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بنـاء الـدولـة من بـشر وحـجـر. لـقد
طـال الـتـدمـير كـلّ مـفاصـل احلـياة
الــــعــــراقــــيــــة مـــــنــــذ الــــســــقــــوط
الـدراماتـيـكي بحـجة الـقضـاء على
نـظام دكـتـاتوري وتـخلـيص البالد
والــــعــــبــــاد من ســــوء حــــكم رأس
الــنـظــام الــبـائــد وأعــوانه الـتي ال
نــشكّ بــوجـود ثــغـرات كــبــيـرة في
ســــلـــــوكــــيــــاته وإدارتـه. لــــكنّ من
ـــــؤسف أن واقـع احلــــال بـــــعــــد ا
الــتـغــيــيـر قــد كـشف زيـف كل تـلك
الــتــبـــريــرات وبــشــهــادة الــغــازي
األمـريـكي وأتـبــاعه من اخلـانـعـ
ألجــنــداتـه ومــصــاحله الـــقــومــيــة
اخلاصة التي تناغمت مع مصالح
وأطــمـــاع مَن ســـال لـــعــابُـه حلــكم
الـسلـطـة ومـا فـيـهـا من مـالٍ وجاه
وامتـيازات وفـرهود وخـمط ونهب
عــلى حــســـاب الــشــعب الــصــاغــر
ـقــهـور ظـلـمًـا وتـعـسّـفًـا. اخلـانع ا
ــزريـــة الـــتي أمـــام هـــذه احلـــال ا
أفـــقــدت الـــبالد زهــو نـــســيـــجــهــا
االجــتــمــاعي وأوقــفت مــاكــنــتــهــا
الصـنـاعـيـة واإلنتـاجـيـة الـتي كان
األهلون في الداخل واألصدقاء في
اخلـارج يـتـغـنـون بـهـا ويـعـدّونـهـا
مـفـخــرة لـيس لـلــوطن فـحـسب بل
لـدول اجلوار ولـلـمنـطقـة بأسـرها
ال بـدّ من مـراجـعـة جادة لـلـقـوان
وتـكــثـيف اجلــهـود لـتــأخـذ األمـور
مسارها الصحيح ليس بالعاطفة
ـقـاطعـة غـير اجملـدية والـتـهور وا
ـثـابـرة وحتـسـ بل بـاحلـكـمـة وا
ـــنـــافـــســـة مع ـــنـــتـج لـــيـــقـــبل ا ا
سـتـورد. فـقد شـهـدت صـناعـتـنا ا
الــــوطـــنـــيـــة في أزمـــنـــة االزدهـــار
والـــتـــنـــمــــيـــة في ســـالف احلـــقب
وبــفــضل روادهــا من اجملــتــهــدين
وأصـحـاب اخلـبرة مـا عـجـزت عنه
ـــنـــطـــقــة ودول اجلـــوار في دول ا
بـعض مـفرداتـهـا سـواء في اجملال
ـدني االستهالكي أو التـصنـيعي ا
الـعـسكـري. وهـذا لم يكن لـيـحصل
من دون وجــــود قـــــاعــــدة قـــــويــــة
رصــيــنــة وصــحــيــحــة في مــجــال
رتكزة على الصناعة والتـصنيع ا
هارات التي العلـوم والتقنـيات وا
نـتج الـعراقي تشـهـد للـمـصنّـع وا

على السواء.
WO Uý ‰uKŠ

 من الــبــديــهي إذا تــوفـرت اإلرادة
الصادقة للنخب من رجال األعمال
ـعـانـاتـهم بـإيـجـاد حـلـول شـافـيـة 
وتغـييبـهم قسرًا في مـسألة تـقرير
مـــصــيــر الـــعــجــلـــة الــصــنـــاعــيــة
واإلنتاجية فال بدّ لهم من ترص
خـطـوات فـاعـلة ونـاضـجـة في هذا
االجتـــــاه من أجـل الــــوصــــول إلى
بــدايـة الــطـمــوح واالنـطالق نــحـو
نــافــذة أوسع الســتــعــادة الــطــاقـة
العراقية في إعادة عجلة التصنيع
ـعهـود. ومثل واإلنـتـاج بزخـمهـا ا
هـذه اخلطـوة تتـطلب مـنذ اآلن زجّ
طـاقــات رجـال اإلعـمــال في صـراع
ـانـيـة ومـجالس االنـتـخابـات الـبـر
ـــقــبـــلــة وحتـــفــيــز احملــافـــظــات ا
الـنقـابات وأيـة مؤسـسات لـها باع
في الــتـأثــيـر عــلى الـقــرارات الـتي
تعـيق تطور القـطاع التـصنيعي

واإلنتاجي في البالد.
 فـمن شـأن هذه اخلـطـوة أن تـنتج
نـخـبـة قـيـاديـة تـسـتـطـيع الـتـأثـيـر
ــتـخـذة في عـلى شــكل الـقـرارات ا
تـقــريـر مــصـيــر مـصــالح الـقــطـاع

المـة ليس من الـقطـاع اخلاص وا
فــحـسب بل من كـل مـواطن عـراقي
حـــــريص عـــــلـى ســـــمـــــعـــــة بالده
ورفعـتهـا وتقدمـها ال بـدّ من وقفة
حازمة وصادقة إلعادة احلياة إلى
هـــــذا الــــقــــطـــــاع وأخــــذ دوره في
العملـية الصناعـية واإلنتاجية. إذ
ال يــنـبــغي االنــتــظــار مــتى تــأتـيه
الفرصة واستـمرار التحكم بقراره
أو بــاألحــرى بــالـســمــاح له بــأخـذ
دوره الــــريـــادي فـي الــــعـــمــــلــــيـــة
اإلنـــتــاجـــيــة الـــوطــنـــيــة وإســدال
الـستار عـلى تغـييبه قـسرًا وظـلمًا
من قـــبل الــدخالء واألغـــراب عــلى
البالد وعلى سياساته االقتصادية

والصناعية واإلنتاجية.
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 هـذا هـو السـؤال الذي يـنـبغي أن
يجـمع عـلـيه عـمـومُ رجـال األعـمال
ـعــامل ــشـاريـع وا من أصــحــاب ا
اكنة توقفة في ا صانع شبه ا وا
الـصنـاعيـة واإلنتـاجيـة منـذ حقـبة
احلــــصــــار الــــغــــاشم وعــــلى زمن
االحـــــتالل في  2003 ولـــــغـــــايــــة
الـساعـة لطرحـه على أنـفسهم أوالً
ــعــنــيــ في احلــكــومـات وعــلى ا
ـتـعـاقـبـة وبـالذات في الـعـراقيـة ا
حــكـــومــة رئــيس الــوزراء احلــالي
ــــــهـــــدي لـــــكـــــونـه رجالً عـــــبـــــد ا
اقــتـصــاديًــا. فـمــمّــا ال شكّ فـيه أنَّ
مــعـظـم الـنـخـب الـصــنـاعـيــة الـتي
خـبـرت دوران احلـركــة اإلنـتـاجـيـة
وأهميتها في إدارة اقتصاد البالد
ــاكـــنــة مـــا تــزال حتـــلم بــعـــودة ا
الصـناعية واإلنـتاجيـة إلى عهدها
الـســابق مــســتـفــيــدة من خــبـرات
ـتــراكــمـة وإبــداعــات الـســنــوات ا
ــــنــــتج الــــتي شــــهــــدت جلــــودة ا
الـــوطــني واحملــلّـي عــلى الــســواء
حــيث كــان الــتــنــافس عــلـى أشـدّه
لـتــقـد األفــضل والـذي كــان يـعـدّ
مفـخرة لـلـسوق الـعراقـيـة احمللـية
بل ويـتـفـوق عـلى مـثيـلـه األجنـبي
في االستـهالك والتصـدير. قبل كلّ
شيء وقـبـل الـتـعــريج عـلـى هـويـة
وقف الـصعب القـطاع اخلـاص وا
الذي يقع فيه منـذ أكثر من خمسة
عشـر عـامًـا وعـقب سـنـوات مـريرة
من احلصـار امتدت سـحابة حـقبة
ـاضي الـتــسـعــيـنـات من الــقـرن ا
يـــقـــتـــضي مـن أصـــحـــاب الـــشــأن
احلـقيـقـيـ أن يـرفـعـوا أصـواتهم
عـالــيًـا من دون مــجـامــلـة ألحـد أو
جلــهـة نــافــذة في دهـالــيـز الــدولـة
الــــتـي غــــزتــــهـــــا رؤوس مــــاكــــرة
ومتـمـرّسـة بـالكـذب والـنـفـاق ح
التـطرّق إلى شـأن القـطاع اخلاص
وهـمـومه وتـطـلعـاته. فـاحلـقوق لم
تتـحصل يـومًا عـلى طبق من ذهب
ولم تُــمــنح مــجـانًــا ومن دون شقّ
ــضـــنـــيــة األنـــفس وبـــاجلـــهـــود ا
ــثــابـرة لــلـوصــول إلى الــهـدف وا
الــشـريف وهــو إعــادة مــا دُمّـر في

مـــنــــذ أن دخل الــــعـــراق فـي نـــفق
ـــهــــلــــكــــة في بــــدايـــة احلــــروب ا
الـثـمـانـيـنات حـصـرًا وصـوالً إلى
احـتالله الـغـاشم في  ?2003وهو
يــتـــراجع فـي ســلـــســـلـــة مــراتـــبه
ا في ذلك ـيـة في كلّ شيء  الـعا
خسارتُه لهـويته العربيـة وتبعيته
لــلــجـارة إيــران مــا أفـقــده بــريـقه
احلــــــضـــــــاري واالجــــــتــــــمـــــــاعي
واألخالقي واخلــــدمي إلـى جـــانب
تخـلّـفه التـربـوي والـعلـمي الـلذين
يُـــعــدّان عــمــاد الــبـــنــاء الــبــشــري
والوطـني ألية دولة أو أمـة سوية.
وقد استـكمل هذا الـتراجع بوضع
ـتعمدة في تـواصلة وا العـقبات ا
أكـثـرهـا أمـام الـصـنـاعـة الـوطـنـيـة
واحملـــلــيـــة بـــقــطـــاعــيـــهــا الـــعــام
واخلـاص. فــفي الـوقت الــذي تُـرك
ـصالح فـيه الـقـطاع الـعـام أسيـرًا 
الـصـراع الــسـيــاسي احملـاصـصي
من دون أن تـمـتــد إلـيه يـدُ اإلدامـة
والــــتــــأهــــيل ألســــبــــاب لـم تــــعـــد
مــــجــــهـــولــــة فـــقــــد جــــرى خـــنق
طموحات أرباب العمل في القطاع
اخلــاص إلى جــهــة مــحــاصـرتــهم
ومـحـاربــتـهم بــحـجــة اسـتــسـهـال
االســتـهالك لــلـبـضــاعـة األجـنــبـيـة
ـــقـــولـــة "مـــغـــنّي احلي ال عـــمالً 
يُـطـرب". فـكلّ مـا يـأتي مـن اخلارج
حـسن وال أفــضل مـنه مــقـارنـة مع
احملــــلّي الـــصــــنع بـــحــــسب قـــادة
النـظام اجلـديد للـتجـارة مع بلدان
اخلارج. وهكذا تراجعت الصناعة
ـنـتج الـوطـني الـعـراقـيــة واهـتـزّ ا
واحملـلي بـعـد أن أصـبح ال يـنافس
األجـــنــبي بــســبب غــزارة األخــيــر
ورخصه حتى لو كان خارج نطاق
اجلودة والـصالحيـة. غداة تـوقيع
االتـفاقـيـة الـتجـاريـة والـضرائـبـية
بـ العـراق واألردن قـامت الدنـيا
ولم تقـعد من جـانب نفر رأى فـيها
انتـقاصًا وإسـاءة للمنـتج الوطني
واحمللّي. وعلى الرغم من الثغرات
الــــعــــديـــدة الــــتي وردت فـي هـــذه
االتـفــاقــيــة بـخــصــوص مــوضـوع
ـنـتج ـطـلـوبـة جتاه ا احلـمـائـيـة ا
احملـلّي إالّ أنّ الـبـعض اآلخـر رأى
فـيــهــا مـعــادلـة مــطــلـوبــة في هـذا
الـظرف احلالي نـتيـجة اإلخـفاقات
في حتـقـيق مـنـتج مـحـلّي ووطـنيّ
ـنـافسـة. وكان يـتـمتع بـاجلودة وا
يـنبـغي عـدم التـغافل أيـضًا بـكون
الــعــديــد من مــفــردات الــبــضــاعــة
القادمة من اجلارة األردن يحققها
أربـاب عـمل عـراقــيـون اضـطـرّتـهم
ظـــروف الـــتـــغـــيــيـــر والـــتـــهـــديــد
واحملــاربـــة عــلى الــرزق واحلــيــاة
إلقــامــة أنــشــطــتــهم الــصــنــاعــيــة
واإلنـتــاجـيــة في هـذا الــبـلـد اآلمن
الـــذي اســـتــــغلّ هـــذه الــــطـــاقـــات
اء سـكـانه والقـادم لـتـنمـيـته و
إلــيه جلـوءً واســتــثـمــارًا.  في ظلّ
ـــقــبـــولــة هــذه الـــفـــوضى غــيـــر ا

اخلــاص وفي نـــوع الـــتــوجـــهــات
إلدارة الـسـيـاسـة االقـتـصـاديـة في
البلد على أفضل وجه. هذا إضافة
إلى الـــفــعـــالــيـــات االقـــتــصـــاديــة
رئي ـتـنوعـة في مـجـال االعالم ا ا
سمـوع وفي الوسائل قـروء وا وا
اخملــتـلــفــة مـن أشـكــال الــتــواصل
االجتـمـاعي عـبـر فـضح مـا يـجري
من تدمـير مـنـظَّم للـبنـيـة التـحتـية
لـلـقــطـاع اخلــاص عـبــر تـهـمــيـشه
ــــــعــــــامل ومــــــواصــــــلــــــة إغالق ا
ــصــانع الــتي كــلــفــتــهم أمـواالً وا
طـائــلــة بــسـبـب اسـتــمــرار إغـراق
ـكن الــبالد بــســلع اسـتــهالكــيــة 
لـلـقــطـاع اخلــاص إنـتــاج الـكــثـيـر
منـهـا أو هـو يـنتـجـهـا فـعالً ولكن
مـن دون أن حتـــظى بـــحــــمـــائـــيـــة
وطنية من لدن اجلـهات احلكومية
ـكن جتـاهل أشـكال ـعـنـيـة. وال  ا
ـتــمـثــلـة االحــتـجــاجـات األخــرى ا
بالـتـظاهـر في مـواجـهة مـا يـصدر
ـنتج من اجلـانب احلـكومي ضـدّ ا
احملـلّي سـواء عــبـر إثـارة الـشـارع
ــطـالــبـة أو أصــحـاب الــشـأن في ا
بـحقـهم الـوطني في تـعزيـز قدرات
مصـانـعـهم ومنـتـجـاتهم الـزراعـية
ــواسم الـــكــثـــيــرة. وال بــأس فـي ا
بـاعتـصـامـات نـخبـويـة تـقـود مثل
هـذه الـتـظــاهـرات واالحـتـجـاجـات
ـا كـفـلـهـا الـدسـتور الـسـلـمـيـة طا
وضـمن الـقـانـون. هـذا إذا أضـفـنـا
ــوجَّه ألصـحـاب بـعض االنـتـقـاد ا
شــــركـــات الــــقـــطــــاع اخلـــاص في
الــكــشف عن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيـة
عـامـلـهم ألسبـاب تـبـقى مجـهـولة
ــا ال يــســاعـد وغــيــر مــقـبــولــة و
اجلـهـة الـداعـمة لـإلنـتاج الـوطـني
ــتـمــثــلـة بــاحتــاد الـصــنــاعـات وا
الـعـراقي احلـريص بـالـدفـاع عـنهم
من أجل حـمـاية إنـتـاجهـم بالـطرق
األصــــــولــــــيـــــة ووفـق الـــــلــــــوائح
والـتـعلـيـمـات حتى لـو تـطلّب ذلك
التدخل لدى احملاكم اخملتصة. في
اعــتـــقــادي أنّ لـــقــاء دولـــة رئــيس
الـــــوزراء مع نــــخـــــبــــة من رجــــال
األعـمـال مـن الـقـطـاع اخلـاص يوم
كن األربعاء  13شبـاط احلـالي 
عـــدُّه نـــقـــطـــة االنـــطالق لـــبـــدايـــة
التـحدّي لـلعقـبات التي تـقف عثرة
ــاكـنـة أمـام إعــادة دوران عـجــلـة ا
اإلنتاجـية للقـطاع اخلاص وتطوّر
مـفاصله االسـتثـمارية والـتعـاقدية
وعـودة احلـيـاة حلــضـوره الـفـاعل
في مـــشــاريع بـــنــاء الــدولـــة عــبــر
تـــوســـيع نـــشــــاطه االقـــتـــصـــادي
ـتـنوع وإسـهامه بـرفـد االقتـصاد ا
ا يـتيـسـر له من قدرات الـوطنـي 

وطاقات وخبرات.
 نـأمل أن تشـهد األسـابيع الـقادمة
وضع الـتـوصـيـات واالسـتـشـارات
ـسـتـفـيـضـة موضع ـنـاقشـات ا وا
الــتـنــفـيـذ وعــدم إضـاعـة الــفـرصـة
ــتــاحــة مع احلــكــومــة اجلــديـدة ا
الـتي يـبـدو أنـهـا عازمـة عـلى فـتح
احلـوار مع أرباب الـعمل وتـوأمته
مع الــقــطــاع احلــكــومي كي يــأتي
بـــثـــمــــر أكـــثـــر مـن أجل إنـــعـــاش
اقــتــصـاد الــسـوق الــعــراقي ورفـد
الـبالد بـعـطـاء إنـتـاجيّ وصـنـاعي
وطـنيـ ما سيـساهم فـي احلفاظ
على جزء من العملة الصعبة التي
اليـ تـخـرج مـن الـبالد يـومــيًـا 
الدوالرات سواءً بفواتير صحيحة

أو مزوّرة غير مسيطَر عليها.
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غرب ا

تـــصـــوره اجلـــذري الـى مـــفـــهــوم
"الـذاكــرات"  حــيث جتـووز مــفـاد
الـــذاكـــرة الـــواحـــدة الـى تـــواجــد
انواع من الـذاكرة لـكن كيف ذلك?
خـصــوصــا و ان الـذاكــرة من اهم
السـمات الـتي حتدد شخـصية كل
انـــســـان فـــهـي وال شك اكـــثـــر من
كـــونـــهــــا مـــجـــرد ســـجل حلـــيـــاة
االنـــســــان?. لـــقــــد بـــات عــــلـــمـــاء
االعــصـــاب يــفــرقـــون الــيــوم بــ
الــذاكـرة الــبــصـريــة الــتي تــخـزن
ـــنـــظــورة بـــالـــعــ و ـــلـــفــات ا ا
يـــحــددون مــكــان تــخـــزيــنــهــا في
الــقـشـرة الـبـصــريـة كـمـا اضـحت
ــعـلــومــات اخلــاصــة بـالــروائح ا
مـجمـعة في الـقشـرة الشـميـة فوق
األنف أمــا مـــلـــفــات الـــعــنـــاصــر
احلــركـــيــة فــيــتم حــفــظــهــا داخل
الـقــشـرة احلـركــيـة اضف الى كل
ذلك مـلـفـات العـنـاصـر الـشـعـورية
الـتي وجـد الـعلـمـاء انـهـا يـحـتفظ
خ العـميقـة كحبة بهـا في اماكن ا
الـــلـــوز كــــمـــا حـــددهـــا الـــبـــاحث
االمـريـكي مـاث والـكـر من جـامـعة
باركـلي بـكـاليـفـورنيـا في بـرنامج
"هـاكــر الـذاكــرة" عـلى قــنـاة نــوفـا
االمريـكية الوثـائقية وووثـائقيات
عرفة كيفية نت فليكس االصلية. 
وصـول علـماء االعـصاب لـلتـفريق
الـعلـمـاء ب انـواع الذاكـرة ال بد
من الـــــتــــذكـــــيـــــر اوال الى ان مــــا
وصلوا اليه من نتائج مذهلة حلد
اآلن ال يــشــكـل في نــظــرهم ســوى
الـذي يـظهـر من قمـة جـبل اجللـيد
في حـ مـا خـفي مـنه كـان اعظم
يــــؤكــــد عـــــالم االعــــصــــاب رودي
روديـغـر بـجـامـعة واشـنـطن هـاته
احلقـيقـة بقوله ان مـا يقوم به من
ــثل شـيــئـا ابـحــاث و زمالؤه ال 

األحـيان كـغالف او ظـرف يحـتوى
جــمــيع صـفــحــات الـذاكــرة صـار
الــــــعــــــلم احلــــــديث مـع تــــــطـــــور
الـــتــكـــنـــولــوجـــيــا أكـــثـــر فــهـــمــا
لبيولوجيا الذاكرة و من ثم تغير

بـخالف االعــتـقــاد الـســائـد فــيـمـا
مــــضى من الـــزمـن لـــدى عـــلـــمـــاء
االعـصـاب بـأن الـذكـريـات مـخـزنة
فـي مـــكـــان مـــحـــدد من الـــذاكـــرة
والذي كانوا يتصورونه في غالب

ـا ـعــلــومـات اكــثــر  هـائال مـن ا
نـخـزنه نـحـن ان ان قـدرتـنـا عـلى
التخزيت تتـساوى لدينا و اياهم
و يبـقى النقص الـذي لدينـا سببه
هو عدم قدرتنا على استخراجها?
في مقابل متالزمة فرط االستذكار
حققت الباحثة بريندا ميلنر ثورة
في عــلم االعــصـاب بــاكــتـشــافــهـا
ـــفــرط" حــ ل"فــقـــدان الــذاكــرة ا
مـــتـــابـــعـــة مـــريـــضـــهـــا  هـــنـــري
مولـيـسون الـذي يـعتـبـر تاريـخـيا
اول مـريض في ابــحـاث الــذاكـرة
حيث كان يـعاني من حاالت صرع
مـتـتـالـيـة جـعـل الـعـلـمـاء يـقـررون
اجراء عملية عليه لنزع قرن آمون
ـا سبب له حـالة فـقدان خ  من ا
ـــفــــرط لـــكـن فـــقـــدان الــــذاكـــرة ا
ذكـرياته الـدائمـة اجلديـدة و الذي
جـعــله غــيــر قــادر عــلى خــلق ايـة
ذكـريــات جـديــدة كل هــذا لم يـثن
ة االعـصاب بريندا مـيلنر على عا
البـحـث في قـدرته عـلى االحـتـفاظ

بانواع اخرى من الذاكرة.
WO dŠ s¹—ULð

ة االعـصـاب ميـلـنر  اخضـعت عـا
مريضها ذاك لـعدة تمارين حركية
اكـتشفت بـعدها انـه بفعل الـتمرن
ـتكـرر استـرجع قدراته احلـركية ا
ــا ولــد لـــديــهــا الــقـــنــاعــة بــان
الذاكـرة لـيـست مفـهـومـا واحدا و
ـا هـنــاك انـواع من الـذاكـرة و ا
هو الشيء عينه الذي يؤكده عالم
االعـصـاب دان شـاكتـر من جـامـعة
هـافــارد فـيـقــرر ان الـذاكـرة شيء
واحد اصبح امرا متجاوزا حيث
بـات الـعـلـمـاء يـفـرقـون بـ انواع
مخـتلـفة من الـذاكـرة متـفرقـة على
خ. هـنا اتى امـاكن مـخـتلـفـة من ا
دور احلـائز عـلى جائـزة نوبل في

عــلم االعــصــاب لــيــطــور ابــحــاث
بريندا مـيلنر حول مـسؤولية قرن
آمــون عن الــقـــدرة عــلى الــتــذكــر
انطالقا من مخلوق جد بسيط في
تكـوين جـهـازه العـصـبي فـكان ان
جعل موضـوع ابحاثه هـو "أبليزا
كـالــيـفــورنـيـكــا" او بـزاق الــبـحـر
فأخضـعه لعدة جتارب بـيولوجية
لفـهم بـيولـوجـيا الـذاكـرة و لسـبر
اغوار اسباب قدرتـنا على التذكر.
تعـلن الـبـاحثـة في عـلم االعـصاب
في جـامـعة كـاليـفورنـيا ان مـا قام
به كـاندل كان رائـعا حـيث اخضع
ظــاهـرة عـلـوم الـذاكــرة لـلـتـجـارب
فــحـولــهـا الى ســؤال بـيــولـوجي
اسـتـخـرج فــريق كـانـدل نـورونـ

عصبيـ من "أبليزا كالـيفورنيكا"
او مـا يسمـى "بزاق الـبحر" االول
حـسـي من اســفــنـجــتـه و الـثــاني
حـركي من ذيــله و هـمــا مـتـصالن
بـبــوصـلــة نـورونـيــة عـصــبـيـة و
بـتـحـفـيـز الــنـورونـات الـعـصـبـيـة
تعلقة بـذاكرة بزاق البحر حدث ا
شيء سحـري كان اكتـشافا مذهال
و شبكة في علوم الذاكرة و هو 
نـورونيـة عصـبيـة  جديـدة لم تكن
ا جعل العلماء يدركون من قبل 
الول مـرة بـان فـعل الـتـذكـر طـويل
االمـد يـحـدث في احلـقـيـقـة تـغـيرا
خ حـيث تـتشـكل تـشـريـحيـا فـي ا
وصالت جـديــدة بـ الــنـورونـات
الـعـصـبــيـة و هـو مـا خـلف ذهـوال
ا رأوه الول كبـيـرا لـدى العـلـمـاء 
وهـلة. لتـفعيـل هذا االكتـشاف قام
عـــالم االعـــصــاب من اصـل عــربي
كــر نــادر بــجـــامــعــة مـــاكــجــيل
الــكــنــديـة بــالــتـســاؤل وبــالــتـالي
تــطــويــر ابــحـاث اســتــاذه ايــريك
كـيــنــدل مـاذا يــحــدث لــلـوصالت

غــيــر انــهم يــتــلــمــســون اجلــانب
احمليط باللغز الكبير الذي تشكله
الـذاكـرة بالـنسـبـة لهم أمـا دانيال
ـاونت شـيــلــر من كــلــيــة الـطـب 
سـايــنـاي فـتـقـرر ان الـلـغـز االكـبـر
الــذي تـمــثـلـه الـذاكــرة بـالــنـســبـة
للـعلماء يـشبه التسـاؤالت الكبرى
لــديــهم كــســؤال مــاهــيــة الــكــون.
تــأتـي ابــحــاث جـــيم مــاكـــغــو من
جـــامــعـــة واشــنـــطن في الـــدرجــة
االولى حيث كان اول من اكتشف
الذاكرة الذاتيـة بالغة القوة او ما
يــسـمــيه الــعــلـمــاء مــتالزمــة قـوة
االســتـــذكــار و هي قـــدرة غــريــبــة
مـلـفـتة لـلـنـظـر لـدى بـعض االفراد
في تذكـر سـائر تـفـاصيل حـيـاتهم
شــــديــــدة الـــدقــــة في تــــفــــاصـــيل
تـوقـيـتـهـا و احـداثـهـا كـما حـصل
لــــدى احلـــاالت الــــتي تــــابـــعــــهـــا
ـمـثلـة االمريـكيـة مـاريلـو هيـنر كا
الــتي اشــتـهــرت في مــســلـســلــهـا
الـنـاجح "الـتـاكسـي" و الـتي تـذكر
انهـا منذ كـانت طفلـة كانت تعرف
ان قدرتـها في التـذكر كانت مـلفتة
لالنـــظـــار حـــتـى ان الـــبـــعض من
ـلـكـة مـعـارفـهـا كـان يــلـقـبـونـهـا 
الذاكرة او سيـدة الذاكرة و يؤكد
عالم الذاكرة هذا ان هؤالء االفراد
ال يـــخـــتــــلـــفـــون عن غــــيـــرهم في
مــعـدالت الــذكــاء فــلــديـهـم قـدرات
عادية في نواح اخـرى من التعلم
و لــــلـــبـــحث فـي االســـبـــاب الـــتى
تـعـطـيـنـا هـذا االفـراط في الـتـذكـر
ـسـح دمـاغي قــام جــيم مـاكــغــو 
لــــدى مــــجــــمـــوعــــة مـن احلـــاالت
اكتشف من خالله نشاطا قويا في
احلزمـة الـشـطيـة من الـدمـاغ ولد
تـسـاؤالت اخرى لـدى العـلـماء من
قبـيل هل يخزن هـؤالء االفراد كما

الـنـورونـيـة العـصـبـيـة حـ نـقوم
بعملية التذكر.

nK  d cð

و هل عـــمـــلـــيــــة تـــذكـــر مـــلف من
الذاكـرة هو مجرد اسـتخراجه من
اجل االســـتـــعـــمــال احلـــيـــاتي ثم
اعــادة تــخـزيــنه في الــذاكـرة كــمـا
هـو? ام ان االمـر يــتـعـدى ذلك الى
امـــكــانـــيـــة تــعـــديـــله قـــبل اعــادة
تــخـــزيــنـه? و بــاخـــضــاع فـــئــران
التـجارب الى تـخزين ذاكرة نـغمة
معـيـنة و ربـطـها دمـاغيـا بـصعـقة
مــحـددة جــعل الـفــئـران يــخـزنـون
ذاكـــرة اخلــوف كـــلــمـــا انــطـــلــقت
الـنــغـمــة بـعــد ذلك قــام بـتــجـربـة
ــاثـــلــة هــو تــشــغــيـل الــنــغــمــة
لــيـتــجـمــد الــفـأر في مــكــانه حـ
رتبـطة بالـنغمة يـتذكر الـصعقـة ا
لـيعطـيه محـلول األنيـوسيـمايسن
و هـــــو دواء مــــعــــروف  فـي عــــلم
االعـــصــاب بـــقــدرتـه عــلى اعـــاقــة
الـــبـــروتـــيـــنـــات الالزمـــة لـــبـــنــاء
الــوصالت الــعــصــبــيــة لــتـخــزين
الـذكـريـات. انــطـلق كـر نـادر من
ان الـذكـريـات ان كـانت تـشـابه في
ـكتبة استـدعائهـا جلب كتب من ا
ثم ردها الى مـكانهـا السابق فان
جتــربــته تــلك لن تــكــون لــهــا ايـة
فائدة و ان الـدواء لن يكون له اي
تــأثـيـر عــلى ذاكـرة الـفــئـران لـكن
الـتـجــربـة اثـبـتت الـعـكس تـمـامـا
ـعـنى انه بعـد أخـذها لـلدواء لم
تـعد تـربط ب النـغمـة و الصـعقة
فــلم تــتــجــمـــد في امــكــنــتــهــا في

مستقبل االيام. 
ـلـفـتـة لـلـنـظـر - هـاته الـتـجـربـة ا
والــــتي غـــيــــرت نـــظـــرة عــــلـــمـــاء
االعصاب لكيـفية عمل الذاكرة من
مـجـرد مـلفـات مـكـتـبيـة تـعـاد بـعد

خ الى استـعـمـالهـا الى مـكـتـبة ا
كـونـهـا تـسـتـدعى مـلـفـات الـذاكرة
وال تـــخـــزنـــهـــا اال بـــعـــد اعـــطـــاء
امكـانـية الـتـعديل او الـتـغيـير في
لف - جعلت البـاحثة الهولندية ا
في علم االعصاب  ميرل كينث من
جـامــعـة امــسـتـردام تُــفَـعـل نـظـرة
كـــــــر نـــــــادر فـي عـالج بـــــــعض
ــــرضى الــــذين لــــديــــهـم خـــوف ا
رهـابي من الـعـنـاكب فـتـخـضـعـهم
ـثولـهم امام السـترجـاع خـوفهم 
عـنــكـبـوت ضــخم فــيـقـتــربـون من
مكانه تدريجيا الى ان يستطيعوا
ـــسه ثـم تــعـــطـي لــهـم احملـــلــول
الــدوائـي الـــذي يـــعــيـق وظـــيـــفــة
البروتينات التي تفعل الصلة ب
الـنـورونـات الـعـصـبـيـة فـيـنـمـحي
بـعــد ذلـك خـوفــهـم و ردة فـعــلــهم
حــ يــرون الــعـــنــاكب وتــأكــدت
فـعـالـيـة جتـاربـهـا العـادة تـرسـيخ
الـذكريات بـعد تعـديلهـا في جميع
احلـاالت الــتي عـاجلـتــهـا. خـتـامـا
يــبـقى الــتـســاؤل كـبــيـرا في مـدى
تأثير ابحاث الـذاكرة على حياتنا
بتـطـوير قـدرتـنـا على الـتـحكم في
ذكرياتنا و تعديلها قبل تخزينها
و هل ســـنـــســتـــطـــيع اســـتـــدعــاء
ذكريـاتنـا اجلمـيلـة كلـها و تـعديل
او مـحو ذكريـاتنا الـسلبـية? ام قد
يـــتالعـب االطـــبـــاء بـــذكـــريـــاتـــنــا
فيـستغـلون اصحـابها لـصاحلهم
ان ايجابا او سـلبا? و الى اي حد
ســيــؤثـــر ذلك عــلـى ســلــوكـــاتــنــا
ـــــســــتـــــقـــــبــــلـــــيــــة? كـل ذلك مع ا
استحضار قدرة الدماغ على خلق
وصالت عــصــبـيــة جــديــدة  عــنـد
اسـتـحـضـار اي مـلف من الـذاكـرة
بــــقـــولـه تـــعـــالـى"ويـــخــــلق مـــا ال

تعلمون".
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تـهـديـد كـمـا أوجبـت عـلى الـقوات
االمــــريــــكـــيــــة تــــدريـب الــــقـــوات
العسكرية الـعراقية بكل اصنافها
ــواجــهــة االخــطــار وتــأهــيــلــهــا 
اخلارجية و التنظيمات االرهابية
وتـسـعى هـذه الـقـوى الـسـيـاسـية
الــشــيــعــيــة الى تــعــديل الــفــقــرة
اخلـاصة بتـمديـد عمل وبـقاء هذه
ان القـوات دون الرجوع الى الـبر
و رهن بـــقـــائـــهــا و واجـــبـــاتـــهــا
ـوافقـة مجـلس النـواب العراقي
بـيــنـمــا تـرى الـقــوى الـسـيــاسـيـة
الـشيـعـيـة الـقريـبـة من ايـران عدم
اخلــوض في تــعـــديل االتــفــاقــيــة
والــذهــاب مــبــاشــرة الى جــدولــة
خـروج هـذه الـقـوات بـاسـرع وقت
كن مستـعدة في ذلك الى تقد
زيد من التنازالت في سبيل ذلك ا
الى الـقـوى الــسـيـاسـيــة الـسـنـيـة
والــكـرديــة والـذي تــعـتــرض عـلى
اخــراج الـقـوات وتــرغب بـتــعـديل
وتـــنـــظـــيم وحتـــديــد عـــمـــلـــهــا و
وجودهـا . وعلى غرار تـنازل هذه
الـقوى السـياسيـة وضغطـها على
ـان لزيـادة نسـبة احلـكـومة والـبر
وازنة العامة من 14 االكراد من ا
ـئـة في عام  2016 الى نـسـبة بـا
ـــئـــة في عـــام  2018في  20 بــــا
ـعالم صفـقـة سـياسـيـة واضحـة ا

قاصد ... وا
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االكراد والسنة سيكون لهم الدور
احلاسم :

في اطــار الـتــحــشــيـد الــســيـاسي
والـذي تـقوم به ايـران في الـعراق
لغرض اصدار هذا القانون سوف
تـــســعى بــكـل قــوتــهـــا الى كــسب
الـقـوى الـسنـيـة والـقـوى الـكـردية
والـتي تــدرك تــمــامـاً ان كــســبـهم
سوف لن يكـون مجانـيا بل مكلف
جـداً خصـوصـاً بعـد ادراك السـنة
والـــــكــــورد اهـــــمــــيـــــة دورهم في
ـرحـلة الـقـادمة وضـرورة حـاجة ا
الـقوى الـسـيـاسيـة الـشـيعـيـة لهم
فـي اصــدار هـذا الــقــانــون وعــلى
االقـل الـــضــــغط عــــلى الــــواليـــات
ـــتـــحـــدة بـــهـــذا اجلـــانب لـــذلك ا
فـاتـورة الـسـنـة واالكـراد سـتـكـون
موحدة في الغالب وباهظة الثمن
الـســيـاسي وسـوف تــعـرض عـلى
ــتــحــدة وايــران ومن الـــواليــات ا
ـكـاسب يـسـتـطــيع حتـقـيق هـذه ا
ســوف يـــفــوز بــهـم امــا االحــزاب
الـشيعـية سـوف يكونـون اخلاسر
االكـــبــر فـي حــال تـــمــسـك قــواهم

اجلـبهـة تبـدوا غيـر متـماسـكة اذا
ما نظرنا للمستقبل القريب .
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انيا تبـدوان محرجت فرنسـا وا
من اي وقت مـضى امـام عـائـلـتهم
االوربية خـصوصاً بـتمسك ايران
بــســيـــاســات تــقــيـــيــد احلــريــات
ومالحـقة مـعارضـيهـا في اخلارج
واســـتـــمـــرار انـــشـــطـــة تـــطـــويــر
صـواريخهـا البـالستـية واتبـاعها
سيـاسات جتـسسـيـة على الـكثـير
من الـــدول ولــقـــد لــوحت هـــاتــان
الــــدولــــتــــان بـــــضــــورة تــــعــــديل
ســــيــــاســـــيــــات ايـــــران في هــــذه
اجملـــاالت كـــضـــرورة الســـتـــمــرار

احلوار.
 UOÝË—

فـهي تشـكل احلـاضر االقـوى على
ـــتــــحــــكم األرض الــــســــوريــــة وا
الــرئــيـــسي بــتــحــرك كل الــقــوات
ــوجــودة هــنــاك ســواء الــبــريــة ا
كانت روسـية ام غيـر روسية ومع
استـهداف اسرائيـل الكثر من مرة
بواسـطـة الـصـورايخ والـطـائرات
ــواقع تـابـعـة لـلــقـوات االيـرانـيـة
قــــرب دمـــشق دون رد عــــســـكـــري
روسي يــظــهــر لــنــا ان روســيـا ال
ـسلح ترغب بـتـصعـيـد الصـراع ا
هـنـاك باالخص مع اسـرائـيل على
الـــعـــكس تـــمـــامـــاً زادت روســـيــا
بــتـنـســيـقـهـا االمــني مع تل ابـيب
فيما يخص سوريا واعطت اوامر
لـلقوات االيـرانيـة باالنـسحاب من
ـــنـــاطق الـــقــريـــبـــة من احلــدود ا
الـسـورية االسـرائـيلـة الى مـناطق
مـحــاديــة لـلــحـدود الــعـراقــيـة من
مـايـعـكس عـلى احـتـمـالـيـة ضـغط
روسـي اخــــــر عـــــــلـى ايـــــــران في
ـــلف ـــوضــــوع ا ــــســـتــــقـــبـل  ا

النووي.
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حتـــــاول طـــــهــــــران الـــــلـــــعـب مع
خــصـومــهـا بــورقـة الـعــراق الـتي
تعـتـبـرها من اقـوى اوراقـهـا على
االطـالق . فــــقـــــد اطــــلـــــقت قــــوى
سـياسيـة شيعـية قريـبة من ايران
حـراكـا سـيـاسـيـا يهـدف الـى طرد
الـقـوات االمريـكيـة من الـعراق من
ـان خالل اصـدار قـانـون من الـبـر
الــعــراقي يــخص ذلك فــيـمــا تـرى
قــوى ســيـاســيــة شــيـعــيــة اخـرى
االكــــتــــفـــــاء في الــــوقـت احلــــالي
بــــتــــعـــــديل اتــــفـــــاقــــيــــة االطــــار
وقعة ب حكومة االستراتيجي ا
ــتـــحـــدة و حــكـــومــة الــواليـــات ا
الــعـراق في عــهـد رئــيس الـوزراء
ــالـــكي والـــذي حــددت االســبـق ا
عمل القوات االمريكية في العراق
ب اسناد العراق عسكريا وا منيا
في حـــال تـــعـــرضـه الى تـــهـــديـــد
ــــواقـــراطــــيـــة وتــــعـــرضـت الـــد
والـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيــة فـيه الى

بال شك أن العملية السياسية في
الـعراق ومـنذ سـقوط نـظام صدام
حــــســــ عــــام  2003هـي ورقـــــة
صــراع مـــابــ امــريـــكــا و ايــران
وهـذا مـا كـلف العـراقـيـ الـكـثـير
ومـســتـقـبـلــهم فـضل عـلى ان هـذا
الصراع هو بيئـة مناسبة لتفريخ
الفـاسدين وتولي بـعض الفاقدين
ــهــنــيـة والــعــلــمــيـة لــلــخـبــرة وا
مـــنـــاصب رفـــيـــعـــة ومـــهـــمـــة في

الدولة..
فــكــانت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة
احلـديثـة ورقـة ضـغط في الـكـثـير
من اوقـاتـهـا مـرة لـصـالح امـريـكا
ومـــــرة اخــــرى لـــــصــــالـح ايــــران
وحتـول الـعراق ولألسف الـشـديد
حــلـــبــة صــــــــراع ســـيــاسي بــ
هــــاتــــ الــــدولــــتــــ و بــــأدوات

عــراقية .
وال اريــد اخلـوض هـنـا في تـاريخ
جــمـيع الـعـراقـيــ يـعـرفـونه لـكن
اركـز عـلى جـانـب مـهم ومـنـعـطف
قد يكون االخطر في هذه العملية.
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مع تصـاعد وتـيرة الصـراع ماب
واشــــنــــطـن و طــــهــــران ورغــــبـــة
الــطــرفــ في حتــويـل الــعــمــلــيـة
السـياسـية من ورقة صـراع ماب
الــــــطــــــرفـــــــ الى سـالح حــــــرب
خــــصــــوصــــاً من الــــتــــحــــركــــات
االمريـكية الـسياسـية والعـسكرية
ـــنـــطـــقـــة وفــرض االخــيـــرة في ا
العقـوبات االقتصـادية على ايران

والتي تعد االشد قسوة عليها .
ومع بـدء تطـبيق الـعقـوبات ازداد
التضخم لديها و ارتفعت معدالت
الـبطـالة و انـخفـظت معـدل صرف
عــمـلــتــهــا وتــقـلــصت عــائــداتــهـا
الـنـفطـيـة من ما انـتج الى ارتـفاع
ــالــيــة الــعــامـة ــوازنــة ا عــجــز ا

لديها.
وسط كـل هــــذا يــــأتـي مــــؤتــــمــــر
شاركة  60دولة وارسو االخيـر 
من كــافــة انــحـاء الــعــالم لــيــكـمل
احللـقـة االهم في هـذه الـعـقـويات
وهــو تــشــكــيل حــلف اقــتــصـادي
دولي يــــســــاعــــد في جــــعـل هـــذه
الـعـقـوبات اشـد خـنـقـأ لالقـتـصاد
االيــراني وهــو مــا اعــلن عــنه في

بيانه اخلتامي ..
جــبـهـة الـدفـاع : تــتـصـدر روسـيـا
ــانــيــا داخـل اوربـا وفــرنــسـا و ا
لهذه احللف وترفض األن الذهاب
الى نــقـــطــة الـــنــهــايـــة مع ايــران
وفـــسخ االتـــفــاق الـــنـــووي الــذي
مـازالت هــذه الـدول مـتــمـسـكـة به
الى حد هـذه الـلحـظـة معـتـبرة أن
احلـوار هو الـسبـيل الوحـيد حلل
اخلالفــات مع طــهــران وقـد وصل
هـــذا الــرفـض حــد عـــدم حـــضــور
مــــؤتـــمـــر وارســـو وعـــدوه ورقـــة
عـدائيـة ضد ايـران لكن حـتى هذه

السيـاسية التـقليديـة بتبني ورقة
الــضـغط االيــرانـيــة عـلى امــريـكـا
وتـعـهد بـســـــــــداد مـسـتحـقـاتـها
الى االكـراد والـســـــنـة كـمـا حدث
في مــــفـــــاوضــــــــــات تــــشـــــكــــيل
ــوازنـة احلــكـومــة ومـفــاوضـات ا

العامة ..
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اعـتـقـد ان الـسـيــاسـيـة احلـكـيـمـة
لــلـعــراق صـعب اتــبـاعــهـا في ظل
ـؤثرات اخلارجية ظروف وجود ا
الـقويـة عـلى السـاحـة الـسيـاسـية
الـعـراقــيـة فـقـد حـاولت احلـكـومـة
الـعراقيـة النـأي  بنفـسها والـبقاء
مــحـايــدة عن هــذا الــصــراع مــنـذ
تــولي الــســيـد الــعــبــادي رئــاسـة
الــوزراء في عـام  2014 ولــغــايـة
االن ومع وجود الـسيد عـادل عبد
ــهـــدي عـــلى رأس ســـدة احلــكم ا
ومـع زيـادة الــضــغـوط االيــرانــيـة
عــــلـى احلــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيـــة
عدالت ساس  بخصوص عـدم ا
صــادراتــهــا الى الــعــراق من غـاز
ومــشــتـقــات نــفــطــيــة و بــضــائع
والـــــذي يـــــصـل الى مـــــلـــــيــــارات
الـدوالرات ســنـويــاً تـضـغط ادارة
الـــرئـــيس االمـــركي تـــرامب عـــلى
ــــهـــدي الــــســـيــــد عــــادل عـــبــــد ا
والـتـشـكـيـلــة الـوزاريـة بـتـقـلـيص
هــذه الــصـادرات وخــفــضــهـا الى
ادنى مـسـتـويـاتـهـا و اسـتـبـدالـها
صادرغـير ايران من دول اخرى
وتـــأتي االتـــفـــاقـــيــة الـــتـــجـــاريــة
الـعراقيـة االردنيـة مؤخـراً واعفاء
 350 سـلـعـة اردنـيـة من الـتـعـرفة
الـكمركـية في هـذا السيـاق ويبدو
ــهـدي قـد وافق ان الــسـيـد عــبـد ا
عـلى هـذه االتـفـاقـيـة مـقـابل ابـقاء
اسـتـيراد الـعـراق للـغـاز من ايران
والـــذي يــــعـــد من اهـم اولـــويـــات
طـــهــران فـي الــعـــراق لــذلـك عــلى
الـعراق قـيادة جـهد كـبيـر جداً في
اقـنـاع ايـران وامـريـكـا بـان يـكـون
بـــعــيـــدا عن صـــراعـــاتــهم ألن اي
ميول للـسياسية الـعراقية هنا او
هــنـــاك وفي هــذا الـــظــرف ســوف
تاعـب كبيرة اقتصادية يتسبب 
وغيـر اقـتـصـادية لـلـعـراق هو في

غنى عنها .
يـجب اقــنـاع واشـنــطن و طـهـران
مـصـلــحـة الـعـراق واحلـفـاظ عـلى
الـسالم فـيـه مـرهـون بـاالسـتـقـرار
الــسـيــاسـي الـذي ال يــتــحــقق في
مـحـاوالت الطـرفـ جلعل الـعراق

سالح حرب في ما بينهم ..
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