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 .1969ولـفت إلـى أهـمـيـة احلـوار
اإلنـسـاني بـ الـقومـيـات الـكـبرى
في اإلقــــلـــيـم إذ بـــيــــنـــمــــا يـــدور
احلــديـث عن حــاضــرة الـــتــنــويــر
قابل (حـكمة الغـربي فهنـاك في ا
اإلشــراق) مـن الــشــرق كـــمــا قــال
شـهــاب الـدين الـسـهـروردي الـتي
جتـمع حــكـمــة أوائل الـقــدمـاء في
الـشـرق الـذين نـقـلـوا هـذه اخلـبرة
إلى العـالم وذلك من خالل إسباغ
مـضــمــون الــتــنــويــر عــلى ثــيــمـة
اإلشـراق بـالـوعي وااللـتـزام. ونبه
ـــــاط احلـــــسـن الى أخــــــطـــــار (أ
ــســـتــنـــد إلى مــبــدأ الــتـــفــكـــيــر ا
ــذاهب واإلثــنــيـات الــطـوائـف وا
الـــــتـي جتب مـــــعـــــهـــــا احـــــتــــرام
االخــــــــتـالف والــــــــعــــــــمـل عــــــــلى
ـشــتـركـات صــوب االسـتــقـطـاب ا
الــذي يـولــد الـكــراهـيــة وثـنــائـيـة
الــســنــة  –الــشــيــعــة) الفــتــا إلى
انـعــقـاد أكـثـر من  10لـقـاءات في
عــمـــان لـــلــمـــذاهب أهـل الــســـنــة
واجلــمــاعــة إلـى جــانب الــزيــديــة
واجلـعــفـريـة حـيث كـانت تـبـحث
مـــــنـــــذ الـــــبــــدايـــــة عـن األصــــول
والـتــقــارب. وتـوقـف عـنــد) وجـود
 200 مــلــيـون مُــهــجــر في أنــحـاء
مـخـتلـفـة من العـالم واغـتراب 65
مــلـيـون الجئ عـن وطـنه فـضال

عن أكــثـر من  140 مــلــيــون نـازح
ـا يـجـعـلـنـا نـطلق داخل دولـهم 
عــلـى الــعـــصـــر احلــالـي بــعـــصــر
الــــرُحـل) الفــــتــــا إلـى األســــبــــاب
رتبطة االقتصادية واالجتماعية ا

بالهجرة اجلماعية. 
ـسلـم في الـواليات وأشار إلى ا
ـقدرين بأكثر تحدة األمـيركية ا ا
من  3.45ملـيون مسـلم غالبـيتهم
ـئة ـشـرق بنـسـبة  1با من بالد ا

من إجمـالي السـكان فيـها والذين
يـهــاجـرون بــحـثــا عن االسـتــقـرار
ـادي ولكـنهم يـفقدون النـفسي وا
بـريـقــهم أحـيـانــا وسط مـسـاعي

اإلنسياق واالندماج. 
ـنتدى محمد ابو وكان مدير عام ا
حـمـور قـد الـقـى كلـمـة رحـب فـيـها
ـــشــــاركــــ وعــــرض اهـــداف بــــا
نـتدى في مجال ؤتمـر وجهود ا ا
ــكـونـات في اطـار الــتـقـريب بـ ا
الــوحــدة ونــوه الى الــنــشــاطــات
التي اقامها فـي هذا االطار ومنها
مـؤتــمـر احلــوار الـعـربـي الـكـردي
الـذي اقـيم في عـمـان في االول من
ـاضي فــضال عن مـؤتـمـرين اذار ا
سـابقـ للـحـوار العـربي االيراني
والــعــربي الــتــركي مــشــددا عــلى
الـطــابع الـثـقـافي لـتـلك احلـوارات
ـشـتـركـات الـهـادفـة الى تـعــمـيق ا
ـصـاحلة وبـنـاء روح التـسـامح وا
مع الذات واحـترام االخـر وحقوق
فـكر العراقي االنسان كـما القى ا
عـبـد احلـسـ شـعـبـان كـلـمـة جدد
فـيـهـا االشـارة الى اهـمـيـة احلوار
نتدى ورعاية االمير حتت خيمة ا
احلـسن بهـدف االنتـقال الى مـناخ
اكـثـر مقـبـوليـة بـ اعمـدة االقـليم
وجــهــود الــنــاشــطــ الــعــرب في
ـغـرب وغـيـرهـا لـبـنـان وتـونس وا

لتحقيق هذه الغاية.

ـــؤتــــمـــر واتـــســــمت مــــداخالت ا
ــوضــوعــيـــة وتــبــادل االفــكــار بـــا
ـشــتـركـات والـرغــبـة في تــعـزيــز ا
ـواجـهة الـتحـديـات الكـبـيرة في
ـة ومـا يعـرف بـصـفـقة اطـار الـعـو
الــعــصــر الــتي قــد تــتــمــخض عن
جــغـرافــيــة وتـبــادالت جــديـدة في
ـــــــــصـــــــــالـح الـــــــــدولــــــــــــــيــــــــة ا

واالصطفافات.

ــؤتــمــر من وكــان قــد شــارك فـي ا
الـــعـــراق كل مـن الــدكـــاتـــرة عـــبــد
الـلـطـيف جـمــال رشـيـد وبـخـتـيـار
ام وشيـرزاد احمد امـ النجار
وجنـدت عـقـراوي وخـانـزاد احـمـد
عـبـد وعامـر حـسن فيـاض واحـمد
ـاني عـبـد اجملـيـد الى جـانب الـبـر
االســبق وثـاب شـاكــر والـصـحـفي
زيد احللي وحضـرت في اجللسة
االفــتــتـاحــيــة الــســفــيــرة صــفــيـة
الـــســهـــيل الــتـي قــدمت مـــداخــلــة

حظيت باالهتمام والترحيب.
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ثـقـف الـترك وقـد تقـدَّم عـدد من ا
بــعـرض وجــهــات نــظــرهم وطـرح
مـفهـومـهم عـلى أساس أنـنـا يجب
أن نـعــتـرف أن تـاريــخـنـا وديــنـنـا
ـــشــــتـــرك هــــو الـــذي أثــــبت أنه ا
ـرجع الـذي يجـمـعـنا خـصـوصاً ا
فـي اإلشـــــــــارة إلـى مـــــــــوضــــــــوع
. فيـما ظـهرت الالجـئ الـسوريـ
إشارات إلى أن البعض في العالم
ضـــاق ذرعــاً بــالالجـــئــ عــنــدمــا
وصل إليه عدد محدود منهم نرى
أن كالً من تـركـيـا واألردن ولـبـنـان
اليــ مـنــهم بــكل قــد اســتــقـبـل ا

رحابة صدر. 
ـشاركـون في هـذا الـسـياق وأكـد ا
أهـمــيـة االبــتـكــار الـثــقـافي ودور
ـرأة في بــنـاء الـسالم وضـرورة ا
تمك الشـباب وأهمية دورهم في

ستقبل. بناء ا
ــثــقــفـ كــمــا تــنــاول عــدد من ا
اإليـرانــيـ ضــمن رؤيــة تـتــعـلق
بـواقـع ومـسـتـقـبل الـعالقـات بـ
أعـمـدة األمّــة شـواهـد تــاريـخـيـة
ـا تـضــافـرت حـضـارات عــلى أنه 
األنــــدلـس والـــوطـن الــــعــــربي مع
احلـضــارة الــفـارســيــة حتت رايـة
ـــــقت األمـــــة اإلسـالم فـــــقـــــد حـــــقـَّ

إجنازات علمية ال تضاهى.
ـثـقـفـون اإليـرانـيون كـمـا حـرص ا
عـلى الـتــأكـيـد بــأن االنـغالق عـلى
ـواقف الـضـيـقـة واالسـتـقـطـابـية ا
سيـؤدي إلى الشـرذمة ولـذلك فإن
إيــــران تـــرى أن مـــا يــــجـــمع بـــ
ا الـفرس والـعرب والـتـرك أكثـر 

يفرقهم.
أما بخصوص الرؤية الكردية فقد
ــشـاركـ حتـدّث عـنــهـا عـدد من ا
ــعــانـاة الــكُــرد بــإشــارتـهـم إلى ا
الــتي عــاشــوهــا وأكــدوا أهــمــيـة
الـبـحث في احلـاضـر واسـتـشراف
ـسـتــقـبل بــالـرغم من أنـهم آفـاق ا
ــســاهــمــاتــهم كــانــوا فــخــورين 
ــسـلــمـ بـالــدفـاع عن اإلسالم وا

ضد الغزو اخلارجي. 
وهـم يـــــؤيــــدون أن احلـــــوار بــــ
األطـــراف اخملـــتـــلـــفــة يـــجب أن ال
يـنحـصر في اإلطـار السـياسي أو
بــ الـدول. بل يــجب أن نــتـجـاوز
ذلك للـحوار ب مـكونـات اجملتمع
وقـادته الــفـكــريـ حــيث الــتـنـوع

الذي يغني.
ودعـت الـــــرؤيـــــة الـــــكـــــرديـــــة في
ـساواة مـشتـركاتـها إلى حتـقيق ا
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استراليا

خاصـة عنـد ارتكازه عـلى منـظومة
قـانونـيـة تعـلي من كـرامة اإلنـسان
وحتتـرم حقـوقه وواجبـاته). وركز
واطـنة احلـاضنة) على (مـفهـوم ا
الــــتي تـــســـهم فـي إعـــمـــار الـــبالد
ـعرفي واحملـافظـة عـلى التـوازن ا
أســوة بـالــعــرقي والــديـنـي حـيث
(تــعـبــر عن ذاتـهــا عـنــدمـا يــرتـقي
اإلنسـان بعـد تمـكيـنه بأسـاسيات
احلـــــــيـــــــاة اخلــــــمـس إلـى أسس

واطنة بدون تمييز).  ا
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ودعــا إلى ايـجــاد (نـظــام إنـسـاني
ي جـديد يـشتـمل على مـفاهيم عا
حقـوق اإلنسـانيـة احلقـيقـية التي
تستند إلى بعـد الكرامة اإلنسانية
كــجـزء وازن مـن مــنـظــومــة األمن
بــاعـتــبــار أن األمن احلـقــيــقي هـو
الـكــرامـة). وجــدد الـدعــوة إلنـشـاء
ي إنــسـاني لــلـزكـاة صـنــدوق عـا
ـشـكـلـة في حـقـوق اإلنـسان عـادا ا
والـسـيـادة الـقـومـيـة تـتـلـخص في
غـلـبـة (األنـا) ولـيس الـتـفـكـيـر في
الـ(نـحن) واجملــامـيع اإلنــسـانــيـة
والــبــشـــريــة الســيــمــا من أبــواب
الــزكــاة).  وقــال إن دعـوة الــتالقي
احلواري انطلقت في عهد مؤسس
غفور ملكـة األردنية الهاشـمية ا ا

ـــلك عـــبـــدالــله له جاللـــة ا
األول بن احلس طـيب الله ثراه
عــنــدمــا أكــد في إحــدى الــوثــائق
الـعـام  1950 فـكــرة الـتـقـارب بـ
الــــــدول اإلسـالمــــــيـــــة وفـق أسس
ـسـتـهـدفـة في ــان بـاألصـالـة ا اال
كل مــــكــــان وجتــــســـد ذلـك عــــبـــر
زيـــاراتـه اخلـــارجـــيــــة وذلك قـــبل
ســنـوات عــديـدة من عــدوان الـعـام
 1956عـلى مـصـر وحـادثـة حـريق
ــبـارك الــعـام ـســجـد األقــصى ا ا
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ـــيــــون ومـــثــــقـــفـــون قــــدم اكـــاد
ونـــاشــطـــون من تـــركــيـــا وايــران
والــــعـــراق واالردن وفـــلــــســـطـــ
ولـبـنان والـكـويت رؤاهم العـربـية
والـتــركـيـة وااليــرانـيـة والــكـرديـة
الهــمــيـة احلــوار الــبــنــاء واجلـاد
ــواجــهــة الــتــحــديــات الــقــائــمـة
والـتـأكـيـد علـى الـهـويـة اجلـامـعة
ـشـتركـة العـمدة االمـة االربـعة وا
وذلك في مــؤتـمــر مـنــتـدى الــفـكـر
الــعـربي الـذي رعــاه سـمـو االمـيـر
احلــسن بن طـالل في الـعــاصــمـة
تـــمــوز االردنـــيــة عـــمـــان في  22 
اجلاري واكدوا في اربع جلسات
حـواريـة شـهـدت تـقـد مـداخالت
معـمقة اهـمية الـتنوع والـتعددية
في اطـار الـوحـدة بـوصـفه مـصدر

غنى واثراء للمشترك االنساني.
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ودعــا االمــيــر احلـــسن في كــلــمــة
افـتـتـاحـية لـلـمـؤتـمـر الى احلوار
اجلــاد بـ أعـمــدة األمـة األربـعـة;
ـــمــثـــلـــة في الـــعـــرب والـــفــرس ا
ــــواجــــهــــة واألتــــراك واألكــــراد 
الــتـحــديـات الــقـائــمـة وذلك عــبـر
ـشتركـات النـابعة التـركيـز على ا
مـن أسس اإلرث احلــــــــــضـــــــــاري
والـثــقـافي الـعــريق لـتـاريــخـنـا
الـــــعـــــربي اإلسـالمي احلـــــافل
بـغــنى الــتــنـوع واحلــوار بـ
أتـبــاع الـثــقـافــات والـديــانـات
واإلثــنــيــات وبــقــيم الــعــيش
ــشـــتــرك). وأوضـح ســمــوه ا
أهــمـــيــة (تــعــظـــيم اجلــوامع
واحــــــــــتـــــــــرام الــــــــــفـــــــــروق
واالخـــــتالفـــــات وتـــــعـــــزيــــز
احلــريـــات عــبــر االلـــتــفــاف
ـشــتــركـة من حـول الــقــيم ا
أجل إحالل السـلم اإلقلـيمي
والـــدولي مـــعـــا وحتــقـــيق
النهضة الـعربية اإلسالمية
نشودة وتـطوير عالقات ا
تـكاملـية إقـليـميـة متـبادلة
السـتـتبـاب االسـتـقرار إذا
أردنـــا ألمـــتــنـــا حـــضــورا
ـشـهد جـمـعيـا قـويا في ا
ي). ورأى أن (غياب العـا
أو ضـــــعـف الـــــلـــــقــــاءات
اجلـــمــــعـــيـــة يـــؤدي إلى
ـسبـقة إصـدار األحكـام ا
اجلـائــرة خالفـا إللـتـزام
ـشــاركـة وقـبـول الـرأي ا
اآلخـر واحـتـرام الـتـنـوع
واالخـــتالف) داعـــيــا إلى

تــــأســـيس (مـــرصــــد مـــعـــرفي في
اإلقـــلـــيـم لألحـــداث اجلـــاريـــة في
ــــشــــهـــد اإلقــــلــــيـــمـي الـــعــــربي ا
والـدولـي). وأكـد ضـرورة (الـقـدرة
عـلى اإلدارة احلـكـيـمة لـالختالف
الــــتي ســــتـــســــهم فـي صـــيــــاغـــة
الــعالقـات احلـضــاريـة بـ بـلـدان
ـشـرق الـتـي تـملـك إطـارا مـتـيـنا ا
ــكن لــلــتــعـاون والــتـالقي كــمـا 
ـدنــيـة لــلـوعي الــعــام بـالــهـويــة ا
ــنـطــقـة الــتـقــريب بـ شــعـوب ا
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هذا الـعـنـوان لـيس لألثارة الـصـحـفـية   بل هـو أمـنـيـتي وأمنـيـة عـامة
لكثيـر من العراقـي  وهي ليـست دعاية انـتخابـية لرجل زرع الـبسمة
في شفـاه العـراقي مـن خالل مجـموعة مـن البرامـج التي  عـرضها
في قـنـاة " الـشـرقـيـة " لألعالمي الـعـراقي الـبـارز سـعـد الـبـزاز والـتي
المست حياة الـعراقي وواقـعهم اليومي وعـملت على حتسـ حياتهم
ودخلهم ومـعيشـتهم  ومن هذه الـبرامج " فطـوركم عليـنا " و " كرسته
دينة ذيعة الناجحة شيماء زبير وبرنامج " اهل ا وعمل " التي تقدمه ا
ه مـجـمـوعة " وبرنـامج " فـريق االمل " الـذي سـاهم فـيه اعـداده وتقـد
بدع واذكر منهم الفنانون جواد الشكرجي من الفناني العراقي ا
الك ومـحمود وسامي قفـطان وكر مـحسن وحسن حـسني وقاسم ا
ابو العـباس والفـنانة الـقديرة أسـيا كمـال والفنـانة هنـاء محمـد أضافة
تابع لهذه الى برنامج " كالم الناس " للمذيع الشاب علي اخلالدي . ا
البـرامج وغـيـرها يـجـد ان الـطابع االنـسـاني هـو السـائـد رغم انـنا في
زمن اصـبـحت فــيه احملـسـوبــيـة  هي كل شئ  وبـاالخـص بـعـد الـعـام
ــتـأســلـمــة عـلى الــسـلــطـة وعــدم اهـتــمـام  2003 وهـيــمـنــة االحـزاب ا
انية باخلـدمات وبعموم احلكومات التي تـشكلت بعد ااالنـتخابات البـر
سوؤل واطن الفقيـر وب ا واطن   وأصبـحت هناك فجوة بـ ا ا
شاريع وهمـية النرى منـها سوى حجر ال الـعام و نشغلـ بنهب ا ا
االساس  وازاء هـكـذا وضع مـزري يأتـئ دور اخليـرين من أبـنـاء هذا
الشـعب الصـابـر ليـبـرز دور النـبالء واالصالء ومنـهم االعالمي الـبارز
سـعـد الـبـزاز . في عــمـان حـ وضـعت خـطـوتـي االولى نـحـو الـلـجـوء
والــهـجــرة  كــان الـبــزاز قــد فــتح ابـواب مــكــتب الــزمـان فـي مـنــطــقـة
الشميساني مشـرعة لكل االقالم الصحفـية وباالخص االقالم الفتية 
واتـذكر ذلـك الـيوم مـن الـعام  2000 ح زرت مـكـتب الـزمـان بـعـمان
احمـل مجـمـوعـة من االخبـار والـتـقـاريرلـزوجي الـصـحـفي محـمـد بـكر
كتب انذاك ندى قدومي  حول االجور التي للجريدة  وعاتبت مديرة ا
تصرف لـلكـتاب والصـحفيـ العـراقي في عـمان ومـنهم زوجي وقلت
ـنــوعـ من الـعـمل في االردن لـنـدى في حـيــنـهـا انت تـعــرفـ نـحن 
ــكـافــاة الـتـي كـانت تــصـرفــهـا لــنـا ادارة ولـيس لــديــنـا مــورد سـوى ا
اجلريدة  ومن محاسن الصدف كـان االستاذ سعد البزاز على اخلط
وسـمع مــادار من نـقــاش بـيــني وبـ الــست نـدى . ثم ســال نـدى عن
شـهـادتي الـدراســيـة   وقـلت لـهــا احـمل  شـهـادة بـكــالـوريـوس عـلـوم
بايـلوجي ثم طـلب مني االسـتاذ كـتابـة بحـوث وتقـارير عـلمـية لـلجـريدة
مقـابل مـكـأفات مـالـيـة  مجـزيـة. افـرحنـي هذا الـطـلب وبـدأت اكتب في
انـشيتـات الرئيـسية مجاالت عـلميـة متعـددة وبدات مواضـيعي تـاخذ ا
أضـافـة الى مـجـلـة " الـزمـان اجلـديـد " الـشـهـريـة  وتـطور لـلـصفـحـة 
ـوتـمــرات الـعـلـمـيـة  واجـري عـمـلي في اجلـريــدة واصـبـحت أحـضـر ا
حـوارات مع االطـبـاء  والـبـاحـثـ  وهــكـذا بـدات حـيـاتي تـتـغـيـر نـحـو
األحسن . حـتى غـادرت عمـان وتـوجهت الى اسـتـراليـا  لألقـامـة فيـها
واطن الـعراقي بـالتـغيـير ومن هنـاك ومع تقـادم  السـنوات لم يـشعـر ا
الـذي كـان يــنـشـده نــحـو حـيــاة أفـضل بل عــاش الـعـراقــيـون سـنـوات
حـرمان وجـوع أسـوا من الـعـهـد الـسابـق وتراجـعت احلـيـاة الـصـحـية
عـاشيـة نحـو مستـويات مـتدنـية  ومن ب واالجتمـاعيـة والتـعلـيميـة وا
هذا الركـام واليـأس خرجت اليـنا بـرامج " الشـرقية " لـتبـعث لنا االمل
ـقـراطي . والـتـفـاؤل في احلـيـاة نـحـو غـد كـنـا نـحـلم به ووطن حـر ود
وتسـنى لي زيـارة الوطن بـعد سـنـوات الغـربة ورايـت مالت الـيه االمور
من وضع بائس في كافة مناحي احلياة  ومن خالل متابعتي لبرنامج
" الشرقية " وهموم الناس التي اشاهـدها واسمعها وجدت االستجابة
الـسـريعـة لـلـبـزاز حلل هـمـوم ومـشـاكل الـنـاس وهي جـمـيـعـها مـوضع
اهتمام وتقديرمن قبل شخـصه الكر . وبدأت أتساءل مع نفسي اين
ـثـلــو الـشـعب ـســوؤلـيـ في احلــكـومـة الــوطـنـيــة ? وأين  الـوزراء وا
ـثالً عنهم  ? من ان والذي انـتخبـهم الشعب  تمـثل بـأعضاء البـر ا
مشاكل وهموم الناس رغم انهم مصدر السلطة التشريعية والتنفيذية
في حـ ان سعـد الـبـزاز هـو رجل اعالم وصـاحب مـؤسـسـة اعالمـية
ولــيس لــديــهــا امــكــانــيـــات وثــقل دولــة  مــثل الــعــراق . ولــكن االرادة
ة والن سـعد البـزاز جزء من هـذا الشـعب عاش معه واالصراروالعـز

احلروب واحلصار.
ان   اجلميع  في برامج " الشرقـية "  الأحد يناشـد احلكومة او الـبر
يـنــاشــد ابـو الــفــقـراء وابــو الـكــرامــة " سـعــد الــبـزاز " وحــال وصـول
مـشكـلـتـهم الى اسـمـاعه  يـكـون صـاحب احلـاجـة قـد قـضـيت حـاجته
ا كـان يتـوقع  في بـرامج الشـرقيـة جنح سعـد البـزاز بدور بأسـرع 
الـــوزيــــر بل أبــــعـــد مـن ذلك دور رئـــيـس الـــوزراء  ولــــكـــنـي أرشـــحه

بالمجاملة رئيساً للعراق !! 
ـد يـد اخلـير دون  احملـاصـصـة الـتي فـهـو أب لـلـجـمـيع  فـلـقـد كـان 

قسمـها لـنا سيـاسيـو الصـدفة عنـد توزيع الـغنائم
ــنـاصب  ولم يــسـال سـعــد الـبـزاز هل عـفـواً ا
واطن سنـياً ?أم شيعـياً  وبعد هذه كان هذا ا
االسـبــاب االيــسـتــحق الــبـزاز مــنــصب رئـيس

العراق بالمنافس !
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فـي عالقـتــهم مع الــعـرب والــفُـرس
والــتُـرك وأن يــكـون لــهم احلـقـوق
والواجبـات نفسـها ويجب جتنب
اخلالفــات الــتـي تــشــعل احلــروب
عـلى حــسـاب احلــيـاة اإلنــسـانــيـة
ـة وجـعل الـكُـرد أو غـيـرهم الـكـر

وقوداً لها.
ثقف العرب كما حتدث عدد من ا
ـــنـــتــدى في ــبـــادرة ا وأشـــادوا 
تـوســيع دائــرة احلــوار الــذي بـدأ
قـبـل نـحـو أربــعـة أشــهـر بــعـنـوان
(احلوار العربي الكردي) وأِشادوا
بدور ورعـاية سـمو األمـير احلسن
واالستـجابـة الكبـيرة الـتي لقيـتها
ـبـادرة وقدمـوا مع زمالئهم هذه ا
الـتُـرك والفُـرس والـكُـرد مقـتـرحات
مـن شـــأنـــهـــا إدامـــة هـــذا احلــوار
وإكـــســـابه طـــابع االســـتـــمـــراريــة
شتركة وذلك من لتفعيل الـرؤية ا
خـالل مـقـتـرح تـشــكـيل فـريق عـمل
يجـمع شخصـيات من أعـمدة األمّة
األربعـة والعمل عـلى تنـظيم ندوة
نتدى أو مؤتمر سنـوي بإشراف ا
لبـحث جوانب الـعالقات اخملتـلفة:
الــــثـــقــــافــــيــــة واالقـــتــــصــــاديـــة
واالجــتــمــاعــيــة وكل مــا يــتــعــلق
بـالــتـنـمــيـة والـتــعـاون وبـروحٍ من
الـــقــيـم اإلنــســـانـــيــة وال ســـيّـــمــا
ـــســاواة والــعــدالــة احلــريــة وا
شـاركة والـتسامح والشـراكة وا
والسالم والعمل على نقل احلوار
إلى عــواصم ومــدن اإلقــلــيم الــذي

تمثّله األعمدة األربعة.
qLŽ o¹d

واتــفــقــوا عــلى مــدّ اجلــســور بـ
فــريق الـعـمل ومـنـظـمـات اجملـتـمع
عنيـة باحلوار وأصحاب دني ا ا
الـــقـــرار واجلـــامــــعـــات ومـــراكـــز
األبـحاث والـدراسـات وتشـجـيعـها
على إطالق منـصة معرفـيّة بهدف
جتــســيــر الــفــجــوة من جــهــة بـ
ي وب ـثـقف واألكـاد ـفـكر وا ا
اإلدارات احلـــاكــمــة وســلـــطــاتــهــا
اخملــتـلـفـة من جـهـة أخـرى بـهـدف
تـــعـــزيــــز الـــتـــكــــامل والـــتــــفـــاعل
ــشــاركــة في إطــار والــتــواصل وا
خــطط الـتــنـمــيـة والــتـعــاون. كـمـا
أشـــاروا إلى أهـــمـــيـــة اكـــتـــســـاب
هـارات اللغـوية لألعمـدة األربعة ا
ودورها في تعزيز الـتفاهم والفهم

 . شترك ا
ـــــــــــــشــــاركــــون أيــــضـــاً وأكّــــد ا
ضرورة االهــــــــتمـام بالــــــــشباب
ألنــهم يــشــكــلـــــــــــون الــغــالــبــيــة
الـسكـانـية من مـجتـمـعات األعـمدة
األربـــــعــــــة وضـــــرورة إعــــــدادهم
لــلــمـــســتــقــبل وتـــهــيــئــة األجــواء
ـنـاسبـة لـلـحوار والـشـراكة فـيـما ا

بينهم. 
ونــاشـــد اجملــتــمـــعــون اإلعالم في
بــــلــــدان أعـــمــــدة األمّــــة األربــــعـــة
بـــااللـــتـــفـــات إلى أهـــمـــيـــة إبـــراز
ــشــتـركــات والــسـعي اجلـوامع وا
لـتعـظيـمهـا خصـوصًا وهي تـمثل
ـنــتــدى الـفــكـر رســالــة أسـاســيــة 

العربي.

Ÿ—œ∫ وثاب شاكر يقدم درع خيمة العراق الى االمير احلسن

Ê«dO'« WEOHŠ dO¦ð nOH−² « w  W³¹dſ ‚dÞ

wz«cG « rL ² « s  UMOL% …œÒbI*« Âu×K «
œËuM¹dſ pO½ËdO  ≠ÊbM

نُـــشـــر خـــبــر فـي وقت ســـابق تـــصــدر
اإلعـالم في مديـنة نـيويورك إذ تـسبب
نــشــر قــطع من الــلــحم فـي الـهــواء في

مشكلة كادت أن تخرج عن السيطرة.
فــقـد سـادت حـالـة من عـدم الـرضى في
ـدينة بـلدة وايت سـتون فـي كويـنز 
نـيويـورك األمريـكيـة خالل خريف عام
 ?2016بـعـد أن صُدم اجلـيـران عنـدما
رأوا لـفـائف من أمعـاء اخلنـزير مـعلـقة
عــلى حــبل في حــديــقــة خـلــفــيــة ألحـد

نازل. ا
فـــيـــمــكن لـــهـــذه الــلـــفـــائف أن جتــذب
اجلــرذان حــســبــمــا يــقــول اجلــيـران
إضـافة إلى مشكلة الرائـحة النتنة أما
نزل فـكان جوابهم أنـها جتهز سـكان ا
كــــطــــعــــام فـــهـي جــــزء من األطــــبـــاق
الـصـينـية الـتقـلـيديـة. وسعى اجلـيران
ـــســـؤولـــ لـــتـــقــــد شـــكـــاوى إلى ا

. عني ا
لــكـن في كــثــيــر مـن أنــحــاء الــعــالم ال
يـعتـبر هـذا منـظراً غـريبـاً فإذا مـشيت
في بـعض شـوارع آسيـا ستـرى غالـباً
أدوات مـطـبخـيـة حادة وقـطع سـميـكة
من حلـم اخلـنـزيـر مــعـلـقــةً عـلى حـبـال

ـالبس وشـــرائح من الـــســمك نـــشــر ا
ــكـن أن تــرى سـاق أيــضــا أو حــتى 
خنزير كاملة متدلية قرب عمود إنارة.
ـــتــنـــوع لـــطــرق ـــشــهـــد ا ورغـم ذلك ا
جتــفــيف الــلـحــوم تــعــد هـذه طــريــقـة
ــــا آالف ــــة مــــنــــذ قــــرون أو ر قــــد
الــسـنـوات وهي عـمـلــيـة الـتـقـديـد أو

جتفيف اللحم في الهواء.
إذا كـنـا نقـلق من نسـيـان قطع الـدجاج
ـطــبخ في الــلــيل كـيف عــلى طــاولــة ا
ـكـننـا ترك الـلـحم في الشـمس وأليام

طويلة ثم أكله والبقاء أحياء?!
الـــســر في الـــتــخـــلص من الـــرطــوبــة
فـداخل شـريحـة حلم اخلـنزيـر أوحتى
ساقه الكاملة هنالك صراع يجري ب
الـبــكـتـيـريـا وبـ عـمــلـيـة الـتـبـخّـر إذ
يـسعى من يـريدون االسـتمـتاع بـوجبة
ــقــدد إلى طـــعــام لــذيـــذة من الــلــحـم ا
االسـتفادة من عملية الـتبخر للحصول
عــلى طـعــام صـحي خـال من الــرطـوبـة

والبكتريا.
لح حيث تُغطى تـبدأ العمليـة عادةً با
لـح حتى يـسـاعد ذلك قـطـعـة اللـحم بـا
ـاء من أنسـجـة الـلحم في اسـتـخـراج ا
إلى الــسـطـح لـيــتـبــخـر هــنـاك تــمـامـاً

ـيـاه الـزائدة في ـلح ا تص ا مـثـلـمـا 
الـباذجنـان أو بعض الـنبـاتات األخرى

عندما نغطيها به.
ـلح سطح وفـي الوقت نـفـسه يجـعل ا
الـلـحم وبـعض األجـزاء الـداخلـيـة غـير
صاحلة لعيش تلك البكتيريا الصغيرة
يـاه والبكتريا تص ا والـضارة ألنه 
نــفـسـهــا لـتــصـبح شـرائـح حلم جـافـة

وغير مؤذية.
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لـكن عندما تكون قطعة اللحم كبيرة ال
اء ـكن لـعمـليـة التـبخـر أن تسـحب ا
بـسـرعة كـافـيـة بشـكل تـظل معه قـطـعة
الـلـحم صـاحلـة لالستـهالك لـذا يُـحقن
ـاء داخل أنـسـجـة ـلـح مع قـلـيل من ا ا
الــلــحم بــ كل ســنــتــيــمــتــرين كــحل
لــلـمـشــكـلـة. وتــتـضـمن هــذه الـعـمــلـيـة
اســتـخـدام نـتـرات الــصـوديـوم أيـضـا
ــــو وهـي مــــادة حـــــافــــظـــــة تــــوقـف 
ـــيــكــروبــات في الـــوقت الــذي تــقــوم ا
بـتثبـيت البروتيـنات في أنسجـة قطعة
الـلحم في عملـية كيميـائية حتول لون

اللحم إلى اللون الوردي.
ـكن للـمياه حتـفيز ـعروف أنه  ومن ا
حـيـاة البـكـتيـريـا لكن فـي هذه احلـالة

ياه في عـملية التـجفيف ألنها تـسهم ا
ـــلـح ونـــتـــرات ـــزوجــــة بـــا تــــكـــون 
الـصوديـوم وهو مـا يحـفز من فـعالـية

تلك العملية.
لــذلـك في كــثــيــر من وصــفــات تــقــديــد
الـــلــحم تـــكــون أول خــطـــوة هي تــرك
الـلـحم في مـكـان بارد ورطب حـسـبـما
يـقول أنتـونيو مـاتا وهو بـاحث مهتم
ـوقع "أمـيزيـنغ بـالـلـحـوم ومـسـتـشـار 
ريـــبس دوت كــوم" اخملـــتص في طــهي
الـلـحـوم.عـندمـا تـبـدأ عـملـيـة اجلـفاف
يـــحـــ الــوقت لـــرفع درجـــة احلــرارة
وبــدء عــمــلــيــة الــتــبــخــر مــرة أخــرى
وبــبطء. ويـقـول كــريغ بـلــونـديـر وهـو
أسـتـاذ بـجـامـعـة بـوسـطن ومـسـتـشار
ـوقع اإللـكـتـروني: "إذا سـحـبت لـذاتِ ا
الــرطـوبــة بـسـرعــة فـإن سـطـح الـلـحم
يـجف بسرعة".تقليديـاً تتغير تفاصيل
الـوصفة تبعاً للمناخ احمللي ويضيف
بـلونـدير قائالً: "تـعتمـد وصفات تـقديد
الـلـحم عـلى الـبيـئـة لـكن من األساسي
تـوفيـر مكان دافئ مع إمـكانـية للـتحكم
في الـرطـوبـة بـحذر".وفي الـصـ كـما
يـحدث في أمـاكن عدة تتـباين الـلحوم
التي تُقدد في البيوت ما ب حلم بطن

اخلــنـزيـر الـتي تــسـتـخـدم فــيـهـا مـواد
حـافظة إلى الـنقانـق اجملففـة بالهواء
والـتـي تـصـنع عـادة في الـشـتـاء حـيث
ـنـاخــيـة لـتــجـفـيف تــسـنح الـظــروف ا

اللحم بطريقة آمنة.
إذا اســتـطـعت تـفـادي احلـشـرات الـتي
ــقــدد فــسـوف تــقــتــات عــلى الــلــحم ا
يـسـتـغرق األمـر أشـهـرا لـكي يصل إلى
ــقـدد اجلـاف ـطــلـوب لــلـحم ا ــذاق ا ا
الــلــذيــذ لـكـن الـكــثــيــر من الــنـاس من
مـــخــتـــلف احلــضـــارات حــول الـــعــالم

يفضلون االنتظار.
WOÝUO  ÂU ا—

ــشــهـور حلم "جــيــنــهــوا" الــصــيــنـي ا
يـستغرق عـلى األقل ستة أشـهر ليكون
جــــاهـــزاً لـألكل و حلم "كــــوالتـــيــــلـــو"
يــسـتــغـرق من  14إلى  48شــهـراً. أمـا
الـلـحم األغلى عـلى اإلطالق في الـعالم
فــهـو من إسـبــانـيـا ويــسـتـغــرق سـتـة
أعــوام بــحــسب مــوســوعــة غــيــنــيس

لألرقام القياسية.
وكــلـمـا زادت مــدة الـتـجـفــيف يـصـبح
ـا يـجب إذ تـبـدأ طـعـم الـلـحم أغـرب 
الــدهـون في إفـراز مـذاق غــيـر مـحـبب
لـــكــنه يــشـــكل كــذلك جــزءاً مـن مــتــعــة

التجربة بالنسبة لبعض الناس.
اجلــفــاف الــتــام هــو عــنـصــر مــهم في
قـدد كذلك وهو صـنع اللـحم البقـري ا
ـطـاعم الـفـاخـرة حـيث أهـم طـبق في ا
تُــتـرك قــطــعـة الــلـحم الــبــقـري لــتـفــقـد
رطـوبتها تدريـجياً حتى تتـشكل عليها
طـبقة من العفن التي حتـميها من بقية
ـيكروبات والـتي تُستبـعد الحقاً قبل ا

. ا يُكسبها طعماً قوياً طهي اللحم 
جتـرى عملية جتفيف اللحم هذه األيام
ــكن الــتــحـكم بــهــا بــشـكل في غــرف 
ـكن إطـالة تـلك الـعمـلـية إلى دقـيق و
ُــتـوقع وال تُـســتـخـدم وقـت أكـثـر من ا
مـواد حافـظة فـيهـا. وقد عـمل أنتـونيو
مـاتـا ذات مـرة مع طـبـاخ في شـيـكـاغو
إلعــداد حلم بـقــري مـقـدد تــرك لـيـجف
ــاضي فــكـان ــدة  71يــومــاً.أمـا في ا
لـطــبـاخي الـبـيـوت طـريـقـة أقل تـطـوراً
بـالـتـأكيـد. وحـسـبـما تـقـول وصـفة من
الـــقــرن الـــثــامن عـــشــر في اجنـــلــتــرا:
ـسـتـودع ألطـول "اتـركــهـا مـعـلـقـةً في ا
ـكـنـة حـتى تـصـبح رائـحـتـهـا فـتــرة 
ـا كـريــهـة وتـبـدأ في الـذبـول". لـكن ر
يجب معرفة رأي اجليران أوال في هذه

الطريقة جتنبا ألية مشاكل!
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قالة التـي جاءت في وقتها أحييك دكتـور احمد عبـد اجمليد على هـذه ا
وبالـصـميم وعـاشت االنـامل الـتي خطت مـضـمـونهـا فـهي بحق  مـقـالة
جادة واصـولـيـة وهـكـذا يـجب ان تكـون مـنـذ زمن لـيس قـصـير ¨ واالن
قالة ثل هذه ا اذا بـخلت انت علينا  السؤال لك دكتور احمد العزيز 
ـقاالت ذات القوة في احلديث اذا حتجب ا لكل السنوات الـتي خلت و
عن النـشر فنـحن ياد كـتور ال نـريد ان نـشارك احلـكومـة في كراسـيها
وال في تــقــاســمــهـا الـال مــشـروع لــلــثــروة من خـالل االمـتــيــازات الال
مشـروعة والـنـادرة على مـسـتوى الـعالم ¨ولكـنـنا والـله نـريد كـمـا  قيل
ويقـال عن الـعـراق انه وهـو فـعال اغـنى بـلـد في الـعالـم ولكن ¨كثـر فـيه
ـتـسـولـ وازداد جـيش الـعـاطـلـ ومـعـلوم يـا دكـتـور  ان مـع ازدياد ا
شـاكل اجملتـمـعيـة وتزداد حـوادث الـسرقـة واالحتـيال البـطالـة تـزداد ا
والــقــتل بــســبب الــســرقــة ¨وتــراجع اجلــواز الــعــراقي وتــراجع االمن
واخلدمات بكافة انواعـها وتراجع القطاع الـزراعي والقطاع الصناعي
دة وهمـا قـطاعـ شـغـال بـكم ونـوع كبـيـر مع وجـود حصـار شـامل 
ثالثـة عـشــر عـامـا  قــبل عـام االحـتالل ¨واصـبح الـعــراق سـوقـا لـدول
ـصادر اجلوار  وتـصـر هذه الـدول من خالل سـياسـاتـها الـتـحكـمـية 
ياه جلـعل العـراق بلـد صحراوي دون ان تـكون هـناك مطـالبـات قوية ا
وجاده مع هذه الدول حلقوق العراق الدولية ¨وما نسمعه فقط التشكي
تحدة او الى ياه ولم نـسمع ان شكوى قـدمت الى اال ا  من نقص ا
تشاطئة على نظمات الدولية للمـطالبة بحقوق العراق الدولـية للدول ا ا
ليس ـياه ¨ نـهـر واحـد حـيث هـنـاك قـوانـ ومـعاهـدات حتـكـم تقـاسـم ا
هـناك من هـذا الـقـبـيل ابـدا بل هـنـاك تصـارع عـلى نـتـائج االنـتـخـابات
زورة وعلى كم سـيحــــــصل هذا احلـزب او ذاك من كراسي وزارية ا
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نعم لقد طـفح الكيل فمـاذا تعمل الناس ¨غير التـظاهر ولكـننا نامل من
ـال اخلاص  الن ـال العـام وا ـتـظاهـرين ان يـحـافظـوا عـلى ا االخوة ا
ـطـلـوب من الـتـظـاهـر هـو ايـصـال صـوت كل مـنــــــــهـا هـو خـسـارة ¨ا
سيـئ بل هـناك قـانـــــــون يجب ان اجلماهـير ال إليـذاء االخر حـتى ا
يــفـعـل ونـامـل من اجلــمــيع ان يــفــهم ان الــعـراق ¨عـراق اجلــمــيع وان
السلطة والـثروة هي سلطة الـشعب وثروة الشعب ¨اذا ال بد من عدالة

اجــتــمــاعــيــة بــعــيـــدا عن احملــاصــصــة والــطــائــفــيــة
ــقــيـــــــتــتـــ وان نــعــمل عــلـى الــهــويــة االعــلى ا
((عـراقي )). وارجـو ان تــسـتـمـر بــعـمـود يـومي
في الصـفـحـة االولى  مـسـتـقبال مـع اطيـــــــــب

حتياتي .                          
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