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تـداعـيـات خـطـيـرة في انـتـظـار أوربا
بـعـد الـشـرخ الـكـبـيـر الـذي سـيحـدثه
خروج بريطـانيا من االحتاد األوربي
سواء حـصل ذلك بـصورة مـنظـمة أم
بــغــيــرهــا. ومن شــأن هــذا الــشقّ أن
يُـضـاف إلى ســلـسـلـة أزمـات قـائـمـة
ــوضــوعــة ســواءً تــلـك الــتي تــعــود 
تنـامي أنـشطـة اإلرهاب وعـدم وجود
ســــلــــطـــة فــــاعــــلــــة أو إرادة قــــويـــة
الستئصال أدواته وشخوصه أو تلك
تمثلة باالحـتجاجات األخيرة التي ا
ستـقبليـة للقارة قد تؤطّر اخلـارطة ا
بـسـبب تـردّي األوضـاع االقـتـصـاديـة
لفـئات عـديدة نـاهيك عن االمـتعاض
الــشــعــبي من تــزايــد قــوانــ فـرض
ــواطن أوزار الــضــرائـب وحتــمــيل ا
الـقــادمـ اجلـدد مـن خـلف األسـوار.
إنّ مـــا حــصل مـــنــذ ســنـــوات فــيــمــا
يـتـعـلـق بـتـزايـد األنـشـطـة اإلرهـابـيـة
التي أخـذت أشكـاالً مـتنـوعة بـحسب
تـورط اجلـهـات الــتي تـخـطط لـهـا أو
تـدعـمـهـا أو تـقف عـلى احلـيـاد مـنـها
ومن نــتـائـجـهــا قـد يـسـهم بــطـريـقـة
مباشـرة أو غير مـباشرة بـقصم ظهر
هــــــذه الــــــقـــــــارة الــــــتي مــــــا يــــــزال
السياسيون فيـها وبعض زعمائها ال
يقتنعون أو ال يريدون تصديق أنَّ ما
يـحـصل يـقـع فـعالً ضـمن مـخـطـطـات
استراتيجـية تتوالها جـهات مسلحة
بـأيـديـولوجـيـة ال يـخـشى أصـحـابُـها
ومـــؤيــدوهــا اإلفـــصــاح عـــنــهــا وعن
ناسـبة ومن دون مناسبة. أهدافها 
فالهدف واضح بـجالء ماء اخللجان
وهـــو غــزو هــذه الــقـــارة "الــعــجــوز"
بـجمـاعـات حتمل أفـكـارًا متـطـرفة أو
تــتـــعــاطـف مع مــروجـــيـــهــا بـــهــدف
اختـراق اجملـتـمع األوربي احملـسوب
ـســيــحـيــة ظـلــمًـا. ولــعلّ هـذا عــلى ا
الـــــســـــبـب إلى جـــــانـب تـــــصـــــديـــــر
قراطية واحلرية التي يُتهم بها الد
الغرب بنقلـها إلى مجتمعات وأ ال
تـتـقـبل تـقـالـيـدهـا ومـوروثـاتُـهـا هذه
ــتــقــدمــة وأيّ اخــتالف أو األفــكــار ا
تعـددية مـهمـا كان نـوعها تـشكل في
حـدّ ذاتـها تـبـريـرات وافـية لـلـتـغـلغلَ
في أروقــة الــسـلــطــة لـيـس في أوربـا

وحـــدهــا بل فـي دول الــغـــرب عــامــة
وبــأي ثـــمن ســـعـــيًـــا وراء تــغـــيـــيــر
األنــظـمــة الـســيـاسـيــة فـيــهـا شــيـئًـا
فــشــيـئًــا. في حــقـيــقـة األمــر تــشـكل
ـنــظـمـة وحــاالت الـلـجـوء الـهــجـرة ا
تزايدة مؤخـرًا والتي يُرجتى منها ا
الـسـعي لـتــشـكـيل األغـلـبـيـة في دول
االحتـــاد في قـــادم الــســـنــوات عـــبــر
تكـثيـر النـسل والتـزاوج من نسـائها
الـــشــقـــراوات ســعـــيًــا وراء غـــزوهــا
بشريًـا في مرحلـة الحقة تـشكل هذه
احلـقـيقـة واحـدة من أهمّ الـتـحـديات
وازين البشرية فيها. التي ستقلب ا
ّ تــأشــيـر مــثل هــذه اخملـاوف فــقـد 
اخلطـيرة من قـبل منـظمـات وأحزاب
ـيــنــيـة ومـن الـســكـان شــعــبـويــة و
األصـــلــــيــــ أيـــضًــــا الـــذيـن تـــزداد
مخاوفُهم من احتمال تناقصهم على
ـشـروعيـة الـهـجرة حـساب اإلقـرار 
إلـى بــلــدانــهم. كــمـــا كــان لــتــســاهل
زعامـات بـعض دول االحتاد األوربي
في الـسـنـوات األخيـرة وانـصـيـاعـها
لــــــدعــــــوات فـــــــتح احلـــــــدود عــــــلى
مـصاريـعـهـا لالجئـ والـهـارب من
بـــلــدان ال حتـــتــرم مـــواطــنـــيــهــا وال
ـقراطيـة واحلرية كان تعتـرف بالد
لــهـــا آثــارُهـــا األولــيـــة عــلى مـــســار
الـشــعـوب األصـيــلـة فـيــهـا من حـيث
ّـا يـحصل من امتـعـاض الكـثـيرين 
غـرافي قـاتل لـيس لشيء تـغيـيـر د
بل بــسـبب عـدم جــهـوزيـة الــقـادمـ
اجلـدد لـتـقــبل فـكـرة االنـدمـاج وتـرك
أدران مــاضي الـدول الــتي لــفـظــتـهم
ولم تقدم لهم حاجتهم اآلدمية وال ما
يـستـحـقـونه من احـتـرام وكـرامة في
بلـدانـهم األصلـيـة. فقـد رأى الـبعض
تحفظ في أوربا أنّ من الساسة ا
طـلــبـات الـلـجـوء احلــاصـلـة بـاجتـاه
بـلــدانـهم قـد أخــذت مـسـارات أخـرى
من أجل حتقيق غايـات الغزو القادم
إلـيهـا بـسبب تـقـادم أصحـاب الـقارة
في الــعـــمــر وعـــجــزهم عـن تــلـــبــيــة
حاجات بلدانهم بأجيالٍ متجددة من
البشـر لتحـقيق التـوازن في اجملتمع
بـالغ فـيـها. وفي بـسبب أنـانـيـتهـم ا
ذات الـــــســـــيـــــاق جـــــاء تـــــصـــــريح

ــانــيـة اخلــارجـة عن ــسـتــشـارة األ ا
ـبـرّر الــسـلــطـة قــريـبًـا ضــمن هــذا ا
لــتـعــويض بـلــدهـا بـطــاقـات بــشـريـة
جــديـدة وإضــافـيــة من أجل تـشــغـيل
اكنـة الصنـاعية وتعـويض النقص ا
احلـاصل في اليـد الـعـاملـة. فـقد رأت
فـي الــقــادمــ اجلـــدد أيــادٍ بــشــريــة
متجـددة من شأنـها أن تضـيف زخمًا
صناعيًا وعـلميًا واقتـصاديًا لبالدها
عــبــر انــدمــاج الــقــادمــ اجلــدد. لن
نــدخل في مــدى مــطــابــقــة مـثـل هـذه
ــكـــشـــوفــة أو الـــرؤى مع األهـــداف ا
اخملـــفــيــة ألنّ صــحـــة شــعــوب هــذه
الـــبــلـــدان تــبــقـى أمــانــة فـي أعــنــاق
زعمـائهـا من حكـام وساسـة وأحزاب
سـتقـبل هو عامـلة عـلى الـساحـة. وا
احلــاكـم في تـــقـــريـــر اإليـــجـــابـــيــات
والسـلبـيـات. لكن الـتحـذير يـبقى من
ـوجـبـات! فـي شـأن آخـر هـنـاك مَن ا
يـــرى أن اإلصالحـــات الــتـــرقــيـــعــيــة
والسـيّـمـا االقتـصـاديـة مـنـهـا لـبعض
بــــلـــدان االحتـــاد األوربـي لن جتـــدي
نـافسـة التـجارية نفـعًا سـيّمـا وأنّ ا
قــد زادت حــدتُــهــا لــيس بــ بــلــدان
الـقــارة فـحـسب بل مــقـارنـة مع دول
الــعــالم مــجـتــمــعــة وال سـيّــمــا الـدب
الـروسي والــغـول األمـريــكي والـثـور
الـصـيـني مع عـدم نـسـيـانـنـا تـنـامي
صـــنــــاعــــات دول أخــــرى وتــــعــــافي
اقـتـصـاداتـهـا حلـدّ الـتـخـمـة كـتـركـيـا
والـيـابان والـهـنـد وتـأثـيـر دول شرق
آسـيـا ومـنـطـقـة الشـرق األوسط مـثل
ــمـكن الــسـعـوديــة ومـصــر. لـذا من ا
جـدًا أن تسـاهم الـتغـيـيرات احلـالـية
والعتيدة ضمن الطواقم احلاكمة في
بـــــعض بــــــلـــــدان أوربـــــا في زيـــــادة
اخملـــاوف والـــقـــلق داخل الـــعـــائـــلــة
األوربـيـة. فمـا شـهـدته إيـطـالـيـا مثالً
ـنـصـرم 2018 في مـنـتـصف الـعـام ا
من توافق حتالفي ألصـحاب مشروع
ـناهض للـنظام اإلصالح احلكومي ا
الذي رًصد له مبلغ  100مليار يورو
قــد زاد في وقـتــهــا من الـقــلق حــيـال
مـسـتـقــبل الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـقـارة
بــســـبب مـــا قـــد يــشـــكـــله مـــثل هــذا
اإلصالح اخملالف لالتفاق ضمن دول

االحتـاد مـن حتـدّ القــتـصــادات بـاقي
دول الـــقـــارة في مـــجــال تـــخـــفــيض
الـــضــرائب وتــقــلــيـل سنّ الــتــقــاعــد
والــضـــمـــان الـــصـــحي والـــتـــربـــيــة
وأصـــحـــاب اإلعـــاقــــات الـــبـــشـــريـــة
دخـوالت الـدنيـا للـمواطن وحتديـد ا
قدار  780يورو شـهريًا. اإليطـالي 
شروع في حـالة تطبـيقه يُعدّ وهذا ا
مخالفة لـتوجهات باقي دول االحتاد
األوربي مــجـتــمـعــةً نـتـيــجـة لــغـيـاب
الــتـــمــويل فــيه وانــتــهــاكه لــقــواعــد
مـيــزانـيــة االحتـاد. هــذا إضـافـة إلى
مالحظات هامـة جتاه اجليل اجلديد
ّن يسـعون من السـاسـة األوربيـ 
الستعادة زمن الـفاشية بـاالستشهاد
بــأفــعــال قـادتــهــا الـســابــقــ الـذين
أســتــنــكـرهـم الـتــاريخ واإلنــســانــيـة
سـواءً بــسـواء. وقس عــلـيـه مـا طـالَ
دوالً غــيــرهــا مــثل الــيــونــان واجملـر
والنـمسـا وبـولنـدا في السـنة ذاتـها.
وكلّها تشهد للخالف القائم ب دول
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تـهالـكة حـيال نـظام االحتاد القـارة ا
ــتـفق عـلــيـهـا مــا يـنـذر والــقـواعـد ا
باعـتـراضات الحـقـة قادمـة أخرى في
ــعــايــيـر دول غــيــرهــا بــخـصــوص ا
تفق عليها في مجال اخلالف حول ا
مـــواضع مــــثل الـــهــــويـــة األوربـــيـــة
ومـسـارات الـهـجـرة الـشـرعـيـة وغـيـر
الــشــرعــيــة ومــشــاكل االنــدمــاج ومـا
ّـا خفي. وليس من شك في سواها 
ـنغصات ـشاكسات وا أنّ مثل هذه ا
سـتـخـلق صـداعًـا لـبـعض دول أوربـا
الـرئيـسـيـة وبـالذات لـزعـامـات الدول
ّن يعـلّقون آمـاالً على بقاء الكبـيرة 
قــوّة االحتـاد وثـبــات قـدرة عــمـلــتـهـا
وحـدة وصيـانة أهـدافهـا الضـامنة ا
للـحـريات الـعـامة واخلـاصـة وتعـزيز
ــعـهـودة لــديـهـا. إنّ ـقـراطــيـة ا الــد
تــنـامي الــفـكـر الــيـمــيـنيّ الــشـعـوبيّ
ـتطـرّف بـسـرعة في صـفـوف بـلدان ا
االحتاد األوربي وصـعـود سيـاسـي
مـن أصــحـــاب الــدعـــوات الـــقــومـــيــة
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مـــتــفق عـــلــيـــهــا إجــمـــاعًــا. وفي كلّ
ـــشــهــد األحـــوال وكــمــا يـــبــدو من ا
الـــقـــائم ســـيــحـــصل كـلّ هــذا وسط
الكـثـير من الـتـخوفـات والـتحـذيرات
إزاء محـاولة الـبعض خلـق مناخ من
اخلـــوف والــــفـــوبــــيـــا لــــيس جتـــاه
األجانـب القـادمـ من خـلف احلدود
فــــحـــسـب بل أيـــضًــــا مـــا بـــ دول
االحتـــاد ذاتـــهـــا وبـــ شـــعـــوبـــهـــا
اخملــتـلــفـة في الــرأي والـرؤيــة حـول
صــيـــانـــة وجه أوربـــا وتـــاريـــخـــهــا
وحــضــارتــهــا. فــهل ســتــنـغــلق دول
أوربــا عــلى ذاتـهــا ثــانــيـة ويــتــفـتّت
احتـادهـا بـعـد أن شـهـدت دولُه أروع
انفتـاح في األرض والعقل والـرسالة
اإلنــسـانـيــة? أم سـتـخــرج مـتـعــافـيـة
وتعيد حسـاباتها وتراجع مـسيرتها
فـي كــافــة شــؤون احلـــيــاة ومــنــهــا
ــهــددة مـــصــالح دول مــنــطــقــتــهــا ا

باالنسالخ والتشرذم?
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ــطـروحـة فـي قـمـة بــقـدر مـاكــنت مـســتـمــتـعــا ومـبــهـورا في األفــكـار ا
احلكـومـات التي أقـيـمت في دبي مـؤخـرا حول مـسـتقـبل مـديـنة دبي
ودور اخليـال كسلـعة للمـستقـبل وتأثيـر الذكاء الـصناعي في تـشكيل
احليـاة وطبيـعة الوظـائف في ظل التـكنولـوجيـا الرقمـية بقـدر ما كان
الـوطن حـاضـرا مـعي في جتـلـيـاته ومسـتـقـبـله  حـيث هـاجس اخلـيـبة
ظلـمة فال حاضر لعراق الذاتـية ومرارة الواقع العـراقي ومساراته ا
يزدهـر وال مسـتقبـل ينبت لـنا اثـمارا من اجلـمال والـبهـجة والـسعادة
ورقي احلـيــاة .كـنت اسـرح فـي خـيـال عـمــيق وانـا اسـتــمع الى سـمـو
الـشـيخ حـمـدان بن مـحـمـد بن راشـد آل مـكـتـوم ولي عـهـد دبي  وهو
سـتـقبل  بـحيث تـتحـول من مـدينـة تقـليـدية الى يضع تـصورا لـدبي ا
ـسـتـقـبل .هل حتـتاج دبي كل مـديـنـة رقـميـة تـعـوم في عـالم اخلـيال وا
هـذا اخلـيـال الواسع وهـي تتـمـتع الـيوم بـخـيـال اسطـوري تـتـمنى كل
مـدن الـعالم أن تـكـون مـثلـهـا مدهـشـة في شـكلـهـا اجلـميل ورزانـتـها
ادية الـكبيرة بـهرة وحضورهـا التجـاري والسياحي ومـكاسبـها ا ا

دينة التي نشأت من رمال الصحراء ورطوبة البحر.   وهي ا
بأخـتصار مدينـة دبي تفكر ان يـكون لها مسـتقبل خيـالي غير مطروق
في مدن العالم خالل 10سـنوات القادمة تشـمل التحول اجلذري في
وارد ألنها محطة دن وطريقة التنقل والعيش واستغالل ا تصميم ا
تالقي الــثـقــافــات واألفــكــار ورؤوس األمـوال عــلى مــســتــوى الــعـالم
وذج للتسامح والتعايش حيث تضم أكثر من  200جنسية تعيش و

ثابة العالم في مدينة.  بسالم وأمان أنها 
سـيـكـون تـصـمـيم دبـي عـصـريـا ورقـمـيـا يـأخــذ بـنـظـر االعـتـبـار عـدد
ـناطق الـسـيارات الـتي تسـتـوعبـهـا الشـوارع والكـثـافة الـسكـانـية وا
اخملـصـصـة لـلــتـصـنـيع والـقــطـاعـات ذات الـعـائــد االقـتـصـادي. ولـكن
تـصـمـيم دبي سـيكـون قـائـماً عـلى جتـربـة اإلنسـان كـبـديل في احملاور
الـثالثـة التي كـانت أسـاس التـصـميم الـتـقلـيدي لـلـمدن لـتـوفيـر أفضل
واهب. أمـا التـنقل فـهو من جودة حـياة لألفـراد ورفاهـيـتهم وجـذب ا
سـتقبل لسهولـة الوصول من نقطة أهم ركائـز جودة احلياة في دبي ا
إلى أخرى لـها مـادامت لـها تـأثيـر عـلى سعـادة النـاس لـذلك سيـكون
الـتـنـقل عن طـريق مسـارات اجلـو بـواسطـة مـشـاريع مـثل الهـايـبـرلوب
ومـشــروع الـتــاكـسي الــطـائـر وحتـت األرض من خالل بـنــاء االنـفـاق

العمالقة.
 وبـفــضل الـذكـاء االصــطـنـاعـي سـتـصــبح دبي أكـثــر ذكـاء عن طـريق
تـوفـيـر حـلـول وخـدمـات حـسب احـتـيـاجـات كل فـرد وسـيـقوم الـواقع
ــعـــزز بــدمج الــعــالم الـــواقــعي واالفــتــراضي االفــتـــراضي والــواقع ا
دن في القرن الـ لتـحس حيـاة البشـر. فإذا كانت الكـهرباء عـصب ا
 20والتي مـكـنت من ظهـور اآلالت وأتـمته اجلـهد الـبـشري في الـثورة
الصـناعيـة الثـانية فـإن الكـهرباء اجلـديدة لـدبي القرن  21هـو الذكاء

االصطناعي.
سـتقـبلـية فـستـعـتمـد على ظـهور األلـواح الشـمسـية امـا مـوارد دبي ا
ــبـاني ــســتـقــبل حــيث ســتـكــون كل نــافــذة في كل ا الــشــفـافــة في ا
والـسيـارات منـتـجة لـلطـاقة بـفضل هـذه الـتقـنيـة. بيـنـما سـتعـتمـد على
تـخـزين الـطـاقــة في كل بـيت لـتـكـون قـادرة عــلى تـخـزين الـطـاقـة الـتي
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يـحـتـاجـها خالل 24 سـاعـة وتـوفـير الـشـبـكـة الـذكيـة لـتـوزيع الـطـاقة
للبـيوت بـدقة عالـية بـينمـا ستـكون معـظم احتـياجات سـكان مدن دبي
ـنـاسب وبالـتالي من الغـذاء من إنـتاجـهـا حسب الـطلـب وفي الوقت ا

ستصبح دبي سلة غذاء متكاملة.
وإذا كـانت دبي ســتـشـهـد قــريـبـا سـيــارات طـائـرة بـدون ســائق لـنـقل
الركـاب تنـتشـر في سمـاؤها فـنـحن في العـراق لديـنا اخـتراع جـميل
ـشي بـثالث عجـالت يطـلـقون عـلـيهـا (سـتوته) هـو طـائر ال وغريب 
ـشي على شـوارع نصف مـعبـدة ونصـفها يسـتطـيع التحـليق لـكنه 
ستنقعات. وستكون لدبي الواح شمسية تعمل بالذكاء اآلخر يـغرق با
االصـطـنـاعي ومــخـزون لـلـطــاقـة في كل بـيت ومــصـنع بـيـنــمـا يـحـلم
ـواطن الـعراقي مـنـذ ربع قرن بـعـدة ساعـات كـهربـاء حقـيـقيـة لـكنـنا ا
ولـدات الكهربائـية التي تبث قـابل لدينا تـكنولوجـيا جبارة اسـمها ا با
سمـوم ثانـي أوكسـيد الـكـاربون لـقـتل البـشـر وحتويل الـلـون األبيض
ـبـهـرة الـتي نـحـلم ان يـكـون لـنا الى اسـود بـامـتـيـاز. ودبي اجلـمـيلـة ا
شـارع واحـد يـشـبـهـهـا في الـوطن فـأنـهـا تـريـد ان تـعـيـد تـصـمـيـمـها
التـقليدي الى مـدينة رقـمية بال ورق بـينمـا بغداد  اعـادة تصمـيمها
لتـكون مـدينـة ريـفيـة بال كهـربـاء وماء وأتـعس معـيـشة. ودبي تـقرر أن
نتج داخليا حسب الطلب تكـون معظم احتياجات سكانها من الغذاء ا
ــســاحـة ــضـاعــفــة ا ـنــاسب من خـالل مـزارع افــقــيــة  وفـي الـوقـت ا
ـيـاه ــزروعـة وإنــتـاجـيــة احملـاصــيل بـكــفـاءة عـالــيـة في اســتـخــدام ا ا
والطـاقة.بينـما عراق الـرافدين لم يعد له حـصاد وزرع تأتـيه الطماطم
والفـواكه واخلضروات والل والـلحوم من إيران وتركيـا مرورا بالهند

وبنغالدش والصومال وجزر الواق واق.
سـتـتحـول دبي الى مـديـنة أحالم وبـيـانات رقـمـية بـيـنمـا الـوطن غارق
بأحـصائيات السالح واعداد القتلى والطوائف والقوميات ايهما أكثر
ـزيد من ـية فـأنهـا تـفكـر بـجلب ا وأقل. وألن دبي تريـد ان تـصبح عـا
ــهــارات ومـحــطـة لــتالقي الــثـقــافـات واألفــكـار ـواهب وا اخلـبــراء وا
ورؤوس األموال عـلى مسـتوى الـعالم بيـنمـا وطني أصـبح طارداً لكل
الكـفاءات واخلـبراء وأصـحاب االخـتصـاص وجاذبـاً لكل جـهلة الـعلم

سروقة. واحلياة وعدو االستثمار وطارداً لرؤوس األموال ا
يشـهد الـله كم كنت فـرحا لـبلـد عربي يـسابق الـزمن بجـرأة وباقـتدار
ـستـقبل وكم كنت حـزيـنا حـد البـكـاء ان ال أرى بلـدي يـرسم خارطـة ا
مثـلما فعلت االمارات رغم اننا كنا القدوة واالمل للجميع أيام لم تكن
تألقـة التي وصفهـا منذ مئات الـسن ياقوت مدن حقـيقية اال بـغداد ا
احلموي في كتابه (معجم البلدان) بـ (أمّ الدنيا وسيّدة البالد). وغنت
لـهـا فـيــروز مـنـذ سـنـوات (بــغـداد والـشـعــراء والـصـور. ذهب الـزمـان

وضوعه العطر) 
واطن في االمـارات التـاكـسي الطـائر مـحـلقـا في قمم غداً سـيركـب ا
ستـقبل بينما سيـركب العراقي الغارق بالنفط (سـتوتة) فقراء الهند ا
في اخلـمـسيـنات وهـو يدعـو للـحـكومـة الفـاضلـة بـالبـقاء طـول العـمر
ألنــهـا حــقــقت لــهم امــنــيـة الــعــمــر بــتـرك ركــوب احلــمــيــر الى ركـوب
(الـسـتوتـة) الـتي يطـلق عـليـهـا إخوانـنـا السـوريـون (الطـرطـيرة) وهي

التسمية التي ذكرتني بطراطير آخر زمن!
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االقـتراض من الـصـنـدوق مـرة أخرى
بواقع  5مـلــيـارات دوالر مـعــتـقـدين
انه الــطــريق لــلــخــروج مـن األزمـة...
فــتـدهــورت االمــور اكـثــر واصــبـحت
البرازيل الـدولة االكثـر فسادا وطردا
لــلـــمــهـــاجـــرين واالكــبـــر فى مـــعــدل
ة وتعاطي اخملدرات والديون اجلر
فى الـعـالم (الــدين الـعـام تـضـاعف 9
مــــرات فى  12ســـــنــــة) حـــــتى هــــدد
صـــنــــدوق الــــنــــقــــد بــــاعالن افالس
البرازيل لو لم تسدد فوائد القروض
ورفض اقراضـها اى مـبـلغ فى نهـاية
 ... 2002وانـهـارت الـعـمـلـة (الدوالر
وصل الى  11الف كـروزيـرو).. دولـة

عنى الكلمة كانت حتتضر 
حــتى جــاء عــام  ... 2003وانــتــخب
الــبـــرازيــلـــيـــون رئــيـــســـهم (لــوال دا
سـيـلـفـا).. ولــد فـقـيـر وعـانى بـنـفـسه
اجلـوع وظــلم االعـتــقـال (كــان يـعـمل
مــــاسـح احــــذيـــة) ... أول مــــا مــــسك
احلــــكـم الــــكل خـــــاف مـــــنه.. رجــــال

األعـــمــال قـــالــوا هــذا ســـوف يــاخــذ
ـنـنا . والـفـقراء قـالوا اموالـنـا ويؤ
هــــذا ســــوف يـــســــرق كي يــــعـــوض
احلــرمـــان .. لــكــنه لـم يــفــعل ذلك ...

ا? وا
قال كـلـمته الـشـهيـرة "الـتقـشف ليس
ان افــقـر اجلــمـيـع بل هـو إن الــدولـة
تـسـتـغـنـى عن كـتـيـر من الـرفـاهـيـات
لدعم الـفقراء ..وقـال كلمـته الشـهيرة
(لم ينجح ابـدا صندوق الـنقد اال فى
تدميـر البـلدان) ... واعتـمد على اهل
ـــوازنـــة بــــلـــده .. وضع بـــنــــدا في ا
الـــعــامــة لــلــدولـــة اســمه (اإلعــانــات
باشرة) وقيمته 0.5% االجتماعية ا
من النـاجت الـقومي لـلـدولة.. يـصرف
بصورة رواتب ماليـة مباشرة لألسر
الفـقـيرة.. يـعنى ابـدل الـدعم العـينى
بدعم نـقدي .. وهـذا الدعم كـان يدفع
لـ  11مليـون أسرة تشمل  64مليون
بــــرازيـــلى... هــــذا الـــدعم كـــان 735
دوالرًا (نــحــو  13الف جـــنــيـــة لــكل

اســــرة شـــهـــريـــا) الــــســـؤال من اين
والبرازيل مفلسه ?!!

النه زاد الضرايب عـلى الكل (ما عدا
ـــدعــومــ بــبـــرنــامج اإلعــانــات).. ا
يـــعـــنى زاد الـــضـــرائب عـــلـى رجــال
األعمـال والفئـات الغـنيـة من الشعب
... والسؤال هل وافق رجـال األعمال
عــلى ذلك بــبــســاطــة ?! تـخــيل انــهم
كانوا سـعداء ألنه مـنحهم تـسهيالت
كبـيـرة في االستـثـمار وآلـيـة تشـغيل
وتـســيـيــر أعـمـالــهم ومـنح االراضي
مجانا وتـسهيل التـراخيص واعطاء
قروض بفوائـد صغيرة ومـساعدتهم
فى فـتـح اسـواق جـديــدة (بـاالضـافـة
الى ان الفـقراء دخـلـهم سوف يـرتفع
وتزيـد عـملـيـة شراء مـنـتجـات رجال
االعمال فتضاعف حجم مبيعاتهم)..
بـذلك لم يشـعـروا انـها جـبـاية ... بل
اذ يدفعـوا ضرائب مـقابل تـسهيالت

اصبحوا يكسبون اكتر منها ..
بعد  3سن فقط عاد مليونا مهاجر
بــرازيـلي وجــاء مــعـهم  1.5مـلــيـون
أجــنــبـي لالســتــثــمــار والــعــيش في
الـبـرازيل ... فى  4سـنـوات سـدد كل
مـديــونـيــة صـنـدوق الــنـقـد ... بل ان
الـصنـدوق اقـتـرض من الـبرازيل 14
ية فى مليـار دوالر اثنـاء االزمة العـا
2008 بــعـد  5سـنــ فـقـط من حـكم
لــــوال دا ســــيـــــلــــفــــا .. (هـــــو نــــفس
الصـنـدوق الذي كـان يـريد أن يـشـهر
افالس الـــبـــرازيل فى 2002 ورفض

اقراضها لتسدد فوائد القروض)
بـفضل تـركـيز دا سـيـلـفا عـلى اربـعة
امــور .. الـــصــنــاعــة ... الــتــعــدين ..
والـــزراعـــة الـــتــعـــلـــيم ... الـــبــرازيل

وصــــلت لــــســـادس أغـــنـى دولـــة في
الـــعــــالم فـى اخـــر عــــام حلـــكــــمه ...
واصبحت تصنع الطائرات (اسطول
طائرات االمبريار برازيلية الصنع)..
بــعــد انـتــهــاء واليــتى حـكـم لـوال فى
2011 وبــــعــــد كـل هــــذة االجنـــازات
احلـقـيــقـيـة ... طـلـب مـنه الـشـعب ان
يـستـمـر ويـعدلـوا الـدسـتور... رفض
بشده وقال كلمته الشهيرة "البرازيل
ستنـجب مليون لـوال .. ولكنـها تملك

دستورا واحدا وترك احلكم ...
أردت أن اعـلـمـكم انه امس الـبـرازيل
دشــنـت اول غــواصــة نـــوويــة (فــقط
خــــمس دول فى الــــعـــالم بــــتـــصـــنع
غواصـات نووية امـريكـا - روسيا -
الص - بريطانيا - فرنسا) ... اول
غواصة كانت بالتعاون مع فرنسا ..
ولـكنـهـا سـتدشن الـغـواصـة الثـانـية
فى  2020والـــــثـــــالـــــثـــــة فى 2022

بصناعة برازيلية خالصة ...
الــــنــــهــــوض من الــــتـــــخــــلف لــــيس
مــسـتــحــيال .. انــهـا ارادة وادارة ...
ويــحـدث فى ســنــوات مـعــدوده فـقط
والـــطــريــقــة مـــعــروفــة ومــحــددة ...
الــصـنــاعـة والــزراعـة ... واالهــتـمـام
بالفـئات الـفقيـرة والتـعليم ... ال شئ
ــانــيــا اخــر ...  وهـــذا مــا عــمــلــته ا
والـيــابـان فى الـسـتــيـنـات .. هـذا مـا
عـــمـــلـــته دول دوال شـــرق اســيـــا فى
الثـمانـيـنات.  وهـذا ما عـملـته الهـند
فى الــتــسـعــيــنـات.. هــذا مـا عــمــلـته

تركيا والبرازيل فى 2003
وهذا ما تعمله االن اثيوبيا ورواندا
فى 2015 .. فمتى نعمل ذلك بلداننا

العربية?

عادية لألجانب إلى السلطة أو من ا
مؤيـديهـا له بطـبيـعة احلـال أسبابُه
وحـيـثـيـاتُه كـمـا سـيـكـون له تـأثـيره
عـلى تـسـييـر وتـطـبـيق سـيـاسة دول
االحتاد وما قد يـصحب ذلك من قلق
مشـروع حيالَ مـستـقبلـها الـسياسي
ـالي واألمـني واالقـتـصـادي مـعًـا. وا
وقـد يـســاهم هـذا الـفـكــر جـزئـيًـا في
تدمير مشـروع االحتاد الذي ظلّ منذ
ـية إنـشائه بـعـد أهـوال احلرب الـعـا
الثـانيـة عامالً أسـاسيًـا حلفظ األمن
الذ والـسالم ووحــدة الـصف بل وا
اآلمن لسيادة القـانون وحفظ النظام
واالزدهــــار اجملــــتــــمـــــعي وكــــرامــــة
ـقـراطـيـة ـارسـة الـد اإلنـسـان في 
واحلرية بأقصى جتـلياتها. في ح
أنّ أي انزالق بـاخلـروج عن االجـماع
الـــــعـــــام ســـــوف تـــــكـــــون له آثـــــارُه
الـتــدمـيـريـة عــلى مـسـتــقـبل شـعـوب
الــقـارة وأراضـيــهـا فــيـمـا لــو فـقـدت
هدَّد بسبب االختالف في تماسكَها ا

وجهات النظر السـياسية واحلياتية
واألمـنـيـة والــدفـاعـيـة واالقـتـصـاديـة
ــكن قـوله الــيـوم إنه في مـعًــا. مـا 
ظل الـــظـــروف الـــدولـــيـــة الـــراهـــنــة
ونـتـيـجــة لـتـصـاعـد أوجه االخـتالف
في طـريــقـة مـعـاجلـة مــشـاكل الـقـارّة
عـــبــر الــتــفـــاهم واحلــوار والــركــون
لالتـزان كــمـا كـانت اعــتـادت يـسـود
اعـتـقـاد مـصـحـوب بـشـكـوك مـقـبـولة
بــــذهــــاب بــــعض دول اجملــــمــــوعــــة
األوربــــيـــة بــــاجتــــاه االنـــعــــزالــــيـــة
واالنــــفـــراديــــة في اتــــخـــاذ قـــرارات
خاصـة بكلّ بلـد بحـجة احلـفاظ على
خـــصـــوصــيـــات كلّ دولـــة وضـــمــان
حــقـــوق مـــواطـــنـــيــهـــا. وســـتـــكــون
ان ـقررة للـبر االنتخـابات الـقادمة ا
األوربـي في أيــــار الــــقــــادم من هــــذا
الــــعـــام هـي احملك إليـــجــــاد حـــلـــول
جلــــــــمـــــــيـع هـــــــذه اإلرهــــــــاصـــــــات
والـتجـاذبـات أو بـبـساطـة قـد تـكون
مناسبة لوضع خارطة طريق جديدة

فى الثـمانيـنات مـرت البـرازيل بازمة
اقــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة ... فــذهـــبت
لالقتراض من صنـدوق النقد الدولى
مـــــعـــــتـــــقـــــده انه احلـل ألزمـــــتـــــهــــا
االقـتصـاديـة .. وطـبـعا طـبـقت حـزمة
ـــا ادى الى الـــشــــروط اجملـــحـــفـــة 
تسريح مالي العمال وخفض أجور
باقي الـعامـلـ والغـاء الدعم وانـهار
االقــتــصـاد الــبــرازيـلـي ووصل األمـر
إلى تدخل دول أخرى في السياسات
الـداخــلـيـة لــلـبـرازيل وفــرض الـبـنك
الـدولي عــلى الـدولــة أن تـضـيف إلى
ــواد دســـتــورهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـن ا
تـــســـبـــبت فـي اشـــتـــعـــال األوضـــاع
الـــســـيـــاســيـــة الـــداخـــلـــيـــة... ورغم
اسـتـجابـة الـبـرازيل لـكل الـشروط ...
تـفـاقمت األزمـة اكـثـر واكـثـر وأصبح
 %1فقـط من البـرازيـليـ يـحصـلون
عـلى نـصف الـدخل الـقومـي .. وهبط
ــواطـنـ حتت خـط الـفـقـر ماليـ ا
األمــر الــذي دفع قــادة الــبــرازيل إلى

مـعـلم الـيـوم بـقــوله: قم لـلـطـالب ووفه
التبجيال كاد الـطالب أن يكون للمعلم
مـعــيال وعـلى تـعــبـيـرنــا الـدارج (أبـو
اخلبزة) حتـى أصبح التعـليم بضاعة
ــعـــلم فـي هــذه تُـــبــاع وتُـــشـــتـــرى وا
الـتــجـارة أرخص سـلــعـتــهـا ولـذلك ال
ـــعــلم ذلك غـــريب عــنـــدمــا ال يــكــون ا
الــقــدوة الــتي أُتــخــمت ادبــيــاتــنــا في
تـسطـيرهـا وال عـجب عنـدما نـرى بأن
ـعـلم من أكـثــر الـفـئـات االجـتـمـاعـيـة ا
ـشـرع الـعراقي ضـحـيـة حتـى تفـضل ا
بــتـشــريع قــانـون يــحـمــيه من اعــتـداء
الطالب أو ذويه أو عشـيرته بالقانون
ـــعــلم رقم  8لـــســـنــة  ?2018وعـــلى ا
تستـطيع أن تقيس عـلى عدد من فئات
عرفة والبئس اجملتمع التي تشـاركه ا
االجــتـــمـــاعي كـــاحملـــامي والـــطــبـــيب
واالســـتــاذ اجلـــامــعـي وعــلى غـــيــرهم

كننا القياس.
- رجـل الـدين والـقـدوة احلــسـنـة: كـان
الـقـائـمـ عــلى الـسـلـطـة يـسـتـبـعـدون
الـــدين عـن زمــام احلـــكم والـــســلـــطــة
ـؤسـسات الـديـنيـة مـهامـها لـتـمارس ا
الــروحــيــة بــعــيــدا عن الــســيــاســة أو
الـســلـطــة عـلى أقل تــقـديــر وإن تـبـنت
نــظــريــات ســيــاســيــة فــتــرى الــنـاس
يتسارعون الى الدين كلما ضاقت بهم
الــســبل وارهــقــتــهـم مــاديــات احلــيـاة
ـثـالـيـته ومــصـاعـبـهـا فــيـسـتـظـلــون 
واعـراضه عن الدنـيـا أو التـخـفيف من
وطأتـهـا حتى صـار رجل الدين الـرمز
الـذي يُنـظر الـيه بأنه االنـسان الـغارق
في ذات ربه والـــعـــارض عن الـــدنـــيــا
ومـلذاتـها فصـار االنسـان القـدوة لكل
من أثــقــلـتـه الـدنــيــا وغـرائــزه وتــبـقى
مـــخـــيـــلــتـه تــرسـم له رجل الـــدين ذلك

ربي فــتــراه االب امــا غـارقــا فـي الـذُل
لنيل احلالل أو معـززا بكرامة العيش
من كسب احلـرام وهو مـا ب هذه أو
تــلك لـم يــعــد انــسـانــا قــدوة فـي نــظـر
نـــفــسه وابـــنــائه فـــلــيس مـن طــمــوح
االنـــســـان أن يـــعـــيش الـــذلِ الى ومن
يـنـاله احلـرام لم يُـعد قـدوة حـسـنة في
ــال نـــظـــر نــفـــسه حـــتى وان تـــوجه ا

ليصبح قارون عصره.
عـلم والقدوة احلـسنـة: تعلـمنا من - ا
أدبـيـاتنـا والتـي صاغـها أحـمـد شوقي
في بـيـته الـشـعـري القـائل: قُـمْ لـلـمـعلّمِ
ـعـلّمُ أن يـكـونَ وَفـهِ الـتـبـجـيــال كــادَ ا
ــعــلم هــو رســـوال عــلى اعــتــبـــار ان ا
ـوذج الـتـربـوي الـذي تـتـربى عـلى األ
يــــديه االجــــيـــال وتُــــصـــاغ مـن خالله
شخـصياتهـم وأفكارهم فـيراه اجملتمع
االنسـان القـدوة حتاطه الـهيـبة من كل
جانب واالحترام القريب الى القدسية
فــتـمــتــزج قــدســيـتـه بـقــدســيــة الــعـلم
عـرفة والـتقـدم والرقي واحلـضارة وا
فيتمناه كل انسان طامح أو على االقل
يــرى االنـســان الــطــمــوح الى ذاته من
علم فترى روحه تبحر منظار قدوته ا
ـعرفـة والعـلم عسى أن يـنال في حب ا
من بـركـات الـهـيـبـة الـتي نـالـهـا رجـال
عرفـة وفي مقدمـتهم معـلمهم العـلم وا
أو مـدرســهم أو اســتــاذهم اجلــامـعي
وهنـا نتـساءل أين هـو معـلم اليوم من
كل هــذا? فــان االمــر الـيــوم مــعــكـوس
ـعلم ذلك الـقدوة بل تـمامـاً فلم يـعد ا
عـلى الـعـكس تـمـامـا السـيـمـا اذا كـان
ــســكـ مــعــلـمــا في مــدرسـة أو ذلك ا
جــامـعــة أهـلــيـة فــلـيــسـمح لـي أحـمـد
شـوقـي أن اتالعب في صــيــاغــة بـيــته
قدس ليعبر عن لسان حال الشعري ا

ال تـعجب عـزيزي الـقار الـكر وأنت
تـسـتقـر الـواقع االجـتمـاعي الـعراقي
السيمـا وسطه الشـبابي فتـراه ضائعا
في نـفقٍ مـظلم حـيث ال نـور وال مـخرج
فــــيه بــــ مـن هــــو غــــارقــــاً في وحل
ا يسوقه ـيوعة متامـهيا  الضياع وا
االعـالم من بـــعـض الـــبـــرامـج فـــارغـــة
احملـتوى وأبـطالـها كـاإلسفـنجـة أُعدت
ـنظـر فـارغة ـظهـر وا لـتـكون جـمـيلـة ا
احملـتـوى أو بـ من يـعـيش الـتـطرف
في أشــد صــوره حـــتى صــار الــعــراق
يتـصدر االرهـاب ووصف بانه هـارفرد
االرهــــاب "اذا كـــنت تــــريـــد أن تـــكـــون
إرهـابــيـا اذهب الى الـعـراق!" الـرئـيس
االمـــريــــكي تـــرامـب أو بـــ من تـــراه
ـال أيـا كـان ضـائـعــا في الـبـحث عـن ا
مـــصــدره لـــيـــشــبع مـن خالله مـــلــذاته

التائهة كشخصه.
يدفعنا ذلك الـتوصيف إلثارة التساؤل
عن دوافـــــعه وأســــبــــابـه وبال شك ان
االجابة عن ذلك لـيست باألمـر الصعب
فهي تكمن في البيئة االجتماعية التي
أصـبـحت مالئـمـة لـتـتـنامـى فـيهـا تـلك
الـظواهـر االجتمـاعيـة وبحـسب كاتب
هــذه الــســطـور ان الــســبب االســاسي
ى هـذه البيـئة الطـاردة لكل ما الذي 
هو نافع هو غياب القدوة احلسنة في
اجملتـمع أو تهمـيشـها على أقل تـقدير
ونـــســوق حلــضـــراتــكم بـــعض فــئــات
اجملــتـــمع لـــتــكـــتــمل عـــنــدكـم الــرؤيــة

قصد: وا
- االب والـقدوة احلـسـنة: لم يـعد االب
نـبــيــا في مـنــظـار أهــله ولم يــعـد ذلك
االنــسـان الــكــادح لـنــيل "خــبـز احلالل
وبــكـرامـة" فـاحلالل والـكـرامـة لم يـعـد
يلتقـيان معاً في مجـتمعنا إال ما رحم

االنــســان الـذي يــنــبـغـي أن يـســتــعـ
ـبـادئه وحالله وحـرامـه ليـتـقـرب من
خـالل تــعــالـــيــمه الى الـــذات االلــهــيــة
وبـالـتـالـي الى الـكـمـال أمـا الـيـوم فان
رجل الـدين لم يـعـد كـذلك بعـدمـا نـالته
ــنـحـرفــة أي نـيل وصـار الـســيـاسـة ا
ن يــدعــون الى تــعــالــيم الــدين دون
تــطـــبــيـــقــهـــا ويــلـــهــثـــون عــلـى نــيل
مـكـتـسبـاتـهم وامـتـيـازاتـهم لـيـعـيـشوا
لـوك ويدعـون الى عيـش حياة حيـاة ا
الــصــاحلــ فـصــار مــعــظــمـهـم حـاله
كـــحــــال ذلك يـــدعــــوا الى الـــصالة وال
يـصـلي فـلم يـعـد رجل الـدين كـمـا كان
ذلـك االنـــســــان الـــقـــدوة أو عــــلى أقل
تقدير فان االنسان القدوة احلسنة من
رجــال الـدين أصـبح مــهـمـشـا حـتى ال
تـكـاد تـراه العـ أو تـنظـر الـيه نـظرة

الشك والريبة.
 ?رجل السياسة والقدوة احلسنة: من
يزاول السياسة ينبغي أن يكون غارقا
بــنـكـران الـذات ان يـسـلم ابـتـداءً بـانه
سيعـيش حياة الـتعفف والشـقاء ألنها
ـنـاضـلـ لـيـبـقى عـيـشـة االنـبـيــاء وا
االنـسان الـقائـد والقـدوة بعـ الناس
وليكون قريبا من مشاعرهم وجتسيدا
ـعـاناتـهم وأآلمـهم ولـيـكون ضـمـيرهم
الــنـابض والــطــامح لـلــعــيش بـكــرامـة
وسـعادة ولـعل صاحب هـذه السـطور
غير مبـالغ حينما يـقول بأن السياسي
ينبغي أن يكون نبيا ظل الله وخليفته
على أرضه يروا النـاس فيه رحمة الله
وغـيـرته عـلـيــهم يـعـز عـلى الـنـاس أن
يــروا حـاكــمــهم مـغــرقــا بـالــتـرف وهم
ــهم أي الم يــعـيــشــون الــشـظـف ويـؤ
وهم يـــــنـــــذروا أنــــفـــــســـــهم وأوالدهم
ــسـؤول ,وابن وأوطــانــهم لــيــعــيش ا
ــســؤول حـتى ــســؤول وحـاشــيــة ا ا
صــارت الــســيــاســة جتــارة ال نــضـال
والشعب مصدرا إلعـادة تدوير البؤس
والـشقـاء ال مصدرا لـلسـلطـة واحلاكم
خــلــيــفــة الــشــيــطــان في ارض الــله ال
خلـيفـة الله فـسقط الـسيـاسي القدوة

وحل محله تاج الراس.
- أخـيــرا: ونـحن نــدعـوا الى مــجـتـمع
أمن ومـسـتـقـر وبـيـئـة جـاذبـة ال طاردة
لـــلــــكـــفــــاءات والـــرمــــوز الـــوطــــنـــيـــة
واالنـسـانــيـة عـلـيـنــا أن نـعـيـد احـيـاء
االنــســان الــقــدوة أن تــعــود الى االب
كـرامـته وهو يـبـحث عن رغـيف اخلـبز
ـــارس ــــعـــلـم وهـــو  بــــحالل والى ا
ـعرفة والى السياسي رسالة العلم وا
الـزاهــد وهـو يــنـاضل من أجـل كـرامـة
االنـسـان واسـعـاده ورجل الـدين غـيـر

السياسي وهو يدعو الى الله.
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