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كان يروي دون احلاجة الى زمان .فحتى األهـوار قارة ملونة من احلكايات .ا
تـكــتب روايــة هـنــاك .عـلــيك فـقط أن تــسـمع صــوت جنـاة الــصـغــيـرة ثـم يـبـدأ
ــهم هـنـاك هـاجس االســتـذكـار بـصــورة ال وعي. عـنـدمـا نــكـون او ال نـكـون .ا

لتكون االغنية بوابة للروي والذكريات:
ـنـفى الـتـعـلـيم في مـدارس األهـوار من اكـثـر ـعـلـمـون الـذين رضـيـنـا  نـحـن ا
ـهــاجـرة في شــنـغــهـاي ـعــاهـد الــعـلــمـيــة الـتي تــعـنـى بـالــطـيــور ا أصــدقــاء ا
وستـوكهولم وأوتـاوا وسيـبيريـا وبراغ  فأنـا شخصـيا نَمَتْ عـندي هوايـة غير
ـثـلي الـسـينـمـا الـهـنديـة شـامي كـابـور وأخوته هوايـة جـمع الـطـوابع وصور 
وفــاجـنــتي مــاال وآشـابــاريخ وراجــنـدر كــومـار وغــيــرهم. وأضـفـت لـهــوايـاتي
الطـفولـيـة هوايـة أخرى غـير الـقراءة وسـماع اغـاني جنـاة بعـد منـتصف الـليل
ـنـحني بـساط سـافـر  فوحـدها هـذه االغـنيـة ما  واجمـلهـا اغـنيـتهـا الـطيـر ا
الـريح وارتدي طاقة عالء الـدين وأسافر مع احالمي الى رومـا وباريس وبك
ودلــهي ولـنــدن والس فـيـغــاس. هـذه الـهــوايـة اجلــديـدة هي الـذهــاب بـالـزورق
صـباح كل جـمـعة الى سـوق الـسمك والـطـيور في مـركـز قضـاء اجلـبايش من
هاجرة  وهـو عبارة عن قطعة معدنية تشبه أجل العـثور على أوسمة الطيور ا
الدرهم عـلـيهـا أسم وخـتم مـعهـد الـطيـور في الـدولة الـتي يـنـطلق مـنـها الـطـير
ويعـلق هذا الدرهم في قدميه  وقد جـاءنا مرة تعميم من وزارة الـتربية يناشد
الهـيئات التعليمية في مدارس األهوار بـتثقيف التالميذ وابناء القرى بأنهم إن
ثبت في عهد ا وجدوا هـذه القطع في ارجل الطيور فيرجى ارسالها لعنوان ا
كان الـذي وجد فيه الطير. كنا نعتبر هذه عدنية مع ذكر اسم وبلد ا القـطعة ا
ة في خواطرنا هـمة  هواية جميلة وعمل انسائي رائع وهو أول أحالم العو ا
ـسـافــر لـيس هـذا الــذي يـشع غـرامـا فـي اغـنـيـة جنـاة حـيـث يـصـبح الـطــيـر ا
ـاء الــصـغـيــرة بل هـو طـيــر احلـذاف واخلـضــيـري والــبط الـصـيــني ودجـاج ا
االسود والـسنونو وطائر ملون يغرينـا شكله والوانه الزاهية ولكن صوته قبيح
جـدا يــسـمــونه ( الـشــكـركه). وهـكــذا صـار ســوق الـطـيــور والـسـمـك طـقـسي
االسـبـوعي وصـرتُ اعـيش هـاجس صـيـاد اجلـوائـز الـذي كـنـا نـراه في افالم
ـهـاجر الـذي هـرب من ثـلـوج الـبـلدان الويـسـتـرن  ولـكن صـيـدي هو الـطـيـر ا
االسكـندنـافيـة وجاء الى مشـاتي االهوار الـدافئة لـيتـنعم  وكـنت احصل على

هذه الطيور واشتريها ان كانت مذبوحة او حية او جريحة .
عدن ونطبخه للعشاء عند العودة  فيما اطلق الطائر ذبـوح قطعة ا ازيل عن ا
ــسـتـوصف ـعــدن و اذهب بـالـطــائـر اجلـريح الى ا احلـي بـعـد أن انــزع عـنه ا
عاجلته. وفي كل شـهر يتجـمع عندي عدد قـليل أو كثير من البـيطري القـريب 
ظاريف الى عنـاوين االمكنـة التي جاءت منـها طيورها  هذه الـقطع ارسلهـا 
واظن أن هـذه الطـرود صـارت عـبئـاً مـاديـاً لم احـسب حسـابه ولـكـني عـشقت

هذه الهواية وكل هواية ينبغي أن تكلف صاحبها ماالً من أجل متعته.
تـعة  وكنت في كل زيـارة للـمشرف أعـوام عديدة وأنـا أمارس هـذه الهوايـة 
ـدرستنا اخبره وأريه ايـصاالت االرسال فأحصل عـلى شكر وتقدير اإلداري 
ـديــنـة  لــكن الـواجب ـزح ويــقـول "انك تــسـتــحق الـنــقل الى مـركــز ا وكــان 
الـوطني يحتم بقاءك هنا من أجل طيور الص والسويد وروسيا  وأهم شيء
روسيـا أيها البلشفي.." نـضحك  ويكون غداؤه معنـا وغالبا ما يكون ذكر بط
ـعـدنـيـة. ذات يـوم جـاءت مـن تـلك الـتي جنـد مـعـلـقـة في ارجـلـهـا تـلك الـقـطع ا
رسالـة بالبريد الى مديرية التربية وارسلوها الي وهي دعوة مجانية مع حتمل
ا هاجـرة في ستـوكهولم تـكر نفـقات السـفر الى الـسويد من مـعهـد الطيـور ا

هاجرة.  جلهدي في متابعة األمكنة التي تصل اليها الطيور ا
فرحت كـثيرا وقـدمت الدعوة الى الـتربيـة للحـصول على مـوافقة الـسفر  لكن

وافقة االمنية لم تتم وجاءت بنتيجة سلبية .  ا
عـنـدهـا عـدت الى سـوق الـطـيـور افتـش عن قـرص جـديد
في سـاق طير مهاجر واغنيـة جناة الصغيرة تدندن في
ــســـافـــر الـــذي لم يـــحــصـل عــلى أذني عن الـــطـــيـــر ا

وافقات األمنية. ا
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ــثـلـون ــيـون وبــاحـثـون  دعـا اكـاد
ـــؤســـســـة مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــدول ا
انـيـة الى سن التـشـريعـات التي البـر
تسهم فـي محاصـرة خطـاب الكـراهية
والــعـنـف والـطــائــفــيــة وتــفـعــيل دور
ــؤســســـات االعالمــيــة فـي حتــقــيق ا
الــســلم االهــلـي واكــد مــؤتــمــر دولي
لالعالم نــظـمــته جـمــعــيـة الــبـصــيـرة
للبـحوث والتـطوير االعالمي ومـنصة
اريـد الـدولـيـة فـي اربـيل لـلـمـدة  7-6
شـبــاط اجلـاري اهــمـيــة تـفــعـيل دور
ـتخصصة في نصات االلكـترونية ا ا
كـشف الـشــائـعـات واالخـبــار الـكـاذبـة
ـغــرضـة الـتي تـهـدف الى والـدعـايـة ا
تـقويـض االمن واالسـتـقـرار والـوحدة
ؤتـمر الـذي عقد الوطنـية. وقـدم في ا
حتت شعـار االعالم واالمن اجملتـمعي
 –رؤيـة واقعـيـة واسـتـشـراقـيـة نـحو

 38بــحــثــا عــلــمــيــا مــتــخــصــصـا 
اخــتــيــارهـــا من بــ عــدد كـــبــيــر من
الـبــحـوث الــتي ارســلت الى الــلـجــنـة
العلـميـة للـمؤتمـر اعدهـا تدريـسيون
ـــثـــلـــون دوال عـــدة في وبـــاحـــثـــون 
طـلــيـعـتــهـا الــعـراق الــذي شـارك مـنه
ـثـلـون جـامـعـات بـغداد ـيـون  اكـاد
ـســتـنــصـريـة والـبــصـرة وتـكــريت وا
والعـراقـيـة واالنـبار واحلـكـمـة فضال
عن بـاحــثـ مـن مـؤســسـات بــحـثــيـة
ؤتمر الذي واعالمية اخرى. وخـرج ا
اتـسم بــاجلــديـة الــعـلــمـيــة والـتــنـوع
ــشـــكالت الــتي تـــنــاولــتــهــا وعــمق ا
البحوث بجملة من التوصيات بينها
ــشــاركــة دعــوة وســائل االعـالم الى ا
اجلــادة فـي تــنـــمـــيـــة الــوعـي بــاالمن
اجملــتـــمــعـي وكــشف ابـــعــاد الـــثــورة
ـعـلـومـات الـتـكـنــولـوجـيـة لالعـالم وا
وطبـيـعة انـعـكاسـاتـها عـلى اجملـتمع
والـتـأكـيد عـلـى ضـرورة تبـنـي الـدولة
ـيـة ـؤسـسـات االعالمــيـة واالكـاد وا
عمـلـيـات الـتـخطـيط النـتـاج مـضـام

واعــتــمــاد الـــتــســجــيـل االلــكــتــروني
استقبل نحو  116ملخصا بحثيا من
دول وجــامـعــات شــتى ولــكـن االزمـة
ت بـــبــلـــدنـــا جـــعــلـت بــعض الــتـي أ
شـاركـة فـضال الـبـاحـث يـتـردد فـي ا
عن استـبـعـاد عـدد من البـحـوث لـعدم
ؤتـمر وضـوابطه مطـابقـتهـا حملاور ا
الــعــلــمـــيــة بــحــسب نـــتــائج تــقــو
اخلـبراء في الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة) التي
رأســـهـــا الـــدكـــتـــور ســـعـــد ســـلـــمــان
ـــشـــهـــداني من جـــامـــعـــة تـــكـــريت. ا
ــؤتـمــر عـلى اربع وتـوزعت مــحـاور ا
جــلــســـات تــرأس جــلــســـتــهــا االولى
الدكـتـور احـمـد عبـد اجملـيـد وتـناولت
(دور الــتـــربــيــة االعـالمــيــة فـي بــنــاء
الوعي االمـني اجملتـمـعي). وتضـمنت
7 بـحـوث وتـرأس جـلـسـتـهـا الـثـانـيـة
الدكتـور قتـيبـة عبـاس حمـد وتناولت
(مـنـهج االعالم االسالمي الـهـادف في
حتـقـيق االمن الـفــكـري) وتـضـمـنت 7
بحـوث فيـمـا ترأس اجلـلسـة الـثالـثة
الــدكــتــور مــحــمـــد جــيــاد زين الــدين
ــسـؤولـيــة االعالمـيـة في وتـنـاولت (ا
ادارة االزمـات االمـنـيــة) وتـضـمـنت 8
بـحــوث ونـاقــشت اجلــلـســة الـرابــعـة
(االمن الرقمي ومسؤوليته في حماية
اجملـتــمــعــات) وتــضــمـنت 7 بــحـوث.
ـــؤتــمـــر  تــنـــظــيم وعــلى هـــامش ا
ورشـــتـــ االولى بـــعـــنـــوان (عـــصـــر
نصات العلمية مـنصة اريد للعلماء ا
واخلبراء والباحـث الناطقـ باللغة
العربـية قـدمهـا الدكتـوران جمـال عبد
نـامــوس وسـحــر خـلــيـفــة والـثــانـيـة
بعنـوان (مهـارات التـعامل مع وسائل

االعالم). 
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وقد قـدمـها االعالمـي احمـد الـزاويتي
من مـعــهــد اجلـزيــرة لالعالم. وشــهـد
ـشـاركـ نـصـفــهـا االول حتـفظ جـل ا
على عنوانـها من منـطلق كونـها تقدم
مـعـلــومـات اولـيــة لـطـلــبـة الـدراسـات

كن تـركهـا للـجنـراالت وحـدهم/ كلـيمـنصـو رئيس (احلرب لـعبـة خـطيـرة ال 
يـة األولى) رد ديغول (احلـرب لعبـة خطيرة ال وزراء فـرنسا في احلرب الـعا

كن تركها للسياسي وحدهم). 
تـــاريـخ الــشـــعـب الــعـــراقـي احلــديـث وحـــيــاتـه انـــطــوت فـي حَـــيَــوَات بـــعض
الشـخصيات احلمقاء. وبـقية الشعوب بحـسب تولستوي في (احلرب والسلم
ج4 ص549). نـحن ال نـفـهم كـيف آلالف الـنـاس أنْ يـقـتـلـوا آالف الـناس ألنَّ
نابـليون يشتهي السـلطة والكسندر مـتصلب العقل! كيف حشـدَ نابليون شعباً
ــؤرخ (تـيـيـرس - من أقـصى الـغــرب إلى حـربِ شـعبٍ فـي أقـصى الـشـرق? ا
بونـابرتي الـنزعة- يُـرجِع سلطـان نابـليون إلى عـبقريـته وفضـيلته! أمـا النغري
فـيرجعـه إلى سرقاته واحـتيـاالته ضد شـعبه/ احلـرب والسلم ج4 ص532).
و(لم يــطـلق نـابـلــيـون في مـعـركــة بـورديـنـو رصـاصــة واحـدة ولم يـقـتل رجالً

واحداً لقد كان ذلك من صنع جنوده/ احلرب والسلم- ج3- ص333).
الـغـزو الــثـقـافي الـفـرنـسي لـروسـيـا قــبل قـرون من غـزو نـابـلـيـون والـعـائالت
الـروسـيـة الـثـريـة كـلـهـا تـتــحـدث الـفـرنـسـيـة وتـقـلـد طـرق احلـيـاة الـفـرنـسـيـة
واإلمـبراطـور الـفـرنـسي األنـيق الـذي لم يـتـجـاوز األربـعـ قـدوة شـبـاب أوربا
! هـذا هــو حــلــمــهم/ احلــرب والــسـلم ج1- (مالزم أول يــصــبح إمــبــراطــوراً

ص88).
اجلنـرال باركـلي دي تـولي فَشَلَ في إيـقاف نـابلـيون في مـعركـة سمـوليـنسك
عزله اإلمـبراطور قـبل معركـة بوردينـو بعشـرين يوماً وعـ اجلنرال مـيخائيل
كـوتـوزوف (1745-1813) أغـسـطس  1812 قـائـداً عـامـاً لـلـجـيش الـروسي

بصالحيات كاملة ال يقيدها شيء. 
كـوتوزف (كـان وحده الـذي قـال: إن معـركة بـورديـنو نـصـر/ احلرب والـسلم
ـوت أن معـركة بـوردينـو كانت ج1-ص328).وحـده ضد اجلـميع أكـد حتى ا
نــصــراً/ ج1-ص329 ) 38 ألف قــتــيل وجــريح في اجلــيش الــروسـي الـذي
انــســـحب وهــو يـــدركُ أنَّ الــوقـت في صــاحلهِ و58 ألف قـــتــيـل وجــريح في
اجليش الـفرنـسي الذي تـقـدَّم إلى موسـكو مـسافـة مئـة كيـلومـتر وهـو يتـبخـتر

! مزهوَّاُ بنصره السريع تقدَّم وهو ال يدري أنَّهُ يتقدم إلى حتفهِ
ـعركةٍ حاسمة على انسـحبَ كوتوزوف وهو يَعِدُ الـقيصر والشعب الروسي 
أبواب مـوسكـو لـكنه قـرر ترك مـوسـكو لـيدخـلـها نـابلـيون بـال قتـال فانـشغل
لب والنـهب واحتـرقت ثالثـة أرباع مـوسكـو ألربعـة أيام 18-14 جـنوده بـالسـَّ
أيلول 1812 وخـوفاً من البرد واعـتالل الضبط ب جـنودهِ انسحب وغارات

ثقل باألسالب. القوقاز تالحق فلول جيشهِ ا
ـطلب لـلناس يـومَ دهمـهم إبرهـة احلبشي: اهـربوا إلى اجلـبال! وهو قال عـبدا
ُـعزَّز بـالـفِـيَـلة. وال يـعـلمُ غـيـر الله كم يرى أنْ ال طـاقـةَ لـقـريش بجـيش إبـرهـة ا
ُتـحـمس للـقـتال. ـطـلب من الـكالم والتـعـنيـف من الرأي الـعـام ا احتـملَ عـبدا
ـلـكـة بـلـقـيـس أشـارَ حـاشـيـتـهـا بـالـقـتـال فـقـالت لن أقـاتلَ عـدوَّاً ال أعـرفه كـا
و(قَـالُوا نَـحْنُ أُولُو قُـوَّةٍ وَأُولُـو بَأْسٍ شَـدِيدٍ وَاألَمْـرُ إِلَـيْكِ فَانـظُـرِي مَاذَا تَـأْمُرِينَ.
قَالَتْ إِنَّ الْـمُـلُوكَ إِذَا دَخَـلُوا قَـرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَـعَلُـوا أَعِـزَّةَ أَهْلِـهَا أَذِلَّـةً وَكَذلكَ

يَفْعَلُون. وَإِني مُرْسِلَة إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَة بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ).
وقـال األفْوَه األَودي اجلاهلي (تَبْقَى األُمُورُ بِـأَهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلَحَتْ فإن تولّت
فـباألشرار تنـقادُ. وَالْبَـيْتُ الَ يُبْتَـنَى إِالَّ لَهُ عُمُد وال عِـمَادَ إذا لم تُرسَ أوتادُ. الَ
يَـصْلُحُ النَّاسُ فَـوْضَى الَ سَراةَ لَهُمْ وال سَـرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ
سَـادُوا). النـاس مـخـتلـطـون بال حـاكمٍ يـجتـمـعـون على
كـلمته وأيَّـة مكانـةٍ للرجل احلـكيم إذا جُهّـالهم سادوا
فال يسألون أهل الذكر وال أهل الرأي وال أهل احلكمة

شورة! وا

ـغــادرة اال بـعــد دفع مــبـلغ  50 مـن ا
دوالرا او تــــمـــهـــلـه  حـــ الـــرجـــوع
بـتـوقـيع عـلـى تعـهـد خـطـي ودخـلوا
وضوع األمني الوطني). واوضح بـا
تعهد حوسة انه (في حالة لم يدفع ا
ـــعـــتـــمـــر تـــهــدده بـــرفـع دعــوى او ا
ا يـشـكل انتـهـاكاً قـضـائيـة  وهـذا 
ـعتـمـرين مـبالغ اضـافـية ال ويـكـلف ا

سند قانوني لها). 
ـبـالغ جتـبى دون مـضــيـفـاً ان (تـلك ا
وجـه حق وهــو مــكـــتب مــســـتــحــدث
واطن). ـفروض احلـكومـة تدعم ا وا
كـما طـالب بغـلق مكـتب الهـيئة داخل
مــطـار الــنـجف واقــالـة مــديـر مــكـتب

النجف  وفي حال لم تتم االستجابة
ــطــالــبــنـا وخالل اســبــوع ســتــقـوم
ــتـعـهـدين احلج والــعـمـرة بـنـصب ا
خـــيم أمــام بــوابــات مـــطــار الــنــجف

االشرف الدولي). 
VðUJ  oKſ

ـتــعـهــد عـلي الــسـيــد بـاقـر وطــالب ا
جــريــو احملــافظ بــالــتــدخـل الــفـوري
طار النه يقوم بجباية وغـلق مكتب ا
ـــعـــتـــمـــرين 50 دوالرا رســـوم مـن ا
كتب مسـتحدث و توقـيعنا وهـذا ا
ـتـعـهـدين عـلى اسـتـمـارة وعـدد مـن ا
مـن قبل هـيـأة احلج والـعـمرة واألمن
الــــوطـــني . وبــــ جـــريـــو أن (هـــذه
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تـــظـــاهـــر الـــعـــشــرات مـن أصـــحــاب
شــركـات احلج والـعــمـرة في الـنـجف
أمــام مــبــنى احملــافــظــة  مــطــالــبـ
بــالـتـدخل القــالـة مـديــر مـكـتب احلج
طـار الـتابع والـعـمرة وغـلق مـكـتب ا
ـبـالغ دون لـهـا  إليـقـاف نـزيف دفع ا
وجـه حق الـتـي تـفــرض عــلى الـزوار

عتمرين.  ا
وقـــــــال احلـــــــاج حــــــيـــــــدر حـــــــوسه
تعهدين لـلصحفي ان (الشركات وا
يـتـعرضـون الي مـضايـقـات بعـد فتح
مــكــتب جــديــد لــلــحج والــعــمــرة في
عتمرين طار وتمنع ا بـوابة صالة ا
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مظهر محمد صالح في محاضرة كلية بغداد

الـرسـوم تشـكل عبـأ كـبيـرا على زوار
الـــرســول مــحـــمــد (ص) وبـــيت الــله
احلـــرام). واخـــمـــدت فـــرق االطـــفـــاء
حـــريـــقــــا انـــدلع فـــجـــر امس االحـــد
بـــــــالــــــقـــــــرب  من انـــــــابــــــيـب اخلط
االســتــراتــيــجـي الــنــاقل لــلــنــفط في
مـــنــطــقـه مــنــخـــفض بــحـــر الــنــجف
واحـتـراق كمـيات كـبـيرة من الـقصب
وقـال مصـدر انه تمت الـسيـطرة على
احلـريق واحلفاظ عـلى االنابيب دون
وقـوع اصـابـات بـشـريـة) واضـاف ان
ـشـاركـة ثالثـة فـرق اطـفـاء (ذلـك  
اشـــرف عــلى احلــادث الــرائــد رشــاد
الشبلي ضابط دفاع مدني النجف).

اعالمـيـة مــدروسـة تـسـهم فـي تـفـعـيل
دور الـــــشــــبـــــاب فـي حتـــــقـــــيق االمن
اجملتـمـعي في جـمـيع اشـكـاله وتـأم
نـشــره وبـثه. كــمـا دعت الــتـوصــيـات
ــؤســســـات االعالمــيـــة في الــدوائــر ا
االمـنــيـة لــلـتــعـاون وتــنــسـيق الــعـمل
ــــــشــــــتــــــرك مع كــــــلــــــيــــــات االعالم ا
راكـز البحثيـة لتعزيز ؤسسات وا وا
ـبـكر ـشـتـرك بهـدف الـتـنبـؤ ا العـمل ا
باالزمات وتـفعيل الـتوصيـات ونتائج
البحوث والدراسات وتأم تطبيقها.
والــتــأكـــيــد عــلى اهـــمــيــة الـــتــوعــيــة
ـستـخدم في اجلماهـيريـة الشراك ا
الــتــصــدي لـــلــمــضــامــ الـــســلــبــيــة
والـــتـــحــريـــضـــيـــة والـــتـــوجه الغالق
الــصــفــحـــات الــتي تــروج لـــلــفــوضى

واالنحالل واالقتتال واالحتراب.
ÂöŽô« WOL¼«

ؤتمر بكلمة رئيس اجلمعية وافتتح ا
الـدكــتــور طه احــمــد الــزيــدي حتـدث
فيهـا عن اهمـية االعالم واتسـاع رقعة
تـأثـيــره في الـفــضـاء الــكـوني وشـدد
على اهمية البحث العلمي في حتقيق
نتائـج وحلول لـلمـشكالت اجملـتمـعية
ثم عرج على الـنشاطـات التي نظـمتها
اجلمـعيـة وقـال ان (جمـعيـة الـبصـيرة
ــؤتــمـــر كــمــا في إلــتــزمت فـي هــذا ا
ـنهـجـيتـها في ؤتـمرات الـسـابقـة  ا
ـلـتـزم ودعم تـبـني االعالم الـهــادف وا
انا من الـقائم رسالته وبرامـجه ا
علـيـها ان مـجـتمـعـاتنـا الـتي هي جزء
من اجملــتــمـع االنــســاني الـــكــبــيــر لن
يصلح شأنـها ويسـتقر امنـها وترتقي
في بنائهـا احلضاري وتعـزز رسالتها
االصالحيـة الـسـلـميـة اال بـانـتـاج هذا
االعالم الــــتي يــــلــــتــــزم الـــصــــدق في
ـــعــــلـــومــــة والـــتــــثـــبـت في الــــنـــقل ا
وضوعـية في الـتحـليل واحلـيادية وا
في التـعـامل مع اجلـمـهور ومـقـصـدية
االصالح في رسالـته). وكشف الـزيدي
ـــؤتـــمـــر مــــنـــذ االعالن عـــنه عن ان (ا
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لتقى األول االقتصادية اجلامعة عقد ا
بـاستـضافة صـالح وبعـد كلمـة ترحيب
تـفـضل بـهـا األسـتاذ الـدكـتـور الـشامي
بـــالــضــيـــوف .. مــؤكــدا اهـــمــيــة هــذه
ــلــتــقــيــات بــ الــنــخب والــكــفـاءات ا
ـنـاقـشـة قـضـايا ـثـقـفـة  ـيـة وا األكـاد
الـسـاعـة ومن بـيـنهـا مـوضـوع االتـفاق

 . العراقي مع الص
وحث صـالح على اهـمية توقـيع قانون
عروض الـشراكة مع القـطاع اخلاص ا
عـلى مجلس الـنواب .. ووصلـنا بكونه
ـثل احد مفاتيح اساسية العادة نظر
ال العراق . شاملة في حوكمة إدارة ا
وعــد مـا يــدور من حـديث عـن مـذكـرات
تــفــاهم اقــتـصــاديــة وقــعت بـ وزارة
ــــالــــيــــة واحـــد بــــنــــوك اإلئــــتــــمـــان ا
االســتــثــمـاريــة الــصــيـنــيــة .. تــضـمن
ــــوذج مــــتــــجــــدد في الــــتــــعــــامالت
االقـــتــــصـــاديـــة . . عـــرف بـــصـــنـــدوق
االسـتـثمـار الغـاطس بايـداع قيـمة ريع
ـا يـصـدره الـعراق  100الـف بـرميـل 
لـلـصـ يـوميـا وتـبـلغ هـذه الـصادرات
ـئة من الـنفـطيـة للـص حوالي  22بـا
قـيـمـة صادرات الـعـراق الـكـليـة وقـيـمة

ـائـة الف بـرمـيل ال تـمـثل اكـثـر من 1 ا
ـئـة من مــجـمـوع صــادرات الـعـراق بــا
الـــكـــلــــيـــة الـــنـــفط   . ويـــرى أن (هـــذا
ـنح الـعـراق الـنــمـوذج االسـتـثـمـاري 
مـعادلـة كال الطـرف يـربحـان .  وليس
الـــربح واخلــســـارة ... ويــخــضع
ـراقـبـة حـسـابـيـة وأيـضـا جدوى
مـن شــركــات اوروبــيــة  لــضــمـان
الـتنـافس ب الـشركات الـصيـنية
ـرمـوقة في الـسوق الـدولي على ا
مـــشـــاريع  عـــراقــيـــة مـــهـــمــة في
قطاعات تقدم وفرة مالية مباشرة
خلزينة الدولة كقيمة ربح مضافة
لــلـمـوازنــة الـعـامـة مــثل مـشـاريع
الــبــتـروكــمــيـاويــات. . ومــصـافي
الـنفط وإنتـاج الطاقـة الكهـربائية
.  وأخـرى تقدم خدمة غـير ربحية
مـباشـرة مثل بنـاء السدود). وعن
الـــلـــغط االعالمي حـــول االتـــفــاق
ـــوضــــوع مـــا زال في يــــرى أن (ا
خـطـواته األولـى وال يرقـى التـفاق
ـوذجـا ســيـادي بـ دولـتـ بل 
لــلــتــمــويل االئــتــمــاني فـي طـور
الــتــنـــفــيــذ). وبــعــد مــنــاقــشــات

وحتــديــد سـقف اســتـخــدام الــنـفط في
ــوازنـة الــتــشـغــيـلــيـة الــصـرف عــلى ا
مـؤكدا أن قانـون مجلس االعـمار بدون
ـالي لـن يـقدم مـثل هـذا الـتـخـصـيص ا
أي جـــديــد ..مــشـــيــرا إلى أن مـــجــلس
ـلـكي خـصص له االعـمــار في الـعـهـد ا
ــــــئـــــة من ريـع الـــــنـــــفـط .. ثم  70بـــــا
ـناصـفـة في عهـد عـبد الـكـر قاسم بـا
وذج اقـتصاد حـتى انتـهى األمر إلى 
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وشـدد صـالح عـلـى أن (أفضـل احلـلول
تــبــدأ بــالــغــاء االمــتــيـازات والــرواتب
ـال ــضــاعـفــة وتــشـريــعــات تـعــيــد ا ا
لــلـشــعب بــدال من هـذه االحــتـجــاجـات
ـتـواصـلـة كـون الـوظـيـفـة احلـكـومـية ا
مـكـلـفـة وال تـقـدم أي نـتـاج يـضاف إلى
ـوازنة الـعامـة فيمـا ان توقـيع قانون ا
عروض الـشراكة مع القـطاع اخلاص ا
ـثل احد مفاتيح عـلى مجلس النواب 
اساسية العادة نظر شاملة في حوكمة
ــــــال الـــــــعــــــراق). وفي نــــــدوة إدارة ا
لـلجمـعية الـعراقيـة للسـياسات الـعامة
والـتنمية البشرية وكـلية بغداد للعلوم

ـفردات احملاضرة احلـضور النـخبوي 
اتـفق عـلى اهـمـيـة االسـتثـمـار بـعـنوان
عرفية من جانب واسع يـردم الفجوة ا
ويـنهض بدور الـقطاع اخلاص لـتوفير
فـــرص الـــتـــوظـــيف . وقـــلـــد األســـتــاذ
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كــــشف مــــســــتـــشــــار رئـــيـس الـــوزراء
الية مظهر محمد صالح عن للشؤون ا
عـدم تـطبـيق مـشاريع اسـتثـمـارية مـنذ
عـام  2003وحــتى عـام  2013بــقـيــمـة

 222.3مـلـيـار دوالر أمـريـكـي وح 
ـــشــاريع ســـؤال الــوزارات  عـن هــذه ا
ــســجــلــة .. كــان اجلــواب ..ال يــوجـد ا
شـيء عـلى األرض . كـمــا كـشف عن ان
ــوازنــة مـــوازنــة 2020 بـــأن قــيــمـــة ا
ئة مـن قيمة الـتشغـيليـة تأخذ 110 بـا

الوالدات النفطية .  
امـا مــا رصـد لـلـمـوازنـة االسـتـثـمـاريـة
فــهـو ال يـتـعـدى قـروضــا ائـتـمـانـيـة أو
قــروضـا جـديـدة مـؤكــدا في مـحـاضـرة
الـقاها بكلية بغداد للعلوم االقتصادية
أن (تـشغـيل اكثر من 300 الف موظف
ـا يـتـجـاوز ذلك جــديـد واعـادة عـدد ر
وازنة سلحة يستنزف ا إلى الـقوات ا
الـتشغيليـة فضال عن عدم إعادة النظر
ـضــاعـفـة فـي االمـتـيــازات والـرواتـب ا
حتت عــنـاوين سـيـاسـيـة) مـقـتـرحـا أن
(يـجري مجلس النوابغ ثورة تشريعية
تــعــيــد الــنــظــر في كل تــلـك الــقــوانـ

الــدكـتـور لــبـنـان الــشـامي قالدة كــلـيـة
بـغــداد لـلـعـلـوم االقـتــصـاديـة لـلـضـيف
وسـط تهانـي وترحـيب احلضـور بهذه
ــبــادرة في تـقــلــيـد يــتــحـدد لــتــكـر ا

العلماء األحياء.

اجلـامـعـيـة االولـيـة وان احلـضـور هم
اساتـذة في هـذا اجلانب اال ان صـبر
الـزاويــتي وســعـة صــدره عــلى تــقـبل
الحظات اسهما في حتويل الورشة ا
الى درس معلومـاتي يختص بـتجربة
اعالمي مـــحـــتــرف فـي الــتـــعـــامل مع
ـــســـتـــجــدات فـي اقــلـــيم االحــداث وا
كـــردســــتـــان وآلـــيــــات اســـتــــضـــافـــة
ـانـيـ ـسـؤولـ الـعـراقـيـ من بـر ا
. وقـد ورجــال حــكــومــة وســيــاســيــ
تــضـــمـــنت الـــنــمـــاذج الــتـي قــدمـــهــا
مـفـارقـات حـظـيت بـاهـتـمـام مـلـحوظ.
ـهـارة الـقـائـم ـشـاركـون  واشـاد ا

ـؤتـمـرين في تـذلـيل صـعـوبـات عـلى ا
اتـسـاع وتـنـوع مـوضـوعـات الـبـحوث
ــســتــجـــدات الــتي تـــمــخــضت عن وا
بعض اجلـلسـات والرغـبة في تـوثيق
ؤتـمـر عـبـر الـصـورة والنص وقائـع ا
واقع واجملمـوعات االلـكتـرونية في ا
ادة الـورقـيـة التي فضال عـن تهـيـئـة ا
ـنـاقـشـات الـعـمـيـقـة الـتي جتـعل من ا
شهـدتـها اجلـلـسـات مصـادر يـستـفـيد
مـنـهــا الـبـاحــثـون وطـلــبـة الـدراسـات
الـــــعــــلـــــيـــــا في اجنـــــاز دراســــاتـــــهم
واطــاريـــحـــهم. كـــمــا عـــكـــست ورشــة
(مـنـصـة اريــد) رغـبـة مـؤســسـهـا هـو

طالب عراقي يـدرس طب االسنان في
مالـيـزيـا تـسويق اجنـازات الـبـاحـث
الــــعــــراقــــيــــ وافـــــكــــارهم الى آالف
اجلامعات ومـنابر البـحث العلمي في
الـعـالم. ووعـدت اجلـمـعـيـة الـبـاحـث
ؤتمـر بطباعة وقائعه شارك في ا ا
في كـتــاب يــنـشــر ضــمن مــطـبــوعـات
اجلمعـية ورجـتهم االخـذ بالـتعديالت
ومـــراعـــاة مـــا تـــمت مـــنـــاقـــشـــته في
ــيل اجلــلـــســات واعـــادتــهـــا عــلـى ا
ــؤتـــمـــر عــلـى ان ال يــتـــجـــاوز عــدد ا
صـفحـات الـبـحث 30 صـفـحـة مـرفـقة

بسيرة ذاتية للباحث.    

تظاهرة شركات احلج والعمرة


