
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6243 Thursday 10/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6243 اخلميس 3 من جمادى االولى  1440 هـ 10 من كانون الثاني (يناير) 2019م

Í√d «  U¼U&≈ 8

…dB³ «Ë …dOB³ «Ë dB³ «

وصمو ونحن مبصرين وبدأنا
ــا يـتـوقع بــالـبــصـيــرة بـاقل 
ا كان مـكتـوب لنا االخـرون و
ان نـتعـامى والنبصـر ببـصيرة
قــصـتـنـا . لـكــاتـبـهـا ...هـربـرت
جـــورج ويــــلـــز الـــبــــريـــطـــاني
االبــيـض  وبــطـــلـــهــا نـــيـــونــز
ستكشف البريطاني االبيض ا
 وبــطــلــتــهــا مــديــنــا ســاروتــة
الــبـــيــرويـــة الــســـمــراء  بــدأت
وتــــــضــــــمــــــنـت  ازدواجــــــيـــــة
غــريــبـــة..بــدأت بــالــهــروب من
االستـعـمار االسـبـاني االبيض
ومـــا اذاقه لــســكـــنــة قــريــة في
الــبـيــرو وهــرب ســكــانــهـا الى
االنــــــديـــــز اعــــــالـي جــــــبــــــال 
وعــــاشـــروا فــــيــــمـــا بــــيــــنـــهم
واصـــابــهم مـــرض بــدأ يـــفــقــد
البـصر الـواحـد تلـو االخر الى
ان اصبح اجلـميع عـميان ومن
ثم انـتقـل وراثيـا الى اجـيـالهم

ولـــبـــون...كــيـف ذاك...واعــطى
قدرة عوضته عن فقدان العمى
وهي احلساسات التي في قمة
اجـــنــحــتــة..ولــيس غــريــبــا ان
يــــطــــلب بــــنـي اســــرائــــيل من
عــيــسـى عــلــيه الـــسالم وعــلى
رســـــولـــــنـــــا افـــــضل الـــــصالة
والـسـالم ان يـطـلـبـو مـنه خـلق
هـــــذا الــــطــــائــــر ..يـــــا لــــبــــني
اســـــرائـــــيل.. كـــــمـــــا قـــــلـــــنـــــا
اعاله..والــكــثـيــر من االســمـاك
عمي لـكـنهـا تمـلك تفـضيال عن
االخــــــــريـــــــات قـــــــصـــــــة وادي
الـعمـيان..بالد العـميان مـدينة
تـــعــددت االســـمــاء الـــعــمـــيــان
والــــعـــــمى واحــــد.. الــــتي ورد
كـانت ومـا زالت ذكـرهـا اعـاله 
الــوســـيــلـــة من مــقـــالــنـــا هــذا
ا والهـدف اكبـر انهـا وصفـية 
نـحـن فـيه والــفـرق انــهـا بـدأت
والــنــاس مــبـــصــرين ثم عــمــو

تعارف اهلـنا على مثل شعبي
ـايشـوف الشمس من يـقول...ا

الغربال عمى العما ...
لـتكـتب كـيف ما تـكـتب ولتـقرأ
كيـفـمـا تـقـرأ.ضـحك احـد كـبار
السن من اهلنا وقال  ...اليابه
والــله عــمــا الــعــمـى الــغــربـال
ـــايـــشـــوفـــنـــة الـــشـــمس من ا

وسطيته...
النــعــبــأ بــهــا والحتــرك فــيــنـا
لكـنـها كـبـيـرة اال على سـاكـنـا 
مـرت االيـام والـسـنون ـتـق ا
وادركـنــا مـا ذا يــعـني الــعـمى
والـبـصـيرة ومـا يـعـنـي تـقد
وهــو من وتـــاخــيــر الــغـــربــال
ـــة اقــدم  من االمـــثـــال الــقـــد
ولنا في قـصة وادي العـميـان 
الـقــران الـكـر مـنــهل ومـعـ

وهاد.
الـيس اغــرب احلـيــوانـات هـو
اخلـــــفــــاش ..اعــــمى وطــــائــــر

مـن بــــعــــد واصــــبح اجلــــمــــيع
عمـيانـا احلت الـطبـيعـة البديل
لــــهم من الــــســـــمع والــــهــــمس
والـلــمس والـشم  اال لـعـنـة الـله
عـــلى الــبــصـــيــرة الــتـي تــفــقــد
الـبـصـر ..وخـلـقـنـا االنـسان في
احـسن تقو  ... وبـعد خـمسة
عـــشــر قـــرنـــا انـــتــهـى عــنـــدهم
مـوضـوع الـبـصـر وحـلت مـحله

البصيرة..
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في تــــلك االثــــنــــاء واحلــــقــــبـــة
ستـكشفون االسـتعماريـة كان ا
بـشـرون يثـيرون الـكثـير من وا
الــــــتـــــســـــاؤالت فـي الـــــبــــــحث
والــتـقـصي وصــاحـبـنــا نـيـونـز
االبيض البريطاني الذي نصب
ـنـقذ كـان مع مـجمـوعة نـفسه ا
ـتسـلق في سـتكشـف ا من ا
قــمم جــبــال االنــديــز ولــكــثــافـة
الـثــلـوج داس عـلى ارض هـشـة
وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــزلـــق الـــى وادي
ســـحـــيق...تـــعـــابــيـــرهم ســـقط
ـــســافــة ــتـــســلق ...ســـقط  و ا
شاسـعة حتى في سـقوطه بطل
لـــــكــــنه فـي الــــنــــهــــايــــة هــــرب
وســيــهــربـون ويــبــقى الــبــصـر
كـــــيف وهـــــو والـــــبـــــصـــــيــــــرة
بــريــطــاني.ســقط ولم يــقــولــوا
تـــــدحـــــرج.الـى وادي عـــــمـــــيق
لـتـستـقـبله كـتـلة ثـلج هـشة هي
نــفـســهـا الــتي اوقــعـته او وقع
بــســـبــبــهــا بــعــد االرتــطــامــات
الـكــثــيـرة عــلى هــذه الـصــخـرة
اوتـلك وما اصـابه من رضوض

w*UF « Âö « dLðR   UO uð

‰Ë_« w½Ëd²J _«

wLýUN « bz«—

بغداد

وريـاضــيــة وعــلــمــيــة وثــقــافــيـة
...الخ).

9. الـنـشر في االوسـاط االعالمـية
والـتوضـيح ونشـر التوعـية لـفكر
الـــسـالم والـــتـــســـامح في كـــافـــة

اجملتمعات االنسانية .
10. الـدالئـل عـلى حـسـن الـنـوايـا
ومـا يــحـمـله الــسـفــيـر من حـسن

التوجهات االيجابية .
11.  التواصل مـع افراد اجملتمع
وحتفـيزهم وتـشجـيعـهم للـتوجه

الى فكر السالم االنساني .
12. احـــتــرام حــقــوق الــشــعــوب
ساواة ومناصرتـها في العدل وا
في احلقوق بـحكمة ورفق وسالم
و مـناهـضة الـطـائفـيـة والتـطرف
واالرهـاب والـتـعـصب والـتـمـيـيـز
بـ الـشـعـوب فـالـناس اخـوة في
االنـسـانيـة .وعـلى سـفـيـر السالم
الـعـمل بشـفـافـية وحـيـاديـة وعدم
التمييز اوالتحيز ويكون التوجه
انـــســـاني وان يـــتـــعــــامل مع كل
ـواضــيع اإلنـســانـيــة عـلى خط ا
ســيـر واحـد .وان جــمـيع االديـان
ذهـبية الـسمـاوية واالنـتمـاءات ا
ــعــتــقــدات االخــرى واصــحــاب ا
يؤكدون على حرية وكرامة عيش

الفرد بسالم 
13.  الــتـــفــاني فـي الــعـــمل بــكل

اخالص ونزاهة وصدق .
14.  تــقــد اقــتــراح الى ادارات
الــبــلــدان العــتــمــاد مــادة ثــقــافـة
ــنـاهج الــسالم والــتـســامح في ا

الدراسية .
15.  تــاســيس هـــيــئــة لــســفــراء
الـــسالم في الـــعـــالم يــتـم فــيـــهــا
تـأهـيـل الـسـفـيـر ثـقـافـيـا وفـكـريـا
وتـخصـيص منـهاج دراسي لـفكر
الـسالم والـتـسامح وقـبـول اآلخر
وامـكــانـيــة مـنـح شـهــادة سـفــيـر
ي وفق مـــعــايــيــر الــسالم الـــعــا

دقيقة ومشددة .
16. االهتـمام والتـركيز علـيهموم
الــشـبـاب الـنــفـسـيـة ومــشـاغـلـهم

الفكرية واالسرية واالجتماعية.
17.  نــشـر فـكـر الــسالم واحملـبـة
والتسامح بتعزيز احترام حقوق
االنـــــســـــان والــــسـالم يـــــأتي من
احــــتــــرام احلــــريــــات الــــعــــامـــة
واخلــاصــة لــلــفــرد واجلــمــاعـات
والـــعالج مـن الـــبـــؤس والـــفـــقــر

واحلرمان .
ثـمر مع 18.  ضـرورة التـعـاون ا
ــدني في مــنــظــمــات اجملــتـــمع ا
الــعـالم لــوقف الـعــنف واحلـروب

واحالل السالم 
ـــســاهــمــة في الـــتــنــمــيــة 19.  ا
الـــبــشــريـــة والــعــمل عـــلى خــلق
ـسـتـدامـة في الـبـلدان الـتنـمـيـة ا

واجملتمعات االنسانية .
20.  اقـرار جمـيع قـوان حـقوق
االنـــســان والـــطـــفـل والـــقـــانــون
الـدولي االنـســاني والـعـمل حتت
الـغطـاء القـانوني في الـبلدان وال

أحد فوق القانون .

وأفـــضـل الـــســـبل لــــنـــشـــر هـــذه
ـفاهـيم السامـية في الـعالم وقد ا
 االتـفاق عـلى عـدة نـقـاط هـامة
ـؤتـمر وتـوصـيات مـرشـحـة عن ا

وفيما يلي أهمها:
1. تــعــزيــز نــشـــر فــكــر وثــقــافــة
ي بــاالعـتـمـاد عـلى الــسالم الـعـا
الــنــشـر في كــافــة وسـائل االعالم
ومــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي
والصحف االلكترونية والرسمية
ــقــاالت واحملــاضـرات وكــتــابــة ا
ـصـورة لنـشـر مواضـيع السالم ا
والــــتـــــســــامـح وقــــبـــــول االخــــر
والـتـعــايش الـسـلـمـي بـعـيـدا عن
السياسة واي جتريح او مساس
بــاســـمــاء او جــهـــات او امــكــنــة
ونــكــون مــثل الــبــلــسم لــلــجـراح

نداوي وال جنرح .
2. اقــامــة نــدوات اســبــوعــيـة او
شـهـريـة بـحــيث يـطـرح مـوضـوع
لــــربع ســــاعــــة من خـالل فــــديـــو
مـــصـــور صــوت وصـــورة او بث
مــبـــاشــر من الـــســيــد الـــســفــيــر
الـنـاشط عـلى صـفـحـته اخلـاصـة
او مـــجــمــوعــته ثم يــنــاقش هــذا

تابع . وضوع من قبل ا ا
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ـؤتـمــر سـنـويــا بـشـكل 3. عـقــد ا
دوري من اجل نشر ثقافة السالم
ــشــتــرك بــ وتــعــزيــز الــعــمل ا

سفراء السالم في العالم .
4. اقامة الدورات التعليمية التي
تـشرح مـفـاهـيم السـالم لشـريـحة
ــهــتـمــ بــالـسالم مـعــيــنـة من ا
ــؤهـلــ لــذلك وايــضــا ضـمن وا
صفحات الفيسبوك واجملموعات
اخلـــاصــة ويــكـــون فــيـــهــا الــبث
مـبـاشـرا او مـسـجال او من خالل
لـقاءات مبـاشرة كل سـفير يـلتقي
ستهدفة في شخصيا مع الـفئة ا

بلده في صالة محددة .
5.جــمــيع مــا نــقـوم بـه هـو عــمل
انـــــســــانـي تــــطـــــوعي خلـــــدمــــة

اجملتمعات االنسانية .
6. انــشـاء صـحـيــفـة الـكــتـرونـيـة
مختصة بنشر مواضيع السالم.
7.  التـأكيد عـلى اتباع مـعايير
دقـــيــقـــة في اخـــتــيـــار وتــعـــيــ
الـــســفــراء الن اجملــتـــمع الــدولي

يراقب بدقة هذه االختيارات .
8. الــتــنـوع في االخــتــيـار من كل
الـــشـــرائـح واالوســـاط ( فــــنـــيـــة

اخـتـتــمت فـعـالــيـات أول مـؤتـمـر
ي عـقـد الـكـتـروني لـلــسالم الـعـا
ــيـة بــرعـايــة الــفــيــدرالـيــة الــعــا
لسفـراء النوايا احلـسنة والبورد
دة ي لـلـسالم وقـد استـمـر  الـعا
يــومـ 5 و 6 كــــانـــون الــــثـــاني
اجلـــاري  و تـــوجـــيه الـــدعـــوة
ـــتـــحـــدة لـألمـــ الـــعـــام لأل ا
وبـــعض الـــرؤســاء واألمـــراء في
ـؤتمر الـعالم حلـضور ومبـاركة ا
وقــد شـارك فـيه نـخـبـة طـيـبـة من
سـفراء الـنوايـا احلسـنة وسـفراء

الــــسـالم في الـــــعـــــالم حـــــيث 
توجـيه الـدعوات حلـضـور سفـير
واحـد مـن كل بـلد وكـذلك شـاركت
ؤسسات نظمات وا العديد من ا
الدولية العاملة في مجال السالم
ـؤتــمـر  ,وقـد مــثل الــعـراق فـي ا
الــدكـتــور رائــد سـالم الــهــاشـمي
سـفـيـر الـنـوايا احلـسـنـة وسـفـير
ي ومـــثل اقـــلـــيم الـــسـالم الـــعـــا
كردستان الدكتور وليد الدوسكي
والـــدكـــتـــور ســـردار ســـنـــجــاري
ي ,وقــد ســفـــيــرا الـــسالم الـــعــا
ؤتمـر بتـأييد دولي كـبير حـظى ا
وحـقق جنــاحـاً مـنـقـطـع الـنـظـيـر
وخاصة أنه األول من نوعه الذي
يـعـقـد عـبـر شـبـكـة األنـتـرنت وقد
تـلـيت في الـيـوم األول مـنه كـلـمـة
تحدة معالي األم العام لأل ا
نـاسـبة حـلول ـوجهـة للـعـالم  ا
عام  2019وبعـدهـا كـلـمـة رئيس
ـؤتـمـر وهـو رئـيس الـفـيـدرالـية ا
ـية لسـفراء الـنيات احلـسنة الـعا
مـعـالي الـبـروفـسـور عـبـدالـسـتار
شـخـيص وتـلـته كـلـمـات رئـيـسـة
ي للـسالم الدكـتوره الـبـورد العـا
نــوف قــنــيش ثم تــوالت كــلــمـات
ـشـاركـون في مــعـالي الـسـفــراء ا
ــؤتــمــر والــتـي وجــهت الى كل ا
شـعـوب الـعـالم والى احلـكـومـات
مطالبة بضرورة اشتراك اجلميع
في نـشر السالم والـتسـامح ونبذ
احلــروب واالرهــاب والــتــعــصب
بــكل أنـواعـه من أجل تــعـيش كل
شـعـوب العـالم بـأمـان واسـتـقرار
ورفـــاهــيــة.  بـــعــد االنـــتــهــاء من
الــكـــلـــمـــات بـــدأت الـــنـــقـــاشــات
داوالت عـبـر غرف ألـكـترونـية وا
مغـلـقة  حـول مواضـيع انـسانـية
ي والتسامح تخص السالم العا
والـتـعــايش الـسـلــمي في الـعـالم

21.  عقـد بـروتـوكـوالت ولـقاءات
دني في بـ منـظمـات اجملتـمع ا
كل الــبــلـدان وتــعــريف األعــضـاء
بــعـضــهم بـبــعض واالطالع عـلى
ـنـظـمات والـتـعاون آلـيات عـمل ا
وتبـادل اخلبرات .وتـشكيل جلان
تثـقيفـية مـشتركـة لنـشر التـوعية
وثــــقـــــافــــة الــــسـالم عــــلى ارض

الواقع.
ـشاركة نـظمات ا 22.  اعـتراف ا
ؤتمر بعضها بالبعض في هذا ا
واقـامـة نـشـاطـات مـشـتـركـة عـلى
الــصـعــيــد االنـســاني والـتــعـاون
شاركة في مبادرات انسانية . وا
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ـــــراة في 23.  تـــــفـــــعـــــيـل دور ا
اجملــتـمـعـات االنــسـانـيـة من اجل
الـسالم وفي احلـياة االجـتـماعـية
ـــــســــتـــــويــــات وعــــلـى كـــــافــــة ا

واجلوانب .
واالهــتــمــام بــاالطــفــال وااليــتـام
ــــقــــعــــدين و ذوي ــــرضـى وا وا

االحتياجات اخلاصة .
ـــثــقــفــ 24.  االعــتـــمــاد عــلى ا
فكرين ورجال الدين والعلماء وا
ـنـفـتـح والـزعـمـاء والـوجـهاء ا
وشــيـوخ الــعــشـائــر في الـبــلـدان

لنشر و تعزيز ثقافة السالم .
25.  آليات نشر ثقافة السالم :
لتطبيق مـنظومة احلوار الثقافي
ـشـاريع هـنـاك حـاجـة لـتـطـبـيق ا

التالية :
ـيـة للـمدارس وفي أ. مـشـاريع عا
ـراحـل الـدراســيـة وذلك جــمــيع ا
لـنـشر مـفـاهـيم التـداخل الـثـقافي
ـــشـــتـــرك في نـــفــوس والـــفـــهم ا
األطــفـال والــشـبــاب ألنـهم عــمـاد
ــادة احلــقــيــقــيـة ــســتــقــبـل وا ا

لتحقيق السالم.
ب. توسيع إطـار التالقح الثقافي
ب اجملـتمـعات اخملـتلـفة لـتقـليل
الفـجوات الثـقافـية واالجـتمـاعية
بـــيـــنـــهم ولـــســـهـــولـــة حتـــقـــيق
ــشــتــرك الــتــواصل والــتــفــاهم ا

بينهم. 
ج. تــطــويــر الـقــيم الــنــبــيــلـة في
اجملتمع والتي من شأنها إحداث
الـتــداخل واحلــوار الــثـقــافي من
أجـل الـــــسالم والـــــذي يــــضـــــمن

مشاركة النساء والشباب. 
د . الـتركـيـز على تـنـفيـذ مـشاريع
يـة للـحوار والتـبادل الـثقافي عـا

ب اجملتمعات.
ـؤتــمـر وفي الــيـوم الــثـانـي من ا
تـــلـــيت هـــذه الـــتـــوصـــيـــات و
توجيهها الى كل دول العالم و
االتـــفــــاق عـــلـى أن يـــكــــون هـــذا
وعد من ـؤتمـر سنويـاً بنـفس ا ا
كل عام ,وبعدها ووزعت  الدروع
والــشــهـــادات الــتــقــديــريــة عــلى
الــــســــيــــد األمــــ الــــعــــام لأل
تـواصل للسالم ـتحدة لـدعمه ا ا
ولـبـعض الـشـخـصـيـات الـداعـمـة
لـــلـــسـالم ولـــلـــســـادة الـــســـفــراء

, شارك ا

اسـتـقـر عـلى ذلك الـثـلج الـهش
ولم يصبه اذى كبير.

وبــعــد ان يـــئس اصــحــابه من
كـثـرةالـبـحث عـنه ولم يـعـثـروا
عــلى اثــر له اكــمـلــوا طـريــقـهم
....امــــا هــــو.. اســــتــــرد قــــوته
ونـــــهض بـــــتـــــثـــــاقـل وبـــــبطء
شديدين وهو يـعاني كثيرا من
االم الــكـدمــات ومــشى في عـدة
اجتاهات وفي احد االجتاهات
رئى اشـــبـــاه بـــيــوت التـــوحي
لـناظرهـا انها مـسكونـة لغرابة
بـنـائـهـا وعـدم احـتـوائهـا عـلى
نــوافــذ او شــبــابــيك صــغــيـرة
كـانت ام كـبيـرة والـوانـهـا ابدا
غـيـر مـتنـاسـقـة والـبـيـوت غـير
مـرتبـة ومتـنـاثرة تـشوبـها قـلة
الـتـرتـيب ورداءة الـبـنـاء وعـدم
تــنـــاسق تــصــامـــيــمــهـــا غــيــر
ــتـشــابــهه وتــنـاثــرهــا وعـدم ا
تالصـقـهـا وابـوابـهـا اخملـتـلـفة
االشــــــكـــــال واالنـــــحـــــنـــــاءات
بصرة مجتمعة وحيواناتهم ا
بشكل عشـوائيات واليوجد اي
ترتيب في مساكنهاوال بطريقة
ربــــطـــهــــا ...لـــلـه در الـــبــــصـــر
والــــــبـــــصــــــيـــــرة...مـــــكــــــمالن
لــبــعـــضــهــمـــا.... صــاح بــاهل
القـرية خـرج بـعض منـهم على
صـــيــاحه ولـم يــتــجـــهــوا الــيه
بــاجــسـادهـم او يـتــجــهـوا الى
جهـة تواجده االبـعد ح كان
قـد قـفـزفي خــيـاله انـهـا بـيـوت
النــاس عـمـي لـرداءه وضــعــهـا
ـبـصـر الـبـريـطـاني قـفز وهو ا

وتــذكـر تــفـكــيــره الى الــقـيــادة
ثل االعـور ب الـعـميـان ملك ا
وكـيف ــلـوكــيـة  اليــهـمــهم اال ا
سيـقـود وكيف سـيـحقق احالم
الكثـيرين من لم حتن له فرصة
حتــول فـي حلــظــة الى كـــهــذه 
مــعـلم يـشـرح مـا هــيـة الـبـصـر
واهـــمــيـــته لـــهم وانـه كــان مع
جـماعـة وفي مدن  كلـها تـبصر
لكن االستـغراب من طرحة كان
بادي عـلى وجـوه اجلمـيع فـقد
راحـت االيــــــام والـــــــســــــنــــــون
والعقود على حـالة عفى عليها
الزمان وكـانه يصف لنا ونحن
ـــبــصـــرون عـن خــلـق احلــ ا
والبـ الـتي خـلـقت قبل ادم ع
ـاليـ الـسـنــ وانه يـعـيش
مــعــهـم ..هل يــصــدقه احــد..لم
يــــقــــبـل اجملــــتــــمـع الــــفــــكــــرة
ـؤلف كـلـيـا..وهـذا اقـرار فات ا
انـهم غــيـر مـقــبـولـ اال انـهم
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وعـاش مـعهم  ولـكثـرة احلاحه
عــلـى الــبـــصـــر وعــدم تـــقـــبــله
الـــواقع هــرب وعـــاد وقــبـــلــوه
بعـدان عاقبـوه بجـلده لـتجاوز
ــعـقــول ...وبـيــنـا هــو عـائش ا
معـهم اذا باحدى الفـتيات غير
ــقــبـولــة مــنــهم الن تــركــيــبـة ا
شــكــلــهــا ال تالئم تــصــوراتـهم
يـتـبادالن احلب وتـصل احلـالة
الى مرحـلة طـلب يـدها لـلزواج
من ابـيهـا وكـان االب مـتمـسـكا
بــتــقــالــيـــد اجملــتــمع واليــقــبل

الــتـطـور والــتـغـيــر وهـذا حـال
االنكليز في تصورهم للشعوب
فـــرجع ابـــوهـــا الى الـــعـــارفـــة
اواحلــــكـــيـم لـــهـــذا اجملــــتـــمع
غلق التي التنطبق عليه هذه ا
الـتـجــربـة نـهـائـيـا الن الـعالقـة
ب الـبصـر والبـصيـرة مسـألة
صــراع ولــيس تــوافـق ويــفــقـد
فاعـلـيته مـتى انـهى دور االخر
بل يـصــبح مـوضـوع تـعـويض
كــان مـوقف احلــكــيم ان تــفـقئ
عـيــنـاه او مـا يـســمى بـبـصـره
وهنا النهم انكرو البصر كليا 
بــــــــدأ صــــــــرع داخـل الــــــــرجل
االبـــيض وبـــحـــســـاب االربــاح
واخلـــســـائــر قـــرر بـــداخــله ان
اليوافق رغم توسالت احلبيبه
وكــان يـشــرح لـهــا عن الـبــصـر
وتــعـــده مـــريــضـــا لــكـن كــانت
مــرغـمــة عــلى الــقــبــول به النه
احلل الـوحيـد لـهـاب مـجـتمع
وفي لبة اعتـبرها مغايـرة عنه
احلـســاب واحلــسم انـتــصـرت
عــلى احلـــســابــات الــرقــمــيــة 
الـبصـيـرة الـتي تـنـشـا بـالـقلب
فـكـان اجلـو والـغسـق وااللوان
والــطــيـــور والــطـــبــيــعـــة بــكل
اشـكالهـا والوانهـا هي الفائزة
وهــرب في لـيـلــته تـاركـا وراءه
لـكيـة عنـدما حبـيبـة وطمـوح ا
اراد اجملـتــمع رفض االعـتـراف
به رغم ما يحمله من امتيازات
غــيــر الــبـصــر اال ان اجملــتــمع
رفضـه ....هنـا انـهـيـنـا الـقـصة
وبعد خمسة عشر عاما ظهرت

لك عـندنـا البصـيرة وال زلـنا 
ونـواتـهـا  مـحـافـظـات الـبـصــر
سـكـتت من هـول مـارئت وجـاء
من بــ مــا يـــراه الــبــصــر من
خــراب ودمـار وتـخــلف وجـوع
ومـرض وعطش وبـطالـة وعوز
خـرج اهلنـا اصحاب الـبصيرة
ببصرهم وبصـيرتهم يطالبون
سـحــقــا لـكــلــكـامش بــالــعـمـل 
كان فردا الذي طـالب باخللـود
ـــلك كل شـــيئ  واهال وهـــو 
بـالبـصرة التي تـطالب بـالعمل
لــــيــــحـــــقــــقـــــوا مــــطــــالـــــبــــهم
لم يسـتـجدوا واحـتيـاجـاتـهم 
ولم يــتــوسـلــوا او يــتــســولـوا
ولـيس لـديـهم شـيئـا اال الـبـقاء
لم تـــثـــنــهـم اقــتالع واخلـــلـــود
االرواح بـل اســــــــــتــــــــــمــــــــــروا
وســيــنـــتــشــر هــذا الــدواء الى
كـــافـــةاهـــلــنـــا وفـي مــخـــتـــلف
االمـــاكـن وســـيــــطـــرد الــــقـــادم
اجلــــديــــد ويــــبـــقـى الــــبــــصـــر
والــبــصــيــرة عالمــات اخلــلـود
وتـهــرب كل الـقـيم الـتي جـاءت
من جـوع وطائفية مع الغريب 
وعـنـصـريــة وتـخـلف ومـعـاداة
لالخـر ويـبـقى الـعـراق الـعـراق
وهـــذه لـــهم. يـــقـــول احلـــديث
الــــشـــريف :  'ال يــــكن أحــــدكم
إمــعـة يـقـول أنـا مع الـنـاس إن
أحــسـن الــنــاس أحــســنت وإن
أســاءوا أســـأت ولــكن وطــنــوا
أنـفــسـكم إن أحـسن الـنـاس أن
حتــــســــنــــوا وإن أســــــاءوا أن

جتتنبوا إساءتهم.
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البصرة

مــلــيــون دوالر حـــيث مــا يــزال
ا الـعراق مـسـتـمـرا بـدفـعـهـا 
يــؤثـر عــلى حتــقـيق الــتــنـمــيـة
االقــتـــصــاديــة . امــا الــتــحــدي
الــثــالث الــذي يــواجـه الــعـراق
فـــهــو حتـــدي الـــبـــطــالـــة وهي
مـستـشـريه بـ القـوى الـقادرة
عــلى الـعــمل واخلــريــجـ ولم
تـتمـكن اخلـطط اخلمـسـية بـعد
 2003مـن مــــعــــاجلـــــتــــهــــا بل
بــالـعـكس فــقـد زادت نـســبـتـهـا
ــوازنــة الــعــامـة خــاصــة وان ا
االحتـــاديــــة  لـــعـــام  2018قـــد
منـعت التـعييـنات لـهذه الـسنة
ا سيساعد على زيادة جيش
الــعــاطــلــ في الــعــراق . كــمـا
فـشــلت كل اخلــطط اخلـمــسـيـة
بــعـد  2003في الــقــضــاء عـلى
ــســـتــوى الـــفــقـــر وحتــســـ ا
ــعـيــشي ولـهــذا األمـر نــتـائج ا
ســلــبـــيــة كــالـــعــنف واالرهــاب
والـــلــجـــوء الى الـــطـــرق غـــيــر
شروعة لتأم لقمة العيش . ا
كــمـــا لم تــتـــمــكن احلـــكــومــات
ــتـعــاقــبــة  من اعــادة تــأهـيل ا
قـدرات االيــدي الـعـامـلـة والـتي
معظمها غير ماهرة ال تتناسب
مع متطلبات الـتنمية احلديثة.
 ويـظل الـتـحـدي الرابـع حتدي
االنـتـقـال الى اقـتـصـاد الـسـوق
واعــتـــمـــاد اخلــصـــخـــصــة من
التحديات اجلسام التي تواجه
احلكـومة العـراقية في ظل عدم
وجــــــود شــــــبـــــكــــــات لـألمـــــان
االجـتـمـاعي فـمـا يـزال الـقـطـاع
اخلــاص ضــعـيــفــا وغـيــر قـادر
عـــــــلـى ادارة شــــــؤون الـــــــبالد
االقـتـصاديـة وهـذا عـامل مـؤثر
في الــــشــــراكــــة الـــتـي تــــنـــوي
احلــكـومـة عــقـدهـا مع الــقـطـاع
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وبـخصـوص التـحدي اخلامس
ـتـعلـق بتـمـويل عـملـيـة اعادة ا
اعـــمـــار الـــعـــراق الـــتي قـــدرت
بـ( 100مــلـــيــار دوالر ) في ظل
ـديـونـيـة الـهائـلـة وانـخـفاض ا
اســـعـــار الـــنـــفط ومـــحـــدوديــة
الية للعراق. حيث ان وارد ا ا
احلـكـومة الـعـراقـية غـيـر قادرة
تـطـلـبـات اعادة عـلى االيـفـاء 
اعـــمـــار الـــعـــراق خـــاصــة وان
مـؤتـمـر الـكــويت لـدعم الـعـراق
ـنــعـقــد في شــبـاط  2018 لم ا
ـا ما طـلـوبـة وا ـنح ا يـقـدم ا
قــدمه كـــان عــبــارة عن قــروض
زادت من ديـون الـعـراق اضـافة
الى تـــنــصل كـــثــيـــر من الــدول
ؤتمر عن تنفيذ ساهمة في ا ا
تـعهـداتها.   لـذلك ستـبقى هذه
ــســألـــة قــائـــمــة لــلـــســنــوات ا
الـــقـــادمـــة في ظل انـــخـــفـــاض
ــــالـــــيــــة . مــــوارد الـــــعـــــراق ا

حيث مـنذ  2003والى الـيوم  
بـلـغـت ديـون الـعــراق اكـثـر من
 130مليار  دوالر والتي ورث
الـعراق قـسما مـنها من الـنظام
ـــقــبـــور بـــســبب ســـيـــاســاته ا
اخلــاطــئـة وحــروبه الــطـائــشـة
الـتي استـنـزفت مـوارد الـعراق
النفطية  اذ كان العراق يحتل
رتبة الـرابعة عربيا من حيث ا
الـية  اال ان حـجم الفـوائض ا
احلروب الـتي خاضـهـا النـظام
مع ايــران والــكـويت وســنـوات
احلـصـار االقـتـصـادي  1991-
  2003 قـد حـرمت الـعـراق من
احلـصــول عـلى ايـرادات نـفـطه
وجعلت من العراق دولة مدينة

للعالم اخلارجي .
WOLM² « oOI%

 وتـــعــتــبــر هـــذه الــديــون احــد
مــعــوقـــات حتــقــيق الــتــنــمــيــة
االقـتصـادية  –االجـتماعـية في
الـــعــــراق وحتـــد بـــارز يـــواجه
ـوازنـة احلـكـومـة في حتـقـيق ا
بـ حتــقـيق الـتـراكم الـداخـلي
وحتــــقـــيق الــــتـــنـــمــــيـــة وبـــ
متـطلـبات االيـفاء بـتلك الـديون
وفـــوائـــدهـــا. هـــذا الـــعـــامل لم
ـتـعـاقـبـة تـتـمــكن احلـكـومـات ا
بـــعـــد  2003 من مــــواجـــهـــته
ضـمن خـطـطــهـا اخلـمـسـيـة بل
بـالـعــكس فـقــد زادت الـقـروض
اخلـارجـيـة وفـوائدهـا الـكـبـيرة
الـتي اعـتـمــدتـهـا احلـكـومـات .
وقـــــد اضــــافـت احلــــرب عـــــلى
ـــدن داعش واعــــادة اعــــمــــار ا
ـهـجـرين الى احملـررة واعادة ا
ديـــارهم هـــمـــا آخـــر وحتـــديـــا
يـــواجه احلـــكـــومـــة احلـــالـــيــة
والــتــالــيــة .  كــمــا ان مــؤتــمــر
الكـويت الـداعم إلعمـار الـعراق
قــد زاد من ديــنه اخلــارجي من
خـالل الــقــروض الــتي قــدمــهــا
ــنح .امـا بــالــنـســبـة بــدال من ا
لـلـتـحـدي الـثـاني لـلـعـراق فـهو
ــتـرتــبــة عـلى الــتـعــويــضـات ا
العراق نـتيـجة سيـاسة الـنظام
الـسـابق سـواء جتـاه ايـران او
الــــــكــــــويت اذ بــــــلــــــغـت هـــــذه
الـــتــعـــويــضـــات بــحــدود 320

اخلـــطــة اخلـــمــســـيــة هـي تــلك
االجــــراءات الــــتي تــــضـــعــــهـــا
احلــكــومـــة لــتــنــفــذ في خــمس
سنـوات من اجل تـطـويـر فروع
االقـتـصــاد الـوطـنـي من انـتـاج
نفطي وغازي وصناعة وزراعة
و وتعـدين وسـياحـة وزيـادة 
الناجت احمللي  ومواجهة الفقر
والــبـــطــالــة وتــوفـــيــر الــســكن
وغـيـرهـا  اضـافـة الى حتـس
البنى الـتحـتية وتـنظـيم جميع
األعمـال التـربـوية والـنشـاطات
الـثقافـية والعـلميـة التي تسهم
بـشـكل فعـال في تـطـويـر البالد
وتــقـــدمــهــا .(1) لـــقــد وضــعت
ــتــعــاقــبــة بــعـد احلــكــومــات ا
 2003عـدة خطط خـمسـية كان
آخـــرهـــا اخلــطـــة اخلـــمــســـيــة
الــــثـــــــــالــــثــــة  2022-2018 
وســبـقـتـهـا اخلــطـة اخلـمـسـيـة
الـــــثــــــــانــــيــــة  2017-2013 
بـــهـــدف تـــطـــويـــر االقـــتـــصــاد
الـوطـني ومـواجهـة الـتـحـديات
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة
الــــكــــبـــيــــرة . فــــهل تــــمـــكــــنت
ــتــعــاقــبــة مــنــذ احلــكــومــات ا
 2003 والى الـيـوم من تـغـيـير
األوضــــــاع االقــــــتــــــصــــــاديــــــة
واالجتماعـية للبالد  ومواجهة
الـــتـــحـــديــات االقـــتـــصـــاديــة ?
األوضاع تشير الى الفشل  في
تطـوير الـقطـاعات االقـتصـادية
ضـمن اخلـطط اخلـمـسـيـة بـعـد
 2003وكـــــانت االخـــــفـــــاقــــات
مـالزمــة لــلــخــطـط اخلــمــســيــة
الـــســـابـــقـــة ســـواء في قـــطـــاع
الـصناعـة التحـويليـة والزراعة
والــسـيــاحــة والـبــنــاء والــنـقل
والـــــســــكن واخلـــــدمــــات . ولم
تتمكن هذه اخلطط من القضاء
ـــســتــوى عـــلى الــفـــقــر ورفع ا
ـــعـــيـــشي لـــلـــفـــرد الـــعـــراقي ا
وتنويع  االقتصاد الذي يعتمد
حـالـيـا عـلى واردات الـنـفط في
ـــــتـــــذبـــــذبــــة ظـل أســـــعـــــاره ا
ـنخـفضـة . وما يـزال حتدي وا
ـديـونـيـة اخلارجـيـة من اولى ا
الـتــحـديـات االقـتــصـاديـة الـتي
ـتـعـاقـبة واجـهت احلـكـومـات ا

وبـالنـسـبـة لـلـتـحـدي الـسادس
الـذي لـم تـتـمــكن حـكــومـات مـا
بـعـد  2003من مـعـاجلـته فـهـو
الي واالداري حتـدي الـفـسـاد ا
وتـــــرشــــيق الـــــدولــــة واصالح
الــنـظـم االداريـة  فــلم تــتــمـكن
اخلطط اخلـمسـيـة من معـاجلة
ذلك بل اســــتـــشـــرى الـــفـــســـاد
وبـكــافـة اشـكـاله في ظل غـيـاب
الـــعــقــوبــات الـــصــارمــة . وقــد
صنـف العـراق من قـبل منـظـمة
الــشــفــافــيــة الــدولــيــة من بــ

الدول األكـثر فسـادا في العالم.
وما يزال القـطاع العام مترهال
ـقـنـعة اذ يـعـاني من الـبـطالـة ا
ان اجلـهـاز االداري يعـتبـر احد
اهم الـــــعــــوامل في تــــنــــمــــيــــة
اقــتــصــاد اي بــلــد . ومــا نـزال
نـــعـــمل بـــقـــرارات وقـــوانـــ (
ـنحل ) مجـلس قيـادة الـثورة ا
دون ان يـكـلف مـجـلس الـنـواب
نـفسه بـتـشـريع قوانـ جـديدة
او تـطـويـر الـقـوانـ الـسـابـقـة
وتعديلها لتتناسب مع الوضع
الــــراهـن . وفـــيــــمــــا يــــتـــعــــلق
بـــالــتــحـــدي الــســـابع الــذي لم
تــتـمـكن اخلـطط اخلـمـسـيـة من
مــــعـــــاجلــــته هـــــو الــــتــــحــــدي
الــتــكـــنــولــوجي حــيث يــعــاني
العـراق من فـجوة تـكنـولوجـية
ومعلوماتية كبيرة  حتول دون
عــمــلــيــة الــتــحـول الــصــنــاعي
لــلــعــراق وعــدم احــتالل مــوقع
ــنـافـســة الـدولـيـة مــتـقـدم في ا
(2). كـــــمــــا فـــــشـــــلت اخلـــــطط
اخلـــمـــســــيـــة بـــعـــد  2003في
تـنويع مـصـادر الـدخل الـقومي
وتـــنــــويع فــــروع االقــــتــــصـــاد
الــــوطـــني وبــــقي االقــــتـــصـــاد
الـــعـــراقي اقـــتـــصــادا ريـــعـــيــا
اسـتــهالكـيــا اسـتــيـراديــا غـيـر
مـــنـــتج بـــامـــتـــيـــاز  واصـــبح
ـنتـجات الـصـناعـية يـستـورد ا
اخملـــتــلـــفـــة وســلـــة غـــذائه من
اخلـــــــارج حـــــــيث مـــــــا تـــــــزال
الـصنـاعة والزراعـة والسـياحة
والـتـعدين والـنـقل وغـيـرها من
الـقطـاعـات االقتـصاديـة مـهمـلة
ولم تـتـمـكن اخلـطط اخلـمـسـية
بـعد  2003 من الـنـهـوض بـها
وهــذا يـرجـع في احــد عـوامــله
ـعتـمد الى نظـام احملـاصصـة ا
الــــــذي ال يــــــضع الــــــشــــــخص
ـنـاسب . ـكـان ا ـنـاسـب في ا ا
اضـــــافـــــة الـى فـــــشل اخلـــــطط
اخلــمـسـيــة في تـوفـيــر الـسـكن
الئم لــلـعــراقــيـ وال ســيــمـا ا
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