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إن األحداث التي شهدها العراق في شهر تشرين األول من حركة
احـتجـاجيـة مطـلبـية تـطالب بـاحلقـوق والواجـبات واخلـدمات وفي
احلــركــة أوجـهــا حــاول االيــدلـوجــيــون " الــسـيــاســيــون" احلـد من
االحتـجاجـات بطـرق عدة أبرزهـا التـسويف وعـامل الزمن فضـلًا
عن التضييق واحلد من احلريات اإلعالمية والصحفية وغيرها من
ـنصـات الـتي تـنـقل األحـداث إلى الـعالم اخلـارجي بـكل شـفـافـية ا
ووضـوح ولــكن ظــهـــرت لــنــا ثــورة مــلــونــة حـــديــثــة ال تــســتــطــيع
ايدلـوجيتـهم الوقوف في وجـهها; هي الـثورة " التكـنولوجـية" عابرة
ـكانية ال بل وحتى الـطائفـية والعـنصريـة . لقد للـحدود الزمـنية وا
نــشـأ جـيل الــكـتـروني حـديث اسـتـعـمـل جـمـيع وســائل الـتـواصل
االجتـماعي وانفتح عـلى العالم في جـميع النواحي وكـافة اجلهات
حيث اسـتعمل التـكنولوجـيا لكي يرى الـعالم بحريـة ويعبر عن رأيه
ويــوصـــله إلى الــشــعــوب واحلــكــومــات واجملـــتــمع الــدولي مــقــابل
االجـتمـاعـات احلزبـيـة والديـنـية الـسيـاسـية- انـتـهى زمانـهـا- التي
تـمتلك الـسلطـة التي قدرت عـلى النـاس خيراتـهم ومقدراتـهم. وبعد
التطور التكنولوجي اضـمحل االيدلوجي وهذا يظهر بشكل واضح
خالل تسارع احلكومة إلى إصدار البـيانات التي تتحدث فيها عن
) وكذلك مـحاولـتهـا التـقليل تـلبيـة مطـالب التكـنولـوجي (احملـتج
صاب من حجم احلـركة وتغيـيب بعض األرقام سـواء القتـلى أو ا
الـيـة التـي يخـسـرها الـبـلد يـومـيًا بـسـبب قطع أو حـتى اخلسـائـر ا
رافق احلـيوية األخرى لقد أصبحت االنترنت أو الطرق وكذلك ا
قراطية من األسـلحة التي يعتـمد عليها علوماتيـة الد االيدلوجيـا ا
في عــصـرنــا هـذا وكـذلـك الـذي سـبق ولـنـا في انــتـصــار الـثـورة
قراطية الغـربية في احلرب الباردة على االيدلـوجيا السوفيتية الد
الشرقيـة التسلطيـة عبرة; أما اليوم فـالتكنولوجـيا استطاعت حشد
آالف البـشر ضد ايـدلوجيـة السلـطة وتعـسفها إلـى درجة أصبحت
السيـما أسـلـحة رقـمـيـة معـلـومـاتيـة تـسـتـعمل في مـجـاالت احلـياة 
االقـتـصــاديـة واالجـتـمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة والـثـقــافـيـة. ويـتـبـادر في
األذهـان سـؤال: هل سـوف نرى االيـدلـوجـيـا الـسـياسـيـة تـسـتـعمل
التـكـنولـوجيـا سالحًـا أم أنهـا تـسخـرهـا لغـرض إصالح األوضاع
الـتي أغـرقت احلــكـومـة نـفــسـهـا فـيــهـا بـسـبـب عـدم قـراءة الـوضع
الـداخــلي واخلـارجي عـلى حـدٍ سـواء? لـقــد فـرضت الـتـكـنـولـوجـيـا
نـفـسهـا أو فـرضـهـا التـطـور احلـضاري عـلى مـرافق الـدولـة بـحيث
أصـبــحت عـامل مــسـاعــد لـلـســلـطـة بل ورديف لـهـا وأنه الـعـامل
ـساعـد في تكـوين األنظـمة إضـافة إلى الـتأثـير عـلى العالقـة ب ا
الـقـوتـ الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة وذلك بـســبب الـكم الـهـائل من
ـعـنـوي عـلى احلـكـومـة وبـشـكل عـام. لـقـد فرض ـادي وا الـتـأثـيـر ا
الـتكـنولـوجيـيون أنـفسهـم على احلـكومة ألنهم تـمكـنوا من أيـصال
صوتـهم إلى العالم اخلـارجي وبكل وضوح وبطـرقهم التي لم ولن
تـستـطع ايدلوجـيتـهم أن تهزمـها أو أن تـسيطـر علـيها حتى صاح
اجملـتــمع الـدولي غــاضـبًـا مـن أعـمـال احلــكـومــة الـتي حتــاول بـهـا
تـحـدة بـدأت تـنـقلب إصالح الوضع وحـتى الواليـات األمـريـكـيـة ا
عـــلى احلــكـــومــة الــعــراقـــيــة بــشـــكل عــجـــيب وبــشــتـى الــوســائل
بالتـصريحـات احملرجة وكيل الـتهم وبتسـريب الوثائق تارة وكذلك
ـعلـومات عن نـيتـها وضع سيـاسيـون عراقـيون في قـائمة تـسريب ا
العـقوبـات تارة أخـرى. كل هـذا يبـ لنـا مـدى النـصر أو الـتأثـير-
ة عـلى أقل تـقـديـر- الذي تـمـكـنت الـتكـنـولـوجـيا من حتـقـيـقه وهـز
االيدلـوجـيا في بـيـئـتهـا ومـحيـطـها وهـذا يعـود إلى الـقائـمـون على
االيـدلوجـيا نفـسهم الـذين لم يحـاولوا الـتطور أو الـتأقـلم واالندماج
مـعــهـا في بـوتـقـة وأحـدة لـتـجـنب انـتــقـادات ايـدلـوجـيـة الـغـرب ذو
عنوية في هذا العالم السيما أمريكا التي تُعد ادية وا السيطرة ا

أكبر دولة تكنولوجية على وجه األرض.   
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ـانـيـا { بـرلــ (أ ف ب) - أعـلـنـت أ
امس أن مطـار برل الـدولي اجلديد
ســـيـــتم افـــتـــتـــاحه في  31تـــشــرين
2020وفق األول/أكــــتــــوبــــر عــــام  
ـشغلة لـلمطار بـعد تأخير الشركة ا
دام تــسـع سـنــوات بــســبب مــشــاكل
بـنـيـويـة وفــسـاد سـبـبــا الـكـثـيـر من
ـــان.وقــال انـــغـــلـــبــرت االحـــراج لأل
لـوتكي دالـدروب الـرئيس الـتـنفـيذي
جملــــمــــوعــــة فــــلــــوغــــافــــ بــــرلـــ
بـرانـدنــبـورغ خالل مـؤتـمـر صـحـفي
ــوعـد".وأضـاف "ال "لـقــد  حتـديـد ا
يـزال أمــامـنـا  11 شـهــرا من الـعـمل
الشاق".وفي حال سار كل شيء على
مـا يــرام فــان شــركــات مـنــخــفــضـة
الـتـكــلـفـة مـثل "ايـزي جـيت" سـتـنـقل
ـــطــار اجلـــديــد عـــمــلـــيـــاتــهـــا الى ا
ـــعـــروف بـــاسم "بي اي ار" في 31 ا
قـبل لتلحق تشرين االول/اكـتوبر ا
بــــهـــا مـــوجــــة اخـــرى مـن شـــركـــات
الـطيـران في الـشهـور الالحـقة.وأدى
ـــشــروع في مـــنــطـــقــة ســوء إدارة ا
برانـدنبورغ الـتي حتيط بـبرل إلى
ــانـيـا سـواء في اإلضـرار بــسـمـعـة أ
مـجـال الـهـنـدسـة الـتي تـبـرع بـها أو

األمانة في األعمال.
bŽu  ¡Uł—«

ـطار في التـسعـينات و تصـميم ا
لكن تـنفيـذه بدأ عام .2006وكان من
قرر ان يتم افـتتاحه عام  2011اال ا
وعـد على خلفية انه استمر ارجاء ا
قـضـايـا كثـيـرة احـداهـا الـسالمة من
احلــــرائق.وعـــام  2016حـــكـم عـــلى
شروع بالسجن مهندس سابق في ا
بـــســـبب تـــلــقـــيـه رشــوة. وفـي هــذه
ـطار من 1,7 االثنـاء ارتـفعت كـلـفة ا
مليـار يورو الى نحو  6,5 مليار مع
ـسـتـمـر في االنـتـهـاء من الـتـأخــيـر ا
االعمال.وأشاد ديتمار فودكي رئيس

مـنـطــقـة بـرانـدنـبـورغ بـاعالن مـوعـد
ــرة ــطـــار وقــال "هـــذه ا افــتـــتـــاح ا
سـينـجح".لـكن زعـيم اخلضـر انـطون
اوفــرايـــتـــر كــان أكـــثــر حـــذرا وقــال
ـوعد الـذي  االعالن عـنه طـموح "ا
ــشـــاكل الــتي جــدا بـــالــنـــظــر الـى ا
يتوجب حـلها".ويـقضي اخملطط بأن
ـطـار اجلــديـد مـكــان مـطـاري يــحل ا
شونفيلد وتيغيل العامل حاليا في
.لـكن سـكـان برلـ صـوتوا في بـرل
اســتـفــتــاء عـام  2017لإلبــقــاء عـلى
مـطـار تـيـغـيل بـحـجة أنـه مع تـزايد
طار عدد الوافدين قـد يواجه حتى ا
اجلـديد بـعـد افتـتاحـه صعـوبات في
اســتـــيــعـــاب االعــداد الـــكــبـــيــرة من
ـسـافرين.ومع ذلـك يؤكـد مـسـؤولو ا
ـطار بـرل أن "بـي اي ار" سيـكـون ا

الوحيد في العاصمة.
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ــفــاوض الــتــجـاري الى ذلـك أعــلن ا
كسيـكي اجلمعة انه مـتفائل بحذر ا
بشـأن وضع اللـمسـات األخيـرة على
االتفاقـية التجـارية اجلديـدة ألميركا
ـقبل الـشـمـالـية بـحـلـول األسـبـوع ا
وذلك بـــعـــد لـــقـــائه رئـــيـس الــوزراء
الــــكــــنــــدي جــــاســــتــــ تــــرودو في
أوتاوا.وكان مفاوضون من الواليات
كسيك وكندا قد توصلوا تحدة وا ا
الى اتفاقية جديد حتل مكان اتفاقية
الـتـجـارة احلـرة ألمـيـركـا الـشـمـالـيـة
ـكـسـيك "نـافـتـا" لـعـام  ?1994لـكن ا
هي الـدولـة الــوحـيـدة الـتي صـادقت
عـلـيـهـا.وقـال نـائب وزيـر اخلـارجـيـة
كـسيكـي لشؤون أمـيركـا الشمـالية ا
خـيـسوس سـعـادة لـلصـحـافـي "إذا
كـانت الــتــعـديالت مــقــبـولــة وفـيــهـا
ـنعـنا حتسـينـات فال يوجـد سبب 
من مصـافحـة أيدي بـعضـنا الـبعض
ــقــبل" بــشــأن اتــفــاقــيـة األســبــوع ا

كـسـيك وكـندا ـتـحـدة وا الـواليات ا
التجارية وفق تسميتها اجلديدة.
وتـركــز اجـتـمــاع سـعـادة مع تـرودو
ونـائــبـتـه كـريــسـتــيـا فــريالنــد عـلى
الــــتـــعــــديالت الــــتي أدخــــلت عــــلى
االتـفــاقــيــة اضـافــة الى االتــفــاقـات
اجلــانـبـيـة الـتي طــلـبـتـهـا الـواليـات

تحدة. ا
ــقـراطـيـون في واشـنـطن وكـان الـد
ــثــلـو الــعــمــال األمــيــركــيــ قـد و
أثـــاروا ســـابـــقـــا مـــخـــاوف بـــشـــأن

االتفاقـية وطالـبوا بضـمانات أقوى
لـــفــرض قـــوانـــ عــمـل جــديـــدة في
ـكــســيـك من بــ مــسـائـل عــديـدة ا
أخــرى.وأشـــارت رئـــيــســـة مـــجــلس
الـنـواب األمـيـركي نـانـسي بـيـلوسي
ـتـنـاول االثـنـ الى أن االتـفـاقـيـة "
الــيـد" بـعــد ان كـانت قــد أعـربت عن
رغــبـتـهـا بـدايـة الــشـهـر بـالـتـصـديق
عليـها قبل نهـاية العـام.وقال سعادة
ـــكن "بــــكـــثـــيــــر من االنـــضــــبـــاط 
لـلــمـشـرّعـ في كـل دولـة الـتـصـديق

بـيـلـوسي إعـادة الـنـظـر في مـجـاالت
ـنـازعات الـعـمل والـبيـئـة وتـسويـة ا
واألدوية في االتفاقـية يعتـبر "وجهة
ـكسـيك تعـتبر نظـر صحـيحـة".لكن ا
ان هـناك خـطا أحـمر يـتـعلق بـفرض
تـنـفــيـذ االتـفـاقــيـة بـحــسب سـعـادة
ــــفـــتــــشي الــــذي قــــال "لن نــــقــــبل 
ـــــصـــــانع أمـــــيـــــركـــــيـــــ (...) في ا
ــكـســيـكــيـة)".وقــالت أوتــاوا إنـهـا (ا
سـتصـادق عـلى االتفـاقـية بـالـتوازي

مع واشنطن.

جانب من اقسام مطار برل الدولي
عـــلى االتــفـــاقــيـــة بــحـــلــول نـــهــايــة
الــعــام".وأضـاف انه "إذا كــان هــنـاك
شيء مـعقـد يـجب مـناقـشـته وعلـيـنا
ــشــرّعـ الــعــودة مــرة أخــرى إلى ا
) وكل ــقـراطــيــ (األمـيــركــيـ الــد
زيـد من هـذا فـقـد يـسـتـغـرق األمـر ا
ــقـــبل".وقــال الــوقت حـــتى الــعـــام ا
تــــرودو في بـــدايــــة اجــــتـــمــــاعه مع
ســعـادة اجلــمـعــة "نـعــلم أنه ال يـزال
ـزيـد من الـعمـل الذي يـتـع هـناك ا
القيام به."ولـفت سعادة الى ان طلب

رجـعية الـدينـية العـليا في خـطاب وصف بـالعابـر للـحدود أطلـقت ا
خـطابـاً شـديـد الـلهـجـة عـلى القـوى الـسـياسـيـة مـنذ  2003 بدون
اســتـثــنـاء  حــيث أكــدت في خـطــابـهــا األخــيـر عــلى فـشل الــقـوى
تظاهرين اسكة لـلسلطة في تـنفيذ مطـالب ا السيـاسية احلاكـمة وا
الـســلـمــيـ حـتى فـي حـدودهـا الــدنـيـا  إلـى جـانب فــقـدان الــثـقـة
بتحقيق شيئا من اإلصالح احلقيقي على أيديهم  ما يعني فقدان
رجـعية في خـطابهـا اتهمت صالحـية بقـائهم في السـلطة كـما أن ا
ـتفـاقم يومـاً بعد كـونات السـياسـية بـأنهم سـبب الفـساد ا جمـيع ا
ـســتـشـري عـلى جـمـيـع األصـعـدة وإنـهم جـعـلـوا يوم  واخلـراب ا
الـوطن مغـا يتقـاسمـونها فـيمـا بينـهم وتغـاضي البـعض منهم عن
فـسـاد الـبـعض اآلخـر  حـتـى بلـغ األمـر حـدود التـطـاق وهـذا بـحد
ذاته إدانـة لـلـقـوى الـسـيـاسـيـة ألنـهـم شـركـاء في الـفـسـاد ويـنـبـغي
ـهـم بـنـهب الــوطن وسـرقـة إيـقـاف الــفـاسـدين ومـالحـقـتــهم وجتـر

خيراته .
اسـك لـلسـلطـة والذين رجـعيـة الـدينـية خالل خـطبـتهـا هـددت ا ا
يعتقـدون انب أمكانهم التـهرب من استحقـاقات اإلصالح احلقيقي
ــمـاطـلــة فـأنــهم واهـمــون إذ لن يـكــون مـابــعـد هـذه بــالـتـســويف وا
االحـتـجـاجـات كـمـا كـان قـبـلـهـا في كل األحـوال فـانـتـبـهوا لـذالك 
رجـعية الـدينية بـهذا اخلطـاب قد أصبـحت قاب قوس أو أدنى وا
من اللـجوء إلى الـدعـوة للـخروج لـتظـاهرات مـلـيونـية إلى الـشوارع
كـواجب شـرعي لإلطـاحـة بـالـفـاسـدين ومـحـاكـمـتـهم والـدعـوى إلى
إجـراء انتـخـابـات مبـكـرة في الـبالد وغـيرهـا من مـطـالب تـدعو إلى
ـســتـوى تــوفـيــر فــرص الـعــمل لـلــعــاطـلــ وحتـســ اخلـدمــات وا

عاشي. ا
رجعيـة الدينية في خطـابها أكدت على ضـرورة إحداث تغيير في ا
النظام االنتخابي وإقراره بعيدأ عن التدخالت احلزبية والذي خدم
مصاحلهم وقوى نـفوذهم في السلطة  ومكنهم من مفاصل الدولة
كافة ما جعلها تصاب بإخطبوط الفساد والذي أمسى خطرأ ينخر
جـسدهـا ويضـرب مفاصـلهـا وأركانـها احلـيوية  إلى جانب سعي
الكـتل السيـاسية الـنافذة إلى ضـمان بقـائها في الـسلطة من خالل
تشريـع قوانـ فصـلتهـا علـى مقـاسها وبـالتـالي فـأن وجودها اآلن
(بـاطـل ) إلى جــانب اإلحــبــاط وتـكــرار اخلــيــبــات واخلــذالن الـذي
ـتـعـاقـبـة عـلى حـكمه تـعـرض له الـشـعب الـعـراقي من احلـكومـات ا
والـــتي أدت إلـى اإلحـــبـــاط فـي الـــشـــارع الــــعـــراقي وهــــو مـــادفع
ـسؤولـ لالعـتـقاد بـعـدم حـدوث احتـجـاجات بـهـذا احلـجم وهذا ا

الوعي حيث أزال الشباب السلمي هذه النظرية وأسقطوها .
تـعـاقـبة جـعـلت األمور  أن سـعة الـفـجوة بـ الـشـعب وحكـومـاته ا
وأمـام أخطـاء احلكـومة فـإن هذا اجلـيل يعـتبر تسيـر نحـو االنهـيار
نفـسه "فاقداً حلـقوقه احلقـيقية" وهـو ما تسـبب بحالـة االنهيار في
الـشارع وحتـولـهـا إلى انتـفـاضـة شعـبـيـة ضد احلـاكم وهـنـا تقف
ـتـلك ذهـنـيـة مـغـايـرة تـمـامـا جلـيل نـشـأ في احلـكـومـة أمـام جـيل 
سـنــوات الـنــظــام الـســابق فـجــيل الـشــبـاب احلــالي ال يــعـاني من
ولـعل ــظـلـومـيــة "فـحـسب بـل سـرقـة خـيــراته وثـرواته الـشـعـور بـ"ا
ـتـظـاهـرون الــشـعـار الـذي اسـتــخـدمه ويـسـتـخــدمه ا
"بـاسم الـديـن بـاكـونـا (سـرقــونـا) احلـرامـيـة" 
خــيـــر دلـــيل عـــلى فـــقـــدان الــثـــقـــة بـــاألحــزاب
السـياسيـة والتي اسـتخدمت الـدين كغطـاء لها

في احلكم .
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