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والقوى  العراقي  الشعب  بين  وبارز  واضح  فرق  هناك 
السياسية في مواقفهما من الحكومة الجديدة . الشعب يريد 
حلوالً لمشكالت فشلت خمس حكومات في حلّها بالرغم من 
والدعم  الكبيرة  المليارية  والموازنات  الكافي  الوقت  توافر 
الدولي العالي. وبالقياس الى االمكانات المتواضعة المتوافرة 
اآلن فإّن تحقيق السقف المتوسط من الطموحات أمر ليس 
يسيراً ، في حين أّن الحكومات السابقة لم تحقق للعراقيين 
مّما  أقول  وال  الكريمة  الحياة  تتطلبه  ّمما  األدنى  السقف 
يطمح له المواطن. لكن أبناء الشعب ال يريدون الخوض في 
تفاصيل نكسات الحكومات الماضية، ويطلبون نتائج اللّحظة 

الراهنة .
لعبور  االنتظار  مرحلة  تعيش  فهي  السياسية  القوى  أّما 
في  أعلى  بزخم  مجّدداً  لالنقاض  الموقتة  الحكومة  مرحلة 
اطار التقاسم الذي اعتادت عليه، حتى لو كانت امكانات البلد 

ضعيفة وجيوب خزائنه فارغة وجراح أبنائه أعمق.
 وهذه القوى ذاتها تريد تسكين األوضاع والقرارات وتسعى 
مضض  على  تقبل  ولعلّها  جوهري،  تغيير  أّي  لتحاشي 
أكثر  ليس  والمسميات  المناصب  في  المحدودة  التغييرات 
.إذ ليست هناك دالئل على أّن القوى السياسية تمتلك نظرة 
جديدة للتعامل مع الشأن العراقي في أيٍّ من ملفاته، بعد أن 

تنتهي فترة الحكومة الحالية مع انطالق انتخابات مبّكرة .
 هناك فهمان خاطئان سادا الساحة، الفهم األول هو تعليق 
الشعب على الحكومة الحالية آماله بوصفها المنقذ والمستجب 
لُكّل مطلب. والفهم الثاني، هو قيام االحزاب بتحشيد تعبوي 
مبكر فيه روح االستفزاز الظاهر أو المبطن في النظر الى 
أية خطوة تقدم عليها الحكومة . هذا االمر طبيعي في العراق 
الذي تعيش القوى السياسية فيه أجواء االتهامات وعدم الثقة، 
وسط االعتياد على انتظار االشارة الخارجية دائماً للتعاطي 

مع شأن عراقي بالغ الخطورة.
ثمة اختالالت كبيرة ، ربما فات األوان على معالجتها، ال 
-الرسمية  السلطة  ملّذات  في  المنغمسون  السياسيون  يعيها 
فرق  هناك  ليس  رّبما  مستنقعاتها،  في  أو  الرسمية-  وغير 

بين اإلثنين .

ملاذا لم يشهد العراق
مثل مشروع مارشال ؟

على الرغم من أن هناك عددا قليال من الباحثني واخملتصني ممن يشكك باآلثار 
التي  األوروبية  الدول  اقتصاديات  بناء  إعادة  في  مارشال  ملشروع  اإليجابية 
تعرضت لكثير من اخلراب في احلرب العاملية الثانية، إال أن الغالبية منهم تقر 

بأهمية ذلك املشروع وبنتائجه على املستويني االقتصادي والسياسي.
كان قد إبتدأ مشوار مشروع مارشال يوم 5 حزيران من العام 1947 عندما طرح 
وزير اخلارجية األمريكي آنذاك جورج مارشال، والذي كان قد عمل رئيسًا ألركان 
اجليش األمريكي خالل احلرب العاملية الثانية، مشروعه الذي حمل اسمه، حول 

املساعدة في إعادة بناء اقتصاديات الدول األوروبية.
لم تكن تلك املساعدة على سبيل املنحة أو التبرع وإمنا كانت على شكل قروض 
مرتبطة بشراء مواد أولية وغذائية وسلع أمريكية. كما أنها اشترطت التزامات 
ومجاالت  عمالتها  استقرار  على  بحفاظها  تتعلق  املستدينة  الدول  من  معينة 

استخدامات تلك املساعدات وضوابط في إدارة ميزانياتها املالية احلكومية.
كما أنه كان موجهًا جلميع الدول األوروبية مبا فيها الشرقية واالحتاد السوفيتي 
عن  فامتنع  السياسية  بنواياه  »مولوتوف«  وزير خارجيته  قد شكك  كان  والتي 

املشاركة في االستفادة من البرنامج وكذلك الدول الشرقية األخرى.
 European Recovery األوروبي  البناء  إلعادة  مارشال  برنامج  اجمالي  بلغ  لقد 
Program ERP للدول التي بلغت 18 دولة أوروبية غربية ما ما يقرب من 14 مليار 
دوالر آنذاك، أي ما يعادل اليوم 140 مليار دوالر تقريبًا، كان نصيب األسد منها 
أملانيا  ايطاليا ,10,89،  فرنسا ,20,18،  املتحدة ,24,75،  للمملكة 
,10,16. لقد كنت تلك املساعدة قد بلغت ,3 من اجمالي الناجت االقتصادي 
األمريكية، وهو  املتحدة  للواليات  االجمالي  الناجت  من  املستدينة، و,2  للدول 
هذه  في  دوالر   80 وقتها مببلغ  ساهم  قد  كان  أمريكي  مواطن  كل  أن  يعني  ما 

املساعدة.
لقد كانت أهداف البرنامج قد متثلت بهدفني أساسني اقتصادي وسياسي:

بالنسبة  األوروبيني  التجاريني  والشركاء  األوروبية  األسواق  خسارة  عدم   -
للواليات املتحدة األمريكية.

- ربط حكومات واقتصادات الدول األوروبية بالواليات املتحدة األمريكية بسبب 
التخوف من هيمنة االحتاد السوفيتي عليها وبالتالي حتجيم دوره األوروبي، 

وهو ما عرف آنذاك بـ«عقيدة ترومان«.
للدول  كما حتقق  الهدفني،  هذين  من حتقيق  املتحدة  الواليات  أن متكنت  وكان 
األوروبية الغربية من تعزيز تعاونها االقتصادي في سوقها األوروبية املشتركة 
وإعادة بناء اقتصاداتها والنهوض ثانية، بحيث أنها جميعًا، باستثناء أملانيا، 
أصبحت أقوى إقتصاديًا مما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية. كما أن ذلك 
البرنامج واشتراطاته قد عزز أسلوب إدارة وقيادة املؤسسات االقتصادية على 
منوها  تسريع  في  ساهم  مما  ليبرالية  أكثر  بصورة  واجلزئي  الكلي  املستوى 

االقتصادي.
العراق في رؤية مشروع مارشال!

من الصعب جدًا مقارنة وضعية العراق في رؤية مناظرة لدوافع الواليات املتحدة 
تلبية متطلباته  العراق على  ناحية وقدرة  األمريكية في مشروع مارشالها، من 
واملساهمة في حتقيق أهدافه، من ناحية أخرى. وبالطبع، سوف يقول قائل، إن 
أن تتعامل مع  العراقي يجب  بناء االقتصاد  طرح فكرة مشروع مارشال إلعادة 
خصوصيات وظروف العراق والعالم في الوقت احلاضر. سأحاول األجابة على 

مثل هذا التساؤل والطرح من خالل املالحظات التمهيدية التالية:
- لقد جاء مشروع مارشال على أثر ما أحلقته احلرب العاملية الثانية من دمار 
األمريكية  املتحدة  للواليات  التجارية  الشريكة  األوروبية  الدول  اقتصاديات  في 

واملتداخلة معها ثقافيًا وحضاريًا.
ظروف حتالف  ومسارات مصاحلها  بآيدولوجيتها  النازية  أملانيا  خلقت  لقد   -
استثنائي عسكري بني دول أوروبا الغربية املتضررة بصورة مباشرة من ألنظام 
النازي، والواليات املتحدة األمريكية بكل خصوصياتها السياسية واالقتصادية 
الليبرالية والرأسمالية، من جهة، واالحتاد السوفيتي الشيوعي األممي سياسيًا 

واقتصاديًا.
- عندما انتهت احلرب العاملية الثانية، وحصل ما حصل من أمر تقسيم أملانيا 
وظهور بوادر انقسام العالم إلى رؤيتني وعقيدتني مختلفتني، البل ومتصادمتني 
ال محالة، ظهرت احلاجة إلى تأمني خطوط الدفاع، ال بل واالستعداد للهجوم من 
كال الطرفني. عندها بدأ سباق االصطفافات السياسية اجلديدة وتعزيز العالقات 
االقتصادية وبناء القواعد العسكرية، وهو ما تبلور بعد فترة قصيرة بتأسيس 

الناتو، من جهة، ودول حلف وارشو، من جهة أخرى.
واالقتصاد  السياسة  أدوات  من  واحدًا سباقًا  مارشال سوى  يكن مشروع  لم   -
الدولية  قواها  ميزان  في ظل  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  عالم  في  اجلديدة 

وجيوسترتيجياتها.
العراق ومشروع مارشال، بني احللم والواقع

أعود لالستعانة ببعض املالحظات التمهيدية في أمر شروع مارشال للعراق:
بالدين  سكانه  غالبية  وتدين  سكانه،  غالبية  العرب  يشكل  بلد  العراق  إن   -
اإلسالمي. وهو واحد مما يزيد عن عشرين دولة عربية تعيش الضعف االقتصادي 
وكثير من التخلف العلمي والتقني والتفاوت االجتماعي واالختالف السياسي. 
كما أنه ال يعيش تعاونًا في جيرته، وله في يساره وميينه مواقف متشابهة من 

قضايا االستعمار وفلسطني!
االقتصادية  إدارته  في  له  ليس  والذي  الريعي،  اقتصاده  عماد  النفط  يشكل   -
سوى اإلذعان إلى أسعاره العاملية، والقوة الشرائية لعمالت تسويقه ومستوياته 
االنتاجية ومجاالته التصنيعية. بتعبير أخر يجد العراق نفسه كمن يجلس في 
قارب في عرض بحر، وليس لقاربه من شراع أو مجذاف، ناهيك عن حنكة ربان 

مطاع.
- إن عدم االستقرار في العراق، بفعل ذاتي أو خارجي، وما يعيشه من فساد وسوء 
إدارة وضعف في احلرص الوطني يجعل من أمر تطبيق معايير واشتراطات أي 

شكل من الدعم أو املعاونة أمرًا غير واقعي وغير مشجع.
- هل أن من يفكر في »مشروع مارشال« للعراق هو بالصادق والعازم على إعادة 
بناء اقتصاد العراق، بكل خصوصياته التي أشرت لها؟ أم أن ما يطمح له كثيرون 
هو شيء آخر؟ وقبل هذا وذاك: هل العراقيون مستعدين إلعادة بناء بلدهم، حتى 

لو تطلب األمر شيئًا من نكران الذات؟
إّن فكرة مشروع مارشال إعادة بناء العراق يجب أواًل 
تهوى  وأن  نفوسنا  في  وتنبت  عقولنا  في  تقوم  أن 
إليها قلوبنا وتستعد لها سواعدنا، وسنكون مرحبني 

وشاكرين ملن ميد لنا يد العون النظيفة!

األزياء  مصمم  يقول   - ب(  ف  باريس,-)أ 
الفرنسي ستيفان روالن إن احلجر واستحالة 
فريقه  مستقبل  على  والقلق  زبوناته  لقاء 
أن  دون  من  يومي  "بتشنج  يشعر  جعله 
أظهره إلى العلن. فاألمور ينبغي أن تواصل 

مسارها".
مجموعته الصغيرة لألزياء الراقية معروضة 
في استوديو ناصع البياض "مع توجه نحو 
البوب آرت" وأجواء سبعينات القرن املاضي.
نييفيس  اإلسبانية  األزياء  عارضة  تبث 
إيف  ملهمات  آخر  من  واحدة  وهي  الفاريث 
األزياء  على  احليوية  بعض  لوران  سان 
الكاميرات  أمام  مختلفة  وضعيات  وتأخذ 
روالن  ستيفان  فساتني  على  رونقا  مضفية 
احملروق  السكر  وبلون  والصفراء  البيضاء 

الطويلة التي تغلف اجلسم.
أرتدى  مرتديا  روالن  ستيفان  ويوضح 
مجموعته  فيلم  تصويره  خالل  األبيض 

ضمن  الثالثاء  عرض  الذي  الراقية  لألزياء 
أشكاال  "لقد صممت  الرقمي  املوضة  أسبوع 

توفر نوعا من احلماية والسخاء".
ويشدد على أن التصاميم "أتت نتيجة احلجر 
حتدث  التي  الفترة  هذه  فخالل  املنزلي. 
زعزعة نحتاج إلى الراحة والرفاه والشعور 

بالطمأنينة".
العزل  "لقد رسمت كثيرا خالل  قائال  ويتابع 
فقد شكل ذلك ملجأ نفسيا لإلفالت من القلق 
ال  لكن  يوميا  بالتشنج  أشعر  كنت  النفسي. 

طائل من إظهار ذلك".
الطباع  "املتوسطي  الفرنسي  فاملصمم 
مع  املباشر  التواصل  افتقد  للمس"،  واحملب 
الشرق  في  املنتظمات  األربعمئة  زبوناته 
ففي  وأوروبا.  املتحدة  والواليات  األوسط 
لالجتماع  الطائرة  يستقل  الطبيعية  األيام 

بهن أو يستقبلهن في باريس.
fبقية اخلبر على موقع )الزمان(

املصمم الفرنسي روالن يشتاق
الى400 من زبائنه العرب واألمريكان

ديب ينفي أمام احملكمة االتهامات بضرب طليقته
لندن,-)أ ف ب( - نفى النجم األميركي جوني 
ديب نفيا قاطعا األربعاء االتهامات بأنه ضرب 
بعدما  هيرد  أمبير  املمثلة  السابقة  زوجته 
سخرت من وشم على جسمه، في اليوم الثاني 
من محاكمة في دعوى رفعها ضد صحيفة "ذي 

صن" البريطانية بتهمة تشويه سمعته.
حدة  على  كل  السابقان  الزوجان  وصل  وقد 
إلى احملكمة العليا في لندن مغطيني وجهيهما 
بوشاح. وتنظر احملكمة على مدى ثالثة أسابيع 
غروب  "تيوز  ومجموعة  صن"  "ذي  قضية  في 

نيوزبيبرز" )أن جي أن( املالكة لها.
ذي  أوف  "بايريتس  أفالم  سلسلة  بطل  ويأخذ 
كارابيني" )57 عاما( على الصحيفة أنها أوردت 
أنه   2018 نيسان/أبريل  في  نشرته  مقال  في 
أمبير  األميركية  املمثلة  السابقة  زوجته  ضرب 

هيرد، على أنه أمر مثبت.
أسئلتها  في  أن"  جي  "أن  محامية  ركزت  وقد 
خالل اجللسة على موضوع إدمان جوني ديب 

على اخملدرات والكحول.
التجربة"  في  "وقع  بأنه  األميركي  املمثل  وأقر 
لم يعاقر  آذار/مارس 2013 بعد 160 يوما  في 
بأن  احملامية  ادعاء  نفى  لكنه  الكحول،  خاللها 

يكون قد ضرب ثالث مرات أمبير هيرد.
وقالت احملامية ساشا واس إن املمثلة سخرت 
من وشم على جسم جوني ديب مع عبارة "واينو 
لعبارة  حتوير  في  األبد(،  إلى  )ثمل  فوريفر" 
عن  انفصاله  بعد  دقها  التي  فوريفر"  "وينونا 
تسعينات  في  رايدر  وينونا  األميركية  املمثلة 

القرن املاضي.
قائلة  للممثل  اتهاماتها  على  احملامية  وأصّرت 
"لقد ضربتها أكثر من مرة ألنها لم تتفاعل بعد 
ضربها مرة أولى بل اكتفت بالنظر إليك، ما زاد 

من غضبك قبل أن تضربها مجددا".

كاالركا )كولومبيا(-)أ ف ب( - مع بدء تفشي 
ألبرتو  النباتات  وباء كوفيد19-، اختار عالم 
غوميس أن ميضي فترة احلجر داخل احلديقة 
الذي  البلد  أقامها في كولومبيا،  التي  الغّناء 
ينعم بتنوع حيوي من بني األغنى حول العالم.
يرافقونه  الذين  الثالثني  املوظفني  دون  من 
بوغوتا،  في  املقيمة  عائلته  من  وبعيدا  عادة 
يكافح هذا العالم البالغ 72 عاما للحفاظ على 
احلديقة التي رأت النور على يده قبل أكثر من 
أربعة عقود. غير أن فيروس كورونا املستجد 
أرغمه على إغالقها. ويوضح غوميس لوكالة 
فرانس برس بني األجناس ال600 من النباتات 
املستوطنة املزروعة على مساحة أربعة عشر 
هكتارا "أعيش هنا في هذه احلديقة النباتية 
الوباء  ألن  آذار/مارس  شهر  منذ  كينديو  في 

أرغمني على مالزمة املكان".
وعند بدء تدابير احلجر في كولومبيا في 25 
آذار/مارس الحتواء تفشي الوباء، تبدد املورد 
األساسي لإليرادات في هذا املتنزه الواقع في 
كاالركا مبقاطعة كينديو الغنية بأشجار النب 
املنطقة  في  السياحة  أي  كولومبيا،  غرب  في 

التي تستقطب 600 ألف زائر سنويا.
ومذاك، يؤدي ألبرتو دور البستاني واحلارس 
واملساعد املنزلي و"الديكتاتور"، على ما يقول 

ضاحكا إذ "ال ورقة تتحرك من دون إذني".
طرق  املوظفني،  رواتب  دفع  في  ولالستمرار 
الرجل السبعيني باب املصارف لكن من دون 
أساس  على  االقتراض  إلى  جلأ  ثم  جدوى. 
استغاثة  نداء  فاحشة" وأطلق  فائدة  "معدالت 
عبر وسائل التواصل االجتماعي. ويذّكر هذا 

مشددا  احلديقة"،  هذه  أوجدت  "لقد  الرجل 
إيجاد  على  أرغمته  الصحية  األزمة  أن  على 
حلول لإلستمرار. ويضيف "نحن نعيد تكوين 

أنفسنا كما يقولون".

 إنقاذ جنة النباتات
وبعدما نال شهادة في احملاماة، حتّول ألبرتو 
في  شغفه  بفعل  النباتات  علم  إلى  غوميس 
العشرين  يتخطى  يكن  لم  حني  اجملال  هذا 
من العمر. وقد كان يجني قوته من تخصصه 
اجملال  في  مهاراته  تطوير  احلقوقي مبوازاة 

البيئي.
عالم  في  تدريجا  غصت  "لقد  يوضح  وهو 
نباتية  أجناس  من  حديقته  وتتألف  مذهل". 
شتى بينها أزهار األوركيد ونباتات مائية أو 

النخيل  ألشجار  متحف  إلى  إضافة  عالجية 
لتربية  مخصص  وموقع  للحشرات  وحديقة 

الفراشات، فضال عن مكتبة وقاعة سينما.
بني   2016 سنة  املوقع  السالم  اتفاق  وبعد 
الثورية  املسلحة  القوات  ومقاتلي  بوغوتا 
الزوار  نسبة  "ازدادت  )فارك(،  الكولومبية 
األجانب إلى املنطقة من ,5 إلى 20 ,، غير 
الدولية  أن تدابير احلجر أتت على السياحة 

والوطنية واحمللية"، وفق غوميس.
حديقة  "أنقذوا  بعنوان  حملة  ألبرتو  وأطلق 
مصور  تسجيل  عبر  وذلك  النباتية"،  كونيدو 
يدعو فيه إلى شراء أشجار وتبني نباتات أو 
مناطق في جنة التنوع احليوي هذه، ومتويل 

مشاريع عن طريق الهبات.
fبقية اخلبر على موقع )الزمان(

عالِم ميضي فترة احلجر داخل جّنة نباتية وحديقة فراشات

الدكتور نزار محمود اجلريسي
أكاديمي عراقي مقيم في ألمانيا

واشنطن- )أ ف ب( - وضعت وكالة الفضاء 
توصية   80 من  قائمة  )ناسا(  األميركية 
مجال  في  العمالقة  "بوينغ"  مجموعة  على 
الصناعات اجلوية اتباعها قبل إعادة تسيير 
فشل  بعد  "ستارالينر"  الفضائية  مركبتها 
لتفضي  كانت  مأهولة  غير  جتريبية  مهمة 
رواد  تنقل  كانت  لو  فيما  كارثية  نتائج  إلى 
املقام األول  التوصيات في  . وتتناول  فضاء 
والتي  املركبة  في  املوجودة  البرمجيات 
في  املهمة  في  الرئيسية  باملشكلة  تسببت 
فشل  وفد  الفائت.  األول/ديسمبر  كانون 

الصحيح  املدار  في  املركبة  وضع  حينها 
جراء خطأ في التوقيت ما اضطرها للعودة 
مفترضا  كان  فيما  يومني  بعد  األرض  إلى 

التحامها مبحطة الفضاء الدولية.
والحظت "بوينغ" الحقا أن مشكالت أخرى في 
البرمجيات كان من املمكن أن تسبب تصادما 
حلظة  والصاروخ  الفضائية  الكبسولة  بني 
على  كبيرا  خطرا  ليشكل  كان  ما  االنفصال، 

أي طاقم عمل.
وكانت أكثرية املشكالت التي جرى حتديدها 
خصوصا  وترتبط  وتنظيمية،  عميقة 

بعمليات التحقق من وكالة ناسا التي ترتبط 
بعقود جتارية ضخمة مع "بوينغ" لكنها أولت 
الصناعي  بشريكها  زائدة  ثقة  يبدو  ما  على 

التاريخي.
وأقر املسؤول عن برنامج الرحالت التجارية 
مع  اتصال  في  ستيتش  ستيف  "ناسا"  في 
على  الالزم  من  أكثر  ركزنا  "رمبا  صحافيني 
+سبايس إكس+"، وهي الشركة الثانية التي 
مركبة  لتطوير  األميركية  الوكالة  اختارتها 
جنحت  لـ"بوينغ"،  خالفا  لكن  لها.  فضائية 
كبسولتها "دراغون" في مهمتها غير املأهولة 

لها  مأهولة  رحلة  أول  في  ثم  املاضي  العام 
وقال  فضاء.  رائدي  نقلها  مع  أيار/مايو  في 
على  أكثر  معتادين  "كنا  ستيتش  ستيف 

املسار املتبع لدى بوينغ".
املأهولة  غير  التجريبية  الرحلة  وقد حتصل 
"نهاية  بحلول  "ستارالينر"  ملركبة  اجلديدة 
تنقل  ولن  ستيتش.  وفق  احلالي"،  العام 
"بوينغ" تاليا أي رواد فضاء قبل 2021، فيما 
الثانية  املأهولة  الرحلة  تسيير  املقرر  من 
هذا  إكس"  "سبايس  من  "دراغون"  ملركبة 

الصيف.

 ناسا تنصح  بوينغ بقائمة توصيات بعد جتربتها الفضائية الفاشلة
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