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ـوصل مديـنة العـلم والعـلمـاء  مديـنة التـأريخ واحلضـارة  مديـنة  األنـبياء ا
نـبي شـيت ونـوج وجـرجـيس ومـقام سـيـدنـا اخلـضـر عـلـيهـم افضـل الصالة
والـسالم   سَـلَّـة  اخلـيـر الــغـذائـيـة لـلـعـراقـيــ  من خالل اشـتـهـار  اهـلـهـا
بـزراعة احلـنطـة  والـشعـير  مـديـنة الـشجـعـان من الضـباط الـذين تـسابـقوا
وت دفاعـًا عن الوطن  مديـنة احلب والسالم والـوئام  عراق مـصغر عـلى ا
ــذاهب واالديــان واالقــلــيــات االخــرى مـديــنــة اجلــوامع يــحــتــوي عــلى كـل ا
ـذهبي   ديـدنهم الـكنـائس  وجمـيع اهـلهـا بأخت٤الفـهم الديـني والـقومي وا
ـوصل مـديـنـة زهـا حـديد الـسالم وشـغـلـهم الـشـاغل الـبـحث عن الـتـمـيـز  ا
عمارية التي وقف الـعالم احتراماً وتقديراً لتـميز اعمالها  مدينة هـندسة ا ا
وصلي  مدينة االبداع والتألق ابو تمام  وابن االثير   وزرياب  وعثمان ا

بل كانت اجلزء األهم في صناعة التأريخ.
ولم يـكن للدولة العراقية احلديثة أن تتـشكل في بداية العشرينيات من القرن
ـوصل الـتي ظـلـت مـوضـوع جتـاذب حـاد بـ الـعـشـرين لــو لم تـلـحق بـهــا ا
ـيـة األولـى وبـ سـلــطـات االنـتـداب بــريـطـانــيـا وفـرنــسـا مـنــذ احلـرب الـعــا
ـوصل إال عام 1926 بـعـد التـوقيع الـفـرنسي وتـركـيـا التـي لم تتـنـازل عن ا

على معاهدة أنقرة.
تـلكـون  ذمةً وال ضـمير  ديـنة الغـراء تتـعرض لألذى من قـبل من ال هـذه ا
حـيث تـعــرضت خالل مـراحل لــكـثـيــر من االهـمـال والــتـدمـيــر  فـكـانت اول
مـرحلـة مرت بـها هـذه احملـافظـة الكـبيـرة في كل شيء  هي االهـمال الـكبـير
قراطية قـراطية الننا لن نعد نحترم د بعـد عام التحول نحو ما يسمى بالد
تـتـأسس عـلى جـثث ابـنـائـنـا ودمــار بـلـدنـا ونـعـمل من اجل حتـقـيق مـصـالح
ـوصل تعـرضت لـضغط االهـمـال  وسوء ـقـراطيـة  ا غـيرنـا فـتبـاً لـتلك الـد
ا ولـدت حالة ـواطنـ في بادء االمـر   الـعالقة بـ القطـعات الـعسـكرية وا
من الـسخط الشعبي رافقـها  فقدان لفـرص العمل وتفشي البـطالة  وبعدها
وصل لالسـتباحة  من قبل داعش وارهابها الذي كـمرحلة اخرى تعرضت ا
ة  مـارس اقسى انـواع الظـلم والـتنـكيل في حق ابـنـاء هذه احملـافظـة الكـر
فــقـتــلـوا االف الـرجــال وعـذبــوا وانـتـهــكـوا الـكــرامـات  وســبـوا الـيــزيـديـات
ـوصل  لم يتـجـرأ هوالكـو عـلى فـعله عـنـدما اسـتـباح ومـافعـلـوه داعش في ا
بـغـداد   وبـقـت خـاضـعـة تـلك احملــافـظـة لـظـلـم داعش اربع سـنـوات  حـتى
تـنـاخت الـسـواعـد الـسـمـر من ابـنــاء الـعـراق من شـمـاله الى جـنـوبه بـحـمـلـة
ـوصـل وفك اسـر  اهــلــهـا مـن ظـلم داعش  عــســكـريــة تــكـلــلت بــتـحــريــر  ا
واسـتبشر اجلميع خيـراً  ليستمر بعدهـا الصراع الذي اليختلف عن داعش
كـثيراً هو هم وجـهان لعـملة واحـدة  حيث الفسـاد مكتـمل االركان تركز في
هـذه احملافـظة لـيـنهش بـلـحم اهلـهـا  وهم موشـحـون بالـسواد بـعـد مافـقدوا
ابـنائـهم ودورهم ودمرت مـعالم مـدينـتهم  جـراء العـملـية الـعسـكرية وعـزائهم
ـ   لـكن كــيف يـتـعــامـلـون مع في ذلك ان مـديــنـتـهم حتــررت من يـد الـظــا
داعش الـفساد والـسرقة  الـذي تسـبب بخروقـات امنـية اودت بحـياة الكـثير
ـتلـكـاتـهم  انهـا حـرب شعـواء مـكـتمـلـة االركان ـوصل ودمـرت  من ابـناء ا
ـوصل احلـدبــاء  واسـتـمــر مـسـلـسل ضـد مـديــنـة احلب والـسالم واالبــاء ا
الـتــدمـيــر عـلـى جـمــيع االصـعــدة الى ان وصــلـنــا يـوم ٢٠١٩/٣/٢١ الــيـوم
وصل مـايـقارب األسـود يوم الـنـكبـة بـحق الـطفـولـة  اليـوم الـذي ودعت به ا
مئت ب شهيد ومفقود في حادثة العبارة النهرية والتي اهتزت لها مشاعر
وصل مـوشـحة بـالسـواد ويرتـدي معـها الـعالم بـأكمـله لبـشـاعتـها  لـتعـود ا
العراق كل العراق السواد  فتبكي البصرة وتنحب العمارة وتنصب النجف
ـوصل   لـهول مـاحـدث  وتـلـغي بابل الـعـزاء  وترجتف االنـبـار هـلعـاً عـلى ا
كـرنفـالتـهـا   وتوقـد الشـموع بـغـداد على ارواح الـشهـداء وتـنتـفض عشـائر
وصل حتى في الي لعـوائل الشهداء  فـكانت ا صالح الـدين لتقدم الـدعم ا
نـكبتـها محـوراً مهـماً لوحـدة العراق  عـزاؤنا ان الـرئاسات الـثالث كان لهم
اً مـوقف سيسـجله التـاريخ لهم بحـروف من ذهب ب رئيس وزراء يـقف متأ
بـاكـيـاً في الـطب الـعـدلي امـام جـثث االطـفـال والـنـسـاء  وبـ رئـيس رئـيس
جـمهورية يتفقد موقع احلادثة  ويقدم العزاء ويتلقى العزاء بفقد االحبة وب
ـنافـذ الـقـانـونـية ـان كان مـقـدامـاً مع اخـوته وبـدأ يـبحـث عن كل ا رئـيس بـر
ن كـانوا الـسـبب وهو فـي موقع احلـدث  شـكراً لـكم جـميـعاً لالقـتصـاص 

واعزكم الله واعز العراق واهله بكم .
الحتـزني يا موصل اخلـير فـقد كنت عـبرَّ تاريـخك متـميزة  وأبـيتِ ان اليكون
لكِ الـتميز في اجلنـة  فأرسلت ابناءك افـواجاً لها لتـكون موصلهم احلـقيقية
في جـنات اخلـلد عنـد ربٍ كر ولـيكونـوا قربـاناً لـعزة اهلـهم وخالصهم من

الـذل والهـوان  ابتداءً من طـرد داعش وحترير االرض
وصـــوالً الـى فـــضــــــح الــــفـــاســــدين وكــــشـــــــف
اقـنـعـتـهـــــــم الــزائـفـة  حــــــمـاكِ الـله يـا مـديـــــنـة
الــشــهــداء وأعــزَّ اهــلك الــطــيـــــــــبــ  والــرحــمــة
ــوصــــــل واخلــلــود لــشــهــداء الــعــراق وشــهــداء ا

احلبيبة .
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الدولة بـالتعلـيم وحصول أبنـائها على
أفـــضـل الـــفــــرص مـــحــــلـــيــــا ودولـــيـــا
وابتـعثـتهم ألوروبـا وامريكـا للـحصول
على الشهادات اجلامعية والعليا وهو
مـا مـنح بـيـئة الـعـمل بـاإلمـارات فـرصة
كـبــيـرة أن تـزخــر بـالــكـفـاءات احملــلـيـة
والوافدة لتنتج ما تراه اليوم من طفرة
هـائلـة في جـو من الـتسـامح والـتـعامل

اإلنساني الراقي. 
إن أهم منتج تـنتجه اإلمارات لـسكانها
هو السـعادة والطاقـة اإليجابـية فماذا
تـنــتــظـر من مــثل هــذه الـســيــاسـة? إنه

النجاح بإذن الله
{ وماهـو تقييمكم للنتائج التى تمخض عنها
ـــؤتــمـــر خـــاصه فـــيـــمـــا يــتـــعـــلق بـــتـــحــول ا
االقـتـصـاديـات العـربـيـة لالقتـصـاد الـرقمى ?
وهل هنـاك خطوات عمليه لتـفعيل تلك النتائج

على ارض الواقع ?
ؤتمر خطوة على الطريق نحو - هذا ا
إقـرار رؤيـة عـربـيـة اقــتـصـاديـة رقـمـيـة
موحـدة وهـدفه الرئـيسي هـو التـعريف
بـــتــلـك الــرؤيـــة وجــذب أكـــبـــر قــدر من
ـنح تلك ـسـاهمـة الـعـربيـة  الـنـقاش وا
الـرؤيـة زخـمـا أكـبـر واهــتـمـامـا قـومـيـا
ودوليا. اخلطوة القادمة هو عرض تلك
الرؤية االستراتيجية على مؤتمر القمة
ــقـبل في تـونس لـلـجــامـعـة الـعــربـيـة ا
بــإذن الـــله ونــأمـل إقــراره من الـــقــادة
الـــــعــــرب  وقـــــد  تـــــرتـــــيب بـــــعض
اخلطـوات العـملـية لتـنفـيذ هـذه الرؤية
االسـتراتـيجـية كـبديل عن عـمل اللـجان
الــتــقــلــيــديــة الــذي أثــبــتـت الــتــجـارب
الـســابق عـدم كــفـايـتـه حـيث ســيـكـون
هـــنـــاك مــنـــظـــمــة عـــربـــيـــة مــتـــفـــرغــة
ومـتخـصصـة لتـقوم بالـدور التـنسـيقي
شـاركة مع والـتنـظيـمي والـتنـفيـذي بـا
ــنــظــمــات الــدول الــعــربـــيــة وبــعض ا
تخصصة في بعض قطاعات العربية ا
األعــمـــال مـــثل الـــتـــعــلـــيم والـــصـــحــة

والزراعة والصيرفة.
{ ومــاهــو حتـــلــيــلـــكم لــضـــعف مــســـاهــمــة
االسواق االلـكترونية العـربية بالنـسبة للسوق

ى ? العا
- نــــرجع هــــذا الــــضـــعـف والـــتــــراجع
الـنـســبي مـقـارنــة بـالـعـالـم لـعـدة أمـور

منها:
- تــراجع الـبــنـيـة الــتـحــتـيــة الـرقــمـيـة
وتـــراجـع الـــتـــغــــطـــيـــة –ذات اجلـــودة
واالسـتـمـراريـة الـعـالـية –ذات الـنـطاق
الـعـريض لــكـثـيــر من األمـاكن الــنـائـيـة
والريفية العربية وعدم توافر ضمانات
ــعـامالت الـرقــمـيـة فـمـازال الـثـقـة في ا
كـثيـر من الـعرب يـتـشكـكـون في امتالك
بـطاقـات ائتـمانـية أو اسـتخـدامهـا عبر
االنتـرنت وهو دور مهـم ويجب ان يتم
تــوفـــيــر تــلـك الــثــقــة مـن خالل آلــيــات
تـضـمنـهـا احلـكومـات الـعـربيـة وبـشكل
شفـاف وال تقـتصـر الثـقة عـلى معـايير
ـفـهـوم حـقوق األمـان فـقط ولـكن تـمـتد 
ــســتـهــلـك أيــضـا ومــازالـت األسـواق ا
وازية للسوق الرسمية فاعلة ونشطة ا
لألسف بالكثير من الدول العربية وهي
تـمــثل خـصــمـا لــلـقــدرات االقـتــصـاديـة
الــعـربــيــة وقــدرة الـتــمــويل احلــكـومي
الـذاتــيـة وتـســمح بـاألنــشـطــة الـضـارة
عـامالت بالـتأكـيد ال لـلمـجتـمع وهـذه ا
تــتم من خالل األســواق االلــكــتــرونــيــة
ــنــتــجــات الــعــربــيــة وضــعف جــودة ا
ـا ــسـتــوردة  ــنــتـجــات ا مــقـارنــة بـا
يـجعل األسـواق التـجاريـة االلكـترونـية
ـنـتـجـات أجـنـبـية ال العـربـيـة مـسـوقـة 
تــعــود أربــاحـهــا األســاســيــة لــلــسـوق
الـعـربي  وهـو مـا يرجـعـنـا مـرة أخرى
سـتمر حول للمـطلب العـربي القد وا
تــطــويــر حتـــديث الــقــدرات الــزراعــيــة
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اسـتطـاعت دولة  االمـارات الـعربـية من
خالل جنــاحـهـا فى اسـتـضـافـة مـؤتـمـر
االقـتـصـاد الـرقـمى الـعـربي خالل شـهر
ـاضى والنتائج التي توصل ديسمبر ا
ـؤتـمـر ان تــثـبت جـدارتـهـا فى الــيـهـا ا
ـــــركـــــز االول فـى مـــــحـــــور احـــــتـالل ا
االقتصاد الـكلى والشك ان هذا االجناز
لـم يـكن لـيـتــحـقق لـوال رعــايه   الـشـيخ
مــحــمــد بن زايــد ولى عــهــد ابــو ظــبى
ـسـلـحـة الذى الـقـائـد االعـلى لـلـقـوات ا
شهـدت االمارات فى عـهده طـفرة هـائلة
فـى شــتى اجملـــاالت فــضال عـن اجلــهــد
الذى بذله الدكتور على اخلوري رئيس
مجلس ادارة االحتاد العربى لالقتصاد
الـرقــمى ومــسـتــشـار مــجـلس الــوحـدة
االقتصـاديه فى حتويل تلك الـفكرة الى
واقع ملمـوس مستـعينـا فى ذلك بالعلم
ومـواكبه الـتـطور الـتكـنـولوجى الـهائل
خــــاصه فى مــــجـــال تــــكـــنــــولـــوجــــيـــا
االتصـاالت وعـقب انتـهاء جـلسـات هذا
ـراسل  –الـزمـان  –مـعه ـؤتــمـر كـان  ا

احلوار التالى
{  مــا هي داللـة اسـتـضــافـة االمـارات لـهـذا
ؤتـمر ? ومـاهو الـدور الذى لـعبـته القـيادات ا
االمـاراتــيـة وعـلى راسـهـا الــشـيخ مـحـمـد بن

ؤتمر ? زايد فى اجناح هذا ا
- بداية فإن استضافة أبوظبي عاصمة
اإلمــارات لــلــمــؤتـمــر يــنــبع مـن دورهـا
الــعــربي الــطـــبــيــعي في دفع مــســيــرة
العرب نحو األفضل وال سيما إنها هي
الـتـجـربـة الـعـربـيـة االحتـاديـة الـعـربـية
األجنح بـــ دولــــنـــا الـــعــــربـــيـــة لـــذا
ـانـهـا بـالـوحـدة بـ الـعـرب عمـيق فـإ
مـتجـذر في بـنائـهـا ودستـورهـا وثقـافة

أبنائها.
وقــد وضـع صــاحـب الــســـمــو الـــشــيخ
مــحـــمــد بن زايـــد ولي عــهـــد أبــوظــبي
ؤتـمر ـسحـة ا الـقائـد األعلى لـلـقوات ا
ـــة حـــيث وجه حتت رعـــايـــتـه الـــكـــر
ســمــوه بـاســتــضــافــة الـوفــود رفــيــعـة
سـتوى وأكـد اهتـمام الـدولة ودعـمها ا
لــلــمــؤتـمــر والــرؤيــة االســتـراتــيــجــيـة
الــعـربــيــة وأن تـكــون مــحل الـتــطــبـيق

والنجاح بإذن الله.
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{  ومــاهـى االســبــاب الــتى ادت الى وجــود
طــفـره هــائـلـة بــاالمـارات فـى هـذا اجملـال اذا

قورن بالبلدان العربية االخرى ?
- حــصــلت اإلمـــارات بــالــعــام األخــيــر
ـركـز الـسـابع والـعـشـرين 2018 عـلى ا
ـيـة والذي في تـرتـيب التـنـافـسيـة الـعا
ـنـتـدى االقــتـصـادي الـدولي يــصـدره ا
ـركز األول وال سـيمـا أنهـا قـد أحرزت ا

في محور االقتصاد الكلي.
أسـسـت اإلمـارات نـهـضـتـهـا بـنـاء عـلى
ــبـادراتـهـا تـخـطــيط وتـرتـيب مــتـمـيـز 
وخططـها فقد اهـتمت بالبـنية التـحتية
ـتينـة والقـدرة االستـيعـابيـة الكـبيرة ا
ثم أطـلـقت مـشـاريعـهـا تـبعـا لـذلك كـما
عايير أنها ألزمت اجلهاز احلـكومي با
ؤسسي وهو ما يعني الدولية للتميز ا
الــتــزام األجـهــزة احلــكــومـيــة بــتــقـد
أفــضـل اخلــدمــات وااللـــتــزام بـــأفــضل
ـعــايـيــر اإلداريـة واجلــودة الـشــامـلـة ا
وهــــو مــــا أهـل اجلــــهــــاز احلـــــكــــومي
اإلمـــاراتـي أن يـــحـــصل عـــلـى تـــرتـــيب
اجلهاز احلكومي األفـضل كفاءة دوليا
وهـي مـسـيـرة لم تـتـحــقق بـيـوم ولـيـلـة
ولـكن حتـقـقت عـبر سـنـوات طـويـلة من
الــتـحــرك الــدؤوب خــلف هــدف ســامي

وكبير وثابت وواضح للجميع.
كما وفـرت اإلمارات بيئـة عمل اجتذبت
ـيـة أفـضل الـكــفـاءات واخلــبـرات الـعــا
للعمل والسفر لإلمارات وأيضا اهتمت

تــقـريــبــاً لـطــبق شــيـرو-يــو وهـو
عـــبــارة عـن ســمك يـــشــبه ثـــعــبــان
ياه البحر وينتقل من البحر إلى ا

العذبة ليضع بيضه".
دونة يقول جون أشبيرن محرر 
"فـــوديــز غـــو لـــوكـــال" :"إذا ســألت
غالبية الياباني عن األماكن التي
يــحــبــون تـنــاول األســمــاك احلــيـة
الـراقصـة فـيهـا فسـيـكون جـوابهم:

في فوكوكا".
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ــديـــنــة وإذا تـــوجــهـت إلى هـــذه ا
ــطـلــة عـلى الــشـاطـىء الـشــمـالي ا
نطقة كيوشو ستجد مبنى أبيض
اللـون مكتـوب علـيه كلمـة كوهارو
الــتي تـعــني "اجلــدول الــصـغــيـر"
وهـو مـطـعم مـتـخـصص في تـقد
وجـبـات "شـيـرو-يـو". ويـغـلق هـذه
ـبنى أبـوابه بـعد انـقضـاء موسم ا
تــقـد وجـبـة "شــيـرو-يـو" والـذي
ـتد من مـنـتصف فـبـراير/ شـباط

حتى أبريل/ نيسان من كل عام.
وفـي اخلـارج تـوجـد لــوحـة كـبـيـرة
تـروي مـا يـقـال إنه أسـطـورة طـبق
األســــمــــاك احلــــيــــة وهي روايــــة
" الذين يـوس" أو "اإلقطـاعيـ "دا
حكموا اليابـان في حقبة إيدو قبل
 300عام.يقول لروي: "تتلخص

الـقـصة في أنه بـعـد وقوع فـيـضان
مــدمـــر في فــوكــوكـــا أمــر احلــاكم
احملــلي الـــنــاس بـــتـــنــظـــيف آثــار
الــفـيــضـان ومــنـحــهم بــرمـيالً من
اجلعة الـيابانية كـجائزة على ذلك.
وقــد الحظ الـعــمـال وجــود أسـمـاك
شـيـرو-يـو عـالـقــة فـيـمـا تـبـقى من
مــيــاه الــفـــيــضــان فــالــتــقــطــوهــا

واحتسوا اجلعة معها".
ويُـعـد تـنـاول األســمـاك الـصـغـيـرة
جتــربـة فــريــدة من نـوعــهــا حـيث
ـائــدة وعـاء به عـدد يــصـلك عــلى ا
كـبيـر من األسـماك الـصـغيـرة التي

الـــوثــائـق والــشـــهــادات مـــثل شـــهــادة
ـنـشـأ فـلـنـتـخـيـل مـعـا: لـو أن شـهادة ا
ـنـشـأ تـصـدر رقـمــيـا ووفق مـنـظـومـة ا
مــحــكــومــة مــضــمــونــة عــربــيـا تــثــبت
ــطـلــوب وتــصل لــلــمـوانـئ الـعــربــيـة ا
الـكــتــرونـيــا دون احلـاجــة لــلـتــأكـد من
صــحـتــهــا وتـوثــيــقـهــا لـوصــولــهـا من
ـصـدر من خالل ربط جـهـات اإلصـدار ا
ـوانـئ الـعـربيـة فـي شـبـكـة رقـمـية مع ا
مـوحـدة وهـذا تـكـنـولـوجـيـا أمـر يـسـير
ويـتبـقى افـساح الـدول الـعربـيـة اجملال
ـبـادرة  هـذا فـقط بـتـطـبـيق مـثل تـلك ا
ــكن ان تــشــجع مــثــاال يــوضح كــيف 
الـتـكـنـولــوجـيـا عـلى تـذلــيل الـعـقـبـات.
كن للتكنولـوجيا احلديثة ان تعرف و
حــتى مــكــونــات األجــزاء الــداخــلــة في

التجميع الصناعي عن مصدرها 
{ وهل تــــرى ان االمـــــر يــــتــــطــــلب احــــداث
تغـييـرات في التشـريعـات القـانونـية لـلوصول
الى تشـريعات موحده تـسهم فى التحول الى

االقتصادي الرقمي ?
- يــعــتــبــر الـتــطــويــر الــتـشــريــعي في
مــجــاالت االقــتــصــاد الــرقــمي ضــرورة
أسـاسيـة وأحـد أركان الـبنـيـة التـحتـية
الرقمية وقد  تضمينها ضمن الرؤية
االستراتيجـية بشكل واضح وأساسي
والتطوير الـتشريعي والتـنظيمي ليس
ي أيـضـا هـمـا عــربـيـا فــقط بل هـو عــا
ـنـظـمات ويـشـكل جـزء كـبيـر من عـمل ا
شابهة نـظرا للتغير والتطور الدولية ا
السـريع بالـتكـنولوجـيا والـتي دوما ما
تسبق التشريعات والتنظيمات ووضع
ـواصفـات الـقيـاسـية الالزمـة لـتنـظيم ا
وازنة ب حركة البيانات وتـأمينها وا
الـــشــفـــافــيـــة واخلـــصــوصـــيــة واحلق
اخلـــــــاص واحلق الــــــعــــــام  كـل تــــــلك
الـقــضـايـا حتــتـاج لـتــشـريـعــات تـتـسم
ـرونـة والـقـابـلــيـة لـلـتـطـور الـسـريع بـا

تغيرات والتعامل مع ا
كن لالقـتصـاد الرقـمى ان يخدم { وكـيف 

اهداف التنمية بالنسبة للقطاع اخلاص ?
- ان دمج الــقـطــاع اخلـاص وال ســيـمـا
ـتوسـط لالقتـصاد الـرقمي الـصغـير وا
يـقع عــلى أولــويــات الـعــمل احلــكـومي
الـعــربي الــسـاعي لــتــحـقــيق الـشــمـول
الــرقـمي وخـاصـة لـضـمـان مـشـروعـيـة
وشفـافية االعـمال بـالسوق االقـتصادي
ـسـتـحـقـة بـدقـة وســدادهـا لـلـضـرائب ا
بـدون تـقديـرات جـزافـيـة وهي أحد أهم
شــكـاوى الـقــطـاع اخلـاص عــلى سـبـيل
ــثـال أيــضـا تــضـمـن الـتــكـنــولـوجــيـا ا
لقـطاعـات االعمال االتـصال مع شـبكات
التـوريد والشـراء والتـعاقد االلـكتروني

والـصنـاعـية لـلوصـول لـوضع تنـافسي
ـي واقــلــيـــمي وهــو مــا ســـيــنــعش عــا
ـسـتــثـمـرين مـرة االقـتـصـاد ويــشـجع ا
أخـرى عـلى االجتـاه لإلنـتـاج والـزراعـة

واخلدمات ذات العائد العالي
{ ومــاهى خــطــطـكـم لـتــنــمـيــة الــشــراكـة مع
نـظـمات الـدولـيـة فى هذا السـوق االوربـيـة وا

اجملال لالستفادة من خبراتها ?
ـنظمات - بدانا بـالفعل الـتواصل مع ا
ـفوضيـة األوروبية الدولـية وال سيـما ا
لـالقــتـــصــاد الـــرقـــمي ومـــنــظـــمــة دول
OECD التعاون االقتصـادي والتنمية
تـحدة ووقعنا والبنك الدولي واأل ا
مــعــهم اتـفــاقــيـات مــبــدئـيــة لــلـتــعـاون
والتشارك وسنـسعى مستقـبال لتعميق
ـعـارف هــذه الـعـالقـات وصـوال لــنـقـل ا
ـنـظـمات ـكـتـسـبـة بـهـذه ا واخلـبـرات ا
العـريقة لـلعـالم العـربي أضف لذلك ما
ــنح ــالي وا نــتــوقــعـه من الــتــمــويـل ا
والــقــروض لــبــعض مــشــاريع الــرؤيــة

االستراتيجية االقتصادية العربية.
bŠu  ‚uÝ

{ وهل ترى ان تـفاوت االقتصاديات العربية
سيكون عائقا امام الوصول الى سوق موحد
كن التغلب على لالقتصاد الرقمى ? وكيف 

تلك العقبة ?
- نعم هناك تفاوت بـ الدول العربية
في مـدى جـاهـزيـتـهـا الرقـمـيـة احلـالـية
وقــــــــد  عـــــــكـس ذلـك في الــــــــرؤيـــــــة
االستراتيجيـة حيث  تقسيم البرامج
االسـتراتـيجـية اخلـمـس لـهذه الـرؤية
عــلى ثالثـة أقــسـام من الـدول الــعـربـيـة
حــــسـب جــــاهــــزيــــتــــهــــا ووضــــعــــهـــا
الـــتــكـــنـــولــوجي حـــيث ســـتــوجـه لــكل
مـجـمـوعـة من الـدول مشـاريع مـخـتـلـفة
تـتــنـاسـب مع احـتــيـاجــاتـهــا احلـالــيـة
لــيــكــون تــطــورهــا مــنــطــقــيـا وبــشــكل

تصاعدي صحيح.
{ وهل تـرى ان التـحـول لالقـتـصـاد الـرقمى
ســوف يــحـدث طــفـره فـى الـتــجـارة الــبــيـنــيـة
الـــعـــربـــيـــة وصـــوال الى الـــســـوق الـــعـــربـــيــة

شتركة? ا
- بـالـتـأكيـد وهـذا أحـد أهـداف الـرؤية
االسـتـراتــيـجـيـة فــتـعـظـيـم الـعـائـد من
كن جدا وال التجارة البينـية العربية 
يـحـتـاج ألي تـشـريعـات جـديـدة فـلـديـنا
اتـــفــاقــيــة الــتــجــارة احلــرة الــعــربــيــة
وقعة منذ العام 1998 والتي دخلت وا
ولـكـنـهـا حــيـز الـتـنـفــيـذ بـالـعـام 2005 
حـتى الـيـوم ال يـتم تـفــعـيـلـهـا بـالـشـكل
ــرضي والــصــحــيح نــظــرا لالفــتــقـاد ا
لـلـمرونـة اإلجـرائيـة ولكـثـافة الـعـراقيل
البـيروقـراطية الـتي تتـطلب الـعديد من

ــنــتــجــات وتــقـــد اخلــدمــات وبــيـع ا
ـــقــابل أي يــســرع عـــجــلــة اإلنــتــاج بــا
ـــــال وهــــــو مـــــا يـــــرفع ودوران رأس ا
الـكــفـاءة اإلداريـة والــرأسـمــالـيــة لـتـلك

الشركات
وقـد أفــردنــا بـاالســتـراتــيــجـيــة بـرامج
تـخصـصة خاصـة بقـطاعـات االعمـال ا
وال سيما الـتعليم والصـيرفة والتجارة
االلــكــتــرونــيــة واخلــدمــات الــعالجــيــة
والـــصــحـــيــة والـــزراعــة والـــصــنـــاعــة
وسيـمكن لـتلك الشـركات االسـتفادة من
بـرامج الرؤيـة االسـتراتـيـجيـة الـرقمـية

العربية 
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ـركـزيه دورا رائدا { وهل سـيكـون لـلبـنوك ا
فى تطبيق هذا النظام ?

ـركزيـة تقع بـقلب - ال شك أن البـنوك ا
ـنـظـومـة االقـتـصـاديـة ودورهـا بـغـاية ا
األهـــمـــيــة في حتـــديث الـــتـــشــريـــعــات
عمول بها لتنظيم حركة والتنظيمات ا
ـا يـتـوافق مع الـقـدرات التي األمـوال 
تـوفـرها الـتكـنـولوجـيـا بشـكل مـستـمر
وبــالــنــهــايــة فـــــــــمــا أراه ان الــبــنـوك
ــركـزيـة هي الـتي تــسـعى بـالـفـعـــــــل ا
لتـبني التـكنولـوجيا الـرقميـة وال سيما
الية والتي  Fintechأو التكنولوجيا ا
تــسـاهم في تـعـزيــز الـقـدرات الـوطـنـيـة
الـية وتنـعش حركـة االقتصـاد وتوفر ا
أبـوابـا مـوازيـة لـلـتمـويل وضخ رؤوس

األموال للمشروعات التنموية
{ فى الـنــهـايـة مــاهي مـطــالـبـكم من مــؤتـمـر
الـقـمـة القـادم فى تـونس خـاصـة فـيمـا يـتـعلق
بـــاتــخـــاذ قــرارات تـــدعم حتـــول االقــتـــصــاد

الرقمى ?
- نــــــأمـل ســــــرعــــــة إقــــــرار الــــــرؤيــــــة
االســتــراتــيــجــيــة لالقــتــصـاد الــرقــمي
العـربي وإطالق مـبـادراتهـا وأن توجه
ادي والسيادي الدول العربية دعمها ا
ـقـتـرحة ـشتـرك لـلـبـرامج ا للـتـنـفـيـذ ا
حيث ان اجلهـة التي ستـنفذ هي الدول
الـعـربـيــة نـفـسـهـا سـواء كـان من خالل
هــيــئــــــــاتـــهــا أو وزاراتــهــا أو قــطــاع
األعـــمــــال أو من خالل مــــنـــظـــــــــمـــات
اجلامعة العـربية والتي هي ملك الدول

العربية.
ساعي بالـنهـاية نـأمل النجـاح الكـبيـر 
الـــقـــادة الـــعـــرب اجملـــــــــتــمـــعـــون في
ـقــبل وأن تــكـلل تـونـــــــس بــالــشـهــر ا
ــا فــيــــــه خــيـر جــهــودهم بــالـنــجــاح 
الــشــــــــــعــوب الــعـــربــيــة والــتي عــلى
رأســهــا تــطـلــعــاتــهم نــحــو غـد أفــضل
واقـتـصــاد أفـضل وهـذا هــو مـكـســبـنـا

احلقيقي. 

أمـــا فـي حتــضـــيـــر طـــبق احلـــبــار
الراقص فيُقـطع رأس احلبار فقط
عـكرونة أو األرز. ثم يوضع عـلى ا
ويـنصح الـضيـوف بسـكب صلـصة
الـصــويـا ومـشــاهـدة احلــبـار وهـو

"يرقص".
ويــعــتــقــد بــعض الــنــاس أن طــبق
احلبار الراقص استوحي من طبق
كوري يُصـنع من األخطبوط احلي
يــطـلق عـلـيـه اسم "سـانـاكـجي" أي
الـرؤوس الـتي يُـعـتـقد أنـهـا مـثـيرة
لــلــشــهــوة اجلــنـــســيــة. لــكن يــرى
ن فـيهم أشـبيرن أن كالً آخرون 
من طبقي احلبار الراقص واحلبار
الــــذي يُـــحــــضـــر حــــيـــاً كــــان يـــتم
إعدادهمـا بسبب الرغـبة في إظهار
الــثــروة والــسـلــطــة لــدى الـنــخــبـة

بطريقة استعراضية.
ا كان يُنظر إلى يقول أشبيرن: "ر
طبق احلبار الذي يحضر حياً على
ـــثل رغـــبـــة في الـــعـــودة إلى أنه 
سنـوات الفقـاعة االقتـصادية (وهو
وقـت شـــهـــد ازدهـــاراً كــــبـــيـــراً في
الــيـابــان خالل الــفـتــرة بــ عـامي
 1985و1990) عندما كان الزبائن
ـالــيـة ال يــنــظـرون إلى الــتــكـلــفــة ا
الكبـيرة لطبق إكـيزوكوري وكانوا
ـقام األول في إظـهار يـرغبـون في ا
الثراء والسـلطة بشكل أكـثر أهمية

من جودة الطعام نفسه".
يـقــول إيـريك راث أسـتـاذ الـتـاريخ
بــجــامــعــة كــانــســاس وخــبـيــر في
تاريخ الثقافة اليابانية في فترة ما
قـــــبـل احلـــــداثـــــة إنه لـم يـــــعــــرف
مـصـطلـح أوديوريـغي الـذي يـعني
األكل الــراقص إال عــنـدمــا كـان في
مـطــعم لـلــسـوشـي في كـيــوتـو ولم
يــجــد إشــارة لــهــذا الـــتــقــلــيــد في
الـسـيـاق الـتـاريـخي. ويرى راث أن
كلمة أودوريغي هي مجرد فكرة أو

حيلة حديثة جلذب الزبائن.

تـتـلــوى داخـله مع بـيـض الـسـمـان
وزجاجة من اخلل. 

ــزج الـــبــيض واخلـل في وعــاء و
مــنـفــصل كـمــا تـســتـخــدم مـلــعـقـة
لــوضع الــســـمك في الــوعــاء الــذي
يــحــتــوى عــلى مــزيج من الــبــيض
واخلل. وفي الــنــهـايــة تــسـتــخـدم
أعــــواد األكل اللـــتــــقـــاط األســـمـــاك

وأكلها.
يـقـول لـوري: "احلـبـار الـراقص هو
مــــجــــرد صـــنـف واحـــد مـن ضـــمن
مـــــجــــــمـــــوعـــــة كـــــبــــــيــــــــــــرة من
ــطــبخ ــــــــــأكــوالت احلــيــة في ا ا
الــيـابـاني. ونـطــلق عـلى هـذا األمـر
في الــعـــادة اسم إكـــيــزوكــوري أو

الوجبات احلية".
وتــشـيــر كــلــمـة "إكــيــزوكـوري" إلى
الطـريـقـة الـتي يُـعـد فـيـهـا الـطاهي
وجبات من حبار حي أو سمك حي
أو جـــــمـــــبــــري حـي (أو حـــــتى من

األخطبوط أو الضفدع). 
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ويــــــطـــــلـب من الــــــزبـــــائـن الـــــذين
يـحضـرون لتـناول الـطعـام في هذه
طاعم أن يختاروا ما يشاءون من ا
ــطـــعم وأن يــراقــبــوا حــوض في ا
الطـاهي وهـو يعـد الطـعام في ظل
ان بفـكرة أنه كلمـا كان احلبار اإل

طازجاً كان أفضل مذاقاً.
وتعتـمد هذه الطريـقة على أقل قدر
ـكـن من الـتـقطـيـع للـتـخـفـيف من
مــعــانــاة الـــكــائن الـــبــحــري الــذي
يـتــســبب شـعــوره بــاأللم في إفـراز
حـمض الـلـكـتـيك الـذي يـخـفض من
جــودة الــلــحـم. لــكن هــنــاك بــعض
ـهمة ب حتـضير احلبار الفروق ا

حياً وتناول احلبار الراقص.
فــفي حــالــة "إكــيــزوكــوري" يــجـري
حتضير احلبـار وهو ما يزال حياً
إذ يُــقــطع إلى ثالثــة أجـزاء ويــقـدم

في الغالب وهو ال يزال يتحرك. 
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استحـوذت وجبة "احلـبار الراقص
الــعـائـد لــلـحــيـاة" الـيــابـانــيـة عـلى
ي عـام  2010بــفـضل اهــتــمـام عــا
انـتـشـار مـقـطـع فـيـديـو عـلى مـوقع
"يـوتيـوب". ويُظـهر الـفيـديو حـباراً
بـال رأس مــــلـــــقى فــــوق طـــــبق من
عكـرونة والكافـيار. كما تـظهر يد ا
حتمل إبـريقاً وتـسكب مـا يبدو أنه
صلصـة الصويا فـوق احلبار. يبدأ
احلـبـار بـالـتــلـوي بـعـنف وهـو مـا
يـجعـل كثـيريـن يطـلقـون عـليه اسم

يت العائد للحياة". "احلبار ا
وبـنفس الـغرابـة التي يـبدو عـليـها
هـذا الـطـبق هـنـاك اجتـاه مـعـاصر
يتـمثل في اسـتهالك األسـماك وهي
تــتــحـرك والــتي يــشــار إلــيــهـا في

اليـابان بكـلمـة "أودوريغي" والتي
تعني "الطعام الراقص".

ورغـم أن احلــبــار في هــذه احلــالـة
ميت فـإن خالياه العـصبيـة تنشط
ـــوجــود في بـــفــعل الـــصــوديــوم ا
صلصـة الصويا ما يـحفز اخلاليا
ويـجـبـرهـا عـلى الـتـقـلص وكـأنـها
ـكن تـتــعـرض لـلـحـرق. ورغم أنه 
الـعـثـور عـلى الـطـعـام الـراقص في
جـمـيع أنــحـاء الـيــابـان فـإن أصل
هذه الظاهرة الـفريدة من نوعها ال

يزال غامضا.
ـرجح أن عـادة "أودوريغي" ومن ا
الـــتي تـــتــضـــمن تـــنـــاول أســـمــاك
صـــغــيــرة وهـي حــيــة تـــعــود إلى
دن السـاحلية مع الصيـادين في ا
دخـــول بـــعض الـــتـــعـــديالت عـــلى
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ة العبارة التي راح ضحيتها كن ان نتصوره ونحن نشاهد جر اي حـزن 
وصل غالبيتهم من االطفال والنساء حتى جتاوز عـشرات االبرياء من اهل ا

ائة ?!  عدد الضحايا ا
فـكل احلزن يـعـجز امـام مـشاهـد كـارثة انـسـانيـة  في ربـيع اذاري  اراد فيه
ـوصـل ان يـقـتــنـصــوا حلـظــات فـرح غـادرهـم مـنـذ ســنـوات وهم االهل في ا
يـعـيـشـون مـنـذ االحـتالل ازمـات وحتـديـات وامـتـهـان وسـلب حـقـوق وارهاب
داعـشي  دمر منازلـهم وسبى نسائـهم وقتلهم ومن جنى مـنهم عاش مشردا

في اخمليمات .
ارهـاب سلب مـنـهم كل شيء فصـبـروا وهذه هي شـيمـتـهم .. اه ايهـا احلزن
الـعميق  كيف لنا ان نتصور تلك اللحظات السريعة الب يرى اطفاله يغرقون
ـاء علها تـنقذ اطـفالها وهي وهـو يعجز عن انـقاذهم او ام تصـارع موجات ا

ترى شهاقاتهم ..
 لم تـترك السـنوات الـعجاف لـلمـوصل  فـرصة للـفرح .. غـير انهم وفي كل
الـعصـور كـمـا هو حـال كل عـراقي كـانـوا االسمى فـتـعـالوا عـلى جـراحـاتهم
ووجـعهم ليعمـلوا اطفالهم مـعاني الكبريـاء ويعيشون معـهم ساعات فرح وما
عـلموا ان ارهاب الفساد ينـتظرهم في ما يسمى جـزافا عبارة ليس فيها اي
ـوصل عــلى غـضـبـهم فـحـجم مـواصـفـات سالمـة ..  ال تـلــومـوا اهـلـنـا في ا
سـؤول يـسـتـجيب ـديـنـتهـم وال امل  االذى الـذي حتـملـوه كـبـيـر فال اعمـار 
شروعـة ..  واالن بعد هذه الفاجـعة فماذا عسى  ان يقول البـسط مطالبهم ا
ـواطن وقـد بح صـوته وتـعب قـلـمه وهـو يـصـرخ يـومـيـا بـالـسـيـاسـيـ  بـان ا
يـضـعــوا حـدا لـفــسـاد اجــهـز عـلى ابــسط حـقــوقـهم  بــرغم يـقــيــــــــنه بـان
ـوت وسلب غـالبـيــــــتـهم جزء من مـنـظومـة فاســــــدة ال تعـرف غيـر زراعة ا

الي !   الثروات على حساب جوع ومرض وموت ا
ال تـلومـونـا  اذا غـضـبنـا فـقـد تعـبـنـا وسـئمـنـا كـذبـكم ووعودكـم فبـعـد كـارثة
الـعبـارة ايقـنا ان الرجـاء منـكم .. سـيبـقى فرحـنا نـاقص ففي  كل اذار وفي
ن فـقدنـاهم فهل تـدركون مـعنى االلم  الـذي يعـتمل كل عـام سنـوقد شـموع 
في صـدورنـا يـاسـاسـة ? النـظـن ذلك  فـلم نـر الى الـسـاعـة احـد من مـجـلس
احملافظة او احملافظ او اي مسؤول اخر قدم استقالته فمن اية طينة انتم ? 
كاتب االقتصادية لعناصر تدعي انـتمائها للحشد ما زالت ابوابها كـما ان ا
مـفتـوحـة ولم تغـلق بـاعتـراف نـواب وسيـاسـي ووجـهـاء في نيـنـوى برغم ان
كاتـب فوق القـانون وهي من حتمي تـصريحـات نواب قـالت جهارا ان هـذه ا
الـفاسـدين بل هي راس الـفسـاد في احملافـظة .. الـكـارثة مـوجعـة حد الـعظم
ـــــشترك اجراءات ومع ذلك لم تـــــــتخذ الرئاسـات الــــــثالث باجتماعـها ا
ــوصــــــــلـيــ .. وال نــدري مـاذا ــطـالب ا تـتــنــاسب ولـو بــاحلــــــــد االدنى 

ينتظرون ?! 
ـوصل ان عـجـزت الـكـلـمـات وحـسـبـنا انـنـا مـثـلـكم نـعـيش عـذرا اهـلـنـا في ا

مـصاب تـلو مصـاب .. عذرا الرواح االطـفال والـنساء
والـرجال الغرقى وعذرا لم بـقي من اهلهم فما عاد
لـلكالم من مـعـنى ان لم يقــــترن باالفـعال وان الله
ـ مــــــن يوم احلساب .. رصاد .. وويل لـلظا بـا

عذرا فليـــــس في هذا ولو بعض عزاء .

ـــنـــاطق طـــريـــقـــة الـــتــــنـــاول في ا
اخملتلفة.

ـهتم بـالتـعليق يقـول ديف لوري ا
ــطــاعم الــيــابــانــيـة عــلى شــؤون ا
ومــــــؤلف كــــــتـــــاب "دلــــــيل تـــــذوق
الــسـوشي" :"في مـنـطـقـة شـيـزوكـا
التي تـقع في وسط ساحل هـونشو
طل على احملـيط الهادي جند أن ا
ـتـحرك أو مـا يـطلق طـبق الـسمك ا
عـلـيه اسم "شـيـراسـو" هـو الـوجـبة

فضلة". ا
ويـشـيـر إلى أن سـمك "شـيـرو-يـو"
الــذي يــوجـد بــكــثــرة قـرب مــديــنـة
فــوكـوكـا يـؤكل حــيـاً ألنه يـبـدأ في
ــجـرد مـوتـه ويـضـيف: الـتــحـلل 
"في فـوكـوكـا يـعـتـبـر طـبق احلـبار
الــراقص الـعــائـد لــلـحــيـاة مــرادفـاً

علي اخلوري

»ULÝ„∫ غالبا ما يتضمن الطعام الراقص أسماك صغيرة حية مثل ثعبان البحر


