل سارت األمور إىل أكرث من 

ذلك حينام تّم اخرتاق الدستور وتعطيل 

املهمة،  مواده  من  مادة   55 من  أكرث 

العملية  مسار  حرف  يف  تسبب  ما 

بالسلطة  التفرد  باتجاه  السياسية 

وتهميش الرشكاء بل وإقصائهم، وأشار 

العديد  يف  بارزاين  مسعود  الرئيس 

ومداخالته  ورسائله  ترصيحاته  من 

قيادات  مع  أو  اإلعالم  مع  ولقاءاته 

العملية السياسية من الكتل واألحزاب 

يواجه  ما  أخطر  أن  إىل   2010 ومنذ 

اتحادية  دميقراطية  دولة  بناء  مرشوع 

بالسلطة  التفرد  العراق هو  تعددية يف 

يافطة  تحت  الشمويل  النظام  وإعادة 

وإقصاء  بتهميش  وذلك  األغلبية، 

منو  وسهل  دفع  ما  األخرى،  املكونات 

وامتداد اإلرهاب من خالل تلك النقاط 

الرخوة والضعيفة التي نفذ منها أولئك 

اإلرهابيون والفاسدون الذين ال يقلون 

يف خطورتهم عام فعله اإلرهاب.

عىل  بارزاين  مسعود  الرئيس  وأكد      

الشارع  فجرت  التي  النقاط  هذه  كل 

السياسية  القيادات  ونبه  بل  العراقي، 

السيد  نبه  مثلام  ذلك،  إىل  العراقية 

بالحكم  الثانية  دورته  يف  املاليك  نوري 

مناطق  يف  داعش  خاليا  ومتدد  منو  إىل 

من  الغرب  واىل  املوصل  من  قريبة 

التي  االحتالل  عملية  قبل  العراق 

حصلت ملحافظات نينوى وصالح الدين 

بارزاين  طالب  ذلك  وقبل  واالنبار، 

يف  املتظاهرين  مطالب  مع  بالتعامل 

وصالح  واملوصل  والفلوجة  الرمادي 

الدستور  مع  يتقاطع  ال  مبا  الدين 

رغبات  ويحقق  املرعية  والقوانني 

أن  إال  ومشاركتهم،  ومطالبهم  األهايل 

ذلك مل يجد آذاناً صاغية، واختري طريق 

تلك  عىل  للقضاء  عنيف  لكنه  قصري 

األوضاع  تعقيد  إىل  أدى  ما  األصوات، 

الوضعية  لتلك  اإلرهاب  واستغالل 

الذين  األهايل  لدى  النفسية  وخاصة 

سيطرة  سهل  ما  باإلحباط،  أصيبوا 

داعش عىل مدنهم وقراهم.

ترصيحات  عىل  اطالعنا  خالل  ومن     

 2010 منذ  بارزاين  الرئيس  وأحاديث 

وحتى يومنا هذا، نكتشف أسبقيته يف 

السياسية  العملية  يف  الخلل  تشخيص 

إىل  بالتايل  أدت  التي  ضعفها  ومواطن 

انتشار الفساد وتردي الخدمات واتساع 

املعيشة  مستويات  وهبوط  البطالة 

دفع  مام  املدقع،  الفقر  نسبة  بارتفاع 

وأكرثها  املجتمع  يف  رشيحة  أوسع 

تحسسا باألوضاع بسبب الفقر والبطالة 

التي  االحتجاجية  الحمالت  هذه  إىل 

التعاطي  سوء  بسبب  تدريجياً  تتطور 

الذي  املفرط  العنف  واستخدام  معها 

وآالف  الضحايا  مئات  سقوط  إىل  أدى 

للرثوة  العادل  التوزيع  إن  الجرحى. 

الفساد السيايس واالقتصادي  ومكافحة 

الرئيس  إليه  نبه  الذي  والخدمايت 

بتطبيق  يتعلق  فيام  وتحديداً  بارزاين، 

تحت  بالسلطة  التفرد  وعدم  الدستور 

ترشيع  يف  واإلرساع  األغلبية،  يافطة 

قوانني النفط والغاز واملجلس االتحادي 

املادة  تطبيق  من  واالنتهاء  واألقاليم 

140 مبا يخدم مصالح األهايل ومشاركة 

مفهوم  ضمن  حقيقي  بشكل  املكونات 

املواطنة هو الذي سيضع خارطة طريق 

األزمة  تنهي  حقيقية  إصالحات  إلنجاز 

الحالية.

إمكانيات  من  موجود  هو  ما  إن     

أضعاف  هو  اإلقليم  خارج  العراق  يف 

مضاعفة ما هو يف كوردستان، ومبقارنة 

هذا  يومنا  وحتى   2010 منذ  بسيطة 

الزعيم  إليه  ذهب  ما  مصداقية  ندرك 

مع  إقليمه  حول  الذي  الكوردي 

املخلصني من قيادات اإلقليم إىل واحة 

مزدهرة وجزيرة لألمن والسالم لجميع 

العراقيني

كفاح محمود كريمالبارزاني واألزمة العراقية
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فيلي /  محمد جمال

نيجريفان إدريس مصطفى بارزاني

شخصية  على  ُيتفق  ال  عادًة 
سياسية حمددة، وإن حصل العكس 
يقود ذلك للغوص بهذا االمر الذي يكاد 
اليت  الشخصية  كتلك  فريداً،  يكون 
الباب على مصراعيه،  نيوز  تفتح شفق 
حلل هذه االحجية واالجابة على سؤال 
العراقي-  املزاج  اجتمع  »كيف  حمدد 

الكوردي عليها«؟
بارزاني«..  إدريس مصطفى  »نيجريفان 
يقود  وقعه  الرباعي،  االسم  هذا 
كانت  الزعامة،  من  اجيال  ثالثة  اىل 
من  الكوردية  القضية  يف  بارزاً  حموراً 
اقليم  مجعت  اليت  العالقة  وبني  جهة، 
إىل  وصوالً  العراق،  صوب  كوردستان 

احمليط االقليمي والغربي.
برجل  ُيعرف  الذي  بارزاني،  نيجريفان 
اقليم  يف  العمران  ومهندس  السالم، 
كوردستان، ال يبدو غريباً منجزه بل هو 
مهندس  ابن  فهو  عائلة،  لنضال  تراكم 
إدريس  الكوردية  احلركة  يف  السالم 
الروحي  الزعيم  وحفيد  بارزاني، 
وعمه  بارزاني،  مصطفى  مال  للكورد، 

الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.
نيجريفان بارزاني ملن ال يعرفه

 1966 أيلول/سبتمرب   21 يف  ُولد 
أسرته  مع  وهاجر  بارزان،  منطقة  يف 
إىل إيران عام 1975، بعد اعوام من 
النضال املسلح بقياده جده املال مصطفى 
بعد  العراقية  احلكومة  ضد  بارزاني 

إبرام العراق وإيران اتفاق اجلزائر.
أصبح عضواً يف املكتب السياسي للحزب 
الدميقراطي الكوردستاني عام 1989 
ويف 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء 
لوزراء  رئيساً  وأصبح  كوردستان  إقليم 

اإلقليم عام 1999.
وزراء  رئيس  أصبح   2006 يف 
)احلكومة  ثانية  مرة  كوردستان  إقليم 
الوطين  االحتاد  مجعت  اليت  املوحدة 

والدميقراطي الكوردستاني(.
وأعيد انتخابه ليتوىل ذات املنصب مرة 

أخرى من 2011 إىل 2013.
جمدداً  احلكومة  رئيس  منصب  تسلم 
وأصبح   2018 وحتى   2013 عام 
الدميقراطي  احلزب  لرئيس  نائباً 
الثالث  احلزب  مؤمتر  يف  الكوردستاني 

عشر.
الدميقراطي  للحزب  مرشحاً  وانتخب 
ديسمرب/  3 يف  اإلقليم  رئيس  ملنصب 

كانون األول 2018.
بداية احلكاية

بعد انتزاع احلكم الذاتي واخلروج من 
وتشكيل   ،1991 بعد  بغداد  هيمنة 
العائلة  رمست  كوردستان،  اقليم 
االقليم،  يف  النهضة  أطر  البارزانية 
يف  بارزاً  دوراً  بارزاني  نيجريفان  ومارس 

ذلك.
اللبنة  األول  اجليل  وضع  أن  فبعد 
املتمثلة  العسكرية  للقوة  األساسية 
الشق  منها  انبثق  واليت  بالبيشمركة، 
االمين احملكم لإلقليم، جاء الدور للعقل 
املفكر للنهضة االقتصادية والتعليمية، 
خطط  باطالق  بارزاني  نيجريفان  وبدأ 
لتنمية املدن، وبناء اجلامعات واملدارس 
اقليم  اصبح  ما  سرعان  واملستشفيات، 
يف  منواً  البقع  واسرع  ابرز  كوردستان 
العراق  يف  استثنائياً  وجزءاً  املنطقة، 

اجلديد.
واليوم يتفق الكثريون يف العراق على 

عن قرب.. رجل السياسة والسالم



تفوقت  كوردستان  اقليم  يف  االدارة  أن 

باشواط، عىل باقي املدن، واالحصائيات 

عراق  يف  ذلك،  تعزز  واملحلية  الدولية 

والخالفات،  السياسية  النزاعات  مزقته 

باحتجاجات  الخروج  بسكانه  ودفعت 

لتغيري الوضع.

نيجريفان بارزاين يف ساحات االحتجاجات 

العراقية

قادة  رؤى  نيوز،  شفق  استطلعت 

العراق،  يف  املنترشة  التظاهر  بساحات 

دور  تقيميون  »كيف  محدد،  بسؤال 

اليه  وصلت  مبا  بارزاين  نيجريفان  واداء 

اقليم كوردستان؟

الناشط يف ساحة التحرير محمد رحيم، 

تطرق بشكل مبارش بإجابته للفرق بني 

من  بغداد  والعاصمة  كوردستان  اقليم 

ان  واكد  والخدمية،  العمرانية  الناحية 

التطور  أن  بل  هنا،  يتوقف  ال  »االمر 

وبطبيعة  كوردستان،  اقليم  يف  مستمر 

املناطق  من  جعلها  اىل  ادى  الحال 

السياحية واالقتصادية املهمة يف الرشق 

االوسط عموما والعراق خصوصا«.

ويضيف لشفق نيوز، اما يف بغداد فقد 

بقيت بأيدي ساسة املحاصصة وجعلوها 

اسرية الخراب«.

ويقول رحيم من داخل خيمة االعتصام 

يف ساحة التحرير، »السياسة فن، وهذا 

حينام  بارزاين،  نيجريفان  اجاده-  ما 

اىل  ادت  دولية  اتفاقات  صوب  مىض 

الحيايت  الواقع  وتحسني  واالعامر  البناء 

لدينا  من  بينام  للمواطنني،  واملعييش 

ميضون صوب االقتتال والتفريق«.

طول  وعىل  االتحادي  العراق  من  جزء 

تاريخ هذا البلد الذي شهد الدمار،ميكن 

وبغداد  اربيل  بني  الفوارق  مالحظة 

دهوك  وبني  والبرصة  السليامنية  وبني 

واملوصل.

رئيس  لهام  كان  الجزءان  »هذان 

وبالتوازي  نفسه  الوقت  ويف  وحكومة. 

تم تنفيذ خطتني يف كوردستان والعراق، 

الفوارق.  ويرون  تقييمهم  وللناس 

لحكومة  كرئيس  بارزاين  نيجريفان  وان 

وجود  دون  ومن  كوردستان  اقليم 

البنى التحتية وبحصة االقليم املحددة، 

اوصل كوردستان اىل هذا املستوى، وان 

اوصلت  امليزانية  من  بحصتها  بغداد 

التحتية املعروفة  البنى  العراق صاحب 

للمستوى الذي نراه اليوم!. ليسوا قليلني 

زاروا  الذين  العراقيني  املواطنني  اولئك 

كوردستان، وهم يتمنون لو كان هناك 

الذي  بارزاين  كنيجريفان  حكومة  رئيس 

لجميع  ملك  العامرة  البالد  ان  يقول؛ 

يوما  االقليم  كانت مدن  مكوناتها، كام 

نيجريفان  لكن  بالرصاص،  تتفاهم  ما 

جعل منها مدن الورود. فاصبح لالقليم 

قوة املنطق بعد ان كان منطقه القوة، 

يقول فييل.

السؤال  هذا  عن  »لالجابة  ويضيف، 

عىل  يزيد  ملا  العودة  علينا  يتوجب 

كان  عندما  الزمان  من  قرن  نصف 

بارزاين  نيجريفان  ووالد  السالم  مهندس 

اىل جنب  جنبا  بارزاين  ادريس  املرحوم 

ريعان  يف  بارزاين  مسعود  الرئيس  مع 

يف  رئيسيتان  شخصيتان  الشباب 

محادثات السالم مع بغداد التي امثرت 

عن اتفاقية 11 آذار عام 1970«.

 ،2003 بعد  الجسور  تأهيل  اعادة  أو 

املدن،  نظافة  اىل  حتى  ذلك  ويصل 

فهي مفقودة لدينا، القطاعات الرتبوية 

شبه  والزراعية  والصحية  والتعليمية 

منافسا  اصبح  االقليم  بينام  منهارة، 

القطاعات،  هذه  يف  املتقدمة  للدول 

حتى  عاما  لـ20  تحتاج  بغداد  اعتقد 

تصل ملا وصل اليه االقليم اليوم«.

ورئيس  االكادميي  يقول  جانبه  من 

مركز التفكري السيايس، الدكتور احسان 

نيجريفان  إن  نيوز،  لشفق  الشمري 

الجيل  بني  »متازج  شخصية  بارزاين 

والجيل  العراق  يف  للكورد  القديم 

جديدة  افاق  اىل  املتطلع  الجديد 

عىل  ليس  االقليم  تطوير  طبيعة  يف 

عىل  وامنا  فقط،  الداخيل  املستوى 

ميتلك  كونه  ايضا،  الخارجي  املستوى 

لدى  مقبولة  وشخصية  سياسية  مرونة 

عىل  والرؤساء  الداخل  قيادات  جيمع 

املستوى الخارجي«.

للرئيس  نشهد  مل  »لهذا  ويضيف 

بينه وبني  احتكاك  اي  بارزاين  نيجريفان 

الحكومة االتحادية اىل هذه اللحظة«.

نيجريفان بارزاين من خالل من يعرفه

يف  السابق  النائب  فييل  حسني  عيل 

برملان اقليم كوردستان، يضع اليد عىل 

نيجريفان  عن  خاصة،  ورؤى  تفاصيل 

بارزاين، قد تحل االحجية، »كيف اتفق 

عىل شخصية  الكوردي  العراقي-  املزاج 

واحدة«؟

»من  نيوز،  لشفق  حديثه  فييل  ويبدأ 

بتعمري  قام  عمن  التساؤل  املمكن 

بعض  هناك  تكون  قد  كوردستان؟ 

االنتقادات، ولكن بحكم ان كوردستان 

اسيل  التحرير  ساحة  يف  الناشطة  أما 

مزاحم والتي تزور يومياً ساحة التحرير 

العراق  يف  لالحتجاج  النابض  القلب 

االقليم  »ادارة  إن  نيوز،  لشفق  تقول 

عن  بعيداً  اوال،  شعبها  مبصلحة  تفكر 

عىل  الخارجية،  والتدخالت  التبعيات 

من  بغداد  يف  يحدث  مام  متام  العكس 

انقسامات وتشظي«.

أن  الخالق  عبد  عيل  الناشط  ويرى 

اكرث  السياسية  الناحية  من  »االقليم 

وحتى  بغداد،  مع  العالقة  يف  توازنا 

االقليمي  محيطه  مع  متثيله  إطار  يف 

الوضع  توتر  من  الرغم  وعىل  والدويل، 

ان  اال  وتعقيده،  بغداد  يف  السيايس 

مبواقفها  متسكاً  االكرث  االقليم  حكومة 

واالكرث نضوجا«.

املراقبة للشأن  الحديثي  ُأّمية  وتشّخص 

لشفق  وتقول  اكرث،  الحالة  العراقي، 

ميتلك  بارزاين  نيجريفان  »الرئيس  نيوز، 

من  اكتسبها  وإدارية  قياديًة  شخصية 

والعامل  السيايس،  بالعمل  خربته 

تاريخ  لها  عائلته  ان  ايضا  املساعد 

الرئيس  ان  ذلك  اىل  اضف  الحكم،  يف 

مع  قوية  عالقات  ولديه  دوليا  مقبول 

العوامل  هذه  املؤثرة،  الدول  جميع 

اسميه  ما  ايجابا عىل  انعكست  وغريها 

انا »بدولة كوردستان« فهو ليس مجرد 

اقليم، عجلة التطور والتقدم والبناء يف 

شتى املجاالت مستمرة نشهد يوما بعد 

يدل  التطور  وهذا  االقليم  ازدهار  آخر 

عىل ان القامئني عىل إدارته ناجحون«.

بغداد  بني  املقارنة  »عند  وتضيف، 

واالقليم ال نجد مجااًل لذلك، فلم نشهد 

مسشفى  أو  مدرسة  بناء  بغداد  يف 

بارزاين  ادريس  ويتابع رسده، »املرحوم 

يف  رئيسا  طرفا  كونه  منطلق  من 

محادثات التوافق والسالم بني االطراف 

مع  واملتخاصمة  بعضها  مع  املتناحرة 

دوما  استذكاره  يتم  البعثية،  الحكومة 

نظري  وجهة  ومن  للسالم.  كمهندس 

بارزاين  نيجريفان  عىل  الوالد  تأثري  فإن 

واجباته  يف  اصبح  حد  اىل  كبريا  كان 

الحزبية والحكومية كأحد قادة الحزب 

وكرئيس  الكوردستاين  الدميقراطي 

رئيس  هو  واآلن  االقليم  لحكومة 

القليم كوردستان. صاحب اجندة مليئة 

مبشاريع السالم يف الحروب بني االطراف. 

من  كوردستان  القليم  كرئيس  وحاليا 

سالم  مرشوع  له  يكون  ان  الطبيعي 

لجميع العراق والعراقيني كهدف.

ويقول فييل، »بكرثة ما بذل من مساٍع 

االقليم  بني  الدائم  والسالم  لالتفاق 

بارزاين(  نيجريفان  )أي  ينتظر  والعراق، 

سرتاتيجية شفافة وواضحة بعيدة املدى 

النه يهدف وعن طريق الحوار االتفاق 

مع العراق املتعدد القوميات واالديان، 

النه ليس هناك طرف يستطيع لوحده 

ان ُيدير دفة الحكم يف هذه البالد.

»هو ال يرى كوردستان والعراق بعينني 

مختلفتني، بل يراهام مكملني لبعضهام 

لينعام بسالم دائم.« الكالم لعيل حسني 

فييل.

ال  »دعونا  بالقول،  حديث  ويختتم 

السالم  رجل  وتوصيات  مهام  ان  ننىس 

امر  الحرب،  يقدس  بلد  يف  واالعامر 

براغامتيا  شخصا  ولكن  جدا،  صعب 

كنيجريفان بارزاين مل يرتاجع يف مساعيه 

كوردستان  يف  للمشكالت  حلول  اليجاد 

الشخصية  والعراق. وبقراءيت فإن هذه 

الرشعية  الثورة  رحم  من  ولد  انه  مع 

النضال،  وترعرع يف خنادق  منا  لشعب 

حتى انه دافع عن حقوق امته بكل ما 

برنامج  يقرأ  الذي  لكن  قوة،  من  أويت 

املشكالت  بحل  اليؤمن  انه  يرى  عمله 

بغداد  التصعيد!  طريق  عن  بغداد  مع 

وتعرّفه  بارزاين  نيجريفان  رسالة  تعرف 

حل  اجل  من  الحوارات  احادث  يف 

لوفود  وكرئيس  سالم،  كرجل  املشكالت 

دور  له  وكان  تحفظ  بال  شارك  االقليم 

بغداد  ان  هي  املهمة  والنقطة  ايجايب، 

ترغب دامئا مبشاركته يف املحادثات امال 

مستمرة  خالفات  بعد  نجاحها  يف  منها 

ل100 عام«.
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كرئيس لحكومة اقليم 
كوردستان ومن دون 
وجود البنى التحتية 

وبحصة االقليم 
المحددة، اوصل 

كوردستان الى هذا 
المستوى، وان بغداد 

بحصتها من الميزانية 
اوصلت العراق 

صاحب البنى التحتية 
المعروفة للمستوى 

الذي نراه اليوم!.
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إمتداداً طبيعياً لثورة أيلول.

كام كانوا معتمدين عىل أنفسهم ومؤمنني 

حرق  عدم  ومفهوم  التدرج  بسياسة 

من  جزءاً  يوما  يصبحوا  ومل  املراحل، 

وامللتهبة،  املتشابكة  املنطقة  مشكالت 

ألنهم مل يتحركوا بعواطفهم ومل يستغلوا 

حساب  عىل  املكاسب  لتحقيق  الفرص 

اآلخرين، سواءاً كانوا ضعفاء أم متداعني، 

وأهداف  رؤى  أصحاب  كانوا  وألنهم 

واضحة، مل ينحازوا اىل جهة عىل حساب 

جهة أخرى، ومل يشكلوا يوماً تهديداً عىل 

أحد.

نظام  من  العراق  تحرير  عمليات  خالل 

وبعدها  بفعالية،  فيها  شاركوا  البعث، 

الدولة  تشكيل  إعادة  يف  بإخالص  شاركوا 

ألن  فيها  ينجحوا  مل  ولكنهم  العراقية، 

والعهود.  باإلتفاقات  يلتزموا  مل  رشكائهم 

يحملون  منهم  الكثريين  أن  الحقاً  وتبني 

الدفني  الحقد  من  أطناناً  دواخلهم  يف 

حتى  ومازالوا،  وكوردستان،  الكورد  تجاه 

الكوردستانيني،  شعور  يخدشون  اآلن، 

ملفقة،  سيناريوهات  بتوليف  مرة 

وبحركات  باطلة  بإدعات  أخرى  ومرات 

والثقافة  اللياقة  عن  بعيدة  وترصيحات 

وقيم التفاهم والتعايش والتسامح.

يف  العراقيون  فيها  عاش  التي  املرحلة  يف 

ومثخنة  الخطورة،  بالغة  ظروف  ظل 

وخالل  الطائفي،  واإلقتتال  بالجراحات 

سنوات الحرب ضد داعش االرهايب، كان 

الكوردستانيون عىل الدوام عاماًل للوحدة 

والتآلف، ووقعوا عىل الكثري من االتفاقات 

اليؤمنون  الشديد(  )لألسف  أناس  مع 

باإلتفاق، ولكن مصري جميعها كان متشابها 

ملصري إتفاقية آذار 1970، وتم التثبت من 

أن هناك بوناً شاسعا بني األقوال واألفعال 

وانقالباً دامئا عىل كل اإلتفاقات، مع ذلك، 

الكثري  قدموا  الكوردستانيني  أن  ورغم 

مادية  إنتصارات  حققوا  التضحيات،  من 

يف  الكثريين  صداقات  وكسبوا  ومعنوية 

والدول  القرار  وأصحاب  الجوار  دول 

الدعم من أطراف  الفاعلة، وحصلوا عىل 

الفريدة  املفارقة  تكون  ورمبا  مختلفة، 

بصداقات،  إحتفاظهم  هي  نوعها  من 

أطراف  من  مساعدات،  عىل  وحصولهم 

لها أجندات مختلفة ومتنافسة فيام بينها 

العداء  تكن  بل  واملصالح،  النفوذ  عىل 

لبعضها لكنها تجتمع وتتفق عىل مساعدة 

معهم  وتنسج  ودعمهم،  الكوردستانيني 

وبعيدة  متوسطة  إسرتاتيجية  عالقات 

املدى.

يف هذه األيام ونحن نستذكر إتفاقية آذار، 

السلمي،  الدميقراطي  بالنهج  ونتمسك 

والكثري  الرشس  كورونا  وباء  ونواجه 

جهة.  من  والصعوبات،  التحديات  من 

وعدم  النفط،  أسعار  إنخفاض  ومشكلة 

اإلتفاق عىل تسمية رئيس جديد للحكومة 

يف بغداد، من جهة أخرى، البد أن نقول: 

سد  اليعني  السابقة  اإلتفاقات  فشل  إن 

باب اإلتفاقات.

البارزاين،  مصطفى  الخالد  قاد 

الكوردستانيني  واملناضلني  الكورد 

حقوقهم  تحقيق  سبيل  يف  عدة  لعقود 

إلعتداءات  والتصدي  املرشوعة، 

امللكية  العراقية  الحكومات  وتجاوزات 

والجمهورية. ويف عهد ثورة أيلول املجيدة 

التي إنطلقت يف 11/ أيلول/1961، فاوض 

قاسم،  الزعيم  حكومات  الخالد  البارزاين 

واالخوين عارف، ونظام البعث ووقع مع 

األخري يف آذار 1970 عىل إتفاقية تاريخية، 

االتفاقية كان من املفرتض  ومبوجب تلك 

للحكم  قانون  وتطبيق  ترشيع  يتم  أن 

الذايت يف كوردستان.

عوده،  إشتد  الذي  البعث  نظام  ولكن 

كام كان يعتقد واهاًم، جراء تأميم النفط 

السابق،  السوفيتي  اإلتحاد  مع  واإلتفاق 

مزيفة،  داخلية  وطنية  جبهة  وتشكيل 

محتواها،  من  وأفرغها  اإلتفاقية  خرق 

يف  رغبة  موادها،  غالبية  عىل  وإلتف 

إصابة الكوردستانيني باليأس والتنازل عن 

وجودهم وحقوقهم .

بقيادة  الكوردستانيون  واصل  املقابل  يف 

تحقيق  طريق  يف  السري  الخالد،  البارزاين 

بتأن  املرشوعة  وحقوقهم  أحالمهم 

عىل  التآمر  تم  عندما  وحتى  وعقالنية. 

مل   ،1975 سنة  يف  الجزائر  يف  ثورتهم 

وراعوا  انتظروا  بل  يغامروا.  ومل  يجازفوا 

والدولية،  املحلية  السياسية  الظروف 

بدقة  واملتغريات  املستجدات  وقرؤا 

نحو  واثقة  بخطى  واتجهوا  وعقالنية، 

االمام يف ثورة كوالن التقدمية التي تعترب 

في ذكرى إتفاقية آذار وما بعدها...
صبحي ساله يي



ملواجهته  االنسان جاهزاً  يكون  ان  البد 

اصعب الظروف دون ان يفقد االمل و 

ان يتحمل اعباء الحياة يف اضيق ساعاتها 

واملرصوف  االيراد  بني  يتوازن  ان  و 

بنجاح  كفيلة  ميزان  كفتي  باعتبارهام 

الحياة  ان  علمنا  و  سعادتها  و  العائلة 

, فقر  , عزة و مذلة  انخفاض  ارتفاع و 

وغنى و لكنها ستمر الن دوام الحال من 

املحال .

الفايروس  فايروس كورونا، بظهور هذا 

الذي اعلنه منظمة الصحة العاملية و باء 

اتخذت حكومة  العامل  ارجاء  يف  منترشاً 

االقليم مجموعة من االجراءات الوقائية 

التي هي محل تقدير من لدن املواطنني 

العامة  املحال  منها غلق  ايضاً  الدول  و 

ناهيك  الناس  واجتامع  التجوال  ومنع 

عن تهيئة االماكن الخاصة لحجز املشتبه 

بهم كانت لها صدى كبرياً و عىل الرغم 

يف  خلفه  الذي  الذعر  و  الخوف  من 

النفوس إال انها كانت تجربة جديدة و 

مخترصة لكل ابناء الشعب بان الحكومة 

تحاول تأمني االمن الصحي لهم بل انه 

من اولويات عملها و كل ما تم اتخاذه 

الوباء  هي يف سبيل حاميتهم من هذا 

و من جانب اخر تعلم املواطنني كيف 

عىل  باالعتامد  حياتهم  حامية  ميكنهم 

االجراءات  اهم  يتخذوا  ان  و  انفسهم 

قبل  من  اليهم  املوجه  التعليامت  و 

الجهات املختصة و ان النظافة يف البيت 

و الشارع لها اهمية كبرية .

ميكن  اختلفت  ومهام  االزمات  كل 

تجاوزها بوحدة الصف الوطني وتكاتف 

االيادي،املنا كبري ان تبقى هذه الدروس 

يف  حية  االزمات  هذه  من  املستفادة 

االذهان و نراهاً واقعاً ملموساً و ال متر 

دون نفع او تصاب بالنسيان .  

باي شكل انها الوحيدة بل هناك العديد 

منها ولكنها اكرث تأثرياً واكرب حجاًم وابلغ 

واشمل وهي :

عىل  )داعش(  االرهايب  التنظيم  هجوم 

من  الثامن  الشهر  يف  كوردستان  اقليم 

كان  الكوردستاين  الشعب   .  2014 عام 

ضحية االرهاب بكل انواعها و لكن كان 

)داعش( ارشسها و اكرثها دماراً و خراباً 

النهاية  كتابة  يف  تكمن  اهدافها  جل  و 

من  رضباً  كانت  لكنها  و  الشعب  لهذا 

استفاد  و  نادرة  تجربة  كان  و  الخيال 

و  التضحية  و  الوطن  حب  وجود  منها 

الحيوي  الحب  ذلك   , اجله  من  الفداء 

وجه  يف  ليرصخ  االعامق  من  النابض 

الوطن  ان  الصوت  باعىل  االرهاب 

ال  ونور  مسؤولية  و  امانة  )كوردستان( 

ينطفئ صامد كالجبال و سيبقى عزيزاً 

دحر  تم  فعاًل  و  مهاًم  حياً  ثابتاً  شامخاً 

داعش بدماء زكية طاهرة و قطرات و 

و  الدفاع  رموز  البيشمركه  الجبني  عرق 

الشجاعة من اجل االنسانية .

االزمة املالية عملت الحكومات العراقية 

املتعاقبة بكل ما اوتو من قوة من اجل 

دولياً  و  داخلياً  االقليم  مكانة  اضعاف 

و  ابدعت  حيث  وسائلها  اختلفت  و 

الناس  قوت  مست  حتى  اخرتعت 

وحياتهم وذلك بقطع امليزانية و رواتب 

وعام  بغداد  قبل  من  االقليم  موظفي 

اىل  االقليم  بحكومة  دفعت  مام   2014

الرواتب  بادخار  اجراءات صارمة  اتخاذ 

و قطعها اىل ادىن املستويات و اوقفت 

مشاريعها و اثرت عىل مفاصيل الحياة 

و كان ملواطني االقليم موقفاً شجاعاً و 

اىل  االعباء و وقفوا  بتحمل هذه  مميزاً 

نادرة  تجربة  وكانت  حكومتهم  جانب 

بالرغم من مرارتها حيث تعلم الشعب 

منها عىل ان التخطيط اساس الحياة، و 

عن  مبنأ  ليس  كوردستان  اقليم 

والناموس  االلهية  السنة  هذه 

املعتاد , بل انها من املناطق والشعوب 

وتغيري  تحوالتها  يف  نظرياتها  تقل  التي 

ولكنها   , الضعف  و  القوة  بني  ادوارها 

ال  ضعفها  وصلبة  وصائبة  صامدة  أمة 

تعني عدم قدرتها عىل القيام و الثبات 

اذا ماسنحت لها الفرصة و االسباب .

التقدم  التي تعرتض طريق  االزمات  ان 

يظهر  و  دروس  و  تجارب  وراءها  ترتك 

انسان و شعب و  عىل املأل حقيقة كل 

طريقة  و  لها  استجابته  مدى  و  قوته 

تجاوزها  عىل  القدرة  و  معها  تعامله 

ما  اذا  املستقبل  يف  منها  االستفادة  و 

تكررت .

تتعدد االزمات التي تعرضت لها اقليم 

كوردستان باعتباره التجربة الدميقراطية 

الرشق  منطقة  يف  والنموذجية  الفتية 

و  الحاصل  التطور  وبفضل  االوسط 

االزدهار الذي شهده االقليم عىل الرغم 

من مايقف امامه من عقبات فالعاصمة 

الصناعة  يف  دولياً  مركزاً  تعد  اربيل 

الدبلوماسية  التقاء  ونقطة  والتجارة 

العاملية و محل اعتزاز كل كوردستاين , 

تنوعها  و  واملعقوقات  االزمات  اختالف 

و درجة حدتها وشموليتها واستمراريتها 

وادواتها و اهدافها متثل دورة ثقافية و 

تنموية و تجربة غنية مببادئها و عطاءها, 

عىل  قادراً  ناجحاً  صامداً  انساناً  يخلق 

التجاوز , متعاوناً مستعداً للتضحية , و 

متفائاًل بعيداً يف نظره يستطيع قراءة ما 

وراء الكواليس و االخبار , فطناً ذكياً .

كل ازمة متثل تجربة يظاف اىل تجارب 

ومرها  بحلوها  الكوردستاين  املواطن 

مع  الحياة  من  متعددة  جوانب  يف 

و  االحيان  اكرث  يف  احداها  عىل  الرتكيز 

تعني  ال  التجارب  املذكور من هذه  ان 

12

13

ايا
ض

ق

العدد 195 السنة السادسة عشر )آذار( 2020

إقليم كوردستان ثالث أزمات وثالث تجارب
عبداهلل جعفر كوفلي

الحياة ايام و تقلبات إن جاز التعبير عنها بلغة الطب و االطباء كتخطيط القلب 
تارة في االعلى و اخرى نحو االسفل, واذا ما استقام الخط فانها دليل توقف الحياة 
و اعتبارها في عداد الموتى , هذا على المستوى الفردي و لكن الشعوب و االمم لها 
نفس السمة , فكم من حضارة ودولة ازدهرت و ذاعت صيتها و تقدمت وما هي إال 

ايام لتبدأ باالندثار والتآكل والفناء لتبقى منها آثار وما يرويه الناس عنها .



واملصائر  املصالح  تشابك  عرص  يف 

الجندرية، عرصٌ  الهويات  وعوملة 

عىل  مبنية  دولية  مجتمعية  بيئة  صنع 

واملعرفة،  املعلومات،  انتقاء  أساس 

واالتصاالت، عن طريق خلق عالقة فّعالة 

وبني  واألشياء،  اإلنسان  بني  ومنظمة 

والبيئة،  الدولة  وبني  والدولة،  اإلنسان 

النظر إىل  وبني املجتمعات املختلفة دون 

اللغة،  أو  الديانة،  أو  الجغرافية  الحدود 

أو اآليديولوجية، أصبحت توجهات املرأة 

والسالم  الدميقراطية  نحو  الكوردستانية 

مسألة مهمة يف تقدم املجتمع الكوردستاين 

الناحية اإلجتامعية والسياسية، وهي  من 

تفتح قنوات االتصال مع املرأة يف العراق 

ومعلوماتها  خرباتها  لنقل  املنطقة  ودول 

الحرية  ثقافة  إليهن وذلك لغرض توسيع 

الفضاء  وتحويل  واملساواة  والدميقراطية 

من  وحية  دامئة  ورشة  الی  املجتمعي 

واملبادلة،  واملناقشة  واملباحثة  الحوار 

مختلف  ويف  املستويات  مختلف  علی 

وقطاعاته  وحقوله  املجتمع  دوائر 

السرباين  عرصنا  يتيحه  ما  هذا  وقنواته. 

واإلتصاالت  اإلجتامعية  الشبكات  عرص   ،

والفضائية. والقنوات 

املرأة  أری  أن  كثرياٌ  يفرحني 

النزاعات  يشهد  عامل  يف  الكوردستانية 

والحروب والكوارث اإلجتامعية ويتعامل 

مع األفكار معاملة ماورائية مآله العودة 

الی الوراء والغرق يف السبات، ترفع شعار 

أن يصبح لە داللة يف روح املجتمع. 

املتنفس  الجنس  يف  يری  الذي  املجتمع 

فقط،  األنثی  املرأة  ويف  للرغبة  الوحيد 

متحجر  يبقی  املثل،  الی  ترفعها  أن  دون 

ومغلق وجامد، يعيش يف عزلته الحضارية 

والتاريخية.

ألي  الحضاري  والبناء  التطور  بالتأكيد 

بتطور  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  مجتمع 

الفعالة  ومساهمتها  املرأة  ووعي  ثقافة 

قائم  مدين  املجتمع  ليكون  البناء،  بهذا 

وحقوق  کاملواطنة  دميقراطية  أسس  عىل 

واملبادئ  االجتامعية  والعدالة  االنسان 

تكون  اإلبداعي  وبتطورها  االنسانية. 

املجتمع  يدفع  الذي  األول  املحرك  املرأة 

التقاليد  يف  الجمود  عن  التخيل  الی 

واألفكار وامُلثل.

-1806( مل  ستيوارت  جون  أنصف  وقد 

الساحة  علی  الليربالية  نصري   )1873

الفكرية املرأة عندما قال، بأن املرأة التقل 

عن الرجل يف يشء. وهو الذي حمل علی 

وإعادة  التوازن  إعادة  مسؤولية  عاتقه 

اإلعتبار للمرأة وناقش يف منتصف القرن 

التاسع عرش قضية املرأة يف كتاب مترّدي 

تحت عنوان )استعباد النساء(، أدان فيه 

شكلت  التي  الخاصة  الوضعية  املبادیء 

من أجل تنظيم العالقات بني الجنسني.

وقلب  حضاري  مقياس  هي  إذن  املرأة 

كام  الحياة،  يف  يشء  وأبهج  اإلنسانية 

وما  »كونفوشيوس«.  الكبري  املعلم  يراه 

إال  املرأة  ملساواة  املعادي  الرجل  علی 

ويكون شجاعاً  يتعجل وميتلك حريته  أن 

سطوته  فرض  الذي  الوهم  هذا  ويرفع 

عليه، وإفضل طريق للعالج هو التدريب 

الفلسفي االجتامعي وإنشاء عالقة صحية 
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من  األولی  باملادة  منها  إمياناٌ  املساواة، 

والتي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 

جميعها  البرشية  الكائنات  تنص،«تولد 

والحقوق«،  الكرامة  يف  ومتساوية  حرة 

الجبال  تشق  بإرادة  الیوم  تتسلح  وهي 

وتفتت الصخر لتحقيق ذاتها التي تتحدى 

العجز والكرس. 

يف املقابل أمثن جهود الرجل الكوردستاين 

الدور الخالق  وهو يسعی الی دعم هذا 

جيداٌ  يعرف  أنه  الكوردستانية،  للمرأة 

الطائر اليطري إال بجناحني وأن تقدم  بأن 

أساستني  رکيزتین  علی  مبني  املجتمع 

وهام املرأة والرجل، لذا قام بکرس أغالل 

سّوغت  التي  املوروثة،  الرجعية  التقاليد 

باملرأة  االستبداد  مامرسة  املايض  يف  له 

والتحكم يف مصريها وحريتها. 

التطور  مقياس  هو  املرأة  حرية  مبدأ  إن 

الحضاري للدميقراطية والحرية يف اإلقليم 

الندوات  عرب  الخارج  علی  واإلنفتاح 

بالدفاع  تهتم  التي  النسوية،  واملؤمترات 

الحريات  وتدعم  املرأة  حقوق  عن 

وممكنات  آفاق  فتح  يعني  الدميقراطية 

وتثبيت  النسوي  العمل  أمام  جديدة 

املرأة يف كوردستان، فال مجال بعد  كيان 

للعزلة. 

الكوردستانية  املرأة  بأن وضع  نحن نعلم 

بظرفه  محكوم  كان  النسوي  ورشطها 

السوسيوسايكولوجي  علوم  مع  وحميمة 

بالتأكيد  سيؤدي  هذا  إن  إذ  ومباحثها، 

عنده  والقلق  التوتر  درجة  خفض  الی 

والتصالح مع نفسه. 

الفكر  مناهضة  املتحرض  اإلنسان  وعلی 

أينام  للمرأة(  العداء  )ثقافة  املاسوجيني 

وبناء  الجدارة  إثبات  أجل  من  كان، 

العقائد  تكبحه  ال  وخالق  حّي  مجتمع 

واإلدارات  الفاشلة  والنخب  املغلقة 

الحضاري  التطور  ودرجة  واملكاين  الزماين 

القفز  عملية  إن  نشعر  ولذلك  والثقايف. 

فوق هذه الظروف، تعد مغامرة محفوفة 

ضد  السباحة  تشبه  وهي  باملخاطر، 

لكن  العارم،  الكوردستانية  الحياة  تيار 

املهم  الدور  هو  هنا  نثبته  أن  يجب  ما 

أجل  النضال من  الكوردستانية يف  للمرأة 

والدكتاتورية  االستبداد  ومقاومة  الحرية 

البعثية، إذ شاركت بجانب الرجل وبشكل 

فعيل يف الساحة السياسية، وهي قطعت 

بعد االنتفاضة شوطاً كبرياً يف التقدم. 

كوردستان  اقليم  حكومة  وضعت  وقد 

البعض اآلخر  القوانني وعدلت  جملة من 

وتفجري  املرأة  حقوق  حامية  أجل  من 

طاقاتهن.

تعرّف  فقد  الكوردستانية  القيادة  أما 

والفيدرالية  املرأة  حقوق  تطبيق  عدم 

الحمراء.  بالخطوط  والدميقراطية 

من  اإلعالن  تم   2005 عام  مارس   8 ويف 

عن  الكوردستانية  الحكومة  رئيس  قبل 

سياسة املساواة بني الرجل واملرأة ووضع 

السياسية  النواحي  التنفيذ من  آليات  لها 

القرار  هذا  واالقتصادية.  واالجتامعية 

الكوردستانية  القیادة  قبل  من  الصائب 

الحيوي  املرأة  إسهام  الذي جعل من  هو 

املعتمد  املعارص  الكوردستاين  املجتمع  يف 

املتطورة  اإللكرتونية  واألجهزة  اآللة  علی 

والثقافة  الكسولة  والعقليات  الفاسدة 

الفقرية والنامذج اإلرهابية القاتلة.

العاملي  يومها  للمرأة  نبارك  وختاماً: 

ونقول، أن املرأة الفاضلة أنفع من الرجل 

تربية  يف  األساس  هي  ألنها  الفاضل، 

اإلنتظار  التاريخ  الجديدة. وعلی  الناشئة 

عامل  يف  الجديدة،  رسالتها  للمرأة  ليحفظ 

املستقبل الجديد، فأول الغيث قطرة.

د.سامان سوراني

املرأة الكوردستانية 
يف اليوم العاملي للمرأة
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مضيفة  الناس«،  خدمة  هدفها  حمالت 

والفرق  االمنية  القوات  مع  »سأكون 

الصحية لتقديم املساعدات للمحتاجني«.

ويف بادرة إنسانية هي األوىل من نوعها 

يف العراق، أعلن مراسل شفق نيوز هژار 

مديرية  خدمة  يف  منزله  وضع  رشيد 

صحة كركوك الستخدامه يف إيواء مرىض 

كفاية  عدم  حال  يف  الجديد  كورونا 

املراكز الصحية الحتوائهم.

حسابه  عىل  فيديو  مقطع  رشيد  ونرش 

كصحفي  »أنا  فيه  يقول  »فيسبوك«  يف 

كورونا  مبرض  للمصابني  بيتي  قدمت 

الصحة  دائرة  ناشدت  إنساين.  كعمل 

بأن يستخدموه  الڤيديو  كركوك يف هذا 

الوباء  هذا  الله  يبعد  ان  اىل  للمصابني 

عن مدينتي كركوك«.

وأشار رشيد إىل أن املنزل فارغ ومعد من 

كل النواحي لإلقامة فيه أو استخدامه.

الخريية،  بارزاين  مؤسسة  أعلنت  كام 

غذائية  ساّلت  تقديم  عن  االثنني  أمس 

تزامنا  وذلك  الدخل،  محدودة  للعوائل 

إقليم  مدن  يف  التجول  حظر  قرار  مع 

كوردستان.

بارزاين  مؤسسة  مكتب  مدير  وقال 

خلف  سوران  السليامنية  يف  الخريية 

لشفق نيوز، إن الساّلت الغذائية فيها كل 

املستلزمات اليومية من مأكل ومرشب، 

إضافة إىل مسلزمات صحية ومنظفات. 

كوردستان  إقليم  يف  السلطات  وفرضت 

أربيل  مدينتي  يف  التجوال  عىل  حظرا 

مواجهة  إطار  يف  وذلك  والسليامنية، 

ذات  وهو  كورونا،  فريوس  تفيش  خطر 

يف  األزمة  خلية  اتخذته  الذي  القرار 

بغداد، وأغلب املحافظات العراقية.

وناشطون  صحفيون  أطلق 

»حملة  كوردستان،  إقليم  يف 

تطوعية« ملساعدة األهايل يف ظل تطبيق 

السلطات  فرضته  الذي  التجوال  حظر 

ملنع تفيش فريوس كورونا.

ليل  منتصف  التجول  حظر  وفرض 

الجمعة يف محافظتي أربيل والسليامنية 

ملدة 48 ساعة، ليتم متديدها لـ72 ساعة 

اخرى، وينبغي بقاء املواطنني يف منازلهم 

يك يتسنى للفرق الطبية أداء عملها.

كبري،  قلق  مصدر  كورونا  وباء  ويشكل 

إيران  يف  بشدة  رضب  بعدما  خصوصاً 

اكرث من  املئات واصاب  املجاورة، وقتل 

15 الفاً.

#نحن_ وسم  تحت  الحملة  وجاءت 

مواقع  عىل  مجموعات  عرب  يف_الخدمة 

التواصل االجتامعي، بهدف التضامن مع 

األهايل ضد فريوس كورونا، ومساعدتهم 

تطبيق  ظل  يف  لهم،  الخدمات  وإيصال 

حظر التجوال.

هريم بهاء الدين صحفي يف السليامنية 

تحدث لشفق نيوز، قائال، »نحن الكورد 

الحروب  من  صعبة  بظروف  مررنا 

لكننا  بشعبنا  مأساة  وحلت  واالضطهاد 

هذه  ظل  يف  واالن  متكافئني  كنا  دامئا 

سنداً  نكون  ان  نريد  نحن  الظروف 

لبعضنا يف هذه املحنة«.

يف  صحفية  عيل  ريناس  قالت  بدورها 

لهذه  »انضممت  نيوز،  لشفق  اربيل 

الحملة وسأقدم ما بوسعي لها، وسنخدم 

وطننا وسنتجاوز هذه املحنة كام تجاوزنا 

کل الظروف التي مررنا بها«.

الناشطة هوراز احمد قالت لـشفق  أما 

هكذا  ملثل  أنضم  أن  الرشف  »يل  نيوز، 

فيلي /  ياسر عماد

اقليم كوردستان يواجه فيروس 
كورونا على طريقته الخاصة



املناطق  تعرف  كام   ، املزخرفة 

الكردية يف العراق باشتغال النساء 

وقد   . املختلفة  الحرفية  املهن  يف 

محلة  يف  العيش  فرصة  يل  توفرت 

محلة   ، الكوت  مدينة  يف  كردية 

سيد حسني ، خالل سني طفولتي 

االعامل  عىل  واطلعت   ، وصباي 

املختلفة التي تقوم بها النساء من 

واالصواف  املالبس  وصباغة  غزل 

واعدادها لعمل السجاد والبسط ، 

االنسجة  العمل يف صناعة  وكذلك 

املختلفة مثل حياكة الليف وعمل 

الصناعات  من  والكثري  املكانس 

ملختلف  التكميلية  والحرف 

االعامل والصنائع اليدوية .

بعد  بغداد  يف  شاهدته  ما  كذلك 

انتقالنا من الكوت اىل بغداد عام 

منذ  شبايب  أمضيت  حيث   1959

ذلك الوقت حتى مغادريت العراق 

عام 1979 ، وكنت قريبا من عقد 

حيث   ، الكفاح  شارع  يف  الكرد 

يف  يعملن  النساء  معظم  كانت  

وغريها  والليف  والسجاد  الحياكة 

من أعامل يدوية فنية .

تحية للمرأة يف عيدها يوم 8 اذار 

عىل  الكردية  إكبارللمرأة  وتحية 

مشاركتها يف عملية االنتاج ونضالها 

املثابر من أجل حياة أفضل .

الكردية  املرأة  تاريخ  يحفل 

 ، العصور  مر  عىل  بالعطاء 

كانت متتاز مبكانة عليا يف املجتمع 

وتحتفظ   ، وحديثا  قدميا  الكردي 

العاملية  املتاحف  مختلف  لنا 

للمرأة  ولوحات  ورقم  مبنحوتات 

الكردية وهي تغزل وتحوك املالبس 

املوسيقى  وتعزف   ، والسجاد 

وعيالم  السومريني  بالد  واشتهرت 

وبالد الرافدين عموما برباعة املرأة 

يف مختلف الصناعات والفنون .

ملنحوتة  املرفقة  الصورة  ويف 

متثل  اللوفر  متحف  يف  محفوظة 

من   ، عيالم  بالد  من  كردية  امرأة 

وهي   ، التاريخية  سوسة  مدينة 

انها  ونالحظ   ، الصوف  تغزل 

جالسة عىل كريس جميل ، وأمامها 

وتقف   ، وسمكة  فواكه  فيه  طبق 

 ، مروحة  يدها  يف  خادمة  وراءها 

مام يجعلنا نعتقد أن الفصل صيفا 

، وان املرأة مورسة أو زوجة ملك 

فراغها  وقت  تقيض  وانها  امري  أو 

بالغزل والعمل املفيد والنافع .

أغلب  فان  ذلك  من  نستغرب  ال 

النساء ورثن الصناعات الفنية عن 

الوقت  حتى   ، وجداتهن  امهاتهن 

تعمل  الكردية  املرأة  نجد  الحارض 

واملالبس  السجاد  صناعة  يف  بجد 

18

19

ت
ديا

ور
ك

العدد 195 السنة السادسة عشر )آذار( 2020

مؤيد عبد الستار

المرأة الكردية والصناعات اليدوية الفنية



هذا  مطلع  لها  تعرضوا  قاصمة  رضبة 

العام بخسارة قائد فيلق القدس قاسم 

سليامين ونائب رئيس هيئة الحشد أبو 

مهدي املهندس يف رضبة أمريكية قرب 

مطار بغداد.

انسحاب  سبب  فإن  للتقرير  وفقا 

لواء  من  كل  وهي  األربعة  الفصائل 

أنصار املرجعية ولواء عيل األكرب وفرقة 

العباس القتالية وتشكيالت فرقة اإلمام 

عيل القتالية يعود إىل خالفات داخلية 

واعرتاضهم عىل تزايد نفوذ إيران داخل 

هيئة الحشد الشعبي.

يرى مراقبون ومحللون أن شبكة نفوذ 

إيران يف العراق تعرضت لرضبتني 

أعلنت  أن  بعد  مؤخرا  موجعتني 

انسحابها  رئيسة  شيعية  فصائل  أربعة 

من وحدات الحشد الشعبي املدعومة 

من إيران، بالتزامن مع ترشيح محافظ 

لرئاسة  الزريف  عدنان  السابق  النجف 

الحكومة املقبلة.

ويشري تقرير نرشه معهد ابحاث الرشق 

األوسط لإلعالم ومقره واشنطن إىل أن 

هاتني الرضبتني لوكالء إيران يف العراق 

جاءتا يف وقت مل يتعافوا فيه بعد من 

»حاجة  عىل  االجتامع  يف  الحارضون 

االبتعاد  إىل  الشعبي  الحشد  فصائل 

واإلقليمية  الدولية  املحاور  تأثري  عن 

تنظيم  محاربة  عىل  اهتاممهم  وتركيز 

سلطة  ضمن  يكونوا  وأن  داعش 

أن  التقرير  ويتابع  العراقية«.  الدولة 

قد  كانوا  األربعة  الفصائل  هذه  قادة 

التقوا يف وقت سابق مع نظرائهم من 

إيران إلبالغهم  الفصائل املدعومة من 

الحشد  باالنفصال عن  رسميا بقرارهم 

الشعبي، وجاء هذا األمر مبارشة بعد 

عبد  الشيخ  موافقة  عىل  حصلوا  أن 

يضيف التقرير أنه يف 18 آذار الجاري 

للمرجع  املوالية  الفصائل  أعلنت هذه 

العظمى عيل  الله  آية  األعىل  الشيعي 

املوافقة عىل دمج مقاتليها  السيستاين 

يف املنظومة األمنية العراقية الرسمية. 

املعهد  بحسب  األنباء،  هذه  وجاءت 

وزارة  يف  عقد  اجتامع  بعد  األمرييك، 

الفصائل  قادة  بني  العراقية  الدفاع 

الشمري  نجاح  الدفاع  ووزير  األربعة 

حسبام  االندماج،  تنفيذ  آلية  ملناقشة 

أفادت تقارير محلية.

وبحسب وسائل إعالم محلية فقد شدد 

مساعدي  أبرز  أحد  الكرباليئ  املهدي 

السيستاين.

ويشري انسحاب هذه الفصائل املدربة 

الحشد  وحدة  من  جيدا  واملجهزة 

الشعبي إىل ما يظهر أنه قرار من قبل 

السيستاين إلنهاء فتواه التي أطلقها يف 

عام 2014 وطلب فيها من كل عراقي 

عن  الدفاع  السالح  حمل  عىل  قادر 

البالد ضد تهديد تنظيم داعش.

الشهرية  الفتوى  هذه  استعملت  وقد 

قبل  من  رشعي  كغطاء  بعد  فيام 

لتعزيز  إيران  من  املدعومة  الفصائل 

عىل  املسلحة  امليليشيات  سلطة 

العراقية.  الدولة  سلطة  حساب 

إيران  من  املدعومة  الفصائل  واتهمت 

املنضوية يف الحشد الشعبي منذ ذلك 

الحني بارتكاب جرائم حرب يف املناطق 

سيطرة  تحت  كانت  التي  »السنية« 

التحالف  قوات  ومهاجمة  داعش 

بقيادة الواليات املتحدة.

املستقيل  العراقي  الوزراء  وكان رئيس 

يف  مرسوما  أصدر  املهدي  عبد  عادل 

الحشد  قوات  يأمر جميع   2019 متوز 

يف  كامل  بشكل  باالندماج  الشعبي 

يتم  مل  ولكن  العراقية،  األمن  قوات 

اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ القرار. 

الرشق  أبحاث  معهد  تقرير  ويلفت 

األوسط لإلعالم إىل أن انسحاب املوالني 

للسيستاين من الحشد الشعبي يأيت بعد 

الفصائل  مع  التوتر  تصاعد  عن  أنباء 

املدعومة من إيران بشأن اختيار نائب 

الشعبي  الحشد  هيئة  لرئيس  جديد 

ليحل محل أبو مهدي املهندس. وكانت 
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 22 يف  أصدرت  األربعة  الفصائل 

رفضت  مشرتكا  بيانا  املايض  شباط 

كتائب  يف  القيادي  ترشيح  فيه 

حزب الله أبو فدك املحمداوي لهذا 

يف  باالنسحاب  وهددت  املنصب، 

حال مل تعمد الحكومة عىل الحد من 

النفوذ اإليراين داخل الحشد.

وتزامنت هذه التحركات مع الجهود 

برهم  العراقي  الرئيس  بذلها  التي 

املناهضة  الربملانية  والكتل  صالح 

إليران، للدفع برتشيح الزريف لرئاسة 

الزريف  عدنان  ترشيح  وأثار  الوزراء. 

بني  غاضب  فعل  رد  للمنصب 

إيران  من  املدعومني  السياسيني 

مع  الوثيقة  عالقاته  يرون يف  الذين 

ألجندة  تهديدا  املتحدة  الواليات 

طهران يف العراق.

الخالفات بني  التقرير إىل أن  ويشري 

تلت  التي  إليران  املوالية  القوى 

ترشيح الزريف تشري إىل استمرار حالة 

منها  يعاين  التي  والفوىض  التشظي 

سليامين  مقتل  منذ  إليران  املوالون 

الزريف  ترشيح  أن  واملهندس. ويتابع 

أعلنت  الذي  اليوم  ذات  يف  حصل 

للسيستاين  املوالية  الفصائل  فيه 

االنسحاب من هيئة الحشد الشعبي. 

للكتل  رضبة  الزريف  ترشيح  وميثل 

املدعومة من إيران التي تضغط من 

املهدي رئيسا  إبقاء عادل عبد  أجل 

لالستقالة  تقدميه  برغم  للوزراء، 

خلفية  عىل  املايض  االول  كانون  يف 

املناهضة  الشعبية  االحتجاجات 

لحكمه.

فيلي /  دانيا  محمود

من الزرفي إلى فصائل العتبة.. 

نفوذ إيران يتلقى ضربة جديدة
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فيلي / ماجد محمد صالحان

يضع العراق على حافة 
كارثة.. وخيارات الحل 

قد تؤجج الشارع

كــورونــا



الخام  أسعار  انخفاض  بني 

وتقلص  السياسية  واملراوحة 

النوايا الدولية إلنقاذه ووباء كورونا 

حافة  عىل  العراق  يقف  املستجد، 

تدابري  إىل  تدفعه  قد  مالية  كارثة 

تقشفية وتعيد تجديد االحتجاجات 

للحكومة. املناهضة  الشعبية 

متفائلني  املسؤولني  أن  يبدو  لكن 

يصفه  ما  وهو  غريب،  بشكل 

إىل  بأنه حالة »إنكار« نظراً  الخرباء 

النفط  ألسعار  املتوقع  االنهيار  أن 

الصايف  دخله  ثلثي  العراق  سيكلف 

العام الحايل، حسب فرانس برس.

برنت  خام  أسعار  وانخفضت 

دوالراً   26 إىل  الحايل  األسبوع 

للربميل الواحد، وهو املستوى األدىن 

منذ العام 2003 ، يف أعقاب ترضر 

بسبب  النفط  عىل  العاملي  الطلب 

املستجد،  كورونا  فريوس  تفيش 

املنتجني  بني  األسعار  وحرب 

السعودية وروسيا. الرئيسيني 

الدولية  الطاقة  وكالة  رئيس  يقول 

فاتح بريول إن العراق الذي تشكل 

عائدات النفط أكرث من 90 يف املئة 

»ضغوطاً  سيواجه  إيراداته  من 

هائلة«. اقتصادية 

يف  للنفط  منتج  أكرب  ثاين  والعراق 

عادة  ويصدر  »أوبك«،  منظمة 

حوايل 3.5 مليون برميل يومياً.

ميزانيته  مسودة  يف  العراق  اعتمد 

للناس  سندات  إصدار  وكذلك 

الديون  مدفوعات  جدولة  وإعادة 

الداخلية.

لفرانس برس أن محادثات  وأضاف 

صندوق  مع  أيضاً  جارية  جديدة 

إقرار  عدم  مع  لكن  الدويل،  النقد 

حكومة  تشكيل  وعدم  ميزانية 

جديدة، يبدو أنها لن تثمر.

لخفض  الحكومة  تخطط  ال 

عىل  الحصول  أو  العملة،  قيمة 

وقف  أو  جديدة،  خارجية  قروض 

املدفوعات لرشكات النفط العاملية، 

مليار  حواىل  قيمتها  تبلغ  والتي 

دوالر شهرياً.

تدفع  بأن  متفائاًل  العالق  كان 

إدخال  إىل  الحكومة  الضغوط 

انتظارها،  طال  مالية  إصالحات 

تكرس  ال  التي  »الرضبة  إن  قائاًل 

ظهرك، تقويك«.

دفن الرأس يف الرمل

غري  بشكل  املسؤولني  بعض  يعرتف 

العالق  يشاركون  ال  أنهم  علني 

تفاؤله.

املستشارين  كبار  أحد  ويصف 

»أزمة  بأنه  الوضع  العراقيني 

خطرية«، فيام يقول آخر إنه سيكون 

امليزانية  تقليص  املستحيل  من 

الشفافية  منظمة  صنفته  بلد  يف 

عرشة  السادسة  املرتبة  يف  الدولية 

يف  فساداً  األكرث  الدول  الئحة  يف 

العامل.

الوزراء  »بعض  إن  املستشار  يقول 

يعارضون التخفيضات ألنه سيخرتق 

شبكات املحسوبية الخاصة بهم«.

الحكومة  أن  املسؤول  ويضيف 

تفرتض أن أسعار النفط ستعود إىل 

مل  ما  وهو  شهرين،  خالل  طبيعتها 

تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.

من  من  الطبقشيل  أحمد  يلفت 

معهد الدراسات اإلقليمية والدولية 

ومقره العراق إىل أن »وضع الرأس 

يف الرمال ليس سياسة«.

واجه  العراق  أن  من  الرغم  وعىل 

 2014 عامي  يف  األسعار  يف  انهياراً 

الرتاجع  يشهد  مل  أنه  إال  و2016، 

ال  العاملي،  الطلب  يف  الحايل  الكبري 

بفريوس  املنكوبة  الصني  من  سيام 

كورونا، املستورد الرئييس للعراق.

أقل  الدويل  املجتمع  واالعتامد عىل 

العام  يف  عليه  كان  مام  دميومة 

2014، عندما كانت القوى العاملية 

يف  العراق  مساعدة  عىل  حريصة 

محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.

قد  العراق  إن  الطبقشيل  يقول 

يضطر إىل اللجوء الحتياطيات تبلغ 

قيمتها نحو 60 مليار دوالر لتغطية 

حتام  عليه  سيتعني  لكن  العجز، 

االقرتاض  ورمبا  الرواتب  تخفيض 

دولياً.

يف  األسواق  استقرت  لو  وحتى 

العراقي  النفط  فإن  املطاف،  نهاية 

املنتج  وفرة  مع  للمنافسة  سيعاين 

السعودي.

»هناك  أن  الطبقشيل  يعترب  لذا 

القيام  إىل  نحتاج  مؤملة  تعديالت 

بها اآلن، ال أن نرتكها ألحفادنا«.
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من  واحدة  وهي   ،2020 ميزانية 

اإلطالق  عىل  العراق  ميزانيات  أكرب 

عراقي  دينار  تريليون   164 بحوايل 

)حواىل 137 مليار دوالر(.

املئة  يف   75 من  أكرث  تخصيص  تم 

أخرى،  وتكاليف  للرواتب  منها 

االستثامرات  عىل  الباقي  إنفاق  مع 

الرأساملية.

مليار   36 من  الرواتب  إجاميل  قفز 

دوالر يف العام 2019 إىل 47 مليار 

تعيني  بعد  الحايل،  العام  دوالر 

السرتضاء  جديد  موظف  ألف   500

الشارع املنتفض منذ أشهر.

أربعة  نحو  الحكومة  وتوظف 

ثالثة  رواتب  وتدفع  عراقي،  ماليني 

االجتامعية  والرعاية  منهم،  ماليني 

ملليون موظف.

عىل  »بناء  أنه  العالق  يوضح 

سنتمكن  األولية،  مؤرشاتنا 

الخارجية  الديون  تغطية  من 

اإلعانات  تقليص  يتم  والرواتب«، 

الكفاءة  »تنقصها  التي  والخدمات 

االقتصادية«.

وقت  يف  منافع  أي  إلغاء  لكن 

ميكن  العاملي  االقتصادي  االنكامش 

بزخم  الشوارع  إىل  الناس  يعيد  أن 

أكرب.

الخيارات  أن  إىل  العالق  ويلفت 

استعادة  تشمل  األخرى 

العراقي  الدينار  من  »تريليونات« 

من الحسابات يف املصارف اململوكة 

الوزارات  قامت  حيث  للدولة، 

بتخزين سنوات من فائض األموال، 

للعام 2020 عىل سعر متوقع قدره 

56 دوالراً للربميل.

سينخفض  األسعار،  انخفاض  ومع 

يف   65 بنسبة  العراق  دخل  صايف 

املئة يف العام 2020، مقارنة بالعام 

املايض، مسبباً عجزاً شهرياً قدره 4 

مليارات دوالر مخصصة فقط لدفع 

استمرارية  عىل  والحفاظ  الرواتب 

الحكومة. عمل 

األزمة  »يف  أنه  إىل  بريول  يلفت 

لتتعدى  العراق  سيعاين  الحالية، 

دوالر  مليار   2.5 النفط  عائدات 

شهرياً«، مناشدا املسؤولني العراقيني 

إيجاد »حلول عاجلة«. ويستند هذا 

للربميل  دوالراً   30 إىل سعر  التوقع 

قبل االنخفاض األخري.

كبار  عراقيون  مسؤولون  يقول 

لوكالة فرانس برس إن وزاريت املالية 

العراقي  املركزي  والبنك  والنفط 

تبحث  للدولة  اململوكة  واملصارف 

والعثور عىل  التكاليف  سبل خفض 

متويل.

يقول محافظ البنك املركزي العراقي 

عيل العالق لفرانس برس إن »هناك 

بعض القلق، لكنه ليس شديداً«.

النفط  أسعار  أن  »أعتقد  ويضيف 

طوياًل.  تدوم  لن  املستوى  بهذا 

لكن  كبرية،  ارتفاعات  نتوقع  ال 

الحجم  يؤمن  الذي  باملستوى 

املطلوب«.

متضخمة ميزانية 

ما  املسؤولني  أن  إىل  العالق  يلفت 

مسودة  كثب  عن  يراجعون  زالوا 

على الرغم من أن العراق 
واجه انهيارًا يف األسعار 
يف عامي 2014 و2016، إال 
أنه لم يشهد الرتاجع 

الكبري الحالي يف الطلب 
العاملي، ال سيما من 

الصني املنكوبة بفريوس 
كورونا، املورد الرئيسي 
للعراق. واالعتماد على 

املجتمع الدولي أقل 
ديمومة مما كان عليه يف 

العام 2014، عندما كانت 
القوى العاملية حريصة 

على مساعدة العراق يف 
محاربة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
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واشنطن  بوست 
متابعة   فيلي 

أنه  األمريكيون  املسؤولون  يعتقد 

.SA-6 صاروخ رويس معدل من طراز

أعلنوا،  قد  سعوديون  مسؤولون  كان 

أنهم عطلوا محاولة للهجوم عىل ناقلة 

قوارب  باستخدام  اليمن  قبالة  نفط 

بعد،  عن  فيها  التحكم  يجري  متفجرة 

التي  السابقة  الحوادث  إىل  مشريين 

ألقت اململكة باللوم فيها عىل الحوثيني 

إيران  رد  بإيران. ولكن يظل  املرتبطني 

عىل املدى الطويل، وكيف ميكن أن يرد 

بالنسبة  غامًضا  أمرًا  ترامب،  الرئيس 

للقادة العسكريني.

إيران  لجهود  املحتمل  التسارع  إن 

الرشق  يف  األمرييك  الوجود  إلنهاء 

تسابق  أسباب  أحد  هو  األوسط، 

حامية  توفري  عىل  العسكريني  القادة 

تضيف   – األمريكية  للقوات  جديدة 

رايان – التي يزداد الخطر حولها اآلن، 

تغيري  عىل  عالمات  قادتها  ويتحسس 

السلوك اإليراين.

يقول كينيث بوالك، الباحث يف معهد 

سليامين  موت  إن  إنرتبرايز،  أمريكان 

»كان مبنزلة صدمة كبرية، ومثَّل انحراًفا 

لدرجة  السابق،  األمرييك  السلوك  عن 

إىل  تحتاج  أنها  أساًسا  قررت  إيران  أن 

املنطقة  من  املتحدة  الواليات  طرد 

للغاية  الخطري  إذ بات من  الفور.  عىل 

بالنسبة لها أن تعيش بجوار دونالد 

السعودية  العربية  اململكة  فمن 

يعود  اذ   – رايان  توضح   –

أكرث  دام  غياب  بعد  األمرييك  التواجد 

من عقد؛ إىل سوريا، حيث تعمل فرق 

قوات  من  بالقرب  صغرية  أمريكية 

أفغانستان،  إىل  ثم  بإيران؛  مرتبطة 

يف  زيادة  املسؤولون  اكتشف  حيث 

يستعد  لطالبان،  اإليرانية  املساعدات 

الجيش لتصعيد كاريث محتمل.

يف خالل زياراته لسبع دول يف األسابيع 

للقوات  األعىل  القائد  حذر  املاضية، 

كينيث  الجرنال  املنطقة،  يف  األمريكية 

ماكنزي جونيور، القوات األمريكية من 

أن الرضبة الصاروخية الباليستية، التي 

شنتها إيران بعد أيام من مقتل سليامين 

الثاين، لن تكون  يف بغداد يف 3 كانون 

األخرية عىل األرجح، بعد خسارة إيران 

لشخصية عسكرية فريدة.

ويقول ماكنزي للبحارة يف بحر العرب 

شديدة،  لضغوط  يتعرضون  »إنهم 

ضغط  تحت  الواقعة  للكيانات  وميكن 

كبري أن ترد بعدوانية شديدة«. ويقول 

املسؤولون إن إيران ووكالءها استعملوا 

الصواريخ وقذائف الهاون يف استئناف 

أهداف  عىل  الصغرية  للهجامت 

أمريكية وحليفة، منذ وفاة سليامين – 

رايان – فضاًل عن إسقاط طائرة  تشري 

مبا  شباط   14 يف  اليمن  فوق  سعودية 

الجيش االمريكي 
يتهيأ لواقع جديد 

في الشرق األوسط.. 
فماذا عن العراق؟

تقول ميسي رايان في تقرير لها في صحيفة 
»واشنطن بوست« إنه في األسابيع التي تلت مقتل 
الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية، كان القادة 
العسكريون األمريكيون يهرعون لمواجهة واقع جديد 

خطير في الشرق األوسط.
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ترامب«.

القوات  من  ألًفا   80 نحو  ينترش 

منطقة  أنحاء  جميع  يف  األمريكية 

األمريكية،  املركزية  القيادة  سيطرة 

وهو ما يزيد عىل 20 ألف عنرص عام 

يف  األمريكيون  املسؤولون  به  رصح 

الربيع املايض.

االمريكية  الدفاع  وزارة  ونرشت 

صاروخي  دفاع  أنظمة  »البنتاجون« 

إضافية يف دول مثل السعودية واألردن 

عىل مدار العام املايض – تكشف رايان. 

من  للعديد  املكشوفة  الطبيعة  لكن 

كانون   8 يف  تجلت  األمريكية  القواعد 

نحو12  طهران  أطلقت  عندما  الثاين، 

باليستيًّا عىل قاعدتني تضامن  صاروًخا 

القوات األمريكية يف العراق، وهو أول 

هجوم من نوعه عىل القوات األمريكية 

منذ حرب الخليج األوىل عام 1991.

أنظمة  أن  األمريكيون  القادة  يؤكد 

عدم  يف  السبب  هي  املسبق  اإلنذار 

هجوم  قبل  ـ  برشية  خسائر  وقوع 

التاجي األخري الذي قتل فيه بريطانيون 

 100 من  أكرث  أن  بيد   ، ـ  وامريكيون 

إصابات  من  عانوا  الخدمة  أفراد  من 

ارتجاجية.

سافر ماكنزي إىل العراق يف أوائل شهر 

شباط ملعاينة قاعدة عني األسد، حيث 

والحفر  املتفحمة  النوم  أماكن  شاهد 

التي  التحديات  عىل  دلياًل  العمالقة، 

يجب عىل القادة العسكريني مواجهتها. 

ميلك ماكنزي سنوات من الخربة القتالية 

فيها  انخرطت  التي  التمرد  حروب  يف 

ذلك  يف  مبا   –  2001 عام  بعد  أمريكا 

لكن  وأفغانستان.  العراق  يف  االنتشار 

واجه  املركزية،  بالقيادة  التحاقه  منذ 

نوًعا مختلًفا من التحدي: تهديد متزايد 

من دولة مهمة.

كرر   – رايان  تقول   – ترصيحاته  يف 

من  يتولد  »الردع  بأن  إميانه  ماكنزي 

املسؤولون  يقول  واإلرادة«.  القدرة 

جرى  قد  الشعار  هذا  إن  العسكريون 

اختباره فعليًّا بقتل مستهدف ما كانت 

لتجرؤ اإلدارات السابقة عىل تنفيذه.

قبالة  هذه  الردع  اسرتاتيجية  وتظهر 

يوجد  حيث  العربية،  الجزيرة  شبه 

أكرث من 4 آالف بحار وعنرص مارينز، 

الهبوط  وطائرات  هارير،  وطائرات 

البحرية  األصول  بني  من  العمالقة، 

الجاهزة ألي تصعيد مفاجئ.

سفينة  للقوات عىل منت  ماكينزي  قال 

األصول  بعض  جلبنا  »لقد  حربية: 

البحرية املهمة إلرسال إشارة إىل إيران 

مفادها أننا ال نسعى إىل الحرب، لكننا 

عىل استعداد للرد إذا كان علينا ذلك«.

يف بحر العرب – تواصل رايان حديثها 

هاري  الطائرات  حاملة  تواجد  ميثل   –

 7500 عددها  البالغ  بقواتها  ترومان، 

من  مجموعة  عن  فضاًل  جندي، 

 ، مهامًّ انتصاًرا  والطرادات،  املدمرات 

الذين  للمسؤولني  مؤقًتا،  كان  وإن 

القوات  تخفيض  كان  إذا  عام  تساءلوا 

األخرية  اآلونة  يف  األوسط  الرشق  يف 

سيشجع إيران.

لتجديد  األمريكية  القوات  وتتسابق 

يأمل  حيث  اململكة،  يف  عملياتها 

املسؤولون أن تساعد الطائرات النفاثة 

من طراز F-15، إىل جانب نظام الدفاع 

صواريخ  وبطاريات   )THAAD(

النفط  منشآت  حامية  يف  باتريوت، 

السعودية من هجامت شبيهة بهجامت 

تتهم  التي  أرامكو،  عىل   2019 أيلول 

عنه،  مسؤولة  بأنها  إيران  السعودية 

برغم نفي األخرية ذلك.

حاجة  هناك  أن  أيًضا  املسؤولون  يرى 

يف  إضافية  عسكرية  أصول  نرش  إىل 

إيران.  تجاوران  اللتني  واإلمارات،  قطر 

النوع  إذا كان هذا  ما  ولكن ال يعرف 

تنفذ  دولة  ضد  سينجح  الردع  من 

لها.  موالية  جامعات  عرب  هجامتها 

وقال إيالن غولدنربج، الباحث يف مركز 

اإليرانيني  إن  الجديد:  األمرييك  األمن 

استعراضاتنا  بالرضورة  يفهمون  ال 

العضلية بالطريقة التي نتصورها.

ولكن يجب عىل املسؤولني العسكريني 

يف املنطقة تحديد املدة التي سيسمح 

باالحتفاظ  البنتاجون  قادة  بها  لهم 

 – مهم  رادع  أنها  يرون  التي  باألصول 

القوات  ذلك  يف  مبا   – رايان  تستدرك 

باتريوت،  وصواريخ  االحتياطية، 

مطلوبة  وكلها  الهجومية،  والطائرات 

الوزارة  مخطط  ضمن  نفسه  بالقدر 

للرتكيز عىل آسيا.

أواخر شباط، عاد مئات من قوات  يف 

املحمولة   82 الفرقة  من  الرسيع  الرد 

ا – بسبب تهديدات لألمريكيني يف  جوًّ

العراق – إىل فورت براج، شامل رشقي 

الواليات املتحدة.

إن  األمريكيون  املسؤولون  يقول 

مع  تتعامل  زالت  ما  اإليرانية  القيادة 

طائرة  وإسقاط  سليامين  وفاة  تبعات 

تجارية عرضيًّا أثناء رضبتها االنتقامية. 

ستتأىن  طهران  أن  األمريكيون  يعتقد 

لهجامت  للتخطيط  سنوات  أو  شهوًرا 

إضافية، أو رمبا محاولة الستهداف قائد 

إيران قد صنفت  كانت  عسكري كبري. 

األمريكية  املركزية  القيادة  رسميًّا 

منظمة إرهابية، وتواصل إدارة ترامب 

إطار  يف  إيران  عىل  عقوبات  فرض 

سياسة »الضغوط القصوى«.

يرى املسؤولون األمريكيون أن خليفة 

أقل  بديل  قاآين،  إسامعيل  سليامين، 

التوسع  هندس  الذي  للرجل  فعالية 

عىل  اإلرشاف  خالل  من  اإليراين 

إىل  لبنان  من  املسلحة  الجامعات 

رجال  عىل  اللوم  ُيلقى  حيث  العراق، 

امليليشيات يف مقتل املئات من القوات 

األمريكية.

يف حقبة ما بعد سليامين – تنوه رايان 

املواقع  أكرث  العراق  املسؤولون  يعد   –

األمريكية،  للقوات  بالنسبة  خطورة 

نظرًا إىل قربها من امليليشيات الغاضبة 

قائد  املهندس،  مهدي  أيب  مقتل  من 

ميليشيا الحشد الشعبي الذي قتل إىل 

جانب سليامين.

وتسعى أمريكا لنرش بطاريات باتريوت 

يف العراق، لكن هذه األنظمة لها نطاق 

كاملة.  غري  حامية  وستوفر  محدود 

اسُتهدفت املنشآت األمريكية يف البالد 

الرضبة  منذ  متكررة  بهجامت 

األول  كانون   27 يف  وقعت  التي 

أمرييك  مقاول  بحياة  وأودت 

يف  الدرامية  األحداث  لتشتعل 

املسؤولون  ويقول  شهرين. 

إراقة  من  املزيد  إن  األمريكيون 

الدماء األمريكية مؤكد.

وهم قلقون أيًضا بشأن املقاتلني 

املرتبطني بإيران يف سوريا، حيث 

تنترش قوة أمريكية تقل عن ألف 

عنرص يف قواعد صغرية ومكشوفة 

يف جميع أنحاء رشق البالد املنتجة 

للنفط. توجد امليليشيات التابعة 

لتلك  متاخمة  مناطق  يف  إليران 

عازلة  منطقة  وخارج  القواعد، 

الشهر  يف  التنف.  حول  أمريكية 

يف  أمريكية  قوة  أبلغت  املايض، 

رجال  مع  اشتباكات  وقوع  عن  سوريا 

امليليشيات املرتبطة بإيران.

يف القرية الخرضاء، حيث يعيش حوايل 

حقول  وسط  أمريكيًّا  جنديًّا   250

نفطية سورية مهجورة، كشف ماكنزي 

يؤثر  أن  الجديد  للواقع  ميكن  كيف 

داعش،  تنظيم  ضد  املهمة  القوات  يف 

مقتل  تلت  التي  األيام  يف  حدث  كام 

تتوقف  سليامين مبارشًة، عندما كادت 

العمليات املناهضة لإلرهابيني.

الجنود – تقول رايان –  يف حديثه إىل 

قال إن أكرب مخاوفه عىل املدى القريب 

بل  املبارش.  اإليراين  الهجوم  يكن  مل 

وكالؤها يف مناطق مثل العراق وسوريا. 

يف  الخطر  تزايد  أيًضا  املسؤولون  يرى 

من  اآلالف  يتجمع  حيث  أفغانستان، 

ويف  كابول،  العاصمة  حول  األمريكيني 

البالد  أنحاء  جميع  يف  صغرية  قواعد 

بدون دفاعات صاروخية كافية.

مايك  األمرييك  الخارجية  وزير  واتهم 

بومبيو إيران بتنفيذ التفجري الذي وقع 

املسؤولني  لكن  كابول،  يف   2019 عام 

بتوفري  األول  املقام  يف  إيران  اتهموا 

مام  لطالبان،  التمويل  وبعض  أسلحة 

الرصاع  يف  ثانويًّا  العًبا  طهران  جعل 

الطويل يف أفغانستان.

سيتغري  هذا  أن  ماكينزي  ويعتقد 

هناك  إن  قال  إذ  قاآين،  قيادة  تحت 

الخبيث  إيران  تزايد نشاط  دالئل عىل 

تقديم  عن  امتنع  لكنه  أفغانستان،  يف 

األكرب  التحدي  يتمثل  رمبا  تفاصيل. 

العسكريني  املسؤولني  يواجه  الذي 

هجامت  أي  تحول  عدم  ضامن  هو 

إقليمية.  حرب  إىل  إضافية  إيرانية 

للمخاطر  كبريًا  تحلياًل  ذلك  يتضمن 

للرضبات  إيران  استجابة  كيفية  حول 

يشري  مام   – رايان  تقول   – األمريكية 

البنتاجون قد يفكر يف األعامل  أن  إىل 

 – الضيقة  األهداف  ذات  االنتقامية 

ويجري حسابات حول ما سيطالب به 

الزعامء السياسيون، مبن فيهم ترامب، 

يف مثل هذا السيناريو.

منت  عىل  الطيارين  إىل  حديثه  ويف 

هاري  األمريكية  الطائرات  حاملة 

يعرف  ال  إنه  ماكنزي  يقول  ترومان، 

واثق  لكنه  تصعيد،  أي  سيبدأ  كيف 

من الكيفية التي سينتهي بها »سينتهي 

بهزمية إيران، لكن ذلك لن يكون جيًدا 

للمنطقة«.

خليفة سليماني، 
إسماعيل قاآني، بديل 

أقل فعالية للرجل الذي 
هندس التوسع اإليراني 
من خالل اإلشراف على 
الجماعات المسلحة من 
لبنان إلى العراق، حيث 

ُيلقى اللوم على رجال 
الميليشيات في مقتل 

المئات من القوات 
األمريكية.
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فيلي  /  علي حسني علي

كورونا واسراب الجراد وسط تطاير الصواريخ.. 
ماذا يحدث يف العالم؟

يقول إيشان ثارور في 
تقرير له في صحيفة 
»واشنطن بوست«، 
إن بؤرة وباء فيروس 
»كورونا« انتقلت إلى 
الغرب. إذ ترتفع أعداد 
المصابين بسرعة 
كبيرة على جانبي 
المحيط األطلسي، 
ويتوقع مسؤولو 
الصحة العامة أن األسوأ 
لم يأت بعد في أوروبا 
وأمريكا الشمالية.
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إيطاليا يوم األحد 15 آذار  وشهدت 

لها عىل  وفيات  معدل  أعىل  الجاري 

بالفريوس  مرتبطة  ساعة   24 مدار 

التاجي. وأغلقت أملانيا حدودها مع 

املجاورة.  األوروبية  الدول  من  عدد 

عمليات  وإسبانيا،  فرنسا،  وفرضت 

إغالق كبرية عىل مدنهام وبلداتهام«.

تحذر  آخر  صعيد  عىل  انه  ويوضح 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

من  أرساب  أن  من  »الفاو«  املتحدة 

بدأت  الجراد  من  املليارات  مئات 

وتكافح  األفريقي.  القرن  يف  تظهر 

الحكومتان يف إثيوبيا وكينيا لتجميع 

ميكن  التي  الطائرات  من  يكفي  ما 

باملبيدات  األرساب  تستهدف  أن 

وكاالت  تحذر  حني  يف  الحرشية، 

من  يحىص  ال  عدد  من  اإلغاثة 

يف  الجراد  سيدمرها  التي  املحاصيل 

املنطقة.

اليقني  عدم  وسط  انه  ثارور  ويقول 

غري  اللحظات  هذه  من  والرهبة 

املسبوقة هل ميكن أن ُيغفر لك عدم 

االهتامم بالتطورات األخرى يف العامل. 

لذا إليك ملخص رسيع.

انتشار  أوقات  عن  بعيدا  وليس 

اىل  يلفت  الجراد  ووابل  كورونا 

أشهر  بعد  العدائية  األعامل  تصاعد 

سليامين.  قاسم  الجرنال  اغتيال  من 

الصواريخ  من  وابل  أصاب  فمؤخرا، 

الالجئني  بني  »كورونا«  فريوس 

موجات  حدوث  حالة  يف  السوريني 

نزوج جديدة عرب الحدود الرتكية.

املوبوءة  األجواء  عن  بعيدا  وليس 

الوجه  تكون  رمبا  وانها  بكورونا 

محاولة  ورمبا  لنتائجها  السيايس 

يف  درامي  تحول  حدث  الستباقها 

السياسة يف إرسائيل – يؤكد ثارور – 

أقل  يف  انتخابات  ثالثة  التي شهدت 

حكومة  إسقاط  يف  فشلت  عام  من 

جرى  عندما  مستقرة.  ائتالفية 

أسبوعني،  من  اكرث  قبل  التصويت 

بدا أن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 

سيفوز برئاسة الحكومة املقبلة. ولكن 

األحزاب  من  كتلة  دعم  مع  حتى 

اليمينية والدينية، حصد نتنياهو أقل 

إىل  للعودة  املطلوبة  مقعًدا   61 من 

السلطة.

صحيفة  من  إجالش  روث  وذكرت 

أن  »يظهر  بوست«:  »واشنطن 

جانتس، الذي فاز حزبه بـ33 مقعًدا، 

قد شكل تحالفات يف األيام األخرية مع 

رشيكني غري متوقعني: القامئة املشرتكة 

التي حصلت عىل  العربية،  لألحزاب 

15 مقعًدا، والحزب العلامين القومي 

ليربمان،  أفيجدور  برئاسة  اليميني 

تتباين  مقاعد.  بسبعة  فاز  الذي 

أيديولوجيات املتحالفني إىل حد كبري، 

اإلطاحة  هدف  يف  يشرتكون  لكنهم 

يف  جديدة  قيادة  وتبني  بنتنياهو 

أن  إىل  إجالش  واشارت  إرسائيل«. 

ذلك قد ال يكون كافًيا، فام زال أمام 

جانتس مهمة ضخمة

موالية  شيعية  ميليشيا  أطلقتها 

إليران قاعدة عسكري يف العراق؛ مام 

وجندي  أمريكيني  مقتل  عن  أسفر 

وردت  هناك.  متمركزون  بريطاين 

جوية  برضبات  املتحدة  الواليات 

مبيليشيا  مرتبطة  مواقع  استهدفت 

وقتل  العراقي.  الله«  »حزب  كتائب 

ما ال يقل عن خمسة من أفراد قوات 

األمن العراقية يف الرضبات؛ مام أثار 

غضب السلطات يف بغداد مرة أخرى 

الوطنية  السيادة  »انتهاك  بسبب 

السافر«.

ويشري ثارور إىل البيان الذي أصدرته 

القصف،  بعد  العراقية  الحكومة 

العمل  هذا  مثل  من  فيه  وحذرت 

امليليشيات  ضد  األحادي  األمرييك 

البيان:  يف  وجاء  بإيران.  املرتبطة 

من  تحد  لن  هذه  تحركات  »إن 

هذه األعامل، بل ستغذيها وتضعف 

توفري  عىل  العراقية  الدولة  قدرة 

الخسائر  من  املزيد  وتوقع  األمن، 

برملانية  مطالب  وكررت  للعراقيني«. 

عراقية برحيل القوات األمريكية من 

البالد.

الجوية  الرضبات  ان  يظهر  لكن 

األمريكية مل تكن رادعة. فقد واجهت 

التحالف  وقوات  األمريكية  القوات 

شاميل  التاجي  معسكر  يف  املتمركزة 

متجددة  صاروخية  هجامت  بغداد، 

ال  ما  وقوع  مع  الهجوم،  ذلك  بعد 

يقل عن خمس إصابات.

التجمعات  من  بالخوف  وارتباطا 

يف  ثارور  إيشان  يلفت  والهلع 

الذي  العامل  من  اآلخر  الجانب  ويف 

فيه  يؤثر  مل  كورونا  وباء  ان  يظهر 

كثريا بعد أي أمريكا الالتينية فانه يف 

الدراماتيكية  املغادرة  وبعد  بوليفيا 

للرئيس اليساري إيفو موراليس العام 

فإن  مؤخرًا،  شاع  كام  لكن  املايض. 

شانيز  جانني  بقيادة  املؤقت  النظام 

تدابري  عن  أعلن  قد  بالكاد  اليمينية 

اىل  بوست«،  »واشنطن  يف  تقريره 

يف  ما  حد  إىل  ضعيًفا  اإلقبال  بروز 

الجولة االوىل من االنتخابات املحلية 

الفرنسية يوم األحد 15 آذار بسبب 

إذ  »كورونا«  فريوس  بشأن  املخاوف 

ذهب أقل من %50 من الناخبني إىل 

لرؤساء  للتصويت  االقرتاع  صناديق 

النتائج  وأظهرت  البالد.  يف  البلديات 

يسار  ألحزاب  قوًيا  أداًء  األولية 

هناك  ذلك  ومع  والخرض.  الوسط 

الثانية  الجولة  إلغاء  يتم  أن  احتامل 

تعليامت  تشديد  مع  التصويت  من 

هذا  يبطل  وقد  البلد.  يف  اإلغالق 

نتائج عطلة نهاية هذا األسبوع.

وفضال عن الخوف من مصري الهجرة 

وباء  انتشار  اخبار  فان  املجهول 

كورونا تضيف رصيدا آخر اىل محنة 

ويقول  الحرب  بسبب  السوريني 

ناشطون ان »الوضع يف إدلب مريع. 

من  الفرار  عىل  مدين  مليون  أجرب 

املاضية.  الثالثة  األشهر  يف  منازلهم 

وأجربت املخيامت املزدحمة الكثريين 

وتعرضوا  العراء،  يف  العيش  عىل 

أن  لدرجة  القايس  الشتاء  لطقس 

املوت.  حتى  تجمدوا  األطفال  بعض 

والبعض اآلخر يتضور جوًعا«.

يلفت  وأزمة كورونا  تركيا  اخبار  ويف 

انه  اىل  بوست«  »واشنطن  الـ  تقرير 

يف اجتامع مع الصحفيني يف واشنطن 

الرتيك  السفري  يحذر  ايام،  قبل  عقد 

لدى الواليات املتحدة رسدار كيليتش 

من أن حكومته ال متلك سوى القليل 

انتشار  من  للتحقق  الوسائل  من 

أدت  أن  »منذ  موحدة.  دميقراطية 

شانيز  اعتقلت  الدستورية،  اليمني 

املناهضة لالشرتاكية مئات املعارضني، 

حملة  وخلفت  الصحفيني  وقمعت 

السالم الوطني 31 قتياًل عىل األقل«، 

ينقل  اإلنسان.  حقوق  لنشطاء  وفًقا 

ثارور عن زمالئه.

واىل اوروبا تحديدا اسبانيا، إذ يصيب 

>>

>>

يظهر ان الضربات الجوية 
األمريكية لم تكن رادعة. فقد 

واجهت القوات األمريكية 
وقوات التحالف المتمركزة في 
معسكر التاجي شمالي بغداد، 
هجمات صاروخية متجددة بعد 
ذلك الهجوم، مع وقوع ما ال 

يقل عن خمس إصابات.
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مدريد  يف  السلطات  كورونا  فريوس 

بحالة عجز، السيام يف القطاع الصحي، 

الذي أخذ نصيبه األكرب من األزمة يف 

ظل تزايد عدد اإلصابات التي وصلت 

إىل اآلالف، وعدم قدرة املستشفيات 

عىل استيعاب مرىض الفريوس.

االجتامعي،  التواصل  مواقع  رواد 

تداولوا الثالثاء 17 آذار 2020، فيديو 

املسؤولون  يرفض  إسبانية  ملسنة 

الحكومي  مدريد  مبستشفى 

بكورونا  إصابتها  برغم  استقبالها، 

املستجد بعد ساعات قليلة من موت 

زوجها.

أمام  املسنة،  املرأة  تظهر  اللقطات 

العام مبدريد، وهي تبيك  املستشفى 

عليها،  بادية  كورونا  وأعراض  بشدة 

حيث القت صعوبة بالغة يف التنفس، 

باالعتناء  املسؤولون  أعلمها  أن  بعد 

املستشفيات  ألن  باملنزل،  بنفسها 

الحرجة  الحاالت  استقبال  قررت 

عىل  طاقة  لديها  يعد  مل  ألنه  فقط، 

استيعاب عدد كبري من املرىض.

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية تقول 

وإسبانيا  إيطاليا  يف  املستشفيات  إن 

املوجودة يف املدن املوبوءة اضطرت 

كورونا،  مرىض  استقبال  رفض  إىل 

عالجهم،  عىل  قدرتها  عدم  بسبب 

بأنفسهم  باالعتناء  املواطنني  مطالبة 

باملنزل وعدم التوجه إىل املستشفيات 

إال يف الحاالت الحرجة جداً.

وضعوا  وإيطاليا  إسبانيا  يف  األطباء 

بإيطاليا  املرىض،  الستقبال  رشوطاً 

خططاً  هناك  إن  السلطات  قالت 

طارئة للمرىض الذين تزيد أعامرهم 

عىل 80 سنة، والذين يصعب عليهم 

تلقي رعاية خاصة من منازلهم.

مريينو  كورال  اإلسبانية  املمرضة 

جامعة  مستشفى  طوارئ  يف  تعمل 

مبدريد،  استورياس”  دي  “برينييس 

القامتة  األجواء  تعيش  وهي  تقول 

اإلسبانية  املستشفيات  أحد  داخل 

مثل  أصبح  العمل  إىل  “الذهاب  إن 

أصبح  الوضع  الحرب،  إىل  الذهاب 

سيئاً جداً والكثري من زمالئنا أصيبوا”، 

العمل  مضيفًة: “كل يوم أذهب إىل 

عندما  واألمل  والتوتر  بالخوف  أشعر 

أشهد هذا املوقف”.

التي  األزمة  إىل  كورال  أشارت  كام 

تشهدها مستشفيات بالدها قائلة إن 

يف  مضطرة  أصبحت  الطبية  األطقم 

املعدات  بأقل  للعمل  األحيان  بعض 

واألقنعة،  الحامية  ومعدات  الطبية، 

نفادها.  بسبب  الطبية  والعباءات 

املستشفيات  استيعاب  طاقة  وعن 

من  كل  ليس  كورال:  تقول  بإسبانيا، 

إىل  يأيت  بسيطة  أعراض  من  يعاين 

املستشفيات، وقلة الوعي تسبب لنا 

الرشكات  ملساعدة  دوالر(  مليار 

الضعيفة  والفئات  العامل  وحامية 

بأزمة فريوس كورونا اآلخذة  املتأثرة 

إعانات  إسبانيا  وستدفع  باالتساع. 

مؤقتاً  ترسيحاً  املرسحني  العامل 

وتعلق مدفوعات الرهن العقاري ملن 

تأثرت وظائفهم بتفيش الفريوس، إىل 

جانب إجراءات أخرى.

اإلسباين  الوزراء  رئيس  ويقول 

سانتشث “نريد أن نحمي الوظائف 

أن  تعلم  أن  الرشكات  من  ونريد 

الحكومة ستساعدهم.. لن نتخىل عن 

الصحية  األزمة  أن  ويضيف  أحد”. 

االقتصاد  عجلة  توقف  يف  تسببت 

بالبالد، لكنه مل يذكر إن كان األمر قد 

يصل إىل درجة االنكامش االقتصادي 

كام يف دول أخرى مثل فرنسا. وقال 

“ميزانية  إىل  ستحتاج  الحكومة  إن 

ما  مع  للتعامل  جديدة  بناء”  إعادة 

بعد الوباء عندما ينحرس.

وحتى مساء الثالثاء 17 آذار 2020، 

يف  ألفاً   197 من  أكرث  كورونا  أصاب 

أكرث  منهم  تويف  وإقلياًم،  دولة   163

من 7900، أغلبهم يف الصني وإيطاليا 

الجنوبية  وكوريا  وإسبانيا  وإيران 

املتحدة.  والواليات  وفرنسا  وأملانيا 

نطاق  عىل  كورونا  انتشار  أجرب  كام 

عاملي دواًل كثرية اىل إغالق حدودها، 

وإلغاء  الجوية،  الرحالت  وتعليق 

مبا  التجمعات،  ومنع  عدة،  فعاليات 

فيها صلوات الجمعة والجامعة.

 ،2020 آذار   11 يف  أنه  إىل  ُيشار 

صنفت منظمة الصحة العاملية كورونا 

أكرث  علمي  مصطلح  وهو  “جائحة”، 

العاملي”،  “الوباء  من  واتساعاً  شدًة 

الدويل للفريوس،  ويرمز إىل االنتشار 

وعدم انحصاره يف دولة واحدة.

املستشفيات  ستنهار  حقيقية،  أزمة 

بسبب هؤالء.

عام  تفاصيل  كذلك  تذكر  كورال 

مع  املستشفيات  بداخل  يحدث 

الكثري  “ميوت  قائلة  كورونا  مرىض 

بغض  عائالتهم.  دون  من  مبفردهم 

النظر عن مدى محاولتك عدم التأثر، 

املنزل.  إىل  معك  تأخذهم  فأنت 

ما  عىل  كثرياً  تبيك  فقط،  تبيك  أنت 

يحدث”.

إسباين  ممرض  يطالب  جهته،  من 

املستشفيات  عىل  الضغط  بتخفيف 

واألطباء، قائاًل “ال تأتوا إىل املستشفى 

طفيفة،  أعراض  لديكم  كانت  إذا 

لن  الذين  للعجزة  الفرصة  اتركوا 

يجدوا من يرعاهم”.

تفيش  فيه  أصبح  وقت  يف  هذا  يأيت 

األسوأ يف  وإيطاليا  بإسبانيا  الفريوس 

سابق  وقت  يف  جرى  حيث  العامل، 

إصابة   1000 من  يقرب  ما  تسجيل 

جديدة يف 24 ساعة فقط.

الصحية  الطوارئ  مركز  مدير  ويقول 

بفريوس  اإلصابة  حاالت  عدد  إن 

آالف،   10 تجاوز  إسبانيا  يف  كورونا 

آذار 2020، فيام  الثالثاء 17  يف يوم 

وأضاف   .491 إىل  الوفيات  ارتفعت 

أن عدد اإلصابات زاد إىل 11178 من 

9161 يوم اإلثنني.

الحكومة عن حزمة ضخمة  وأعلنت 

 220( يورو  مليار   200 حجمها 
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فيلي /  سندس   مريزا

لماذا يعد انهيار اسعار النفط 
مختلفا هذه المرة؟

أدى انهيار أسعار النفط إلى حدوث 
المالية، ولكن  صدمة في األسواق 
الزلزال الجيوسياسي يمكن أن يصل 

إلى أبعد من ذلك...

وكتب جيسون بوردوف، الذي 

للرئيس  ا  خاصًّ مساعًدا  عمل 

مركز  ومدير  ومؤسس  أوباما،  باراك 

جامعة  يف  العاملية  الطاقة  سياسات 

»فورين  مجلة  يف  تحلياًل،  كولومبيا، 

الدول  اجتامع  نتائج  حول  بولييس«، 

وخارجها  أوبك  من  للنفط  املنتجة 

مؤخرا، والذي أدى إىل ما يعرف بحرب 

والسعودية،  روسيا  بني  النفط  أسعار 

األمر الذي ميكن أن يؤثر تأثريًا سلبيًّا 

يف السعودية من الناحية االقتصادية، 

كام ميكن أن يؤدي إىل عمليات إفالس 

املنتجة  الرشكات  بني  النطاق  واسعة 

للنفط الصخري يف الواليات املتحدة.

بقوله  تحليله  بوردوف  ويستهل 

العربية  اململكة  اجتمعت  »عندما 

األخرى  والدول  وروسيا  السعودية 

األسبوع  فيينا  يف  للنفط  املنتجة 

أن  ينبغي  الذي  من  ناقشوا  املايض، 

انهيار  لتعويض  النفط  إنتاج  يخفض 

الطلب بسبب تفيش فريوس كورونا. 

وعندما انتهى االجتامع، كان الجواب 

واضًحا: إنها أمريكا.

السعودية  بني  الدراما  ويضيف، 

وروسيا، أكرب منتجني للنفط يف العامل 

بعد الواليات املتحدة، والتي متخضت 

عن االجتامع التاريخي ملنظمة الدول 

تشل  قد  )أوبك(،  للنفط  املصدرة 

قادمة،  لسنوات  املنظمة  مصداقية 

الصخري  النفط  إنتاج  ثورة  وتقّوض 

كانت  وبينام  العملية.  هذه  ثنايا  يف 

مدفوعة،  السابقة  النفطية  الصدمات 

انهيار  فإن  الطلب،  وإما  بالعرض  إما 

أسعار عام 2020 أمر غري معتاد للغاية 

النفط؛ ألنه ناتج عن  يف تاريخ سوق 

صدمة هائلة يف الطلب وفائض هائل 

يف العرض يف الوقت نفسه.

االقتصادي  التباطؤ  مع  انه  ويردف، 

كورونا،  فريوس  تفيش  عن  الناجم 

عنه  ينجم  أن  املتوقع  من  والذي 

عىل  الطلب  يف  سنوي  انخفاض  أول 

يف  العاملية  املالية  األزمة  منذ  النفط 

النفط  أسعار  انخفضت   ،2009 عام 

التي  الفرتة  يف   20% بنسبة  بالفعل 

مبجموعة  يعرف  ما  اجتامع  سبقت 

والتي  املايض،  األسبوع  بلس«  »أوبك 

والعديد من  أوبك  أعضاء  تشمل كل 

الدول األخرى املنتجة للنفط، وأبرزها 

انخفاض  مدى  أصبح  وعندما  روسيا. 

السعودية  دفعت  واضًحا،  الطلب 

األخرى  والدول  األخرى،  أوبك  دول 

من خارج أوبك إىل املوافقة عىل أكرب 

تخفيض يف اإلمدادات خالل أكرث من 

عقد.

أظهرت  روسيا  ان  بوردوف،  ويواصل 

بالنظر  العرض،  لخفض  معارضة 

كانت  إذا  ما  بشأن  املخاوف  إىل 

دعم  يف  فعالة  ستكون  التخفيضات 

تقديم  عن  روسيا  وعزوف  األسعار، 

حبل نجاة ملنتجي النفط الصخري يف 

الواليات املتحدة، الذين يكافحون يف 

ظل انخفاض األسعار والديون 
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رفضت  املايض،  الشهر  ويف  املرتفعة. 

طارئ  اجتامع  عقد  بالفعل  روسيا 

لخفض اإلنتاج. غري أنه كان من املتوقع 

روسيا،  توافق  أن  واسع  نطاق  عىل 

املعروض  تخفيضات  عىل  النهاية،  يف 

النفطي املقرتحة للحيلولة دون انهيار 

يوم  اجتامع  عشية  أنه  غري  األسعار. 

رشكاءها  السعودية  فاجأت  الجمعة، 

اإلنتاج  خفض  باتجاه  علًنا  بالدفع 

كان  مام  أطول  ولفرتة  أكرب  بشكل 

كانت  بأنها  موسكو  متوقًعا. وشعرت 

عىل  للموافقة  عليها  الضغط  تحاول 

اإلنتاج؛ من خالل  أكرب يف  تخفيضات 

القبول،  إما  موقف  يف  روسيا  وضع 

تنهار.  النفط وهي  وإما رؤية أسعار 

مقرتحاتها  تضع  أن  روسيا  وتحدتها 

من  ساعات  وبعد  التنفيذ.  موضع 

الوزراء  املثمرة، غادر  املفاوضات غري 

أسعار  وتداعت  اتفاق،  دون  فيينا 

النفط.

التايل،  اليوم  انه يف  تقريره  ويتابع يف 

الصدمة  من  بحملة  السعودية  ت  ردَّ

إىل  يبدو  ما  عىل  تهدف  والرعب، 

االقتصادي  األمل  مبدى  موسكو  تذكري 

الذي ميكن أن تلحقه اململكة مبنتجي 

السعودية  وخفَّضت  اآلخرين.  النفط 

ووعدت  لديها،  الخام  النفط  أسعار 

بزيادة إنتاج النفط. وعندما افتتحت 

النفط مساء األحد، انخفضت  أسواق 

يف  عليه  كانت  ما  نصف  إىل  األسعار 

أوائل كانون الثاين.

النهيار  سيكون  انه  التحليل،  وتابع 

وما   – الرويس  السعودي  التعاون 

تداعيات   – أسعار  حرب  من  تاله 

السعودية  قرار  أواًل،  تتضمن،  كبرية 

بالتسبب يف تداعي سوق النفط، هو 

إعادة  تنوي  كانت  إذا  كبرية  مقامرة 

روسيا إىل طاولة املفاوضات. املشكلة 

أكرث  أن روسيا  للمملكة هي  بالنسبة 

منها؛  األسعار  انخفاض  تجاه  مرونة 

احتياطياتها  إىل  الكثري  أضافت  إذ 

من العمالت األجنبية يف حني تضاءل 

منذ  السعودي  املايل  االحتياطي 

 .2014 عام  يف  النفط  أسعار  انهيار 

احتياطيات  السعودية  لدى  تزال  وما 

من  طويلة  فرتة  لكن  كبرية،  مالية 

إىل ضغوط  ستؤدي  األسعار  انخفاض 

عىل املوازنة السعودية، وتقويض ثقة 

املستثمرين، وتؤدي إىل تكهنات حول 

إذا  السعودي.  الريال  قيمة  تخفيض 

عىل  السعودية  العوامل  هذه  أجربت 

تغيري مسارها قبل أن تستسلم روسيا، 

تخاطر  النفطية  اململكة  سياسة  فإن 

بفقدان مصداقيتها.

»أوبك  إنتاج  اتفاقية  انهيار  إن  ثانًيا، 

أرضار  بإلحاق  يهدد  فيينا  يف  بلس« 

السنوات  ويف  بالتكتل.  األمد  طويلة 

فعليًّا  تحدًيا  أوبك  واجهت  األخرية، 

من جراء زيادة إنتاج النفط الصخري، 

املعروض  يف  أوبك  حصة  وتراجع 

نفسه،  الوقت  يف  النفط.  من  العاملي 

وعدم  العقوبات  من  مزيًجا  فإن 

االستقرار السيايس اللذين يؤثران عىل 

العديد من دول أوبك، يعني أن عدًدا 

قلياًل من أعضاء أوبك – بصفة أساسية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

أو  املستعدون  هم   – والكويت 

القادرون عىل خفض اإلنتاج. أما قطر، 

تركت  فقد  آخر،  رئيس  منتج  وهي 

املنظمة منذ أكرث من عام بقليل.

ويبني التقرير انه لكل هذه األسباب، 

الدول  مشاركة  إىل  السعودية  تنظر 

غري األعضاء يف منظمة أوبك، وخاصة 

لنجاح  حاسم  أمر  أنه  عىل  روسيا، 

السامح  فإن  ذلك،  ومع  املنظمة. 

بتخريب  أوبك  خارج  من  لعضو 

أوبك،  أعضاء  كل  عليه  وافق  اتفاق 

ميثل رضبة ملصداقية املنظمة، كام أن 

االنسحاب املحتمل لروسيا من اتفاق 

تقويض  خطر  عىل  ينطوي  التعاون 

قدرة املنظمة عىل إدارة أسواق النفط 

بشكل فعال.

يف  األكرب  الخارس  يكون  قد  ثالًثا، 

هو  الرويس  السعودي  الخالف 

الواليات  يف  الصخري  النفط  صناعة 

العديد من منتجي  املتحدة. إذ عمل 

تحوطية  تغطية  الصخري  النفط 

إلنتاجهم، لكن إذا استمر سعر النفط 

املتحدة،  الواليات  يف  االسرتشادي 

والذي يبلغ حوايل 30 دوالًرا للربميل 

لفرتة طويلة، فستحدث حاالت إفالس 

ذات  الرشكات  حتى  النطاق.  واسعة 

محظوظة  ستكون  القوية  امليزانيات 

ملجرد الحفاظ عىل مستويات اإلنتاج 

والعائد. سوف ينخفض عدد منصات 

انخفاًضا  املتحدة  الواليات  يف  الحفر 

كبريًا.

أن  إىل  نظرًا  انه  بوردوف  ويوضح 

تنخفض  الصخري  النفط  إمدادات 

اإلنتاج  من  أكرث  ا  حادًّ انخفاًضا 

اإلنتاج  مستويات  ستبدأ  التقليدي، 

االنخفاض  يف  املتحدة  الواليات  يف 

سكوت  ويقدر  أيًضا.  ا  حادًّ انخفاًضا 

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  شيفيلد 

 Pioneer Natural Resources

سينخفض  األمرييك  النفط  إنتاج  أن 

بحلول  يوميًّا  برميل  مليون  من  بأكرث 

األسعار  ظلت  ما  إذا  املقبل  العام 

بالطبع،  اليوم.  عليه  هي  ما  عىل 

النفط  صناعة  بتقويض  التنبؤ  جرى 

النفط يف  أسعار  انهيار  بعد  الصخري 

عام 2014 أيًضا. واآلن كام كان الحال 

مرة  النمو  يف  اإلنتاج  سيبدأ  آنذاك، 

أخرى مبجرد تعايف أسعار النفط؛ ألن 

االحتياطيات ما تزال موجودة. ولكن 

انهيار  تأثري  يستمر  قد  املرة،  هذه 

األسعار لفرتة أطول، وينجم عنه رضر 

األسبوع،  هذا  نهاية  قبل  حتى  دائم. 

يتباطأ  أن  بالفعل  املتوقع  من  كان 

ا  منو إنتاج النفط الصخري تباطًؤا حادًّ

النفط، وقيود  بسبب انخفاض أسعار 

أصبح  إذ  تشدًدا؛  األكرث  املال  رأس 

املستثمرون يشككون يف هذا القطاع 

بسبب ضعف ربحيته.

يؤدي  أن  اإلفالس  من شأن  ان  ويبني 

إىل االندماج، ويسفر عن رشكات نفط 

صخري أكرث قوة، ولكنه سيؤدي أيًضا 

الرشكات  العديد من  القضاء عىل  إىل 

مثن، عىل  بأي  اإلنتاج  منو  تتابع  التي 

الرغم من كونه غري اقتصادي. نتيجة 

النفط  أسعار  حرب  تؤدي  قد  لذلك، 

هذه إىل إضعاف قدرة النفط الصخري 

عىل النمو يف املستقبل بالرسعة نفسها 

التي كان عليها يف املايض.

النفط  أسعار  حرب  تكشف  رابًعا، 

الصخري ال  النفط  ثورة  أن  هذه عن 

قوة  نقاط  املتحدة  للواليات  تجلب 

اقتصادية وجيوسياسية كبرية فحسب، 

جديدة  ضعف  نقاط  تجلب  إنها  بل 

لرفع  روسيا  دافع  من  وجزء  أيًضا. 

إحباطها  فقط  يكن  مل  النفط  أسعار 

اإلنتاج  من  الحد  سياسة  عجز  من 

عن كبح منو إنتاج النفط الصخري يف 

غضب  أيًضا  ولكن  املتحدة،  الواليات 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني املتزايد 

من السياسة الخارجية األمريكية، وال 

مرشوع  ضد  األخرية  العقوبات  سيام 

والذراع   ،2 سرتيم  نورد  أنابيب  خط 

التجارية لرشكة روسنفت الروسية.

للواليات  رئييس  خصم  يعتقد  وأن 

أملًا  يسبب  أن  ميكن  أنه  املتحدة، 

دفع  خالل  من  املتحدة  للواليات 

هو  االنخفاض،  إىل  النفط  أسعار 

النفط  غريَّ  مدى  أي  إىل  يكشف  أمر 

للجغرافيا  التقليدية  األمناط  الصخري 

نفسها  وبالطريقة  للطاقة.  السياسية 

باالنتقام  الصني  بها  هددت  التي 

بفرض  األمريكية،  التعريفات  من 

تعريفاتها عىل صادرات الغاز الطبيعي 

خطوة  تكشف  األمريكية،  والنفط 

الطاقة«  »هيمنة  أن  عن  موسكو 

األمريكية لها حدودها.

يف  النفط  أسعار  انهيار  إن  خامًسا، 

وجود  يعني  الصخري  النفط  عرص 

كان  عام  مختلفني  وخارسين  فائزين 

ستعاين  إذ  املايض.  يف  الحال  عليه 

الواليات  يف  للنفط  املنتجة  املناطق 

ليس  أكرب:  اقتصادية  معاناة  املتحدة 

الرشكات  باستثامرات  يتعلق  فيام 

أيًضا  ولكن  فحسب،  األرس  ودخل 

املحلية،  للمجتمعات  املالية  القاعدة 

التي تؤثر يف التعليم، والبنية التحتية، 

والخدمات العامة األخرى.

اآلن  املتحدة  الواليات  استرياد  ومع 

تصدره،  ما  يوازي  النفط  من  لَكمٍّ 

النفط  أسعار  انخفاض  فوائد  فإن 

عىل  الوقود،  محطة  )يف  للمستهلكني 

سبيل املثال( يلغي تقريًبا الرضر الذي 

يلحق مبنتجي وعامل النفط. وبالتايل 

يفعل  لن  النفط  أسعار  انهيار  فإن 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  لتعزيز  الكثري 

كل  بعيد  وهو  املتحدة؛  للواليات 

الذي  االقتصادي  االنتعاش  عن  البعد 

من  املتحدة  الواليات  ستجنيه  كانت 

الحجم  بهذا  النفط  أسعار  انخفاض 

الكبري، منذ عقد مىض.

أسعار  تأثري  إىل  بالنظر  انه  ويتابع 

البنزين يف جيوب الناخبني، فإن جهود 

بوتني إللحاق األذى بالواليات املتحدة، 

قد  األسعار،  تداعي  يف  بالتسبب 

يؤدي يف النهاية إىل مساعدة الرئيس 

األمرييك دونالد ترامب يف السنة التي 

الرئاسية. لكن  ُتجرى فيها االنتخابات 

أسعار  النخفاض  السياسية  الفوائد 

النفط بالنسبة لرئيس يشغل املنصب 

انهيار  يكون  عندما  رؤيتها  يصعب 

االقتصادي.  بالرتاجع  مدفوًعا  األسعار 

الدميقراطيني  املرشحني  إىل  وبالنسبة 

النفط  إنتاج  بتقييد  ينادون  الذين 

قد  املتحدة،  الواليات  يف  وصادراته 

من  تأييًدا  أقل  موقفهم  أن  يثبت 

اإلمدادات  تنخفض  عندما  الشعب، 

املنتجة  الواليات  وتعاين  األمريكية، 

يف  الواردات  وتبدأ  البالد،  يف  للنفط 

االرتفاع.

»من  بقوله  تحليله  الكاتب  ويختتم 

فيام  تاريخية  حرب  شن  خالل 

روسيا  تشارك  النفط،  بأسعار  يتعلق 

عالية  لعبة  يف  اآلن  والسعودية 

املخاطر ملعرفة من الذي يرتاجع أواًل. 

فإن  ذلك،  أحدهام  يفعل  أن  وإىل 

سوق النفط سيستعيد توازنه إىل حد 

يف  النفط  منتجي  حساب  عىل  كبري 

نفسه،  الوقت  ويف  املتحدة.  الواليات 

سوف يتمتع املستهلكون يف الواليات 

املتحدة ودول أخرى بأسعار منخفضة. 

كمنظمة،  أوبك  يف  التأثريات  أما 

مصداقيتها  ولكن  بعد،  د  ُتحدَّ فلم 

وفعاليتها تعدان عىل املحك«.
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 سارة عالوي
مايكل اوهانلون

مستقبل العالقة بين العراق 
والواليات المتحدة االمريكية

العالقة بني العراق والواليات 
املتحدة االمريكية يف خطر 
االنهيار!؟ هذا الميكن حدوثه!
من الضروري, لتحقيق أمن 
الواليات املتحدة وأمن الشرق 
االوسط, ان ختطو هاتان 
الدولتان حنو التحالف.
 هل لدى الواليات املتحدة 
والعراق, الدولتان املرتبطتان 
من املنتصف يف احلرب املأساوية 
واليت حدثت فيها أخطاء 
عديدة خالل السنوات الـ 17 
املاضية, مستقبل معاً؟



اصالح  وغريهم،  واوسنت  اوديرنو 

العراقية خالل فرتة  الجيش والرشطة 

عامي  األمريكية  القوات  عديد  زيادة 

عرب  فعالني  ماجعلهم   ،2008  2007-

الخطوط الطائفية والجغرافية.

وقد متت إعادة بناء الجيش العراقي 

يف  االمريكية  القوات  عودة  بعد 

يف  الجيش  وانصهر  فقط،   2014

غالبه، يف مواجهة تقدم داعش بحيث 

اصبح بإمكانه استعادة السيطرة عىل 

املناطق التي سيطر عليها التنظيم.

لدينا مصلحة خاصة يف نجاح العراق

هناك  املتحدة،  للواليات  بالنسبة 

الرشاكة  عىل  للحفاظ  مهمة  اسباب 

يف  العراقيني  ومساعدة  الوثيقة 

ذلك  واصبح  بلدهم.  عن  الدفاع 

للعيان بشكل كبري يف 2014،  واضحاً 

باراك  االمرييك  الرئيس  اضطر  عندما 

بانسحاب  احتفل  ان  بعد  اوباما، 

العراق  االمريكية من  القوات  جميع 

التحالف  قوات  العادة   ،2011 يف 

تدفق  لكان  وإال  داعش.  ملواجهة 

اكرب  وخارجها  اوروبا  اىل  الالجئني 

بكثري عن ما حصل، وكان من املمكن 

النتاج  الرئيسية  املراكز  تتعرض  ان 

الفاريس  الخليج  من  القريبة  النفط 

داعش  تنظيم  واليزال  اكرب.  لتهديد 

التنظيم  بهذا  املرتبطون  والسلفيون 

اىل اليوم، حتى وان  يشكلون تهديداً 

مل يعد لهم تواجد يف العراق.

االمريكان  اراد  ان  ذلك،  عىل  عالوة 

يف  ثابت  بشكل  االموال  توفر  التي 

جميع محافظات العراق.

مشكلة  البطالة  معدل  ارتفاع  ميثل 

كبرية ايضاً، وكان هذا السبب الرئييس 

للعديد من التظاهرات التي انطلقت 

يف جميع انحاء العراق العام املايض، 

والذي ميكن تخفيضه بعدة طرق اذا 

مثل خصخصة  بانصاف،  تطبيقها  تم 

خاصة  للدولة،  اململوكة  الكيانات 

بامتالك  للموظفني  السامح  تم  اذا 

املتحدة  للواليات  فيها، وميكن  اسهم 

استعداد  عىل  يكونوا  ان  واالخرين 

املساعدة  ذلك  يف  مبا  للمساعدة 

مفيداً  ذلك  كان  ان  املؤقتة،  املالية 

النجاز هذه العملية.

جيوش  العراق  ميتلك  ان  ميكن  ال 

املليشيات.  انهاء  يجب  بل  متعددة، 

عىل  القادرين  اولئك  تجنيد  وميكن 

املنطقة،  يف  االيراين  النفوذ  من  الحد 

فليس هناك مكان افضل للبدء بذلك 

الرغم  عىل  لها.  املجاور  الجار  عن 

يشاركون  العراقيني  معظم  ان  من 

ان  اال  الشيعية،  العقيدة  ايران نفس 

العراقيني شعب أيّب ال يرغب ان يكون 

فسياسات  ذلك  ومع  ألحد.  خاضعاً 

ايران معقدة للغاية سواء تلك الرسية 

أو سياسة القوة التي تنفذها.

عىل  الحفاظ  للعراقيني  ميكن  وال 

استقاللهم الحقيقي اال اذا كان لديهم 

ذلك،  يف  ملساعدتهم  اخرون  اصدقاء 

ونظام سيايس فعال ايضاً.

التي  املتحدة  للواليات  بالنسبة 

يف  االساسية  مصالحها  تأمني  تفضل 

اآلمن  التدفق  -فإن  االوسط،  الرشق 

النووي وإنهاء  االنتشار  للنفط ومنع 

االرهاب وحامية اصدقائها االساسيني 

الحاجة  دون  واالردن-  ارسائيل  مثل 

اىل ارسال اعداد كبرية من قواتها مرة 

اخرى اىل املنطقة، يجعل الحاجة اىل 

رشكاء اقوياء امراً البد منه.

يف  االمرييك  الوجود  عىل  للحفاظ 

توضيح  ينبغي  مستقباًل،  العراق 

قواعد االشتباك بني بغداد وواشنطن 

االهمية،  بالغ  امر  وهو  كبري  بشكل 

من  املزيد  بذل  اىل  العراق  ويحتاج 

القواعد  حامية  يف  للمساعدة  الجهد 

البلد،  االمريكية واملصالح االخرى يف 

كام تحتاج الواليات املتحدة اىل تقييد 

للقوة  واحد  استخدام من جانب  اي 

او  مبارش  بشكل  للدفاع  العسكرية 

القتال ضمن االجهزة االمنية املسلحة، 

ترسيحهم،  يجب  ال  الذين  باالخص 

ولكن يجب تعويض مقاتليهم وتوفري 

فرص عمل لهم.

اعاله  املذكورة  الخطوات  العديد من 

االمريكية  النصائح  من  ستستفيد 

املساعدات  من  املحدودة  والكميات 

ان  يجب  التي  واالغاثية،  الفنية 

تقبلها  ان  ويجب  واشنطن  تقدمها 

بغداد.

العراقية  الحكومة  تستقر  بينام 

الجديدة يف السلطة فقد حان الوقت 

ان  والعراقيني  االمريكيني  من  لكل 

يتنفسوا الصعداء ويدركوا ذلك، حتى 

السنوات والعقود االخرية  وان كانت 

صعبة، فإننا متحدون معاً افضل من 

متفرقني.
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لتشكيل  العراق  يسعى  بينام 

برملانه  فإن  جديدة,  حكومة 

القوات  لطرد  التوصية  اىل  ماٍض 

يف  البلد  يف  املتواجدة  االمريكية 

االيراين  املدبر  العقل  مقتل  أعقاب 

هذه  يناير.  اوائل  يف  سليامين  قاسم 

مرة  تؤجج  ان  شأنها  من  التوترات 

االمريكيون  تحرك  حال  يف  اخرى 

وحلفاؤهم لالنتقام بسبب الهجامت 

ضد  13آذار  يف  االخرية  الصاروخية 

من  العراق  يف  االجنبية  القوات 

ايران  من  املدعومة  املليشيات  قبل 

اثنني  امريكيني  والتي أدت اىل مقتل 

وبريطاين.

لتلك  التايل  االسبوع  نهاية  بعد 

من  اخرى  جولة  حدثت  الهجامت 

الهجامت، مع احتامل حدوث املزيد 

من الرد االمرييك االنتقامي، يبدو ان 

مسألة الرشاكة بني البلدين يف خطر.

تلك  انتهت  ان  املحزن  من  سيكون 

فالوجود  للعراقيني,  بالنسبة  الرشاكة 

كثقل  كبري  بشكل  مفيد  االمرييك 

كام  وداعش.  االيراين  للوجود  موازن 

السياسة  يف  ايضاً  االمريكان  يساعد 

الداخلية العراقية، خاصة فيام يتعلق 

القوات  الطائفية داخل  باالنقسامات 

والشيعة  االكراد  فان  كذلك  االمنية. 

قضاياهم  لديهم  العراقيني  والسنة 

لكن  املتحدة،  الواليات  مع  الخاصة 

منحازة  واشنطن  تعترب  منهم  القلة 

ضدهم باالصل.

لقد تم تحت قيادة الجرناالت برتيوس، 

من  الذين  الولئك  ساخنة  مطاردة 

عىل  النار  استخدموا  انهم  املحتمل 

قواتها.

اي اجراءات اخرى مهام كانت مربرة 

)مثل احداث 13 مارس( يجب ان تتم 

بعد التشاور واالتفاق بني الحكومتني 

فقط.

للحكومة  ايضاً  الرضوري  من 

شامل  وحلف  القادمة  العراقية 

يف  التفكري  اعادة  االطليس)الناتو( 

املشرتك.  التدريب  برنامج  اهداف 

االهداف  احد  يكون  ان  يجب 

القوات  وضع  عدم  هو  الرئيسية 

يف  الحرضية  املناطق  داخل  القتالية 

املدن. بل يجب ان تتواجد يف املناطق 

الريفية يف مواقع ميكنهم من مجابهة 

العدوان الخارجي سواء كان مصدره 

من الجنوب او الرشق او من الغرب. 

وترك االمور االمنية الداخلية للرشطة 

االتحادية ووكاالت االمن املحلية.

تدابري وقائية لتقوية االمة

االلزامي  التجنيد  اعتبار  ايضاً  ميكن 

وسيلة للتغلب عىل التوترات الطائفية 

القوات.  بني  قوي  وطني  وبناء حس 

وميكن ايضاً تشجيع الوحدة الوطنية 

وتحديداً  الطائفية  نبذ  خالل  من 

التعيينات يف املناصب الحكومية.

بعض االجراءات تتجاوز ملف القوات 

مترير  املثال،  سبيل  عىل  االمنية، 

قوانني عادلة ومنصفة للطاقة )قوانني 

العائدات  وتقسيم  والغاز(  النفط 

على الرغم من ان معظم العراقيني   
يشاركون ايران نفس العقيدة الشيعية، اال 
ان العراقيني شعب أيّب ال يرغب ان يكون 
خاضعًا ألحد. ومع ذلك فسياسات ايران 
معقدة للغاية سواء تلك السرية أو سياسة 

القوة اليت تنفذها.



44

45

ايا
ض

ق

العدد 195 السنة السادسة عشر )آذار( 2020

فيلي /  محمد جمال

تعرف على 
الشخص الذي 
تسبب باغتيال 

قاسم سليماني

تفاصيل مفاجئة.. 

قلة من املسؤولني األمريكيني 
الذين يتمتعون بمعرفة 

عميقة بشأن إيران مثل وزير 
الخارجية مايك بومبيو، وفقا 
لسوزان كيانبور مراسلة بي 

بي سي، التي تضيف أن 
الصراع شخصي بالنسبة له.
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اإلمرباطوريتني، الرومانية والفارسية.

وقال بانون مازحا خالل تلك املحادثة«مل 

الرومان«، وطلب من  يتغري األمر. نحن 

بومبيو شخصيا تقديم موجز املعلومات 

الرسية  شديد  اليومية  االستخباراتية 

للرئاسة.

الخارجية األمرييك  بانون لوزير  وأضاف 

ميكن  إىل شخص  يحتاج  »إنه  املستقبيل 

التواصل معه«.

لديهم  اإليرانيني  املسؤولني  أن  ويبدو 

أشد  بأنه  ويقرون  ببومبيو،  اهتامم 

أسلحة إدارة ترامب حدة.

وكان بومبيو قد قرر مؤخرا عدم خوض 

الشيوخ  مجلس  لعضوية  الرتشح  سباق 

يف  البقاء  ذلك  من  بدال  وقرر  األمرييك، 

يشهد  وقت  يف  الخارجية  وزير  منصب 

توترات عاملية متصاعدة يخىش الكثريون 

من أنها قد تؤدي إىل الحرب.

ويتوقع املطلعون عىل األمر أن يضاعف 

البيت األبيض عقوباته وإنفاذها.

ويعد الهدف النهايئ هو إعادة إيران إىل 

طاولة املفاوضات.

اإلماريت  السفري  العتيبة،  يوسف  ويقول 

إىل  حاجة  »مثة  املتحدة  الواليات  لدى 

املشرتكة  العمل  لخطة  ثانية  نسخة 

الشاملة )االتفاق النووي( تتسم بفاعلية 

وتشمل أنشطة إيران اإلقليمية، والوكالء، 

املرة  هذه  وتتضمن  الصواريخ،  وبرامج 

صوتا إقليميا عىل الطاولة«.

بومبيو  يرتشح  سوف  شك  دون  ومن 

يوما للرئاسة األمريكية، لكن حتى ذلك 

الحني، سيظل شوكة يف خارصة إيران، مع 

التي  القصوى  الضغوط  حملة  استمرار 

النظام  لهزمية  األمريكية  اإلدارة  متارسها 

اإليراين.

كانوا  إنهم  مازحا  إيراين  مسؤول  وقال 

أصدرت  قد  السفارة  كانت  لو  يتمنون 

يكون  أن  ميكن  »كان  سفر  تأشرية  له 

املركزية  االستخبارات  وكالة  مدير  لدينا 

األمريكية يف طهران!«.

كان لدى بومبيو، خالل السنوات الست 

التي قضاها يف الكونغرس، هدفا رئيسيا 

شنه  هجوم  تفاصيل  أدق  معرفة  وهو 

السفارة  استهدف   2012 عام  متمردون 

الليبية،  بنغازي  مدينة  يف  األمريكية 

األمرييك  السفري  مقتل  عن  وأسفر 

كريستوفر ستيفنز.

وكان بومبيو من بني الجمهوريني الذين 

الحزب  مرشحة  انتقاد  حملة  يقودون 

ووزيرة  آنذاك  للرئاسة  الدميقراطي 

هيالري  السابقة  األمريكية  الخارجية 

عدم  يف  باللوم  عليها  ألقى  إذ  كلينتون، 

السفري  إلنقاذ  الجهد  من  املزيد  بذل 

وثالثة من املسؤولني األمريكيني اآلخرين 

الذين ُقتلوا أيضا.

لكنه كان يضع نصب عينيه أيضا الحرس 

الثوري اإليراين.

لجنة  يف  عضوا  بصفته  بومبيو،  دأب 

ملجلس  التابعة  الدامئة  االستخبارات 

النواب، عىل دعوة مسؤويل االستخبارات 

القدس  فيلق  نفوذ  ملناقشة  األمريكية 

عليه  يركز  كان  الذي  سليامين،  وقاسم 

شخصيا منذ سنوات.

لذلك عندما سنحت الفرصة كان بومبيو 

باغتنامها،  ترامب  الذين نصحوا  من بني 

قد  الخطوة  بأن  علمه  من  الرغم  عىل 

خاليا  وتنشيط  حرب  نشوب  إىل  تؤدي 

»إرهابية إيرانية« يف شتى أرجاء العامل.

كانت املخاوف من الفصائل املقاتلة التي 

منع  إيران سببا  لحساب  بالوكالة  تعمل 

تراجع   ،2016 عام  أوائل  يف 

عن  الكونغرس  عضو  بومبيو، 

والية كانساس وقتها، شخصيا عن طلب 

للحصول عىل تأشرية سفر إىل إيران، كان 

قد وجهها إىل املرشد األعىل اإليراين آية 

الله خامنئي.

وذهب بومبيو واثنان آخران من أعضاء 

يف  الجمهوريني  من  النواب  مجلس 

الباكستانية  السفارة  إىل  سوداء  سيارات 

املصالح  إدارة  قسم  مقر  واشنطن،  يف 

وجود  لعدم  نظرا  إليران،  الدبلوماسية 

والواليات  طهران  بني  رسمية  عالقات 

املتحدة.

كانت أهداف أعضاء الكونغرس طموحة.

طهران  إىل  الذهاب  يف  يرغبون  كانوا 

اإليرانية،  الربملانية  االنتخابات  ملراقبة 

وزيارة املواقع النووية، وعقد اجتامعات 

ومقابلة  اإليرانيني،  املسؤولني  كبار  مع 

عىل  والحصول  أمريكيني،  سجناء 

الصواريخ  برنامج  بشأن  معلومات 

البالستية يف البالد وأشياء أخرى.

من  أبعد  يتخطوا  مل  الحال،  وبطبيعة 

يذهبوا  ومل  السفارة  يف  االستقبال  قاعة 

رسالة  بومبيو  أرسل  حتى  إيران،  إىل 

واضحة مفادها، »أضعكم نصب عيني«.

الكونغرس  عضو  لعب  عام،  مرور  بعد 

ورسعان  ينبغي،  كام  السياسية  بأوراقه 

ارتفعت أسهمه، وحصل عىل وظيفة  ما 

مرموقة يف إدارة الرئيس األمرييك دونالد 

وكالة  مدير  منصب  وتوىل  ترامب، 

االستخبارات املركزية األمريكية.

باراك  السابقني،  األمريكيني  الرئيسني 

قتل  من  بوش،  دبليو  وجورج  أوباما 

سليامين.

اإليراين  الجرنال  استهداف  قرار  وكان 

ملنع  لبومبيو،  بالنسبة  أولوية  يحتل 

غرار  عىل  آخر  هجوم  حدوث  تكرار 

هجوم بنغازي، السيام يف أعقاب الهجوم 

األمريكية  السفارة  مقر  استهدف  الذي 

يف بغداد يف أواخر ديسمرب/ كانون األول 

الحرس  من  االنتقام  أن  بيد  املايض، 

تدريبه  زمن  إىل  يعود  اإليراين  الثوري 

يف  األمريكية  العسكرية  األكادميية  يف 

»ويست بوينت«.

عام  من  الفرتة،  تلك  خالل  بومبيو  كان 

يف  تدريبات  يتلقى   ،1986 إىل   1982

مع  التوترات  وترية  وكانت  األكادميية، 

إيران ووكيلها يف لبنان، حزب الله، عالية.

مستمرة،  تزال  ال  الباردة  الحرب  كانت 

وُأرسل بومبيو إىل أملانيا للعمل يف وظيفة 

ضابط يف الجيش األمرييك.

من  فردا   241 ُقتل  الوقت،  ذلك  يف 

يف  والبحارة  األمريكية  البحرية  مشاة 

هجوم استهدف مقر قوات حفظ السالم 

األمريكية يف بريوت.

بيد  وجوديا،  السوفيتي  التهديد  وكان 

لبومبيو،  بالنسبة  مختلفا  كان  األمر  أن 

إلحاحا  واألكرث  املتنامي  التهديد  كان  إذ 

يعملون  وَمن  إيران  هو  له  بالنسبة 

لصالحها.

الوقت وجهت  ذلك  عاما من   35 وبعد 

الواليات املتحدة أكرب رضبة لهذا التهديد 

حتى اآلن.

مخابرات  ضابط  بريجنت،  مايكل  يقول 

وعمل  سبق  األمرييك  الجيش  يف  سابق 

أمام  بشهادته  مؤخرا  وأدىل  العراق  يف 

الذي  النفوذ  مستوى  بشأن  الكونغرس 

»إنه  العراق  يف  سليامين  به  يتمتع  كان 

حدث عظيم بالنسبة لبومبيو ألنه أقنع 

الرئيس بأهمية قاسم سليامين«.

اإليرانية  البحرية  »التخلص من  وأضاف 

قاسم  ليعادل  يكن  مل  نووي،  موقع  أو 

سليامين«.

الوزير  أطلع  الذي  بريجنت،  ويقول 

القدس  فيلق  بشأن  مرات  عدة  بومبيو 

»هذا هو أبرز شخص ميكنك التخلص منه 

إذ ييل يف األهمية آية الله الخامنئي«.

أمام  التخلص من سليامين فرصة  ويتيح 

اإليراين،  النفوذ  من  للتخلص  بغداد 

وهي خطوة من املحتمل أن متنح وزير 

وعسكريا  دبلوماسيا  نرصا  الخارجية 

أيضا.

السابقني  املساعدين  كبار  أحد  أن  بيد 

كونه  من  بكثري  أكرث  بومبيو  إن  يقول 

وزير خارجية.

ويقول ستيف بانون، العقل املدبر لفوز 

ترامب يف االنتخابات الرئاسية عام 2016 

إنه  األبيض،  للبيت  السابق  واملستشار 

الدفاع  وزير  دور  أيضا  يلعب  )بومبيو( 

الفعيل ومستشار األمن القومي ورئيس 

وكالة االستخبارات املركزية.

نفس  ترامب  الرئيس  لدى  وليس 

يشغلون  الذين  املسؤولني  مع  العالقة 

وزير  مع  الحال  هو  كام  املناصب  تلك 

خارجيته.

تربط  التي  العالقة  وتعمقت 

بومبيو وترامب عن طريق بانون، 

الذي يقول إن بومبيو اختري لتويل 

االستخبارات  وكالة  مدير  منصب 

بفرتة  االنتخابات  بعد  املركزية 

أفكاره  بسبب   2016 عام  وجيزة 

األمن  بشأن  جيدا  املدروسة 

تتعلق  التي  تلك  السيام  القومي، 

بإيران.

األسبوع  لنهاية  عطلة  أول  ويف 

البالد،  رئاسة  توليه  بعد  لرتامب 

محادثة  وبومبيو  بانون  أجرى 

خاصة وهام يشاهدان ترامب يلقي 

االستخبارات  وكالة  مقر  يف  خطابا 

معركة  أثناء  فرجينيا  والية  يف  املركزية 

دائرة يف مدينة تدمر القدمية يف سوريا.

تدعم  األمريكية  الخاصة  القوات  كانت 

استعادة  يحاولون  كانوا  الذين  املقاتلني 

الدولة  تنظيم  من  القدمية  املدينة 

فيلق  وكان  الوقت،  ذلك  يف  اإلسالمية 

تلك  تدمر،  يف  أيضا  موجودا  القدس 

آالف  ثالثة  قبل  كانت  التي  املدينة 

الرومان  بني  الطريق  عىل  محطة  عام 

واإلمرباطورية الفرثية )اإليرانية(.

بني  الحق  وقت  يف  حرب  نشبت 

الفرصة  سنحت  عندما   
بين  من  بومبيو  كان 
ترامب  نصحوا  الذين 
الرغم  على  باغتنامها، 
الخطوة  بأن  علمه  من 
نشوب  إلى  تؤدي  قد 
خاليا  وتنشيط  حرب 
في  إيرانية«  »إرهابية 

شتى أرجاء العالم.

>>

>>
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منفذ  يف  عامل  الطايئ،  منشد  وقال 

»املنذرية« الحدودي مع إيران مبحافظة 

دياىل، إن »املنفذ يشهد توافد نحو ثالثة 

آالف مسافر يوميا عائدين من إيران إىل 

العراق«.

لحجز  كافية  أماكن  منتلك  »ال  واستطرد: 

بالفحص  ونكتفي  يوميا،  آالف شخص   3

املتوفر ملعرفة إن كان الشخص مصابا أم 

ما  إصابة شخص  يف  الشك  حال  ويف  ال.. 

يتم حجزه«.

أن  هي  »املشكلة  أن  الطايئ  وأضاف 

أعراض هذا املرض ال تظهر عىل املصاب 

ملدة أسبوعني، وهنا متكن خطورة دخول 

مختلف  من  القادمة  العراقية  العوائل 

املدن اإليرانية«.

واحتشد املئات من أهايل دياىل، األسبوع 

مطالبني  »املنذرية«،  منفذ  أمام  املايض، 

بإغالقه؛ خوفا من انتشار »كورونا«.

األربعاء  العراقية،  السلطات  وقررت 

الجامعات  يف  الدراسة  تعليق  املايض، 

العامة  التجمع  مراكز  وإغالق  واملدارس، 

إىل  املواطنني  سفر  ومنع  أيام،   10 ملدة 

اليابان،  إيران،  الصني،  هي  دول،  تسع 

سنغافورة،  تايالند،  الجنوبية،  كوريا 

باستثناء  والبحرين،  الكويت  إيطاليا، 

والهيئات  واألجنبية  الرسمية  الوفود 

الدبلوماسية.

نهاية  العاملية،  الصحة  منظمة  وأعلنت 

يناير/ كانون الثاين املايض، حالة الطوارئ 

عىل نطاق دويل ملواجهة تفيش الفريوس، 

حالة  وأثار  عديدة،  دول  يف  انترش  الذي 

رعب تسود العامل.

واألرياف ومراكز املدن للتوعية بخطورة 

املرض«.

العائدون من إيران

اإلعالن عن ارتفاع حاالت الوفاة واإلصابة 

بـ«كورونا« يف إيران املجاورة، دفع آالف 

العراقيني، ممن كانوا يف رحالت عالجية أو 

سياحية دينية، إىل العودة من إيران عرب 

طبية  إجراءات  وسط  الحدودية،  املنافذ 

»بسيطة« يف املنافذ الربية واملطارات.

الفريوس  انتشار  ملنع  املتبعة  الحكومية 

بحسب  األزمة«.  حجم  مع  تتالءم  ال 

االناضول

للمؤسسات  التحتية  »البنى  أن  واعترب 

الصحية يف العراق غري قادرة عىل مواجهة 

هكذا فريوس خطري رسيع االنتقال«.

وشدد العبيدي عىل أن »الوعي املجتمعي 

عدم  بسبب  متدٍن؛  الفريوس  بخطورة 

القرى  يف  بجوالت  الصحية  الفرق  قيام 

قبل  مهمة  تكن  مل  ألنها  قليلة؛  كانت 

شهر، وبالتايل تضاعف سعرها 10 مرات؛ 

من  واستريادها  )قلتها(،  شحتها  بسبب 

الخارج بشكل عاجل«.

اإلجراءات الحكومية

عاما(،   38( كاسب  العبيدي  مهدي  قال 

نرشات  »حسب  إنه  بغداد،  يف  مواطن 

االجتامعي،  التواصل  ومواقع  األخبار 

واإلجراءات  للغاية،  خطري  الوضع  فإن 

العزاء صار له رضر كبري عىل املجتمع«.

»مصلحة  أن  عىل  اإلبراهيمي  وشدد 

والعادات،  التقاليد  عىل  تعلوا  املجتمع 

وألن إمكانيات العراق الصحية غري قادرة 

عىل احتواء الفريوس يف حال تفشيه، صار 

نفكر  أن  عشائر  كشيوخ  علينا  واجب 

مبصلحة املجتمع«.

وأردف: »لذا قررنا التقليل من التجمعات 

العامة ألي ظرف كان، حتى ال نكون طرفا 

يف انتشار الفريوس القاتل«.

جنويب  املثنى  محافظة  يف  قبائل  وقررت 

يف  التقبيل  عادة  »تجميد«  العراق 

منًعا  باملصافحة  واالكتفاء  املناسبات، 

النتشار »كورونا«.

إىل  شخص  من  »كورونا«  ينتقل  وعادة 

البالغة  الفريوس،  فرتة حضانة  أثناء  آخر 

األيدي  أو  امللوث،  الرذاذ  عرب  يوما،   14

امللوثة، أو السطوح امللوثة بالفريوس.

إقبال عىل الكاممات

 48( صيدالين  وهو  جميل،  حمدي  وفق 

فإنه  الجديدة،  بغداد  منطقة  يف  عاما( 

إصابة  أول  تسجيل  عن  اإلعالن  منذ 

املايض،  األسبوع  العراق،  يف  بالفريوس 

تشهد الصيدليات إقباال كبريا لرشاء أقنعة 

البكرتيا  ضد  واملطهرات  الواقية  التنفس 

والفريوسات، رغم أن أسعارها تضاعفت.

وأضاف جميل أن »أقنعة التنفس الواقية 

اهتاممات  ضمن  وقت  أي  يف  تكن  مل 

األساس؛ ألنهم  فهي  اليوم  أما  العراقيني، 

حال  لهم  الحامية  توفر  أنها  يعتقدون 

خروجهم لألسواق أو األماكن العامة«.

املنتجات  هذه  أن  »املشكلة  وتابع: 

رغم أن اإلصابات املؤكدة بفريوس 

»كورونا« املستجد )كوفيد 19( يف 

العراق الزالت ضمن اطار الحاالت، إال أن 

املخاوف من انتشاره دفعت العراقيني إىل 

االجتامعية،  تغيري رسيع يف منط حياتهم 

بها  مر  استثنائية  ظروف  تغريها  مل  التي 

بلدهم طيلة الخمسة عرش عاما املاضية.

القرى  يف  خاصة  العراقيون،  ميتاز 

واألرياف الغالب عليها الطابع العشائري، 

املتوارثة  والتقاليد  العادات  باحرتامهم 

منذ مئات السنني، سواًء املتعلقة باألفراح 

الدينية  املناسبات  األحزان، فضال عن  أو 

والعامة.

خالل  تتغري  مل  والتقاليد  العادات  تلك 

السنوات الخمس عرشة املاضية بظروفها 

الصعبة، السيام يف مرحلة تنظيم القاعدة، 

مرحلة  ثم  الطائفي،  االقتتال  وبعدها 

تنظيم الدولة.

يف  املستجد«  »كورونا  فريوس  وظهر 

ديسمرب/كانون   12 يف  مرة،  ألول  الصني، 

األول 2019، مبدينة ووهان، إال أن بكني 

كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاين 

املايض.

مصلحة جامعية

قال الشيخ خليل اإلبراهيمي، أحد شيوخ 

»بفضل  بغداد:  يف  متيم«  »بني  عشائر 

خطورة  يدرك  الجميع  صار  اإلنرتنت 

الوضع الصحي جراء فريوس كورونا«.

وتابع: »بالتايل الجميع قّدر أن االستمرار 

حتى  أو  العشائرية  والعادات  بالتقاليد 

وتنظيم  الزيارات  قضية  يف  الشعبية 

االحتفاالت الجامعية والحضور يف مجالس 

فيلي /  ياسر عماد

كورونا يقلب التقاليد العراقية 
ويزرع خوفًا لكل من وطأ ايران    
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يف  إليران  موالية  فصائل  تلعب 

العراق خالل الفرتة القادمة دورا 

جديدا بعد االنتكاسات والضغط الذي 

تعرضت له فصيل »كتائب حزب الله« 

تقرير  أشار  حسبام  األخرية،  الفرتة  يف 

املختص  سيكوريت«  »جاست  ملوقع 

بقضايا األمن القومي.

تحليل  يف  سميث  كريسنب  الكاتب 

اإليراين  النفوذ  مستقبل  حول  له 

واالسرتاتيجية  العراقية  الحكومة  يف 

قائد  مقتل  بعد  هناك  لها  الجديدة 

سلمياين  قاسم  القدس«  »فيلق 

والقيادي يف الحشد الشعبي ومؤسس 

كتائب »حزب الله« العراقي أبو مهدي 

إىل  أشار  أمريكية،  غارة  يف  املهندس 

من  وعددا  قائدها  فقدت  األخرية  أن 

مسلحيها، وتعرضت قواعدها لرضبات 

متكررة خالل الشهرين املاضيني.

وأضاف أن »كتائب حزب الله« تتعرض 

أن  إل  مشريا  حاليا،  الشديد  للتدقيق 

الحميداوي  أحمد  لها  العام  األمني 

عىل  األسبوع  هذا  واشنطن  وضعته 

ضغوطا  يضع  ما  اإلرهاب«  »الئحة 

متزايدة عىل هذه الكتائب.

تسعى  سوف  إيران  إن  الكاتب  وقال 

فصيل  إيجاد  إىل  املقبلة  الفرتة  خالل 

يحل محل »كتائب حزب الله« لتقوم 

املتحدة  للواليات  معادية  بأنشطة 

والتحالف.

املرشح  الفصيل  أن  الكاتب  ورجح 

أن  هي  »واضحة«  الكعبي  أرسلها 

العراقية »تتم مراقبتها بشكل  القوات 

جيد«.

تقود  الحركة  أن  الكاتب: »يبدو  وقال 

تركتها  التي  املسؤولية  لتويل  الطريق 

كتائب حزب الله وأبو مهدي املهندس 

يف  إيران  أعداء  مقاومة  خالل  من 

للقيام بهذا الدور هي »حركة النجباء« 

معادية  ترصيحات  أطلقت  التي 

للواليات املتحدة خالل الشهر املايض، 

يف  ممثلة  أخرى  فصائل  أن  إىل  مشريا 

أهل  »عصائب  مثل  العراقي  الربملان 

لديها  عيل«  اإلمام  و«كتائب  الحق« 

التي  واالقتصادية  السياسية  مصالحها 

بهذا  قامت  لو  تخرسها  أن  تريد  ال 

الدور.

وذكر الكاتب أن »حركة النجباء« تهدد 

األمريكية،  القوات  باستهداف  بانتظام 

ونرشت صورا تظهر عمليات استطالع 

التحالف  قوات  ملراقبة  بها  قامت 

مرفقة بعبارات مثل: »نحن أقرب مام 

تعتقدون«.

وعىل الرغم من أنها جزء من »الحشد 

تعاطيا  أقل  كانت  أنها  إال  الشعبي« 

لديها  وليس  العراقية  الحكومة  مع 

باالنخراط  اهتامما  وأقل  برملانية  كتلة 

عكس  عىل  املحلية  السياسية  يف 

ولديها  »الحشد«،  األخرى يف  الفصائل 

أيضا نشاطات يف الخارج، ففي سوريا، 

التي  الجوالن«  تحرير  »ألوية  أنشأت 

الحكومة  مساعدة  ظاهريا  هدفها 

استعادة  حاولت  حال  يف  السورية 

هذه املنطقة.

نشاطات  أيضا  الكعبي  أكرم  ولقائدها 

التقطت  يف خارج حدود العراق، وقد 

الله  حزب  زعيم  مع  صور  عدة  له 

اللبناين حسن نرص الله وكان أول قائد 

العراق عسكريا«.

ويشري الكاتب إىل أن الفصائل األخرى 

التي تتبع الحشد الشعبي يف الحكومة 

عسكريا  دورا  تلعب  وال  العراقية 

تستفيد من وجودها يف مسائل النفوذ 

والتمويل وجمع املعلومات.

عمل طائرات استطالعية أمريكية خالل 

األشهر املاضية يف العراق.

الحشد  توغل  أن  إىل  الكاتب  ويشري 

الفرتة  خالل  الحكومة  يف  الشعبي 

املاضية، وسيطرتهم عىل وزارة الطريان 

هذه  نقل  يف  ساهم  العراقية،  املدين 

التي  الرسالة  إن  ويقول  املعلومات 

إسامعيل  يقابل  الشعبي  الحشد  يف 

قاآين، خليفة سليامين، وأطلق تهديدات 

ضد القوات األمريكية معربا عن رغبته 

يف إخراجها من العراق.

واألسبوع املايض، بعث الكعبي برسالة 

صحفي  مؤمتر  خالل  أطلقها  »جريئة« 

مسار  توضح  بخريطة  أمسك  عندما 

فيلي /  آدم عيسى

تـحـلــــيل .. 
من سيخلف كتائب حزب اهلل في محاربة أعداء إيران بالعراق؟
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حني  الكرونا  وباء  اصداء  املعمورة  ارجاء  يف  ترتدد 

اصابت القطعة البرشية االكرب وهي جمهورية الصني 

كوريا  يف  ومتدد  يتقلص  بدأ  ثم   2500 اىل  االموات  وصل 

ساحات  يف  املقيمني  الشبان  ان  وايطاليا يف حني  الجنوبية 

التظاهر صمدوا كام صمدوا ضد الرصاص فتعادلت االعداد 

وكان معادلة مخيفة تجمع ضحايا الكرونا وضحايا الرصاص 

الطشاري.              

من  االسهم  مشرتي  ديون  اىل  الصينية  القيادة  فنتبهت 

الصني للرخص  اليوهان وباقي واليات  الكربى يف  الرشكات 

الذي يباع فيها االسهم فأشرتتها تقريبآ كلها انها نعمة غيبية 

يف نفس الوقت انطلقت السعودية يف منافسة روسيا كحالة 

وكأن  جدآ  غريبة  حركة  يف  العلنية  املزادات  يف  املتزايدين 

موسم حصاد قادم ومعها دولة االمارات وروسيا ال تقبل 

بتخفيض االنتاج ويبدو ان الالمعرتض قادم لالنتصار يف حني 

ان موردآ اخر قد خرج من يد السعودية وهو من موارد 

الحج اذن يف السعودية الكرونا وتصفري الحج وحركات امنية 

غري معروفة الدواعي واالسباب يف حني يصعد املسؤولني اىل 

لتتسع  الكعبة  بتوسعة  تيمنآ  الحجر االسود  سقف موضع 

ملليوين مصيل بعد متلك االبنية املحيطة باملسجد الحرام اي 

للواليات  سيحدث  مبا  مهتمة  غري  وكأنها  تبدو  السعودية 

تتواتر  الزيتية  الصخور  من  النفط  تنتج  التي  املتحدة 

االحداث وكأنها خاضعة للسيطرة ثم تأيت الصني لتعلن عن 

ان الوباء تحت السيطرة فكيف بايطاليا حاظنة الفاتيكان .

رمبا مجريات االمور اوسع من مداركنا او امكاناتنا كأفراد 

املراس  صعبي  عظامء  بيد  الدنيا  بأن  يشعرون  والذين 

ومعقد ال تفهم حركاتها والوميض اوبارقة االمل الذي تشعر 

به وهو رمبا ستتوقف هذه املصيبة التي تسمى كرونا والتي 

لن ننساها ماحيينا فلقد دبغت جلودنا باملصائب والويالت 

التي صبت علينا .

صبت علينا مصائب لو انها 

صبت عىل االيام رصن لياليا    

صالح مندالويفايروس كرونا تبدو اكبر حجمآ منا



السيد  الجديد  املكلف  يتمكن  مل  إذا  الواضح  من 

تتفق  ومل   ، الوزارة  بتشكيل  خضري  عبد  عدنان 

الربنامج  عىل  األساسية  املكونات  من  الرئيسية  األطراف 

السابق وهو قد  املكلف  مع  ، )كام رأينا سابقاً  الوزاري 

فشل أو ُأفِشل ( فهذا له مدلوالت أو مؤرشات ، فأّولها 

االستقرار  مع  ليست  واإلقليمية  الدولية  اإلرادة  أن 

هناك  وإن   ، للعراق  واالقتصادي  واإلداري  السيايس 

خططا واسرتاتيجيات أخرى برسم عراق املستقبل كدولة 

وككيان سيايس وال يعرف أكرثية قادة العراق ماهية هذه 

وإدارتها  واألزمات  وكسبه  الوقت  اذاً   ، االسرتاتيجيات 

للوصول  االسرتاتيجية  هذه  آليات  من  جزٌء  العراق  يف 

عندهم  املنشود  العراق  لرسم  ناعمة  وخطط  بخطوات 

فالعراق   ، األمور هكذا  تسري  متى  اىٰل  يدري  أحد  وال   ،

إلدارة  النفط  عىل  تعتمد  الدولة  ألن  الهاوية  نحو  اآلن 

الدولة بأكرث من مثانني باملائة والنفط يف أسوأ احواله االن 

النقد  الدولية كصندوق  العاملي ومؤسساته  واالقتصاد   ،

الدويل والبنك الدويل والرشكات العاملية يف حرٍج وخطر 

الوباء العاملي والسياسات النفطية لبعض  شديد بسبب 

الدول كالسعودية التي أحرجت الدول النفطية ..

والدويل عىل  واإلقليمي  العراقي  الخطري  الظرف  يف هذا 

تشكيل  العراق يف  إذا فشل  كافة  واملستويات  املسارات 

الحكومة للمرة الثانية، فامذا ينتظر مستقبل العراق أرضاً 

وشعباً؟

وماذا يجب عىل القادة أن يفعلوا؟

وهل يستطيع الشعب العراقي ان يكون صاحب قرار وال 

ينتظر املوت الرّسيري؟

بني  وممزّقاً  مّيتاً  بدأ  الجديد  العراق  إن  يقول  املنطق 

أنتم  فهل   ، والخارجية  الداخلية  واملصالح  املطامع 

منتهون؟
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محمد رؤوف محمدهل األبواب على العراق مؤّصدة؟
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د. محمود عباسستنتصر البشرية على الكارثة



مفرح  قادم  أن  نتوقع، 

الحالية  والكارثة  ينتظرنا، 

نتوقع،  مام  أقل  زمن  ويف  ستنتهي، 

وبنتيجة أفضل بكثري من كل األوبئة 

القرون  يف  العامل  اجتاحت  التي 

التي  تلك  من  وخاصة  املاضية، 

هزت البرشية يف النصف األول من 

عىل  مبني  والتفاؤل  املايض،  القرن 

خلفية أحد أبسط األسباب: التطور 

العام، ففي  الوعي  العلمي، ويقظة 

املايض كانت قدرات مراكز البحث، 

العلمية والتكنلوجية، أقل بكثري من 

اليوم، بل كانت شبه معدمه مقارنة 

بالحارض.

والسوداوية  الرهبة،  فرغم  لذلك   

والتوقعات  البرشية،  تجتاح  التي 

التي تكاد تصل إىل انتشار احتاملية 

أن اإلنسان أمام بداية حالة الدمار 

يقال  كام  )أو  الزوال  ورمبا  الشامل 

أمام  اإلنسان  أن  هزلية،  كجدلية 

للديناصورات،  مشابه  انقراض 

وظهور إنسان أكرث تطورا، خاصة بعد 

انتشار خرب توجه كوكب مغناطييس 

انهيار  تسبقها  األرض(  نحو  األجواء 

مستويات  عىل  العاملي  لالقتصاد 

قدرات  تراجع  إىل  واملؤدية  مرعبة، 

وبالتايل  الوباء،  مواجهة  يف  الدول 

من  الطبيعي  غري  الخوف  تفاقم 
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يف  كامنة  تظل  تأثرياته  إن  يقال 

يقيض  الذي  الوقت  يف  جسمه، 

الكهول،  من  عالية  نسبة  عىل  فيه 

كانت  كام  ليست  فالكارثة  وبالتايل 

عليها األوبئة السابقة التي اجتاحت 

عىل  تقيض  كانت  والتي  البرشية 

اإلنسان ومن كل األعامر، وأصبحت 

من املايض، كام وأن نسبة الوفيات 

ليست  كورونا  بفريوس  املرىض  من 

ننتبه  ال  والتي  الضخامة،  بتلك 

اإلعالم،  تنرشه  ما  خلفية  عىل  إليها 

وهذه بحد ذاته يجب أن يجلب لنا 

التفاؤل بالقادم، خاصة وأنه يف األيام 

أقوى  املواجهة  ستكون  القريبة، 

الحد  سيتم  األغلب  وعىل  وأسهل، 

تتمكن  بعدما  املريع،  انتشاره  من 

يف  الفظيع  النقص  سد  من  الدول 

مصانعها  وتحفيز  االحتياجات، 

لزيادة إنتاج متطلبات املستشفيات 

ومراكز الحجر الصحي من األدوات.

  وعىل خلفية تعلم أساليب االحرتاز 

العامل  دول  جميع  تكن  مل  والتي 

مهيئني لها، ومل يسبق أن اختربوها 

إداراتها  معظم  أن  نالحظ  سابقا، 

يواجهون  التاريخ  يف  مرة  وألول 

مسبوقة،  غري  بقدرات  الكارثة 

وبالتايل فتأثريات الصدمة يف القريب 

ستزول  األغلب  وعىل  ستضمحل، 

وستخرج  بل  القادمة،  الشهور  يف 

قد  بخربات؛  الدول  من هذه  بعض 

تؤدي إىل ظهور إبداعات يف مجاالت 

الطبية،  مقدمتها  ويف  عديدة 

رغم  القادم،  أو  الحارض  املجهول؛ 

كل ذلك، ستنترص البرشية عىل هذا 

الوباء وبخسائر أقل بكثري من التي 

تنترش كتوقعات عىل اإلعالم.

  فإن أعظم الدول تحث وتدعم بكل 

إمكانياتها مراكز البحوث واملختربات 

ومن  الحيوي،  املضاد  الكتشاف 

والصني  فأمريكا  العسكرية،  ضمنها 

أموال  خصصوا  األوروبية  والدول 

طائلة لهذه الغاية، ففي أول مرحلة 

من مراحل املوجهة، وضعت أمريكا 

مليون ونصف عينه للفريوس ضمن 

التجربة واالختبار وسخرت لها أكرث 

واليوم رفعت  مليار دوالر،  من 50 

تريليون   2 إىل  املساعدات  سقف 

دوالر، ومن ضمنها مساعدة مراكز 

ضخامة  وتبني  الطبية،  البحوث 

من  البعض  أظهر  بعدما  العمل، 

عدد  يف  املعروفة  البحوث  مراكز 

من الواليات األمريكية عن حاجتها 

الختبار  الخاصة  واملواد  للعينات 

هذا الوباء، كام وحثت إدارة البيت 

املراكز  لتضع  الدفاع  وزارة  األبيض 

خدمة  تحت  البنتاغون  يف  العلمية 

اللقاح لفريوس كورونا،  البحث عن 

جميع  تحركات  أوقفت  أنها  ويقال 

أساطيلها يف العامل عىل خلفية الوباء.

أن  فيه  تتبني  الذين  الوقت  ويف   

وهي  منها  ترضرا  األكرث  الدول 

يقال  الصدمة،  من  تتعاىف  الصني، 

حتى اآلن، أن النتيجة اإليجابية تتم 

بل  الحيوي،  املضاد  الكتشاف  ليس 

األخرى  لألمراض  األودية  كاكتشاف 

تزال  ال  والتي  املوسمية  أو  املزمنة 

مستعصية عالجها، فكام قال رئيس 

األمرييك،  املعدية،  األوبئة  معهد 

السنتني  يف  يتوقعون  كانوا  أنهم 

اكتشاف  إىل  الوصول  القادمتني، 

يقيض  الذي  األنفلونزا،  ملرض  لقاح 

سنويا عىل األالف من الناس، واآلن 

أصبح احتاملية بلوغها يف زمن أقل.

كل  يف  كارثة؛  أمام  البرشية  نعم 

يف  مثيل  لها  تسبق  مل  املجاالت، 

نفسية  جملتها  ومن  التاريخ، 

عىل  تغريات  ستحدث  والتي  الفرد، 

العادات  وعىل  اإلنسانية،  العالقات 

والتقاليد بني الشعوب، وعىل تعامل 

وعىل  بعضها،  بني  العاملية  األنظمة 

اجتامعية  طفرات  ستظهر  األرجح 

لها،  سابقة  ال  املستقبل  يف  وعلمية 

بعد الحد من الفريوس، لذلك علينا 

وأال  املنترش،  الرعب  أمام  ننهار  أال 

يجتاحنا الهلع، فال يكفي ما تقدمه 

أرباب  من  يتطلب  بل  حكوماتنا، 

البيوت الكثري، مام يجب أن يفعلوه، 

ولكن  املامنعة،  أساليب  خفية  عىل 

ما؛  دواء  عىل  حصلت  أنها  املتوقع 

للوقاية  أو  املرىض،  تشفي  أو  تحد 

من املرض، ولرمبا ألن الدواء اليزال 

تكشف  ال  واالختبار  التجربة  تحت 

التأكد،  قبل  عنه  الصينية  الحكومة 

قد  ستكون  األغلب  فعىل  تم  وإن 

فلامذا  وإال  للوباء،  حد  وضعت 

املعافني  نسبة  بني  الكبري  االختالف 

بلغت  والتي  الصني  بني  املريض  من 

ألف  ) 71ألف من 81  قرابة 90% 

فيه  تصل  مل  الوقت  يف  مصاب( 

األخرى  الدول  جميع  عند  النسبة 

املعانية إىل 10 % حتى اآلن، فعىل 

قرابة   ( أمريكا  يف  املثال  سبيل 

يف  مصاب  ألف   26 من  فقط   300

لجميع  وكنداء  ذلك  مع  أمريكا(. 

الحجر  يف  أساليبهم  لتكن  األخوة، 

الصحي قدوتنا يف تعاملنا مع بعضنا 

من  نزيد  أن  وعلينا  بيوتنا.  وضمن 

أو  الصني  بأن  أطفالنا  وثقة  ثقتنا 

األخرى  العلمية  الدول  أو  أمريكا، 

القريب  املستقبل  يف  املتطورة، 

وحينها  اكتشافها،  عن  ستعلن 

سنكون قد تجاوزنا الكارثة، وبعدها 

ستخرج هذه الدول بقدرات علمية 

وبالتايل  البرشية،  لخدمة  عظيمة 

ستصبح التجربة املريرة لهذا الوباء 

مفيدة لقادم اإلنسانية.

وكام نعلم جميعا، وتبني حتى اآلن، 

الجيل  عىل  كثريا  يؤثر  ال  الوباء  أن 

ما  رغم  يتعاىف،  ما  وكثريا  الشاب، 

ليخففوا عىل عائالتهم وعىل الدولة 

ثقل الصدمة، ويخففوا الهموم عىل 

الدار، وخاصة  القابعني يف  أفرادهم 

األطفال والشباب. 

أمام  بيوتنا  يف  متفائلني  لنكن   

بل  نرهبهم،  أال  وعلينا  أطفالنا، 

يجري  ما  أن  لهم  نظهر  أن  يجب 

وما  بسالم،  وستنتهي  عابرة  حالة 

يجري ليس سوى رصاع الطبيعة مع 

التطور البرشي، وهذه لرمبا واحدة 

من األخطاء التي تحصل مع اإلنسان 

العمل  أو  التسابق  جراء  والدول، 

األخطاء  فبدون  االكتشافات،  عىل 

ال تتطور اإلنسانية، وتصحيح الخطأ 

واقع  إىل  بالقادم  سيؤدي  وتجاوزه 

أكرث جامال وحضاريا.

ولشعبنا  جمعاء  للبرشية  أمتنى 

وأهنئ  والسالم،  الخري  كل  الكردي، 

نوروز  عيد  السعيد  بعيدنا  أمتنا 

املجيد، ولنأمل أن يكون هذا اليوم 

لقادم  وفرح  خري  فاتحة  الجديد 

البرشية جمعاء.

« 

« 

لنكن متفائلين في بيوتنا أمام أطفالنا، وعلينا 
أال نرهبهم، بل يجب أن نظهر لهم أن ما يجري 

حالة عابرة وستنتهي بسالم، وما يجري ليس 
سوى صراع الطبيعة مع التطور البشري



شارع المتنبي.. 
تحمل قيود صدام فهل يرضخ 

لرعب #كورونا ؟

بعد اكتسابهم خربة كبرية يف أعاملهم كانت وراء 

الصارمة خالل عهد  الرقابة  استمرارها تحت أعني 

صدام حسني ويف سنوات العنف التي تلت اإلطاحة به، ال 

يشعر النارشون وبائعو الكتب يف العاصمة العراقية بقلق 

شديد من احتامل أن يتسبب فريوس كورونا املستجد يف 

وقف نشاطهم. 

بتفادي  املواطنني  العراقية  السلطات  نصحت  فقد 

التجمعات العامة وأمرت بإغالق املقاهي مع ارتفاع عدد 

حاالت اإلصابة بفريوس كورونا املستجد يف البالد إىل 67 

حالة، يتحمل مسافرون قدموا من إيران املسؤولية عن 

معظمها.

عىل  املتنبي  شارع  يف  الكتب  بائعو  يزال  ال  ذلك  ومع 

ضفاف نهر دجلة يستقبلون زبائنهم القادمني لرشاء كتب 

ومناقشة الوضع السيايس كام هو معتاد.

الُكتاب  لكن  الثقافية  األحداث  بعض  بالفعل  وُألغيت 

واملوسيقيني والرسامني ما زالوا يتدفقون عىل املنطقة يوم 

الشاعر  متثال  ُقرب  ويجتمعون  أسبوع  كل  من  الجمعة 

املتنبي، الذي يحمل الشارع الثقايف اسمه.

بسبب  املتنبي  شارع  عىل  املرتددين  أعداد  خفت  وقد 

فريوس كورونا واالحتجاجات العنيفة املستمرة منذ شهور 

لُعشاق  البيت ليس خيارا  البقاء يف  لكن  الحكومة،  ضد 

الُكتب حتى لو تطلب األمر استخدام كاممة طبية.

أربعة  اشرتى  جامعي  أستاذ  وهو  البيضاين،  جواد  وقال 

كتب أكادميية، ”أجيء إىل هنا كل يوم جمعة منذ كنت 

طالبا يف الثامنينيات“.

أضاف ”هو املرض )فريوس كورونا( خطري وفتاك. ولكن 

ال يغني ذلك أو ال مينعنا من الجلوس يف شارع املتنبي، 

ألن هي هاي الفسحة الزمنية، الساعة أو الساعتني اليل 

نجلس بها هنا، نشوف أصدقاء نقدر نتحاور وياهم بلغة 

الثقافة“.

للحياة  مقياسا  املتنبي  شارع  يف  الُكتب  سوق  ويعترب 

الفكرية يف العراق. وُتجلب خالله الُكتب يف عربات تدفع 

باليد من مكتبات يف املباين القريبة لُتعرض عىل طاوالت 
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بالشارع.

ويتلخص وضع بغداد يف الساحة األدبية العربية يف مقولة 

”القاهرة تكتب، وبريوت تطبع، وبغداد تقرأ“.

عهد صدام  يف  محدودة  املتاحة  الُكتب  خيارات  وكانت 

الذي كان يحظر أي يشء حساسا. وعقب سقوطه انتعشت 

األدبيات السياسية والدينية يف البالد لكن األذواق تتغري 

حيث يفقد العراقيون الثقة يف نظام سيايس يراه كثريون 

فاسدا.

السياسية  ”الكتب  سارة  أبو  حمزة  الكتب  بائع  ويقول 

اإلقبال قليل عليها. سؤال: ما السبب؟. مو مثل قبل، قبل 

كان مثال ماكو )ال يوجد( هذا اإلعالم القوي مثال إنرتنت 

السيايس،  الكتاب  من  معلومة  فياخد  صناعية،  وأقامر 

هسا األخبار منترشة بسهولة، فتحصل معلومات سياسية، 

فام ياخدها من الكتاب“.

ويوضح أبو سارة أن الناس يشرتون اآلن مزيدا من الكتب 

التي يرون أنها تساعدهم ليكونوا إيجابيني أو الروايات.

بسبب  املبيعات  يف  الشديد  الضعف  من  الرغم  وعىل 

البيايت، النارشة الوحيدة يف  األزمة االقتصادية فإن سارة 

سوق الكتب ببغداد، ال تفكر يف إغالق مكتبتها.

وقالت سارة يف املكتبة التي تعرض فيها إصداراتها وأعامال 

مرتجمة إن األمور تسري بشكل مقبول.

حلمها  تحقق  متلكها  التي  النرش  دار  أن  سارة  وتوضح 

ألن ُأرستها مل تسمح لها بأن تدرس الصحافة يف الجامعة 

معتربة أنها مهنة محفوفة باملخاطر يف العراق املضطرب.

فإن  الهندسة  أنها حصلت عىل درجة جامعية يف  ورغم 

”ببساطة“  أنها  موضحة  نرش  دار  تأسيس  قررت  سارة 

تحب الكتب.

وقالت ”كل يوم جمعة كنت آيت إىل هنا لعرض الكتب يف 

كشك صغري. بعد ذلك أصبح حلمي أكرب، لذلك قررت أن 

أكون مستقلة يف عميل وأصبحت أول مالكة لدار نرش يف 

العراق تديرها امرأة“.

رويرتز

فيلي / ماجد محمد صالحان
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التعليم االلكتروني في زمن كورونا
أ.د. محمد الربيعي

املدارس  وبداخل  الصفوف  يف  التواجد 

ضياع  من  الرغم  وعىل  والجامعات، 

معظم السنة الحالية.

نبذة عن اإلجراءات املستعجلة يف العامل 

املنكوب

التعليمي  االضطراب  وحجم  رسعة  إن 

الذي  كورونا-  فريوس  انتشار  نتيجة 

طالب  مليون   290.5 عىل  اآلن  يؤثر 

مثيل  له  ليس  العامل-  أنحاء  جميع  يف 

فأن  لذا  الحديث.  التاريخ  يف  يذكر 

أيام  لعدة  والجامعات  املدارس  إغالق 

يكون  قد  أشهر  حتى  وأحياناً  وأسابيع 

األطفال  عىل  توصف  ال  تداعيات  له 

والشباب واملجتمعات ككل.

الكورونا  بفريوس  املنكوب  العامل  يف 

إبقاء  إىل  والحكومات  املدارس  تسعى 

وكمثال  املنزل.  يف  يتعلمون  األطفال 

صفحة  اإليطالية  الحكومة  أنشأت 

للمعلمني  الفرصة  إلتاحة  اإلنرتنت  عىل 

عرب  التداول  أدوات  إىل  للوصول 

الجاهزة.  الدروس  وخطط  الفيديو 

تبث  املنغولية  التلفزيون  محطات 

دروسا للطالب، وجعلت إيران محتوى 

كام  مجانياً.  األطفال  لجميع  اإلنرتنت 

يف  البدء  عن  اإلمارات  دولة  أعلنت 

التعليم  بوابة  خالل  بعد،  عن  التعليم 

الذيك، لجميع املراحل التعليمية، بشكل 

استثنايئ ملواجهة فريوس كورونا والحد 

من إنتشاره.

حتى أن الطالب اليوم يتعلمون الرتبية 

مدرسة  هناك  اإلنرتنت:  عرب  البدنية 

واحدة عىل األقل يف هونغ كونغ تطلب 

من الطالب- بارتداء الزي الريايض- 

اعتقد أن من يتحمل املسؤولية األساسية 

هم  حالياً  التعليم  يف  البدائل  النعدام 

حلول  دامئاً  هناك  القرار.  بيدهم  من 

القيادات  من  تتطلب  ولكنها  سياسية 

التعليمية والرتبوية التخيل عن مناصبها 

لفشلها وسوء إدارتها وعجزها يف القيام 

بوظائفها. ومن يفشل يف تنفيذ وظيفته 

يستطيع  ال  فهو  والرتبوية،  التعليمية 

توجب  لذا  بقائه  ظروف  انتاج  إعادة 

املتمثل  اإلداري  فالفساد  الرحيل،  عليه 

باملحاصصة والفساد املايل، وسوء اإلدارة 

مينعان أي منجز تربوي يقدم للطالب.

التهديد  سياسة  حصيلة  كان  لرمبا 

والرتهيب والرتغيب وتخوف الطلبة من 

فقدانهم لكامل السنة الدراسية الحالية 

الطلبة  الضطرار  الرئيسة  األسباب  هي 

ولكنهم  الدراسة،  مقاعد  اىل  للعودة 

أغلقت  أن  بعد  عنها  ابعدوا  ما  رسعان 

بسبب  أبوابها  والجامعات  املدارس 

التخوف من انتشار فريوس الكورونا.

كيف  وهو  آخر  مأزق  أمام  إننا  اآلن 

ميكن انقاذ ما تبقى من السنة الدراسية 

وماذا ميكن إجراؤه ليك يتواصل الطلبة 

مع مدرسيهم ويتلقوا ما ميكن من تلقي 

دون  ومن  دروس  ومن  معلومات  من 

 في زمن الكورونا: 
المطلوب هو تعليم اون 

الين وليس مجرد نقل 
معلومات اون الين.  أوال 

البد من تحديد المسؤولية 
في انعدام التعليم 

)المدرسي وااللكتروني 
والذاتي( في وقت األزمات 

وخصوصًا في وقتنا 
الراهن... 



املتابعة مع قيام املدرس بإظهار 

الحركات الرياضية عىل الشاشة، 

وتوفر كامريا االنرتنت لكل طالب دلياًل 

للتعلم. لكن املشاكل األساسية تكمن يف 

توقفها. بعض  االنرتنت ويف  بطء رسعة 

االنقطاعات ال مفر منها. تظهر املشاركات 

عىل وسائل التواصل االجتامعي الصينية 

املعلمني والطالب يتسلقون فوق أسطح 

املنازل أو يحومون خارج منازل الجريان 

تطلق  قوية.  إنرتنت  إشارة  عن  بحًثاً 

السحايب  الوطني  »الربنامج  اآلن  الصني 

سريفنت   7000 من  املدعوم  لإلنرتنت« 

يلبي  الذي  النظام  تعطل  عدم  لضامن 

احتياجات 50 مليون طالب يف املدارس 

الوقت،  نفس  يف  واملتوسطة  االبتدائية 

مبا  املوضوعات  عرشات  تغطية  ويتم 

توفر  مع  الوبايئ«،  »التعليم  ذلك  يف 

169 درساً يف األسبوع األول من بداية 

الربنامج الذي يبث من خالل الستاليت 

اىل املناطق النائية لضامن عدم انقطاع 

االرسال. 

املمكنة  الوحيدة  الطريقة  أن  يبدو 

والتي ميكن تجربتها يف العراق هي عرب 

خالل  من  االتصال  تكنولوجيا  توظيف 

هل  لكن  بعد.  عن  املحارضات  تقديم 

ميكن تحقيق هذا الهدف يف ظل:

الالزمة  الخربة  ضعف  أو  فقدان   1-

والتدريب الرضوري للقيام بهذه املهمة 

التكنولوجية الصعبة.

الطلبة  من  الكثري  امتالك  عدم   2-

واملدرسني لحسابات االمييل.

-3 ضعف االنرتنت أو انقطاعها يف كثري 

من املناطق.

اآلالف من الطلبة واستخدام البث عن 

طريق الستاليت.

-4 جعل االنرتنت مجانية للطلبة. 

التعليم  تقنية  استخدام  واألهم،   5-

عن  املقررات  الطالق  »موكس«  العايل 

عىل  االعتامد  او  محلية  منصة  طريق 

االتحاد  منصة  كمثل  عاملية  منصة 

األوريب ومنصة اململكة املتحدة:

https://openupresources.org

https://www.futurelearn.com

يتضمن  )أن  ميكن  الطريق  هذا  وعن 

محارضة  كل  عن  موجز  فيديو  املقرر 

محارضة  لكل  املقرر  املنهج  وملفات 

العميل  للجانب  خاصة  ومحارضات 

التطبيقية  املختربية  للتجارب  وروابط 

التي تدعم املحارضة واملناقشة واالجابة 

عىل أسئلة واستفسارات الطلبة وامتحان 

لكل  خاص  مستودع  خالل  من  الطلبة 

النتائج.  الطالب وإعالن  طالب وتقييم 

جامعة  االمارة،  أحمد  د.  املصدر 

الكوفة( .

للمعلومات  وحيد  كمصدر  املعلم 

واملعرفة؟

ام كام يبدو يراد منه االدعاء باستمرار 

الدراسة والتظاهر باستخدام تكنولوجيا 

التعليم االلكرتوين يف خالل االزمات؟

هو  يبدو  كام  الغرض  أن  يقلقني  ما 

اىل  »البوربوينت«  و  »امللزمة«  إيصال 

للتعلم  برنامج  تطبيق  وليس  الطالب 

عرب  للتعلم  منصة  واستخدام  السحايب 

دول  يف  اليوم  عليه  هو  كام  االنرتنت 

العامل التي أوقفت فيها الدراسة كالصني. 

إذا ما أردنا  لذا ما يتوجب عمله حالياً 

عن  التعليم  تكنولوجياً  استخدام  حقا 

بعد، هو:

استخدام  من  املدرسني  االف  متكني   1-

برنامج للتعليم السحايب وتقديم خدمة 

مبارشة للتدريس.

قناة  عىل  الدراسة  مواضيع  بث   2-

تلفزيونية متخصصة.

لألنرتنت  األسايس  النظام  دعم   3-

مئات  قبل  من  استخدامها  لتمكني 

وتدريب.  تعليم  من  الجامعة  به  تقوم 

إذا ما تم ذلك فهو مجرد نقل املحارضة 

النت  عىل  البوربوينت  رشائح  وعرض 

وهو  الطالب  قبل  من  تنزيلها  ليتم 

أصال  متوفر  يختلف عام هو  لن  بذلك 

للطلبة بصورة مطبوع »امللزمة«. عمليا 

سيمكن  لرمبا  الحالية  الظروف  ويف 

تدريس األجزاء النظرية إلكرتونياً بينام 

لن يتمكن من تدريس الجانب العميل 

تأجيله  من  البد  ولذلك  الطريقة  بهذه 

لحني العودة للدراسة بصورة نظامية.

البد من التأكيد ان املطلوب هو تعليم 

اون  معلومات  نقل  وليس  الين  اون 

الين. 

أو  لنجاح  الرئيس  املحك  سيكون  لذا 

التعليم  سيوفر  ماذا  هو  العملية  فشل 

االلكرتوين للطالب بأكرث مام هو متوفر 

لديه من تعليم ورقي. 

االلكرتوين  التعليم  لهم  سيوفر  هل 

وتفاعل  احتكاك  بعد  عن  والتعليم 

مبارش مع املدرس؟ 

هل سيساهم يف خلق بيئة تفاعلية من 

خالل التقنيات اإللكرتونية، ويوفر تنوع 

يف مصادر املعلومات والخربة؟ 

بني  التواصل  عملية  سيدعم  وهل 

الطالب واملدرسني؟ 

التقنية  املهارات  املدرسني  ميتلك  هل 

والتقنيات  الحديثة  األجهزة  الستخدام 

عملية  يف  تساعد  التي  اإللكرتونية، 

التعلم الجامعي والتعلم الذايت؟ 

هل ستساعد يف توسيع دائرة اتصاالت 

االتصاالت  شبكات  خالل  من  الطالب 

عىل  االعتامد  وعدم  واملحلية  العاملية 

-4 انقطاع الكهرباء بصورة متكررة.

الصفوف  التواجد يف  الدراسة تحتم   5-

وتعتمد يف جوهرها عىل التلقني املبارش 

بوجود مدرس يلقي وطالب متلقي. 

ادماج  فان  للجامعات  بالنسبة 

عىل  التعليم  نظام  يف  التكنولوجيا 

مستوى الكم والكيف هي رشط أساس 

من  املتسارع  التقني  التقدم  ملسايرة 

وشبابيك  االلكرتونية  البوابات  خالل 

املحارضات  وتسجيل  الذاتية  الخدمة 

التدريب  صيغ  وبعض  املبارش  عىل 

يعوض  ان  لكن  التفاعيل،  والتدريس 

الفعيل  واالحتكاك  املحارضات  حضور 

وبوجود  معهم  والتفاعل  باملدرسني 

العملية  الدروس  وبرضورة  املكتبة 

والفعاليات  املعملية  التجارب  واجراء 

األخرى، وتعويضها بشكل »ملزمة« عىل 

الجامعي  التعليم  مفهوم  سينفي  النت 

وينسف اسسه. 

انها ستكون عملية مبتورة  اتخوف من 

رغبتها  بني  ضائعة  إلدارة  بائس  وبديل 

اليائسة يف البقاء يف السلطة وبني توفري 

التعليم  الحقيقية يف  الطلبة  احتياجات 

والتعلم. 

ال  اهميته  رغم  بعد  عن  التعليم  ان 

بنيت  جامعة  يف  بدياًل  يكون  أن  ميكن 

االحتكاك  باألساس عىل  فيها  الدراسات 

بني الطلبة واالساتذة وعىل كون االستاذ 

فام  وتربوي.  ومدرب  ومعلم  مريب 

عن  التعليم  أساليب  من  حالياً  يطرح 

لذلك ال ميكن  بعد ال يستويف رشوطه. 

مجرد وضع التدرييس »ملحارضاته« عىل 

النت اعتباره تعليام عن بعد، وبديال ملا 

أخرياً..

متتلك  وجامعات  وزارة  عىل  عجبي 

أدوات تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

التدريسيني  أن  وتدعي  سنوات  منذ 

التعلم  إدارة  نظم  بالفعل  يستخدمون 

ونفاجأ  رووم  كالس  وغوغل  كاملودل 

قلة  أن  الكورونا  أزمة  ظل  ويف  اليوم 

قليلة بالحقيقة تعرف استعاملها ونادراً 

ما أحد يستخدمها فعاًل. 

سابق  تدريب  دون  ومن  اليوم 

من  يطلب  بها  سابقة  معرفة  أو 

هذه  استخدام  والطلبة  التدريسيني 

ولتفادي  واسع.  وبنطاق  التكنولوجيا 

بعض  تصدر  الجهل  نتيجة  الفشل 

مبسطة  توضيحية  بوسرتات  الجامعات 

أو  امييل  التكنولوجيا مجرد  وكأن هذه 

استخدامها  يف  البدء  ميكنك  واتساب 

مبا فيها إرسال مهام وواجبات الدراسة 

والتداول بني األستاذ والطلبة واملشاركة 

يف املنتديات الجامعية للنقاش، هذا يف 

وقت يجهل كثري من التدريسيني حتى 

االستخدام املنتظم لالمييل. ما هكذا يا 

معايل الوزير تورد اإلبل! 

من املسؤول عن هذا الضياع والخسارة 

الجامعات  تتكبدها  التي  الهائلة 

استخدام  يف  ترددها  بسبب  العراقية 

عن  حيناً  والناتجة  التكنولوجيا  هذه 

اىل  الحنني  يشدها  مقاومة  وجود 

غياب  عن  وحيناً  التقليدي،  املوروث 

هذا  يف  حقيقية  ومبادرات  مشاريع 

األموال  انعدام  اىل  ثالثاً  وحيناً  اإلطار، 

الالزمة والتخوف من املعرفة الجديدة.
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مبتورة  عملية  ستكون  انها  من  اتخوف 
رغبتها  بين  ضائعة  إلدارة  بائس  وبديل 
اليائسة في البقاء في السلطة وبين توفير 
التعليم  في  الحقيقية  الطلبة  احتياجات 

والتعلم. 
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يف  املفروض  التجوال  حظر  خلق 

كثري من بلدان العامل أمناطاً سلوكية 

جديدة،  مجتمعية  وقيم  واجتامعية 

الناس قبل  تختلف عن تلك التي خربها 

وتحوله  وانتشاره  كورونا  فريوس  ظهور 

إىل وباء عاملي، اخرتق الدول جميعها من 

أكرب مدينة وحتى أصغر قرية.

بّدل  مدى  أي  إىل  التساؤل  يبقى  لكن 

الفريوس طباع وعادات الناس يف العراق، 

الغنية  القبلية  القّيم  تسوده  بلد  وهو 

بالعالقات االجتامعية الوثيقة.

ذلك تساؤل مرشوع.. وقطعاً فإن العراق 

أن  بل  التساؤل،  ذلك  يشذ عن طرح  ال 

مرشوعاً  يكون  األمر  هذا  عن  التساؤل 

فيه أكرث من غريه بفعل املعاناة والحرمان 

التي خربها العراقيون يف مجمل حياتهم 

طيلة عقود.

ويتحدث الكاتب ديار كاظم لشفق نيوز 

عن عزلته املنزلية وكيفية متضية الوقت 

النوم صباحاً  من  استيقظ  »عندما  قائاًل، 

أعمل يف الحديقة املنزلية، ولدي بجانب 

التي  املحاصيل  لزراعة  مساحة  الحديقة 

تزرع يف البيت كالرشاد والكرفس والسلق 

الحجر  وقبل  والخيار  والشجر  والفجل 

اشرتيت املعدات املطلوبة لهذا الغرض«.

فيلام  أتابع  الظهر  »بعد  انه  ويضيف 

حديثا  وفيلام  التلفزيون  عرب  عربيا 

اجنبيا عرب النيت، ولحد اآلن قرات ثالث 

و  الراوي  لشهد  بغداد(  )ساعة  روايات 

رواية )ثالث خطوات نحو املشنقة( لجان 

يقال(  ما  تصدق  )ال  روايــة  و  دوســت 

آلمال البشريي«.

ويردف كاظم بالقول، إنه يقيض »باليوم 

االجتامعية  للوسائل  ساعة  نصف  كاماًل 

الحديقة،  يف  رياضة ميش  ساعة  ونصف 

وقمت بالغاء وجبة طعام أي انني افطر 

مع  الشاي  ارشب  و  صباحاً   11 بالساعة 

اغلبها  الرابعة مساًء والعشاء  الكعكة يف 

يف الساعة السابعة مساًء واهتم بالتواصل 

مع األهل«.

 ويوضح كاظم »اعتقد ان هذا الحجر له 

منافع أيضاً وباألخص يف تقوية العالقات 

اإلنسانية  كل  وانصح  أقول  االجتامعية، 

الناحية  من  املرتدي  بلدي  يف  وباألخص 

البيت  يف  تبقى  ان  صعب  نعم  الصحية 

محاربة  وحــل  حل  له  يشء  كل  لكن 

فايروس كورونا هو الحجر املنزيل ال تيأس 

فكر إيجابياً كن حذراً فهذا الفايروس ال 

يرحم«.

ترضراً  األكرث  الرجال هي  فئة  أن  ويبدو 

من العزلة املنزلية اإلجبارية، عىل اعتبار 

أن العراق بلد محافظ يتوىل فيه النساء 

تدبري شؤون املنزل بينام يعمل الرجال يف 

الخارج لتأمني قوت العائلة.

الواحد  عبد  الدكتور  األكادميي  ويؤكد 

دزيي مختص يف علم االجتامع، عىل آثار 

كبرية يخلفها الحجر اإلجباري عىل نفوس 

الناس.

»الحجر  إن  نيوز،  لشفق  دزيي  ويقول 

الصحي االجباري له تأثري كبري عىل نفسية 

املواطنني، فبعد أن عاشوا يف بيئة تعودوا 

خاللها الترصف بحرية ثم تقيد حركاتهم، 

نفيس  عليهم ضغط  سيكون  أكيد  فبكل 

كبري وسلبي عليه«.

اللجوء  للشخص  »األفضل  أن  ويضيف، 

ببعض  نفسه  يشغل  او  ــقــراءة  ال اىل 

االمور املنزلية او مشاهدة بعض االفالم 

ألن  بامللل،  يشعر  ال  حتى  الكوميدية 

العائلية  املشكالت  من  يزيد  هذا سوف 

أجل  من  الصحي  الحجر  جاء  وقت  يف 

املحافظة عىل حياته وحياة عائلته«.

العامل  حول  املجتمعات  أن  الواضح  من 

الهائلة  مل تكن مستعدة لهذه التغيريات 

األمر  وضحاياها،  ليلة  بني  حياتها  يف 

إىل  املجتمعات  تلك  جر  شأنه  من  الذي 

مشاكل وأزمات جانبية مل يكن بعضها يف 

الحسبان.

سكنة  من  وهو  أحمد،  عكيد  ويقول 

عائلية،  مشكالت  تحدث  »يوميا  أربيل، 

وأصبحنا نتعارك عىل أبسط االمور«.

ويضيف أحمد لشفق نيوز، »يف السابق 

او  الطعام  طهي  بطريقة  نهتم  نكن  مل 

وبدأنا  املنزل  يف  لكوننا  ولكن  الشاي، 

نتدخل يف بعض االمور فتخلق حساسية 

انتقدها يف  لدى زوجتي ونتعارك عندما 

أمور املنزل«. فيلي / علي حسني علي

كورونا يقّيد رجال العراق ويشرع الباب أمام 
مشاكل غري متوقعة



شخص آخر«.

من  إشعار  »أبلغني   :52 اليوم 

املستشفى بأنني كنت مصابا بفريوس 

أن  أنني يجب  أفرتض  التاجي.  كورونا 

أكون سعيدا ألنه ال ميكنني اإلصابة به 

مرة أخرى، أنا محصن اآلن«.

ذلك،  الربيطاين: »مع  الشاب  ويضيف 

وجه  قناع  ارتداء  عيل  يتعني  يزال  ال 

مثل أي شخص آخر إذا غادرت الشقة، 

السلطات  لالعتقال.  التعرض  خطر  أو 

احتواء  محاولة  يف  مستنفرة  الصينية 

الفريوس«.

عن  اآلن  سمع  كله  »العامل   :67 اليوم 

بعض  أخربت  لقد  كورونا.  فريوس 

فيسبوك  عرب  ذلك،  عن  األصدقاء 

اإلعالم  وسائل  إىل  وصلت  واألخبار 

بطريقة أو بأخرى«.

شاهدها  التي  التقارير  إن  ريد  يقول 

من  بدأ  التاجي  الفريوس  بأن  أفادت 

السوق  ذلك  أن  مؤكدا  السمك،  سوق 

الطعام  عىل  للحصول  رائع  مكان 

من  جزء  وهو  محدودة،  مبيزانية 

ووهان يستخدمه املواطنون الصينيون 

العاديون كل يوم، ويقوم هو بالتسوق 

هناك بانتظام.

وأضاف أنه بعد ذلك، انترشت تقارير 

اإلعالم  وسائل  يف  )خاصة  هستريية 

الغريبة  اللحوم  بأن  تفيد  األمريكية( 

مثل الخفافيش وحتى الكواال معروضة 

بأنه مل  السمك، منوها  للبيع يف سوق 

يرى ذلك من قبل.

لصحيفة  الرئييس  العنوان  يقول 

املعلم  »يدعي  بوست:  نيويورك 

كورونا  فريوس  حارب  أنه  الربيطاين 

بالويسيك الساخن والعسل«.

لو  »أمتنى  الربيطاين:  الشاب  ويضيف 

كان األمر بهذه السهولة«.

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.

يقول كونور ريد إنه لن ينىس أول يوم 

ظهرت فيه أعراض املرض، وهو االثنني 

25 نوفمرب، حيث أصيب بالزكام فكرث 

العطس لديه وأحس بيشء غامض يف 

عينيه، لكن ذلك مل مينعه من الذهاب 

بعد  تظهر  مل  أنه  خاصة  عمله،  إىل 

فريوس  وجود  عن  أخبار  أي  آنذاك 

حزنت كثريا«.

اليوم 12: »تعرضت لالنتكاسة، أنفايس 

الحامم  إىل  الذهاب  ومبجرد  متقطعة 

أصبح مرهقا وألهث، أنا أتعرق، أحرتق، 

أشعر بالدوار واالرتعاش. إنه كابوس«، 

إىل  الذهاب  قرر  ريد  حالة  تطور  مع 

لوجود  تشونغنان  جامعة  مستشفى 

فيها  األجانب  األطباء  من  العديد 

ليخربوه بأن لديه إلتهابا رئويا.

ووضع  املاء  بغيل  ريد  قام   :14 اليوم 

ثم  مبنشفة  رأسه  وتغطية  فيه  الدواء 

يرتاح  ساعة،  ملدة  البخار  استنشاق 

قليال ثم يكرر ذلك.

اليوم 18: »مل تعد أصوات رئتي تشبه 

حزمة األغصان املكسورة«.

الكفاية  فيه  مبا  جيد  »أنا   :19 اليوم 

بصحة  أنفي  الدواء،  ورشاء  للخروج 

شم  عىل  قادرا  تجعلني  لدرج  أفضل 

لدي  أن  أعتقد  الجريان،  طعام  رائحة 

حوايل  منذ  مرة  ألول  لألكل  شهية 

أسبوعني«.

إىل  أعود  أن  آمل  »كنت   :22 اليوم 

اليوم ولكن مل يحالفني الحظ.  العمل 

لكنني  الرئوي  االلتهاب  انتهى  لقد 

الخاصة  األنفية  الجيوب  كثريا.  أتأمل 

يف  تقرع  بطبول  وأشعر  تعذبني،  يب 

أذنيي«.

يوم 24: »أعتقد أنني أفضل«. من كان 

تكون  أن  ميكن  اإلنفلونزا  أن  يتوقع 

فظيعة بهذا الشكل؟

اليوم 36: »عىل ما يبدو بدأ املسؤولون 

حيال  بالقلق  يشعرون  الصينيون 

عىل  يسيطر  الذي  الجديد  الفريوس 

فرض  حول  شائعات  هناك  املدينة. 

حظر التجول أو قيود السفر. أنا أعرف 

تخزين  إىل  أحتاج  هذا..  يعني  ماذا 

أي  يفعلها  أن  قبل  األساسية  املواد 

كونور  الربيطاين،  املغرتب  عمل 

ووهان  مبدينة  مدرسة  يف  ريد، 

نوفمرب  يف  ليصبح  عام،  ملدة  الصينية 

بفريوس  يصاب  بريطاين  أول  املايض 

كورونا القاتل.

العمر  من  يبلغ  الذي  الشاب  ومتكن 

25 عاما، من التغلب عىل املرض بعد 

معاناة كبرية استمرت ألسابيع، بحسب 

قاتل، ويضيف: » لقد وصلت إىل هذا 

كلغة  اإلنجليزية  اللغة  لتدريس  البلد 

أجنبية، لكنني اآلن مدير يف مدرسة يف 

الصني  وسط  يف  مدينة  وهي  ووهان، 

السبعة  األشهر  طوال  عشت  حيث 

املاضية«.

يف  بالتهاب  ريد  أحس  الثاين  اليوم  يف 

الحلق، فتذكر ما اعتادت والدته القيام 

به عندما كان صغريا، فقام بخلط قدح 

من املاء الساخن والعسل ورشبه.

التدخني  عن  امتنع  الثالث  اليوم  يف 

عىل  يتغلب  حتى  الكحول  ورشب 

الربد بسهولة للتمكن من العمل، لكن 

لألغراض الطبية فقط، مزج البعض من 

رشاب »الويسيك« مع العسل.

الربيطاين  الشاب  نام  الرابع،  اليوم  يف 

أن  »يبدو  وقال:  الطفل،  مثل 

لجميع  عالج  الصيني  »الويسيك« 

األمراض املعروفة«، لذلك أضاف قدحا 

آخر يف مساء اليوم التايل.

بالفزع..  يحس  بدأ  السابع  اليوم  يف 

»إنها ليست مجرد نزلة برد، هناك أمل 

أشعر  تؤملني،  عظامي  مكان،  كل  يف 

بالدوار يف رأيس، عيني تحرتق، حلقي 

ال  يقتلني..  والسعال  يؤملاين،  وصدري 

الرسير.  من  النهوض  حتى  أستطيع 

منزيل  يف  وبقيت  الوسائد  احتضنت 

أسعل  أال  وأحاول  التلفزيون  أشاهد 

كثريا ألنه مؤمل«.

أصبحت  أيضا  قطته  أن  ريد  والحظ 

تعد  فلم  كاملعتاد،  وليست  غريبة 

عندما  تأكل  وال  معه  باللعب  ترغب 

يضع لها الطعام.

بتحسن،  شعرت  »فجأة   :11 اليوم  يف 

اإلنفلونزا  ذهبت  األقل.  عىل  جسديا 

لكن القطة الصغرية ماتت. ال أعرف ما 

لكنني  أيضا،  مبريض  مصابة  كانت  إذا 
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فيلي / ايمان حبيب

حارب الفيروس بالويسكي والعسل.. 
تفاصيل مرعبة ألوائل ضحايا كورونا



مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق  

SHAFAQ  FOUNDATION OF CULTURE , MEDIA
FOR FAILY KURD

شعوب العالم تناضل من 
اجل القضاء على هذا القاتل 

الصامت الذي اليفرق بين 
الغني والفقير وبين الحاكم 

والمحكوم ، بين الشرق 
والغرب .. جعل العائلة 

تختار بين الكبير والصغير 
من ينال العناية ومن ينتظر 

المصير ...
ال مفر سوى تكاتف الشعوب 

وتسخير كل الجهود في 
سبيل التوصل 

للعقار المنقذ ... 


