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dF÷∫ جانب من اجنحة معرض بغداد الدولي للكتاب

ـثقفة الفئـات االجتماعـية العـراقية ا
ـــعــرض الـــتي تــشـــكل هـــويــة زوار ا
ومثـيالته. وفي اجملـمل فـان مـوضوع
اسعـار الـكـتب ظل الـشـاغل االساسي
ــعــرض وقــد رأيــنــا عــزوفــاً لــزوار ا
نـسـبيـاً عن اجـنـحـة الـدور اللـبـنـانـية
نــتــيــجــة ارتــفـاع
اســــــــــــــــعــــــــــــــــار
اصــــــداراتــــــهــــــا.
ــســـتــغــرب ان وا
مـؤسـسـة بـحـثـية
كــمــركــز دراسـات
الـوحـدة الـعـربـية
نظمـة العربية وا
للتـرجمـة التـابعة
له رفـع اســــعــــار
مطـبوعاتـه بشكل
يــصل الى اربــعـة
اضــــــــــعـــــــــاف او
عشـرة فـيـمـا كان
يــــعــــرضــــهــــا في
دورات ســــابــــقـــة
وفـي مــــــعــــــارض
يقيـمها في بعض
اجلــــــــامـــــــعـــــــات
الـعراقـيـة بـسـعر
زهيد جدا. وادرك
الــــــــنــــــــاشـــــــرون
صـريون اهـمية ا
ـــــســــألــــة هــــذه ا
فـعــرضـوا مــعـظم
اصداراتهم باسعأر
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الــصــنـاعــيــة الـرابــعــة ويـشــارك غـاي
ــنــظــمـة الــعــمل ــديــر الــعــام  رايــدر ا
الـدوليـة في جلـسة بـعنـوان "العمل من

أجل مستقبل أفضل".
وتــــشـــارك أودري أزوالي مــــديـــر عـــام
الـيـونسـكـو في جـلسـة رئـيسـيـة ضمن
أعـمال الـقمة فـيما يـتحدث فـرانسيس
ية حلماية نظمة العا غري مدير عام ا
ـلـكـية ـلـكـيـة الفـكـريـة عن مـسـتقـبل ا ا
الفكرية في عصر الذكاء االصطناعي.
دير التنفيذي ويـتحدث ديفيد بيـزلي ا
ي الـتابع لأل لـبـرنامج األغـذيـة العـا
ــتـحــدة في جـلــسـة حــول "مـسـتــقـبل ا
ي". كــمــا يــشـارك أخــيم الــغــذاء الــعــا
ـتـحـدة شـتـايـنـر مـديـر بـرنـامج األ ا
ـــائي وم. ســـاجنـــيـــان الــرئـــيس اإل
نـظـمة احملـمـيات الـدولـية الـتـنفـيـذي 
ـثلي إلـى جانب عـدد من مـسـؤولي و

نظمات الدولية. مختلف ا
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وسـتـكـون الـصـ مـوجـودة في الـقـمـة
بــشـكل مـلـفت اذ وصـل  وانغ جـيـغـانغ
ــبـعـوث اخلــاص لـلـرئـيـس الـصـيـني ا
ــقــرر ان يـــســلط الـــضــوء عــلى ومـن ا
جتــــــــــــربـــــــــــــة بـالده فـي اجملــــــــــــاالت
الــتـكـنـولـوجــيـة في جـلــسـة بـعـنـوان:
.. كـيف جنـحـت الـص صـعـود الـتـنـ

في قـــيــادة عــالـم الــتــكــنـــولــوجــيــا ? 
يــســـتــعــرض فــيــهـــا تــوجــهــات بالده
ورؤيــتـهــا الـتـي مـكــنـتــهـا من حتــقـيق

ية في هذا اجملال. الريادة العا
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ـــســولـــون هــنـــا ان الــقـــمــة ويـــقــول ا
ســتـتــنــاول في جـلــســاتـهــا مــسـتــقـبل
ي إضـافة إلى عدد من االقـتصـاد العا
سؤول احلكـومي والدولي كـبار ا
الـذين سيشاركون في جلسات حوارية
رئــيـســيـة وتــفــاعـلــيـة تــغـطي مــحـاور

ومنتديات القمة.
القيادة مصدر حتفيز أم سبب للفشل
وتــسـلط الــقـمــة الـضـوء عــلى عـدد من
ـستـقبل رتـبطـة بقـيادة ا ـواضيـع ا ا
حـيـث تـسـتـضـيف شـخـصـيـات عـديـدة
ي مـنهـا سيـمون سـينـيك اخلبـير الـعا
ـــؤســســات الـــدولــيــة في الـــقــيــادة وا

مـعـقـولـة او مـقـبـولـة والسـيـمـا كـتب
االطفـال وهذه االخـيـرة كانت زهـيدة
جدا بـسبب ان بـعضـها عـرض ضمن
اجنحة دعائية أو واجهية بينها دور
الهــوتــيــة قــدمت اصــدارات مــلــونــة
وانيـقة او مـصورة تـستـدرج االطفال
نــحـو الــقــراءة واالســتـيــعــاب. وكـان
حــضــور الــعــوائل بــرفــقــة ابــنــائــهم
الصـغـار اشـارة واضحـة الى انـتـقال
طالعة الى االجيال اجلديدة. هواية ا
وتبدو التحضيـرات هذا العام موفقة
جـدا بــرغم ضــعف الـدعم احلــكـومي
ــعــرض الـــتي كــان لــولــبــهــا الدارة ا
الـبارز الـراضي ولـوال مـبـادرة الـبنك
ركزي العراقي بالتنسيق مع رابطة ا
عرض صارف االهلية لتعذر على ا ا
تسجيل االيجابيات التي رأيناها في
أخذ ان هذا الدعم هذه الدورة. لكن ا
فـرض هــيـمــنـة غـريــبـة عـلـى بـرنـامج
عـرض وفعـاليـاته اذ احتل الـقطاع ا
ــصـرفي نــسـبــة كـبــيـرة من فــقـراته ا
الـثــقـافـيـة الــيـومـيـة الــتي تـمـتـد من
الــســاعــة  12ظــهــرا الـى الــســادســة
مــســاء. وهــو مــا افــقــد الــفــعــالــيـات
ــطـلــوبـة ازاء جــمـهـور حــيـويـتــهـا ا
مــتــنــوع االهــتــمــامــات ويـنــحــو الى
العلوم االجتماعية واالبداعية وحتى

نضبطة.  الترفيهية ا
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عرض االنتباه الى وكان على ادارة ا
هـــذا االمــــر وجتـــنب الــــوقـــوع حتت
. وثمة نقطة مول ضغط الرعاة او ا
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قال الشاعر :
ثمانية قامُ الوجودُ بها فهل 

ترى مِنْ مَحِيصٍ للورى عن ثمانيه
سرور وحزن واجتماع وفرقة
وعسر ويسر ثم سُقْم وعافيهْ
بهنَّ انقضت أعمار أوالدِ آدمٍ

فهل مَنْ رأى أحوالهم متساويه ?
ا قالوا : قد

بقاء احلال من احملال 
ـعروفة عن ( جَبـرُ) الذي امتـدت به األيام السود وشـذّ عن ذلك االسطورة ا

من الوالدة حتى القبر .
2

هم : وا
تقون .. انّ الدنيا ليست دارَ النعيم التي وُعِدَ بها ا

واالتــعــاب ومع هــذا كــلـه فـانّ انــهــا دار الــبالء  واالحــزان  واألمــراض 
الناس يرغبون في البقاء الطويل .

وتـبدلُ األحوال من ضـيقٍ الى فرج  ومن يسر الى عـسر  ومن صحة الى
مـرض  ومن شـمل ملـموم الى فُـرقةٍ وشـتـات  ومن سَعْـدٍ مُبـهج الى نَحٍْس
مُـوجع ... فصـول تتـعاقب وتـتوالى عـلى االنسـان واجملتـمع عبـر امتدادات

كان . الزمان وا
أثور : وفي ا

الدهرُ إنْ أنْصَفَك فيومان :
يوم لكَ ويوم عليكَ 

عنى ضمّنه الشاعر بقوله : وهذا ا
ا الدنيا عواري            والعواري مُسْتَردّهْ ا
شدّة بَعْدَ رخاءٍ               ورخاء بعدَ شدّهْ 

4
وفي " العراق اجلديد " كثيرا ما تخيب الظنون واآلمال :

راحل الدراسـية كـلها بـنجاح فـالطـالب الذي يبـذل قصـارى جهده لـيقطـع ا
ويـحصل عـلى شهادته اجلـامعـية  يأمل أنْ تـؤهله هـذه الشـهادة للـحصول
عـلى عملٍ مناسب  يسـتطيع معه ان يأمن على نـفسه من العوز واحلرمان

أصبح يصطدم بالعقبات الكثيرة التي حتول بينه وب ما يريد..!!
وهكذا أصبحنا أمام قوافل كبرى من اجلامعي العاطل ...

والــفـتــاةُ الـتي بــلـغت سـنّ الـنــضج واكـتــمـلـت أنـوثــتُـهــا .. تـتــرقب ( فـارس
األحالم) أنْ يـطرق الـباب لـتدخل (العش الـذهبي) ولـكن صعـوبة األوضاع
ـعظـم الشـبـاب حتـول بـيـنـهم وبـ الزواج  ومن هـنـا بـرزت مـشـكـلة ـالـيـة  ا
الــعـــنــوســـة بــكـل مــا حتــمـل من أضــرار وأخـــطــار .. وأصـــحــاب احملالت
نـتجـات ما والـبضـائع اخملـتلـفة جـابوا الـبلـدان  واشتـروا من الـبضـائع وا
اعـتقدوا أنّه مـحلُ احتيـاجٍ من قبل الـزبائن  ولكنّ بـضائعـهم بقيت مـكدّسة
عـندهم حـتى ضجوا من الـركود بسـبب شحّـة منسـوب القدرة عـلى الشراء
ـاء حتى .. والـصـنـاعـيون والـزراعـيـون فـتـكت فـيهـم مشـكالت الـكـهـربـاء وا
عـامل واستـحـالت قَِطع كـبـيرة من األراضي ـصانـع وا عـطـلّت الكـثـير من ا
وهـوبون  بـدعـون وا ؤلـفـون وا الـزراعـية الى بـقـاعٍ قاحـلـة ..! والكُـتـاب وا
يشكون من قلة العناية بهم حتى اضطر الكثيرون منهم الى مغادرة الوطن
ـؤلـف يـلـجـأون الى تـوزيع كـتبـهم كـهـدايـا  يـقـدمونـهـا لـعـشّاق . ومـعـظم ا
ـعرفـة والثقـافة بعـد أنْ أصبح شـراء الكتـاب عملـية نادرة الـفكر واالدب وا
ـهجّرون الذين اضطروا الى أنْ يسـكنوا في اخمليمات  التي ال تقي ..!! وا
من الــبـرد الـشــديـد وال من احلــرّ  فـضالً عـن سـوء اخلـدمــات  تـســكـنُـهُم

زرية التي ال يُدرى متى تنتهي ? األوجاع وتعصفُ بهم احلالة ا
ــشــاق والــصـــعــاب وال يــحــصــلـــون االّ عــلى الــوعــود انــهم يــصـــارعــون ا

عسولة..!! ا
ومِـثْـلُـهُم الـكـثـيـرُ مِنْ عـوائل الـشـهـداء الـذين ضـحـوا بـأرواحـهم دفـاعـا عن
االرض والـعـرض وبـقـيت عوائـلـهم مـهـمـلـة مهـجـورة تـعـاني شـظف الـعيش
ـستضعف ومـرارة التضييع ... ويـطول بنا احلديث عن همـوم البائس وا
سـتمرة ) وبطـرهم  وانشـغاالتـهم ا الـذين يرون بـأعيـنهم تـرف (السـلطويـ
بـاحلفـاظ على مـكاسـبهم وامـتيـازاتهم دون أنْ يـحسـبوا لـكل تلك الـشرائح

سحوقة احلساب الالزم!! ا
حى وجودها ولم تبق اآلن اال طبقتان فقط : ان (الطبقة الوسطى) قد ا

طبقة الفقراء والضعفاء من محدوديْ الدخل وهي الطبقة الكبرى 
ـتحكم في مصائر العباد واخوانهم ترف من حيتان الفساد ا وطـبقة ا

بـالرضـاعة  وهي طبـقة مـحدودة العَـدد  ولكـنها ذات
السطوة واكتناز الثروة..

وحتى اآلن :
دّوية ولكننا لم نر الطح ..!! نسمع اجلعجعة ا

ــثـلـون الـدول الـثالث ضـيـوف شـرف
ية للحكومات. القمة العا

وسـتشـهد الـقمـة مشـاركة رئيس وزراء
لــبـــنــان ســعــد احلــريـــري في جــلــســة
حــواريــة تــتــنــاول الــشــأن الــلــبــنــاني
والــعـــربي والــدولي ورؤيــة احلــريــري

ستقبل عمل احلكومات.
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ـــيــة وتـــفــتـــتح أعــمـــال الــقـــمــة الـــعــا
لـلحـكومـات بكلـمة حـول "اجليل الرابع
ة" يـلقيـها الـبروفـيسور كالوس لـلعـو
ـؤسس والـرئـيـس الـتـنـفـيذي شـواب ا
ي "دافوس". للمنتدى االقتصادي العا
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و تـشهد القمة لـلمرة األولى مشاركة 4
ـيـة حائـزة على جـائزة شـخـصيـات عا
نـــــــوبـل تــــــضـم كـالً من: الـــــــرئـــــــيس
الـكـولـومـبي خـوان مـانـويل سـانـتوس
احلـــائــز عــلى جـــائــزة نــوبـل لــلــسالم
ويــتـحــدث عن كـيــفـيـة قــيـادة األ من
الـنـزاع إلى الـوفاق ودانـيـال كانـيـمان
أستاذ االقتصاد في جامعة برينستون
احلــائـز عـلى جـائـزة نــوبل لالقـتـصـاد
ويــــتــــحـــدث عـن فن وعــــلم صــــنــــاعـــة
الــقــرار.كــمــا يــشــارك بــول كــروغــمــان
أســتـاذ االقـتـصـاد والــشـؤون الـدولـيـة
احلـائز على جائزة نوبل لالقتصاد في
ستقبلية للتجارة جـلسة حول اآلفاق ا
احلــرة وتـشـارك أمــيـنـة مـحــمـد نـائب
ــتـحــدة ولــيــمـا األمــ الــعــام لأل ا
غـبوي نـاشطـة السالم الـليـبيـرية التي
أســـهـــمـت بـــدور رئـــيـــسي في إنـــهـــاء
احلــرب األهـلـيـة الــثـانـيـة في لــيـبـريـا
واحلـائــزة عـلى جـائـزة نـوبل لـلـسالم
في جـلسة تتناول دور النساء في بناء

مجتمعات ما بعد احلروب.
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ثلو أكثر ويشارك في فعاليات القمة 
من  30مــنـظـمـة دولـيــة وتـتـمـثل أبـرز
ـــــشـــــاركــــات فـي حــــوار خـــــاص مع ا
كــريـسـتـ الغـارد مــديـر عـام صـنـدوق
الــنـقـد الـدولي فـيـمــا يـتـحـدث مـعـالي
ـنــظـمـة أنــخـيل غــوريـا األمــ الـعــام 
الــتـعـاون االقـتــصـادي والـتــنـمـيـة عن
مـسـتـقـبل االقـتـصـاد في عـصـر الـثورة

مـن لـبــنــان تــوجــهت الى دبـي بــدعـوة
ــيــة رســمـــيــة حلــضــور الــقـــمــة الــعــا

للحكومات .2019
وكــمـا عــهـدتــهـا فــان دبي بـدت مــركـزا
لـنـشـاط سـيـاسي واقـتـصـادي وثـقـافي
ولـيس كما وصفهـا احدهم بانها (زرق

ورق)
الـيوم االحد 10شـباط تنطـلق فعاليات
ــيــة الــدورة الــســابــعــة لــلــقــمــة الــعــا
ـشاركـة أكثر من  4آالف لـلحـكومات 
شـخصية من  140دولـة بينهم رؤساء
دول وحــكــومـات ووزراء ومــســؤولـون
ـيـون وقـيـادات  30مــنـظـمـة دولـيـة عــا
يـجتـمعون عـلى منصـة القـمة لصـياغة

مستقبل العالم.
لـم اسـتــطع في بــدء وصــولي الى دبي
معرفة مدى مشاركة العراقي في هذه
الـقـمـة  الـتي سـتـكـون بـرعـايـة الـشـيخ
مـحمد بن راشد آل مـكتوم نائب رئيس
دولـة االمـارات العـربـية رئـيس مـجلس

الوزراء حاكم دبي
ـتـوفرة سـتـشـهد ـعـلومـات ا وحـسب ا
ية للحكومات مشاركة 600 القمة العا
ـســتــقـبل مــتــحـدث مـن مـســتــشـرفـي ا
تـخـصصـ في أكـثر من واخلـبـراء وا
 200 جـــلـــســــة حـــواريـــة رئـــيـــســـيـــة
ستقبلية وتـفاعلية تتناول القطاعات ا
احلــيـــويــة إلى جــانب أكــثــر من 120
ـيـة رئــيس ومـســؤول في شــركـات عــا

بارزة.
يــقـول رئـيس الـقــمـة مـحـمــد عـبـد الـله
الـقرقاوي وزير شـؤون مجلس الوزراء
أن رؤيــة الــشــيخ مــحــمـد بـن راشـد آل
مــكـتـوم لـلـقـمــة أن تـقـدم وصـفـة "كـيف
" جلمـيع حـكومـات الـعالم تـنـجح األ
انـــطـالقـــاً من دور الـــقـــمـــة كـــمـــصـــنع
ـيـة تـمكن لـلـتـطـويـر احلكـومي وأكـاد
احلــكـومــات من االسـتــفـادة من أحـدث
ــمــارســات وتــزودهــا الــتــوجــهــات وا

بأفضل األدوات لتطبيقها بنجاح.
وقـال الـقرقـاوي إن الشـيخ محـمد وجه
بــأن يـــكــون مــحــور الــقــمــة في 2019
تــطـويــر حـيــاة اإلنــسـان انــطالقـاً من
تـوجـهـات الـقـمـة الـهـادفـة لـدعم جـهود
احلـكومات في صناعـة مستقبل أفضل

لـ  7مليارات إنسان.
وأعـلن رئيـس القـمة أن الـقمـة ستـشهد

مـــــشــــاركـــــة عــــدد مـن رؤســــاء الــــدول
ـسـؤولـ ونـخـبـة من واحلـكــومـات وا
ـــفــكــرين ورواد األعـــمــال لــيـــقــدمــوا ا
خـالصة خـبـراتـهم وجتـاربـهم ضـمن 7
مـحـاور رئـيـسـيـة تـسـتـشـرف مـسـتقـبل
الـتكـنولوجـيا وتـأثيرهـا على حـكومات
ـسـتقـبل ومـستـقـبل الـصحـة وجودة ا
احلـيــاة ومـسـتـقـبل الـبــيـئـة والـتـغـيـر
ــنـاخي ومـسـتـقـبـل الـتـعـلـيم وسـوق ا
سـتـقبل ومـستـقبل الـعـمل ومهـارات ا
الـتـجارة والـتعـاون الدولي ومـستـقبل
اجملــتـمــعـات والـســيـاســة ومـســتـقـبل
االعـالم واالتـــصــــال بــــ احلــــكــــومـــة

واجملتمع.
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وذكـــر الـــقــــرقـــاوي ان ولي عـــهـــد دبي
الـشـيخ حـمـدان بن مـحـمـد بن راشد آل
مــكـــتــوم ســيــســتـــعــرض  في جــلــســة
رئـيسـية  7مـتغـيرات رئـيسـية سـتشكل
ـسـتــقـبل.كـمــا يـتـحــدث الـفـريق مــدن ا
الـشـيخ سـيف بن زايـد آل نـهـيـان نائب
رئـيس مـجلـس الوزراء وزيـر الـداخلـية
في جـلـسـة رئـيـسـيـة بـعـنـوان "مـسـيرة
حـكـمـة" والـشـيخ عـبـد اللـه بن زايد آل
نــهــيــان وزيــر اخلــارجــيــة في جــلــسـة
رئــيـســيــة "زيـارة الــبـابــا إلى اإلمـارات

عهد جديد لألخوة اإلنسانية".
وتـشارك الـشيـخة مـر بنت مـحمد بن
زايــد آل نــهــيــان في جــلــســة بــعــنـوان

ستقبل الذي سنورّثه". "اختيار ا
ــــيـــة وكــــشف رئــــيس الـــقــــمـــة الــــعـــا
لـلـحـكومـات أن الـبـابـا فرانـسـيس بـابا
الــكـنــيـســة الـكــاثـولــيـكـيــة سـيــخـاطب
احلــكـومـات في بـث مـبـاشــر مـا يـؤكـد
ـية الـتي حـققـتـها الـقـمة الـريـادة العـا
ومـوقـعـهـا كـمنـصـة جـامـعـة للـمـعـنـي

بالتنمية وتطوير عمل احلكومات.
قادة دول ورؤساء حكومات

ــعــلـومــات فـإن ــتـوفــر من ا وحــسب ا
الـقــمـة اسـتـقـطـبت أبـرز الـشـخـصـيـات
ية صاحبة الـتجارب الناجحة في الـعا
مــخـتـلـف الـقـطــاعـات احلـيــويـة حـيث
تـستضيف في جلـسات حوارية خاصة
وكـلـمـات رئـيسـيـة بـول كـاغـامي رئيس
جـمهـورية روانـدا وإيبـسي كامـبل بار
نــائــبـة رئــيس كــوســتـاريــكــا و يـوري
راتــاس رئـيس وزراء إسـتـونـيـا الـذين

ي في وتـــوني روبــنــز اخلـــبــيــر الـــعــا
مـجاالت القيــــــــادة الذي درب أكثر من
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ــيـة.وجـيـمس روبـيـنـسـون اخلـبـيـر عـا
ـاذا تـفـشل االقـتــصـادي مـؤلف كـتـاب "
ي تــيم كـوبي ــصــمم الـعــا ?" و ا األ
الــذي صــمـم مــراكــز خــدمــات شــركـات
ـيـة رائدة مـثل "آبل" و"كـوكـا كوال" عـا

و"نايكي" وغيرها.
ضــيـوف شـرف الـقــمـة.. قـصص جنـاح

حكومي
ويقدم وزراء ومسؤولون في ثالث دول
هي أسـتـونـيـا و كوسـتـاريـكـا و رواندا
ـــيـــة ضـــيــــوف شـــرف الـــقـــمــــة الـــعـــا
لـلحكومـات خالصة التجارب الـتنموية
والــتــطــويــريــة الــتي قــادتــهــا بالدهم
ويـــشـــاركــون خـــبــراتـــهم ومـــعـــارفــهم
ومـنـهجـيات عـملـهم في إيـجاد احلـلول

خملتلف أشكال التحديات.
ــشــاركــ فـي جــلــســات الــقــمـة ومن ا
ـثلون عن شـركات التـكنولـوجيا مثل

ابل ولنكدإن و"وان ويب" وغيرها
ـة كـمــا تـتـحـدث سـاسـكـيـا سـاسـ عـا
ـة ــتـخــصــصـة فـي الـعــو االجــتــمـاع ا
ـيـة في جلـسـة بعـنوان والـهـجرة الـعا
ــواطــنــ ــيــة  "تــصــمــيـم مــديــنــة عــا

." ي عا
ـية لـلحـكومـات على وتـركز الـقـمة الـعا
ية اسـتشـراف مسـتقبل الـتجـارة العـا
وتــعــقـد عــدة جـلــســات مـنــهــا جـلــسـة
بـــعــنـــوان "تـــأثــيـــر الـــتــكـــنـــولــوجـــيــا
والــتـعـامالت الـرقــمـيـة عـلى مــسـتـقـبل

التجارة
ـواضـيـع الـتي تـتـنـاول مـهـنـتـنا ومن ا
ـســولـون ان احـدى كــاعالمـيــ  ذكـر ا
صـير احلقـيقة اجلـلسـات ستخـصص 
بـ اإلعالم والتـكنولـوجيا وتـركز على
الــعالقـة بــ اإلعالم والــتـكــنـولــوجـيـا
ـسـتــقـبل وتــسـتــشـرف مالمح إعـالم ا
وتـعـقـد في هذا اإلطـار جـلـسة بـعـنوان
"ســبــاق األخــبــار "الــفــيــروســيــة".. مــا
مـصير احلقيـقة?" يتحدث فـيها جيرارد
بــيــكــر رئــيس حتــريــر "وول ســتــريت

جورنال".
كــمــا تــنــظم الــقــمــة جــلــســة بــعــنـوان

ـتـوحش.. سـاحات "الـفـضـاء الرقـمي ا
" تسـتضيف د. إيرن تطـرف لـتجنـيد ا
ســالــتــمــان مــديــر ســيــاســة مــحــاربــة
اإلرهــاب والــتــطــرف  مـن "فــيــســبـوك"
لـلحديث عن حتـديات مكافـحة التطرف
فـي وســائـل الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي.

وهناك جلسة حوار
تـتـنـاول الـتـغـيـيـرات الـتي طـرأت عـلى
اإلعـالم مع ثـورة الــبـيــانــات بـعــنـوان
"قـصـة صحـفي مع الـبـيانـات.. األسرار

التي غيرت األخبار".
Èb²M 16 

ـيـة للـحكـومات 16 وتـنـظم القـمة الـعا
مــنـتــدى دولـيــاً انـطــلـقت فــعـالــيـاتــهـا
اجلـــمــعــة 8 شـــبـــاط  تــشـــمل احلــوار
ي لــلــســعــادة وجــودة احلــيــاة الــعــا
الــذكـــاء االصــطــنــاعي والــتــوازن بــ

واضيع. اجلنس وغيرها من ا
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يـة فعـاليـات منـها وتـشهـد الـقمـة العـا
ستقبل الذي يقدم للمشارك متحف ا
جتـارب تـفـاعـلـيـة غيـر مـسـبـوقـة تـفتح
ــسـتــقــبل بــطــريــقـة أمــامــهم نــوافــذ ا
ـتحف هذا الـعام على مـبتكـرة.ويركز ا
مـستقبل صحة البشر وتعزيز قدراتهم
اجلـسدية ويسلط الـضوء على العديد
مـن التـطـورات الـتي حتـولت من خـيال
عـلــمي إلى ابـتـكـارات جـذريـة سـتـغـيـر
مـفــهـوم الـعـلـوم والـتـكــنـولـوجـيـا مـثل
اســتــخـدام تــقــنـيــة الــطــبـاعــة ثالثــيـة
األبـعاد لصناعة أعضاء وأنسجة حية
ويـسـتعـرض رحلـة تـطور الـبشـرية من
سـتـقـبل فـي ظل الـثورة ـاضي إلـى ا ا
الــــصـــنــــاعــــيـــة الــــرابــــعـــة والــــذكـــاء

االصطناعي.
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كــمـا تـشـهــد الـقـمــة تـنـظـيـم ابـتـكـارات
احلـكـومـات اخلالقـة الـتي تـقـدم أفضل
ـــبـــتــكـــرة الــتـي طــورتـــهــا احلـــلــول ا
ـــواجـــهــة حـــكـــومـــات حـــول الـــعـــالم 
اذج قابلة حتـديات متنوعة لتصبح 
ـــيــاً في مــجــاالت من لــلـــتــطــبــيق عــا
ضــمــنــهـــا الــتــنــقّل الــذكي والــرعــايــة
الـصحيـة واخلدمات التي تـسهل حياة

الناس.

ايبسي كامبل بار

رفـــوف اجـــنــــحـــته االف الـــعـــنـــاوين
باللـغت الـعربـية واالنكـليزيـة. يبقى
ساحة كانت ان ركنا من اركان هذه ا
ـعرض هي االكثـر استـقـطابـا لزوار ا
(مـقـهـى رضـا عـلــوان) الـتي حتـولت
الى ملتقى واستراحـة مثقف يهتدي
من خاللـهــا الـزوار الى اهـم الـوقـائع
وابـــرز االصــدارات ويـــتــبـــادلــون مع
ـذاقـها ارتـشـافهـم فنـاجـ الـقـهـوة 
تـمـيز االحـاديث الـثـقافـيـة كتـقو ا
الـكـتب ومــحـتـوى بـعض االصـدارات
والـهـمــوم اجملـتـمـعـيــة. ولـكي يـسـهم
عرض كـتقليـد سنوي مـؤثر وفعال ا
فــانــنــا نــقـتــرح ان يــصــار الى اعالن
جــوائــز فـي يــومه االخــيــر الخــتــيــار
افضل دار نشر محلية وافضل الكتب
في اجملاالت االدبية والعـلمية بهدف
تـشـجـيع التـألـيف وتـعـضـيـد الـنـشر
ـــؤســســات الـــعــراقـــيــة عــلى وحث ا
تطويـر قدرات انتـاج الكتب وصـناعة
ـطــبـوعــات والـدخــول في مـنــافـسـة ا
مــشـروعــة مع دور الــنـشــر الــعـربــيـة
واالجـــنـــبــيـــة. لــقـــد اجتـــهت مـــعــظم
عـارض الـدولـية الـكـبرى والسـيـما ا
مــعـرضــا الـقــاهـرة والــشـارقــة نـحـو
اقـامـة مـسـابــقـة من هـذا الـنـوع. ومـا
احـرانــا ان نـقـتــدي بـالـتــجـارب الـتي
ســبـقــتـنــا قـبل نــحـو نــصف قـرن او
جنحت في توسيع نـشاطاتهـا لتكون
في خـدمة اجملـتـمع وبـالتـالي تـشـعر
الـزوار حقـاً بـأن (كـتـاب واحـد يـخلق

حياة متجددة). 

ســلـــبــيـــة اخــرى في الـــبــرامج اذ لم
شاركة الى اقامة تبادر دور النشـر ا
حــفالت تــوقــيع كــتب مــؤلــفــيــهـا او
االحــتـــفــاء بــاصــدارات تـــمــثل ثــقال
ثـــقـــافـــيــــاً ومـــعـــرفـــيــــاً يـــدعـــو الى
االسـتـقطـاب والسـيـمـا بـ جـمـهور
ـبادرات اخلالقة. الشبـاب اصحاب ا
واالدهى ان البـرنامج تـضمن ندوات
قضائـية وسـياسيـة ال اهميـة لها وال
حـضــور الفت مــعـنـي بـهــا. وكم كـان
الـبـرنــامج سـيـبـدو اكـثــر اهـمـيـة لـو
ــــعـــرض بـــعض دور الـــزمت ادارة ا
النشر والسيمـا احلكومية في تبني
مــبـــادرات من هــذا الــنـــوع. قــضــيــة
عرض اخرى سـببت مـتاعب لـزوار ا
وكــــان عــــلـى االجــــهــــزة االمـــــنــــيــــة
واحلكـوميـة االلتـفات الـيهـا بتـوفير
سـاحــات قـريــبـة لـلــمـعــرض اليـقـاف
الـسيـارات وكـان فـقـدان (الـبـاركات)
ـركـبـات الى تـركـهـا يـلـزم اصـحـاب ا
في ساحـات بعـيـدة نسـبيـا والسـير
ـعـرض او حـمل عـلى االقـدام نـحـو ا
ـقـتـنـيـات من الـكـتب (وهي ثـقـيـلة) ا
بهدف الـوصول الى سـياراتهم. ومع
ــــعــــرض ســـبــــقـــوا ذلـك فـــان زوار ا
افـتــتـاح ابــوابه بـنــحـو ســاعـة. كـان
بعضـهم قد وقف عـند بوابـة معرض
بغداد الـدولي بانـتظـار الدخول الى
عـرض الكتاب الذي القاعة الـكبرى 
اقيم عـلى ارض مـساحـتـها نـحو 15
الـف مــــــتــــــر مــــــربـع وهـي ضــــــعف
اضي تـتوزع على مساحـته  العـام ا

اضي تعيش بـغداد منـذ اخلميس ا
ـعرض حـدثـا ثقـافـيـا بـارزا يـتـمـثل 
الـكـتـاب الدولـي الـذي رعى افـتتـاحه
لـــلــمـــرة االولى فـي تــاريـخ صــنـــاعــة
الكـتـاب العـراقي رئـيس اجلـمهـورية
بــرهـم صــالح وقــد اضـــفى حــضــور
صـــــالح طـــــابــــــعـــــا من االهـــــمـــــيـــــة
ــعـرض االســتــثـنــائــيــة عــلى دورة ا
احلاليـة للمدة من 7 لغاية 18 شباط
عرض هذا العام اجلاري. ويتميز ا
ــشــاركــة الـعــربــيـة بــاتــسـاع حــجم ا
والدولية فيه اذ بـلغ عدد الدول نحو
23 دولة فيما بلغ عدد دور النشر
شـاركة نـحو 700 دار نشـر اصلـية ا
ـــثــلـــة بــحـــسب رئـــيس احتــاد او 
الـنـاشــرين الـعـراقـيــ عـبـد الـوهـاب
الـراضي الـذي احـتـفـظت دار الـنـشـر
العـائدة له بـجنـاح متـميـز مؤلف من
. ورصـدت (الـزمان) في الـيوم قسـم
الثاني للـمعرض حـضورا واسعا من
ـيـة وثقـافـية شـرائح مخـتـلـفة اكـاد
وصحـفيـة نسـوية وشـبابيـة وكانت
هــذه الــشــرائح االخــيــرة تـقــبل عــلى
ـعـرض بـكـثـافـة مـلـحـوظـة اجـنـحـة ا
طالعة مؤكدة انهـا مازالت تستـمع 

الـــكــتـــاب الـــورقي وتـــدرك اهــمـــيــة
ــعــرفــة عــبــر هـذه احلــصــول عــلى ا
الــوسـيــلـة الــتي ظن الــبـعض انــهـا
تراجعت امـام زحف الثقـافة الرقـمية

ومواقعها االلكترونية. 
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ـمـلـكـة الـعـربـيـة وتـمـيـزت اجـنــحـة ا
السعـودية بحـضورها الـطاغي الذي
رافقـته فعـاليـات على قـاعة مـفتـوحة
تــتـضــمن ســلــسـلــة من احملــاضـرات
واحلوارات والنـدوات الثـقافـية لكن
مـــا يـــؤخـــذ عـــلى اســـعــار كـــتـــبـــهــا
ـلـحـوظ اذا مـا ـعـروضـة غالءهـا ا ا
قــــيــــست بــــأمــــريـن االول ان هـــدف
احلضور السعودي هو اعالمي اكثر
مــــنه ربـــحـي والـــثــــاني ان جل دور
ـــشـــاركـــة هـي واجـــهــات الـــنـــشـــر ا
حـكــومـيــة او شـبه حــكـومــيـة. وكـان
ـؤلــفـات ــنـاسب لــهــا ان تـعــرض ا ا
طـبـوعات بـأسعـار رمـزية مـثلـما وا
فعل جـناح اجمللس الـوطني لـلثـقافة
والفـنـون واالداب الكـويـتي اذ برغم
حـداثـة مـعـظم اصـداراته فـان سـعـر
الــكـتــاب الـواحــد لم يــتـجــاوز ثالثـة
االف دينـار وهـو مبـلغ يـناسب دخل
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ـئـة يوم ـهتـمـ بـالشـأن الـسـياسي ان حـديث ا لـيس جـديدا لـلـمـتابـعـ وا
االولى من عـــمـــر احلــكـــومــة احلـــالـــيــة هـــو حـــديث الــســـاعـــة في األروقــة
والـصالـونات الـسيـاسية واجلـلسـات احلواريـة واللـقاءات اإلعالمـية... وهو
دى البعيد هم ليس ما حتقق عـلى ا امـر طبيعي منـاقشة ما حتقق  لـكن ا
ـواطن بـشكل مـباشـر او عـاجل من منـجز يـهد ـهم االن مـا يلـمسه ا بل ا
ئة طـلوب منها في ا من خـواطره ويشعره بالـتغيير. فهل حـققت احلكومة ا
يـوم االولى من عـمـرهـا? وهل هـنـاك شعـور عـام بـالـرضـا عن مـا حتقق? ام
واطـن واحلقـيـقة انـهـا اجنازات شـكـلـية لم تـرقى الى مـسـتـوى طمـوحـات ا
ــهـدي لم تــزل قـيـد والــواقع?. ال خالف ان حـكــومـة الـدكــتـور عــادل عـبـد ا
ـان  اإلجنـاز رغـم مـرور اكـثــر من مـئـة يــوم عـلى مـنــحـهـا الــثـقـة فـي الـبـر
والــســبـب في عــدم إتــمــام االجنــاز هـــو شــغــور اربع وزارات مــهــمــة اوال;
اخلالف عـلى بعض الـوزراء اجلدد ثانـيا; بـ متهم بـاإلرهاب او مدرج في
ـسـائـلـة والـعـدالة. وعـرقـلـة عـمل احلـكـومـة ثـالـثـا; من خالل تـأخـير قـوائم ا
ـان.  إذن من الصـعب تـقيـيم مـنجـز حـكومـة غـير مـكـتمـلة ـوازنـة في البـر ا
ومـخـتـلف عـلى تشـكـيالتـهـا ولم تـمـنح مـوازنة لـلـقـيـام بـعـملـهـا  مـثـلـما من
ـنطـقة الـصعب نـكـران بعض اجـراءاتهـا االيـجابـية في نـقل مـقرهـا خارج ا
ناطق احملرومة اخلـضراء وفتح جانب منها امام السـيارات والتواجد في ا
كـالبصـرة واحلسينـية في بغـداد وغيرها ومـساواة رواتب احلشـد الشعبي
بـالقوات االمـنية ورفع الـكتل الكـونكريـتية من كل أنـحاء العـاصمة وتـشكيل
اجملـلس االعـلى لـلـفسـاد واطالق االتـفـاقـية الـشـامـلة مـع األردن... لكن هل
ـهدي هـذه اخلطـوات ذات الـطابع االقـتـصادي!!! وهل يـكـفي السـيـد عبـد ا
يـرضيه انـتظـار اتفـاق الكـتل السـياسـية حـول الشـخصـيات الـوزارية الذي
يـؤثر عـلى مسـتقـبل حكـومته ام يـفتـرض ان تكـون له كلـمة اخـرى??? وهنا

يجب تثبيت حقيقت على درجة كبيرة من األهمية  هما:
ــلف االقـتــصــادي لن يــنـجح اذا لـم يـرافــقه تــقـدم االولى - ان الــتــقـدم بــا

لفات االخرى سياسية وأمنية. با
الـثانـية - ان اسـتكـمال الـتشـكيـلة احلـكومـية مـسؤولـية الـدكتـور عادل عـبد
ان  وبـالتالي على رئيس مجلس الوزراء إخالء ـهدي باالشتراك مع البر ا
ـانية لالتـفاق على تـقد مـرشحيـها وبدالءهم مـسؤوليـته بإنـذار الكتل الـبر
لـلـوزارات الـشـاغرة في مـوعـد اقـصـاه نـهـاية الـعـطـلـة الـتـشريـعـيـة احلـالـية
وبـعـكـسه يـحق له تـرشـيح من يـشـاء واسـتـكـمـال وزارته واالنـطالق بـإتـمام
علن الذي لن يـنجز بحـكومة غيـر مكتمـلة الن اجلميع الـبرنامج احلكـومي ا
ـلف االقـتـصادي لن ـواطن. ان الـنجـاح بـا سـوف يـعـاني من ذلك واولـهم ا
عـيشة ـستـوى ا واطـن خدمـات اساسـية وحتـس  يـكفي; اذا لم يـلمـسه ا
وايـجـاد فـرص عمـل حقـيـقـيـة حتوله مـن ناقم عـلى احلـكـومـة الى داعم لـها
يـذود عنـها وقت الـضرورة ويـحمي إجنـازاتهـا وهو اهم مـا يجب ان تـبحث
ـان  لذا عـنه احلـكـومة حـالـيـا ألنـها ال تـمـتـلك اي غـطـاء سيـاسي في الـبـر

يـــجب ان حتـــسب لـــلـــمــواطـن الف حـــســاب ألنـه اصــبح
ـحـص في كل عـمل تـقـوم به ويــزن فـوائـده فال تـهـمه
قـشـور االعمـال وال مـشاريع اخلـيـال والفـسـاد بل ما
ــنـجــز الــوطـني الــذي يــحـقـق له امـاله يــهـمـه الـيــوم ا
ـواطـن وال تـضــيــعـوا وتــطــلـعــاته ... فال تــخــســروا ا

الفرصة.
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