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علم الـعراقي وان كان ما يـقال عن مهـنته هو أحيـانا باطل يراد به ما أكثر الـكالم اليوم عن مـأساة ا
ـأساة والـعـقوق بـأفـضاله الى احلـد ان سـلبت جمـلـة من احلقـوق ولـيس حقـا واحـدا وقد بـلـغت به ا
تـهـاويـة وتـعـاسة حـقوقـه اإلنسـانـيـة وجـرفت كـرامـته ونـادرا ما نـسـمع الـيـوم في ضـجـيج احلـيـاة ا
العـيش وانحدار الـقيم من يـعتـرف أحدا بـأفضـاله التربـوية ومـا يحـدث هو الـعكس حـيث أصبحت
ـعـلم ثـقـافة سـائـدة ومـنـهـاجا دراسـيـا في الـعـقوق وتـربـيـة وطـنيـة ألضـعـاف والئه الـوظـيفي اهـانة ا
هنة  وتربـية فنية إلعادة رسم وكيمياء لبث سـموم ثاني أوكسيـد الكاربون وفيزيـاء جلاذبية احتـقار ا
وما ربي يتكلم بالعربي الفصيح كما كان زمانا  علم النمطية باللون األسود  ولم يعد هذا ا صورة ا
فال احلكومـة تعترف بأفضـاله وحكمته ألنها عادت القسمة والـطرح اال معادالت للجـحود من اجلميع 
ـنظومات ال  وال اجملتمع يـحميه من الـنفايات الـسامة الـتي تفرزها ا مشغولـة بصراعـات السلطـة وا
ـوت احلـقـيـقـة االجـتـمـاعـيـة اجلـديـدة .الـكـل جـاحـد بـحـقـوقه ودوره  وكـأن الـتـعـلــيم اصـبح هـاجـسـا 
ا علم رسوال كـما يقـول الشاعر احـمد شوقي  وا ونبراسا لـلجهل  وشـتيمة مـجتمعـية  وماعـاد ا
ـاضي قال اسالفـنا ان مـن علّـمني حـرفا صـرت له عبـدا ونحن ال نـريد من في خبـر الزوال !   في ا
أحد ان يكون عبـدا حتى للمـعلم االول ارسطو وكل مـا نريده هو ان ال يكـون اول سهم يرميه الـتلميذ
على من علّمه الرماية وان ال يـكون اول بيت شعر في هجاء من رعـاه وأمسك بيده ودلّه على الطريق
وأال يـكـون اول قـرار مــجـحف يـصـدره الـســيـاسي عـلى من عــلـمه ابـجـديــات احلـرف وصـنع مـجـده
ـعلم) كما تـقول احلكمـة الكورية ووضعه حاكمـا على البـشر وإياك أن (تضع قـدمك حتى على ظلّ ا
ـعـلم الـذي أوشك يـكون ـوتى هـي اقصى مـا بـلـغه الـعـقـوق! هل نـسيـنـا مـا قـيل عن ا ألن اعـادة قتل ا
ـصلح والـرائد هي صـفة رسوال ونـسوا ايـضا ان أفـضل صـفة كـانوا يـطلـقـونهـا على الـفيـلسـوف وا
عـلم االول وعـلى الفـارابي الـذي ينـافـسه على هـذا الـلقب ابن عـلم مـنذ أطـلـقوا عـلى ارسطـو لـقب ا ا
علم الـثاني. وقـال فيصل األول قـولته الشـهيـرة: لو لم أكن ملـكاً لـكنت معـلماً. رشد وابن سيـنا لـقب ا
ـهـنـة أصـبـحت الـيـوم ثـقـافـة مــهـانـة وعـواقـبـهـا تـزكم انـوفـنـا بـسـبب اإلهـمـال وعـدم االنـصـاف لـكن ا
واالحترام ألن التعـليم أصبح بضاعـة فاسدة وله جتارة واسواقه الـسود وحاضنات لـلجهل واالمية
ـدرسة واالسـرة واجملـتمع والـوطن اجيـال مـهمـومة بـصنـاعة العـلمـيـة وتفـقيس ألجـيال تـفـتقـر لوالء ا
هينة والـتطاول عليه فما عادت مؤسسات علم باأللقاب ا الغش واخملدرات والغيبيات. والتنابـز على ا
ـعلم (قم لـلمعـلم وفه التبـجيال) وال تأبه بـدروس العلم ونـظريات التعـليم اليـوم تختـصر بهـاء احترام ا
انشتاين وميل الكتل واالجسام لالجنـذاب والتحرك نحو بعضهـا بعضا ألن االجنذاب العلمي صار
اضـي وصرنـا الـيوم أكـثـر اجنذابـا لـطقـوس الـغيـبـيات واخـبـار الـفن الرديء والـطـبخ والتـنـجيم من ا
علم والسحر وقصات الشعر والبـوتاكس والتنفيخ. كنا زمانا نـبحث عن القدوة والجندها اال عند ا
علم اليوم علم حكيما يرسم خارطة حياتنا بينما حال ا ساعدة اال ويكون ا ونبحث عن النصيحة وا
ال عـندمـا ال يـتمـكن من دفع ايـجار ينـدى لـها اجلـبـ خيـاال وحضـورا ألن طـلبـته يـعطـفـون علـيه بـا
تهن سائق تاكـسي بعد العمل ويعطفـون عليه عندما يشاهدونه البيت ويعطونه (البغشـيش) عندما 
علـم وحال طلبـة آخر زمن. مرة سأل بائعا لـلخضروات والـفواكه وهكذا حـال األيام نداولهـا ب ا
ـعلم والتـعليم) لـلك يتراوح علم.. ا مؤسس سنـغافورة مـا سر تقـدم الدولة قـالها بصـريح العبـارة (ا
لك والوالدين) كما في كوريا قام (ا علّم  47ألف دوالر في السنة بينما اوطان اخرى جتعله  راتب ا
اجلنوبـية وراتبه الـشهري 3000دوالرشهريـا وفي اليـابان سـئل اإلمبـراطور الـيابـاني ذات مرة حول
سـألة فقـال: (ن دولتنـا تقدّمت في هـذا الوقت الـقصيـر ألننا بـدأنا من حيث انـتهى اآلخرون هذه ا
علّم حصـانة الدبلوماسي وراتب الوزير). وفي إنـدونيسيا ينظر إلى وتعلّمنا من أخطائـهم وأعطينا ا
عـلم باعـتبـاره (اإلنسـان النـبيل) وأصـبحـت مهـنة الـتعـليم تــصنـّف ضـمن أكثـر ثالث مهن شـديدة ا
علم بنحو  31ألف جنيه إسترليني في العام ويحظى االحترام. وفي بريطانيا يقدر متوسط رواتب ا
علّم في هولـندا بالـرعاية واالهـتمام ومتـوسّط راتبه الشـهري نحو  4500دوالر أميركي شـهرياً وهو ا
علم في اوطان االزدهار فهو كهرباء علّم في سويسرا. وهكذا هي مـنزلة ا يتقارب في ذلك مع راتب ا
هدور كرامته فال هو ملك باالسم مثل زميله علم العـراقي ا األ الذي يضئ لهم ظلمة الزمن.  أما ا
الـكــوري وال وزيـر ودبــلـومــاسي بــالـراتب مــثل زمـيــله الــيـابــاني وال (االنـســان الـنــبـيـل) مـثل زمــيـله
قهور االندونيسي وال فيلسوف ومصلح ورائدا مثل ارسـطو والفارابي وابن رشد وابن سينا فهذا ا
العراقي راتبه ال يكفي أسبوعا واحدا ومهنته أصبحت موضع تندر اجلميع ومدرسته تغرق بأوحال
االمـطار ورسـالـته مـا عـادت اال نواحـا لـلـمـاضي وتـفريـطـا بـاجلـمال فـقـد خـلـعوا عـنه الـنـبل والـقدوة
عـلم تـعيـسـا وفقـيـرا ومظـلـوما وحكـمـة العـلم واالبـوة ورسالـة الـنبـوة.   فـأي وطن هـذا الذي يـجـعل ا
علم في عـلم شتـيمة وتـندر مـجتمـعي واي حكـومة هـذه تغمـض عينـاها عـلى مطـالب ا ويجعـل مهنـة ا
وقفـاتـهم االحـتجـاجـية لـتـحسـ مـدارسهم وحـيـاتـهم وتصـر عـلى عقـوق من عـلـمهم تـهـجي احلروف
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ــنـــظم ضــد ايــرادات االرهــاب ا
شــعــوب الـــكــثـــيــر من مـــنــاطق
العالم من امريـكا اجلنوبية الى
اقصى منطقة في شرقي اسيا ‘
وهــو ايـضــا نـفـس الـقــوة الـتي
عـــمـــلـت وبـــاتـــقـــان لــــتـــحـــويل
االكـــتــشــاف الـــعــلــمي اخلالق :
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
مـن اجل انـــــارة الــــــظالم امـــــام
االنسـانية  الى ( قنـبلة نووية )
لالبادة الـبشرية  ‘فرنسا قدمت
الـبـحـث عن سـيـاسـات تــقـدمـيـة
ــانــيـا ارض لــلــمــســتـقــبل  ‘وأ
االفـــكــار الــنــيـــرة و أمــريــكــا أم
االحالم ..وهـــكـــذا  ‘في ح أن
االدارة االمـــريـــكـــيـــة احلـــالـــيــة
بــــتـــزامـن مع دعــــمـــهــــا لــــهـــذه
ــؤتــمــرات االســتــعــراضــيــة ‘ ا
تــعـمل االن  بــجـهــد مـتـمــيـز من
خالل اجــهــزتــهــا اخملــابــراتــيـة
لـلعـودة الى نفس خـطى احلرب
ـة في السـيـاسة الـباردة  الـقـد
اخلــارجـــيــة ضــد اســـتــقـاللــيــة
الــقـرار الــروسي ويـســعـون الى
نــشـــوء مـــواجـــهــة عـــســـكـــريــة
لــتـــتــحــول الى احلـــرب تــشــمل
اوروبا وتعلن أمام العالم جهرا
انـها تريـد اسقاط حكـومت من
ضــمن دول امــريـكــا الالتــيـنــيـة

وهما فنزويال و كوبا ...!
ـنافق في ان اصحـاب القرار ا
الـــغــرب  ‘هـــذا عـــمــلـــهم  ‘امــا
اعـالمـهم يــبــرز خــبـر مــؤتــمـر (
ألــوان زاهـــيــة ) لــبــحث : كــيف
سـيكون عـليه دمـاغ االنسان في

عام  2100
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اضي كـانت تُمارس عـلينا في ا
ارس سياسات التجهيل اآلن 
عـلى أنـفـسـنـا سـيـاسـة تـصديق
كل اخلدع اإلعالمـي.. والنتـيجة

واحدة  / حكيم 
............

وسوعة احلرة ( ! ) ا

عنـوان 
شرق للبشــرية  ستقبل ا ا

في  10شـباط  هـذا العام 2019
عـقــد فـي دبي مــؤتــمـر »الــقــمـة
ـيــة لـلـحـكـومـات «وصـفت الـعـا
بأنها قمة سياسية لرؤساء دول
الـعـالم  ‘بـهــدف تـبـادل خـبـرات
بـــعـــيـــدة عـن اإلطـــار الـــرَّســـمي
ـعـروف الــسـيـاسي احلــكـومي ا
(ورجـاء مالحـظة : بـهدف تـبادل
خـــبــــرات بـــعـــيــــدة عن ااآلطـــار
الـــــــرســــــــمـي الـــــــســــــــيــــــــاسي
احلكومي..!) في شتى اجملاالت
ـؤتـمـر  ‘ونـشـر مـعـلـومـات عن ا
بـطـريـقـة تـوحي ان ( إالسـتـقرار
ــضـمــون مـســتـلـزمــات إدامـته ا
عـلـى االرض ) اسـتــوجب هـؤالء
احلــضـاريـ ان يــتـوجـهـوا الى
ـسـتـقـبل ألن االنـسـانـيـة بـحث ا
تـعـيش في حتـد مع مـسـتـجدات
الـعـلم و كشف أسـرار الـكون في
هـذا الــقـرن  ‘وهــذا الـوصف او
ـؤتمر تعني التـعريف باهداف ا
ان االزمــــات االنــــســـــانــــيــــة في
مناطق اشرنا اليه باالرقام يقتل
فـيه االنسـان باسـلحـة الدمار او
بــــســــبب اجلــــوع او الــــكـــوارث
الطبيعية و ...ألخ  وهم او كذب
يــدعـــيه اعــداء حــضـــارة الــعــلم
الـكــوني الــذي يــقــود مــســيـرته
ُــتــحف احلــضـاريـ   ‘‘فــفـي ا
لحق بقاعات الندوات طُرحت ا
فـكـرة كـيف سـيـكـون عـلـيـه دماغ
اإلنـــــســــان في   (2100وكــــيف
ســـــيــــكـــــون عــــلـــــيه الـــــطب في
ستقبل القريب  كيف  يضمن ا
لك الــعــلم  ‘تــفـــحص بــنـــفــسك
إلـــكــتـــرونـــيــاً وبـــســرعـــة ودقــة
ـؤتـمـر فـائـقـتـ ..... وفي هـذا ا
ترى ان نـفس الـتحـالف الـغربي
الــذي يــهــدف فــرض الــهــيــمــنـة
الــتي  تــؤدى في كـل مــراحــلــهـا
الى اخلـــــراب و ظـــــهـــــور بـــــؤر
االرهـاب الـذي كـشف الـعـالم انه
صـــنــاعـــة الـــقــوى الـــتى تـــقــود

الـصــراع الـرئــيـسي فـي الـشـرق
األوسـط هــــو صـــــراع طـــــائــــفي
وعرقي يـحـركـها اسـاسـا اجلهل
الـضـارب جـذوره عمـيـقـا بـسبب
تسـلط احلـكام الـطـامعـ وتقف
وراءه عــدد من الـقـوى الــغـربـيـة
ـــقــدمــة ودائـــمــا مــصــدر وفي ا
الــقــرار الـــقــوي فـي والــواليــات
ـتـحــدة األمـريـكــيـة وتـدعــمـهـا ا

ية  . احلركة الصهونية العا
مـــراجــــعـــة ارقـــام دمـــار االرض
وقــــتل االنـــــســــان في قــــائــــمــــة
سـلـحة اجلـارية من النـزاعـات ا
مــنـــاطق امـــريـــكــا الـالتــيـــنـــيــة
مشهورة بالصراعات السياسية
الى حــــروب مـــافـــيـــا اخملـــدرات
مـرورا بـالقـارة االفـريـقـية و الى
مــنــطــقــة الــشــرق االوسط والى
جـنوب شـرقي اسيـا و باكـستان
و وافـغانـستان  ‘يضع االنـسان
الواعي في موقف يسخر من كل
ادعـاءات اجلــهـات  الــتي حتـمل
ـؤســسـة عـلى اسـمــاء ضـخــمـة 
اساس مسؤولة عن بناء احلياة
ــشـرقــة لـلــبــشـريــة ويـعــقـدون ا
مـؤتـمــرات ضـخـمــة ويـصـرفـون
ـــــلــــؤن الـــــدنـــــيــــا ماليـــــ و 
عـلـومات عن جـهـدهم لضـمان
مسـتقبل مـشرق للـبشرية و انت
تــرى اخلــراب بــارقــام اكـبــر من

تلك االدعاءات .
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ـعــلـنـة من الـتـقــاريـر الـدولــيـة ا
مـواقع الـصـراعـات اجلـاريـة في
جمـيع أنـحاء الـعـالم عام 2018
تـــقــول ان رقم حـــاالت الــوفــاة (
واجـهات ) عدى الـقتـلى اثنـاء ا
كالتـي  : حـــــــــروب كـــــــــبـــــــــرى
‘  +10,000حــــــــالـــــــــة وفــــــــاة 
احلـــــــــروب والـــــــــنـــــــــزاعــــــــات
 9,999–1,000حــــالــــة وفـــاة ‘
مـنـاوشـات طــفـيـفـة وصـراعـات
أقل من  1000حالة وفاة سنويا

(1)
 ( 2 ) عـــبــثــيــة الـــقــاتــلــة حتت

رّ بأزمات اقتصادية اقتصادنا 
عديـدة وعجـز كبيـر في موازناته
ـــالــيـــة والــســـوق بــشـــكل عــام ا
يــعـــاني ركـــودا واضـــحـــا شــمل
جـمـيع مـفـاصله مـا فـاقم الـكـثـير
ــشــاكل وأهــمـهــا الــبـطــالـة من ا
الــتي تـرتــفع مـعـدالتــهـا ســنـويـاً
ـفـروض أن هذه بـشـكل كـبـيـر وا
ـعدالت الـعالـية تـقلق احلـكومة ا
ا ان وتـقضّ مضـاجعـهم  والـبـر
لــهـــا من نــتـــائج خــطـــيــرة عــلى
اجملتـمع حـيث تـتنـاسب مـعدالت
رض البطالة طـردياً مع الفقر وا
ــة والــطالق والــســرقــة واجلــر
واألمـيّــة وغــيـرهــا من الـظــواهـر
السلبية التي تؤثر على اجملتمع
بشكل واضح وتضعف من قوته.
احلـديث عن الـبـطالـة ذو شـجون
ـقـاالت ولـقــد كُـتـبت عـنه مـئـات ا
ونــاقـــشت مـــوضـــوعه عـــشــرات
الـبــرامج والــنــدوات وكـتـب عـنه
يـون والبـاحثـون العـديد األكـاد
مـن الــــدراســـات وطــــرحت عــــلى
ـانـات طــاولـة احلـكـومـات والـبـر
ـقــتـرحـات ــتـتــالـيــة عـشــرات ا ا
الكفـيلـة بتقـليل مـعدالت البـطالة
ــؤسـف ان احلــكـــومــات ولـــكن ا
ـتــتـالـيــة لم حتـرك ســاكـنـاً ولم ا
تـضع استراتـيجـية محـكمة حلل
ــشــكـلــة الــكـبــيــرة وحـتى هـذه ا
اجرائاتها لتقليل معدالتها كانت

متواضعة وخجولة وال تذكر.
ــتـواضع أن أنـا في اعــتــقــادي ا
ـشــكــلــة الـبــطــالـة احلـل األمـثـل 
يتـلخص بعبـارة واحدة كأساس

وهي (تـنشـيط الـقـطـاع اخلاص)
ثم تتبـعه خطوات أخرى الجناح
فـــالـــقـــطـــاع هـــذا احلل األمـــثل ,
اخلــــاص الـــعـــراقي يـــعـــاني من
اهمـال حـكـومي واضح مـنـذ عام
 2003وحلـــــــــد اآلن ووصـل الى
حـــالـــة شــــبه شـــلـل في األعـــوام
األخيـرة مع الـعلم أن حـكـوماتـنا
ــتـتـالـيــة تـبـنت اسـتــراتـيـجـيـة ا
ــفــتـوح) الــذي من (االقــتــصــاد ا
أسـاسياته وأولـوياته هـو اتخاذ
القـطاع اخلـاص شريـكاً حـقيـقياً
فـي بـنـاء الـبــلـد واعـطـاؤه الـدور

احلقيقي في ذلك. 
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اذاً يــجب عــلى احلــكــومــة الــتي
تريـد تقـليل مـعدالت الـبطـالة في
الـبــلــد أن تـضع اســتــراتـيــجــيـة
واضــحــة لــلـنــهــوض بــالــقــطـاع
اخلــاص الــعــراقي وأن تــتــخــذه
شريـكاً حقيـقياً مع القـطاع العام
ثقل بالفساد والكسل والعاجز ا
عن حتقـيق أية تنـمية اقـتصادية
في الــبــلـد,وبــعــدهــا يــجب عــلى
احلـكـومــة الـتـوقف أمــام قـضـيـة
اذا تتجه رئيسيـة وهامة وهي (
أنظار العاطل عن العمل صوب
بـالغ الـقـطـاع الـعـام ويـدفـعـون ا
ـال ويــتـوسـطـون الـكـبــيـرة من ا
لـلـحــصـول عـلى فـرصـة عـمل في
الــقــطـــاع الــعــام حـــتى لــوكــانت
بــــعــــيــــدة عن اخــــتــــصــــاصــــهم
ويــتــركــون الــعـــمل في الــقــطــاع

اخلاص?).
اجلـواب عن هذا الـسؤال واضح

عرفته واليحتاج الى ذكاء كـبير 
ــغـريــات الــتي جتـذب وهــو ان ا
الـعــاطل الى الـقــطـاع الــعـام هي
االمــتــيــازات الــتـي تــتــوفــر فــيه
والتـتــوفــر في الــقـطــاع اخلـاص

وهي:
٠1 الــــتــــقــــاعــــد أو الــــضــــمــــان

ستقبلي للموظف وعائلته. ا
ــومــة في الــعــمل أي أن 2. الــد
ـــــوظـف احلـــــكــــــومي ضــــــامن ا
بـــاســتــمــراريـــته بــالـــعــمل مــالم
ــة أو جـــنــحــة أو يــرتــكـب جــر

سرقة أو اختالس.
3. امـــــتـــــيـــــازات أخــــــرى مـــــثل
احلـــصـــول عــــلى قـــطـــعـــة أرض
وامـكانـيـة شـراء شقـة أو سـيارة
أو أثــاث بــالــتــقــسـيـط بــضــمـان

وظيفته احلكومية.
ـــغـــريـــات لـــو درســـتـــهــا هـــذه ا
احلكـومة بـنيّة حـقيـقيـة لتـمكنت
بـــســـهـــولــــة من وضع احلـــلـــول
ـنـاسـبة لـتـوفـيرهـا في الـقـطاع ا
اخلاص وذلك بـاتخـاذ اخلطوات

التالية:
1. لـــكي تـــضــمن لـــلــمـــوظف في
الــقــطــاع اخلـــاص الــتــقــاعــد أو
ستـقبلي يـجب تفعيل الضـمان ا
قــانـــون الــضــمــان االجـــتــمــاعي
لـــلــقـــطــاع اخلـــاص ورفع ســقف
رواتبه لكي يكون أسوة بالقطاع
الـعـام ,ألن هـذا الـقــانـون مـطـبق
عـلى أرض الواقـع ولكن بـصورة
كــومـيــديـة بــســبب عـدم صــرامـة
احلـكومـة في تـنـفـيـذه مع ضعف
الرقـابة واالجراءات الـرقابية من
قـــبل وزارة الـــعــــمل والـــشـــؤون
االجـتـمــاعـيـة ,حــيث أن شـركـات
الــقـطـاع اخلـاص التــسـجل أكـثـر
من مـوظـفــ أو ثالثـة في دائـرة
الــضـمــان االجـتـمــاعي وبـرواتب
مخـفـضة وغـيـر واقعـيـة  وجملرد
الـتـهـرب من احلـسـاب الـقانـوني
ولتـأخذ كـتاب رسمي أن الـشركة
مــســـجــلــة ومــطــبـــقــة لــقــوانــ
الضمان االجـتماعي وهذا الكالم
كن التأكد منه بسهولة ويسر.
ــومـة في الـعـمل  .2قــضـيـة الـد
والــتي يـعــاني من عـدم تــوفـرهـا

جــمــيع الــعــامــلــ في الــقــطــاع
اخلـــاص ألنـــهم مـــهــددون بـــأيــة
حلـظة بـاالستـغنـاء عن خدمـاتهم
مــهـمــا كـانـت سـنــوات خـدمــتـهم
ومـهما كـان حجم اخلـدمات التي
قدمـوها لشـركة القـطاع اخلاص,
ـعـاجلـة هذه الـقـضـيـة مـا على و
الــــدولـــة ســــوى تــــوجـــيه وزارة
الـعــمل والــشـؤون االجــتـمــاعـيـة
ــاذج بــتــبــني األمــر وتــنــظــيم 
عقـود للعمل في الـقطاع اخلاص
تـضـمن بـنـودهـا حـقـوق صـاحب
ــوظف بـشــكل عـادل الـشــركـة وا
وتـمـنع فـيه صـاحب الـشـركـة من
زاجي عن االستغناء الطوعي وا
ـــوظف او الـــعـــامل وان حـــدث ا
ذلـك فــــيــــجب مــــنــــحه حــــقــــوقه
القـانـونيـة كامـلـة على أن تـعطى
نـــســـخــــة من هـــذا الــــعـــقـــد الى
الــوزارة لـــضــمـــان الــعـــدالــة في

تطبيق ذلك.
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3. أما قضية االمتيازات االخرى
كن فيمكن للحكومة أن توفر ما
مــنــهــا لــلـقــطــاع اخلــاص أسـوة
بـالــقــطــاع الــعــام وهــذه لـيــست
قضية مستحيلة اذا ماعرفنا عن
حــجم الــفــوائــد الــكــبـيــرة الــتي
سـتـجـنـيــهـا احلـكـومـة من تـبـني
هـذه االسـتــراتـيـجـيـة وعن حـجم
الـضـغط الذي سـيـقل عن القـطاع
العـام وعن موازنـة الدولة عـندما
تــتـــوجه أنـــظـــار شــبـــابـــنــا الى

القطاع اخلاص.
مــا أردت أن اتـــطــرق له في هــذه
األسطـر القـليـلة هـو حل منـطقي
ـشكلة كبـيرة وخطيرة وصحيح 
أسـمـهـا البـطـالـة وأضـعـهـا عـلى
ـان مع طـاولــة احلـكــومـة والـبــر
ئات من يقيـني بأنها ستـهمل كا
ـــقـــتـــرحــــات واحلـــلـــول الـــتي ا
سـبـقـتـهـا والـتي نـطـرحـهـا ألنـنا
نريد اخلير لبلدنا ولذلك سنبقى
نـكـتب ونــقـتـرح احلــلـول ونـذكّـر
عــسى أن تــســتــيـقـظ الـضــمــائـر

وتنفع الذكرى.
{ سفير ألنوايا أحلسنة وسفير
ي السالم العا
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السليمانية

مــصـاحلـهم  ‘ومـايـحــصل عـلى
االرض يــــــؤكــــــد ان مــــــصــــــالح
بـــعـــضـــهـم مع بـــعض  لـــيـــست
متطابـقة وان اساس الصراعات
في العالم نارها مـشتعلة بسبب
الــتـضــارب بـ مــصــالح هـؤالء
الكبار  ‘وقراءات حتصـيل جهد
ـنــظــمــات الــدولــيــة مــنـذ تــلـك ا
تاسيـسها تؤكـد انه لم تشتعل (
وال تـــزال ) الـــنـــار لــســـحق حق
الــبــشــريــة في االرض ( روحــيـا
وانــسـانــيـا ومــاديـا ) إال وانــهـا
كان وراءها احـد االطراف ضمن
قوى الـكبـار وحـتى عنـدما كـانو
بـــعـــيـــديـن عن اشـــعــــالـــهـــا في
االساس  ‘اسـتـغـلـوهـا بعـد ذلك
مـن اجل مـــصـــاحلـــهم عـــنـــدمـــا
تـدخـلــوا مـسـتــغـلـ  اوال جـهل
ـلتـهبـة حيث بدل ـناطق ا اهل ا
ــخــاطــر الــعــمـل لــتــنــويـــرهم 
صراعاتهم  ‘يعملون  لتعميق ‘
كل جـــهــة  حـــسب مــصـــاحلــهــا
..حـــــيـث ان كـل الـــــصـــــراعـــــات
الـطائـفـية والـعـرقيـة لـها بـعدين
رئـــيــســيـــ االول داخــلـي كــمــا
اشــرنــا يـبــدء من اجل ســيــطـرة
جـــــهــــة عـــــلى اخـــــرى من خالل
احلكم والـسيطـرة على احلكم و
وارد والبـعد الثاني اخلارجي ا
 يــتـمـثل في صــراع بـ أطـراف
دولـــيـــة من أجل احلـــفـــاظ عــلى
مــصـاحلــهـا أو مــد نـفــوذهـا في

البلد الغني بالثروات.
فـــمــــثـال عـــمـل بــــعض الــــقـــوى
اخلــارجــيـــة الســتـــغالل ثــورات
وانــتـفــاضـات حــصـلـت من قـبل
ــــنـــطـــقــــة  من  أجل شـــعـــوب ا
حتـويـلـها عـن مسـارهـا لـتـصبح
وسيلـة لهـذه القـوى لبـناء شرق
أوسط جـديـد مــفـكك عـلى أسس
عرقـية وطائفـية ومذهبـية طبقًا
للسياسة االسـتعمارية الشهيرة
“فرق تسد  ‘بحيث حتولت تلك
االنــتـفـاضـات الى حـرب طـويـلـة
االمد يـسـفك فـيهـا دمـاء ويوسع
ظــواهـــر االنــحـــطــاط  االخالقي
يــــصـل الى غـــــسل االمــــوال وال
تـنـتــهي بـتـجــارة اعـضـاء جـسم
الـبـشـر واالطـفال  ‘كـمـا يـحصل

في حربي سوريا و اليمن ...

هـنـاك مــثل كـردي قــد يـقـول (
مـطحنـة تدور بـاجتاه و صاحب
طـحنة يـفكر بـاجتاهٍ معاكس ) ا
ــتــابع االحـداث و  ‘بــالــنـســبـة 
علـومات الـتي تنـشر ( بـالهبل ا
ــصـريـ  ‘لـيس ) كـمـا يــقـول ا
بـــــامـــــكـــــانه ان يـــــتـــــهـــــرب من
ـكن ان االحـسـاس بـالـواقع وال
يــخــدع نـفــسه ويـقــول ( الـدنــيـا
بـــخـــيـــر )  ‘آلن الـــذين ( وحتت
الـعـنـاوين الـبرا قـة ) يـتـحـدثون
ــسـتـقـبل عن جــهـدهم من أجل ا
ـيـته وهـمـا نـوعـان : الـنوع وعـا
ـكن ان يتعاطف ون  االول حا
مـــحـــبـــو اآلســـتـــقـــرار و تـــقـــدم
الـــبــشــريــة مــعــهم ويــشــاركــون
احالمـهم  ‘و نـضـعـهم في حـقل
العـلماء االنـساني  ‘اما النوع
الـــثــاني فـــهم مـن يــتـــحــكـــمــون
صير البشرية من خالل ايضا
الـــــــعـــــــنــــــاويـن الـــــــبـــــــراقــــــة :
قـراطية و حـرية الـشعوب (الـد
دنية و الدولية : و اجملمتعات ا
ـتحدة ومـجلسـها االمني اال ا
نسبة اجتـماعاته لبحث اوضاع
ـلـتـهــبـة حتـرق فـيـهـا ـنــاطق ا ا
االخـضر واليـابس سنـويا يصل
ـــــئـــــة ونـــــســـــبــــة الى  85 بــــا
اجـتــمـاعـاتـهـا لــبـحث تـرسـيخ :
الــرفــاه و ضــمــان لــقــمــة عــيش
نـظيـفـة للـبـشريـة و تـطور الـعلم
خلـدمــة هـذين الــهــدفـ اقل من
ـئـة) ـتــبـقـيـة  15 بــا الـنـســبـة ا
وصـــاحـب الـــقـــرار احلـــاسم في
هــذا اجملـــلس خــمـــســة دول من
اصل خمس عـشرة دولـة عضوة
صير الـبشرية فيه  ‘متـحكمـة 
ــكن الحــد ( مـــهــمــا يــكــون وال
فكـره االنـسـاني او الـعكس ) ان
يــنـكــر ان هـؤالء احلــكـام هم من
ــطـاحـن الـذي يــشــرفــون عــلى ا
ــــتــــفــــاءلــــ تــــســــحق احالم ا
سـتقـبل مشـرق للـبشـرية على

االرض ...!
ـتحكـم اخلـمسة أن االقـوياء ا
حتـت عـنـاوين شـتى مــثـبـتـة في
ــواثــيق الــدولــيــة اليــعــمــلـون ا
جــمــيــعــهم بـتــجــاه االســتــقـرار
طلوب في العالم  ‘بل يعملون ا
ـــــقــــــام االول لـــــضــــــمـــــان فـي ا
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بغداد

كـــالــنـــار في الـــهـــشـــيم انـــتـــشــرت
مـصــطـلــحـات رقــمـيــة في الــفـضـاء
االفتـراضي كنـتاج طـبيـعي للـتطور
الـهـائل في تـكـنـلـوجـيـا االتـصاالت
تداولة على نطاق ومن بينها تلك ا
واسع بـ مـسـتـخـدمي االنـتـرنيت
ـعـروف أيـضـاً هـو "الـيـوتـيــوبـر" ا
باسم شـخصـية يـوتيـوب أو صانع
مـــحــتـــوى الـــيــوتـــيـــوب. ومــهـــمــة
"الـيـوتـيوبـر" نـشـر مـقاطع الـفـيـديو
اخلـاصــة به عــلى مــوقع يــوتــيـوب
أمالً باكـتسـاب شعـبيـة; فلـو حققت
مـقـاطـعه نـسب مـشـاهـدة مـرتـفـعـة;
فـهذا قـد يـكـون سبـيالً جلـني أرباح
هــائـــلــة مـن خالل اإلعالنـــات الــتي
تـتــخـطى أحــيـانــاً نـســبـة الـ 60%
منها. وتعدّ شبـكة اليوتيوب األكثر
شـعبـيـة في العـالم لـنـشر احملـتوى
ـصادر عديدة فـإنها حتوي ووفقاً 
من  500مـــلــيــون إلى  1.5مـــلــيــار
فـيـديـو. وفي هـذا الـسـيـاق أنـشـئت
ـواقع اخملـتــصـة بـتـطـويـر بــعض ا
محتوى قنوات اليوتيوب وحتس

socialmediaexa- صناعته منها
 minerبل لــيـس من الــعـــســيــر أن
جتد بـعض "اليوتـيوبـرز" الرواد قد
تـطـوع بـصــنع فـيـديــوهـات لـنـصح
ـبـتـدئـ وال يـتـرددون الـشـبـاب وا
بـــوضع عـــصـــارة جتـــاربـــهـم أمــام
ـدّ يـد الـعـون لـهم في ـهـنـة  زمالء ا
احلصول على أربـاح من قبل شركة
يـوتـيـوب أو من شـركـات اإلعالنـات
بــعـــد حتـــقــيـق الــشـــهـــرة. ولـــتــعم
الفائدة يشددون مثالً على ضرورة
االلـتـزام بــنـشــر فـيــديـوات عـدَّة في
ــا األســـبـــوع وبــدء كـلّ فــيـــديـــو 

ـــشــاهــدين;  كــأن يــظــهــر يــجــذب ا
"يـوتيـوبـر" النـتيـجـة النـهائـية أوالً
مع االهـتـمـام  بـالــعـنـوانـات لـتـبـدو
شــيــقــة وجـذابــة فــضالً عن وصف
الفيديو (شرح محتوى الفيديو قدر
اإلمكان) حـتى يصل إليه مـستخدم
االنـتــرنـيت بـسـهـولـة كـذلك وجـوب
العنايـة بجودة الصـوت والتصوير
واإلضـــاءة وتــطـــويـــر هـــذه األمــور
باستـمرار وأن يؤلف الـ "يـوتيوبر"
مــحــتــواه بـــنــفــسه وعـــدم تــقــلــيــد
اآلخرين كـما يـنبـغي اختـيار الـلغة
بسطة التي يفهمها أكبر عدداً من ا
ـتــابـعــ وكـســر الـروتــ دائـمًـا ا
والـــتـــنـــويع بـــالـــقـــنـــاة وإن كـــانت
ـــجــال مـــعــ وعــدم مـــخــتـــصــة 
الطموح إلى الـشهرة السـريعة أكثر
مـن إفـادة الـنـاس وتـعــلـيـمـهم شيء
جـديـد. وبــذل الـعـنــايـة بـاجلــمـهـور
بـشـكل دائم وتـخـصـيص وقـت لـلردّ
عـلى تـعـلـيـقــاته والـتـرويج لـلـقـنـاة
بــذكــاء ومـهــارة دون جتــاوز حـدود
ــواقع الــلــبــاقـــة. وتــشــيــر بــعض ا
ـصـادر أن الـقـنـوات الـتي تـتـكلم وا
ـــال والــطب هي عن االقــتـــصــاد وا
األكـثر ربـحـاً ويـصل عدد مـشـتركي
بــعـــضـــهــا ألكـــثــر من  19مـــلــيــون
مـشــتــرك وعــدد مـشــاهــدات بـعض
مـقـاطع الــفـيـديـو قــد تـزيـد عن 3.7
مـــلــــيـــار مــــشـــاهــــدة. ورصـــدت أن
الــــفــــيــــديــــوهــــات ذات احملــــتــــوى
ـوســيـقي حتــصـد الـكــومـيــدي أو ا
ـشـاهـدات عــلى الـيـوتـيـوب أكـثـر ا
كذلك بـالنـسبـة للقـنوات اخملـصصة
لألطـفـال والــشـبـاب فـإنــهـا حتـظى
ـرات من ـشــاهـدات أكـثـر بـآالف ا

مــحــتـوى (االقــتــصــاد الـســيــاسـة
ــوسـيــقى ــوســيــقى) فــقــنــوات ا ا
والـترفـيه حتـصل على  1000دوالر
مــقــابل مــلــيـون مــشــاهــدة بـيــنــمـا
ـــكن أن ـــوضــــوعـــات األخــــرى  ا
حتــــــصـل إلـى حــــــد  10آالف دوالر
مـقابل مـليـون مـشاهـدة. وعلى وفق
مـــوقع  “skudoum“فــــقـــد أجـــرى
دراسة كـشف فيـها عن مـقدار الربح
لـيـون مـشـاهدة في من الـيـوتـيـوب 
بــلــدان مــخــتــلــفــة وهي كــالــتــالي:
ـتـحدة  $373,12الـهـند الـواليات ا
215,72$  $157,04روســــــــــيــــــــــا 
أوكـــرانــيـــا تـــتـــراوح بــ 10,65$
و .$93,74وبـذلك يكـون الـيوتـيوب
قد وفـر فرصةً لـلجـميع ليـقدموا من
خالل مــنــصــته مــا بــجــعـبــتــهم من
إبـداعـات مع عـرضـهـا ومـشـاركـتـهـا
مع الـــعـــالـم. وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـــنــاك
يـــوتــيــوبـــرز عــربي شـــأنــهم شــأن
ـتأثـريـن بـهذه جـمـيع بـقع الـعـالـم ا
الـتـقـنـيـة  فـأنـشـأوا قـنـوات خـاصة
بـهم يـقدمـون من خاللـها مـحـتوى
ال فيما لو حظي قد يعود عليهم با

شاهدات كثيرة! 
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ـتابـعة وجـولـة استـشكـافيـة ب و
قنـوات الفـيديـوهات سـيتـضح مدى
ضـعـف احملـتــوى الــعــربي! فــأغـلب
الــقـنــوات الـنــسـائــيـة الــعـربــيـة قـد
ــكـيـاج حـددت نـفــسـهــا في زاويـة ا
ـــوضــة أو االنــحــســار والــطــبخ وا
بــالــهـجــوم عــلى تــلك الــشـخــصــيـة
الــنــســويــة أو هــذه أمــا الــقــنـوات
الرجـالية فـحدث وال حـرج فأغلـبها
ــهــمــة نــقـد األغــاني تــخــصــصت 
والتـشهيـر واالستـهزاء والسـخرية
هنية أو بأسلوب سـاذج بعيد عـن ا
الذوق عبر تصوير أقل ما يقال عنه
أنه بــيــد غــيــر احـتــرافــيــة! فــأغـلب
الـــيــوتــيــوبــرز الـــعــربي الــشــبــاب
والــفـــتــيــان حتــديـــداً أخــذوا عــلى
عـاتـقـهـم مـهـمـة الـنــقـد الـفـنّي الـذي
يغلب عليه طابع السخرية فتكفلوا
ـــيـــة أو خـــبــرة دون دراســـة أكـــاد
عمليـة برصد كل شاردة وواردة من
األغاني الهـابطة والـرقص اخلليع..

مـع عــرض لـــقـــطـــاتٍ فـــاضــحـــة من
الـفـيديـو مـورد النـقـد بالـطـبع; لرفع
ــشــاهــدات.. وال يــخــفى أن نــسب ا
نـقـدهـا من قـبـلـهم لـيس خـوفـاً عـلى
فـــســـاد الــذوق الـــفــنـي أو انــهـــيــار
ـنـظومـة األخالقـيـة بل لـرفع نسب ا
ـشاهـدات وكـمـا أسلـفـنا. واألدهى ا
من ذلك أن سرقـة احملـتوى فنّ رائج
بـيـنـهم فـتجـد الـفـنـان الضـحـيـة قد
اســتـهــدف من أغـلـبــهم وفي أوقـات
متقاربة مـحرزاً صدى وشهرة حلم
بـهـا. كـمـا أهـتم بـعض الـيـوتـيـوبرز
ـــقــدمي الـــعـــربي بـــالــنـــقـــد الالذع 
ـيــوزكـلي ـيــوزكــلي". وا بـرنــامج "ا
( (musicallyلــلــذي ال يــعــرفـه هـو
بــرنــامج لــصــنــاعـة الــفــيــديــوهـات
راسـلـة وتصـوير األغـاني أطلق وا
في آب/ 2014 ومن خالل التـطبيق
ـكن لـلـمـسـتـخدم صـنـاعـة فـيـديو.
فـــوجــد صــانع الـــفــيــديـــو الــعــربي
يوزكـللي كمادة دسمة ضالته في ا
حملـتـواه في داللـة إلفالسه الـفـكري
ــكن ـــعـــرفي. وبـــالــتـــأكـــيـــد ال  وا
جتــاهـل ذلك احملــتـــوى الـــذي يــبث
سمـوم الطائـفية والـعنصـرية ليس
ـذهب خــوفـاً وغـيـرة عــلى الـدين وا
والــعــرق بــقــدر نــيل أكــبــر قــدر من
ــشـاهـدات وجــني األربـاح. ولـيس ا
سـتغربٍ أن يـعمد بـعض صانعي
ـشاهدين احملتـوى العربي بـإيهام ا
بـــعــنــاوين رنـــانــة ال تــمـت بــصــلــة
للمحتوى احلقيقي الذي صور على
ـشاهـديه.. عـجـالـة وال يـقـدم فـائـدة 
وبال شـكّ هــــذا األفق االفـــــتــــراضي
اتّـــسع لـــعــدد قـــلــيـل من الــقـــنــوات
اجلـــادة والـــعـــلــمـــيـــة الــتـي خــطت
خطوات راسخة في مـجال التثقيف
والــتــوعــيــة وعــلى الــرغم مـن قــلّـة
ـتابع إال أنّـها تقدم شاهدات وا ا
ـــفـــعم بـــالـــرصـــانــة مـــحـــتــواهـــا ا
ـــســـتــــحـــكم فـي مـــادته كــــتـــلك وا
ـــلـــخــــصـــات كـــتبٍ أو اخلـــاصـــة 
مـــحـــتــوى ثـــقـــافي أو تـــاريــخي أو
وثـائـقي ونـالـوا أصـحـابـهـا قـسـطاً
ـتـابـعـة عـلى نـطـاق مـن الـشـهـرة وا
واسـع في الـــــعـــــالم الـــــعـــــربي بال
استجـداء الضغط عـلى زر األعجاب

أو تفعيل اجلرس.
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