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ا الشـك فـيه أي تـسـاهل أو مـحـابـاة  لالخـطـاء الـكـبرى 
فأنهـا تسـبب سقوط حـتمي لـكل حالـة سياسـية أو مـشروعا
اقــتــصـــاديــا أو حـــتى عــلـى مــســـتــوى الــعـالقــات الـــعــامــة
واالجـتـمـاعــيـة  فال أحــد يـسـتــطـيع إخـفــاء فـشل الــتـجـربـة
السـيـاسـيـة مـابـعـد االحـتالل االمـريـكي لـلـعـراق عام 2003
فهي قـد فـشـلت من حـيث عالقـتـهـا مع الـشـعب وفشـلت في
ـواطنـ  وفـشلت في عمـلـية الـبـناء وتـنـفـيذ اسـتـحقـاقـات ا
اجملاالت االقـتـصـاديـة والزراعـيـة وفي الـبـنـية الـتـحـتـية وفي
ـتـعددة مجـاالت الـصحـة والـكهـربـاء وغيـرهـا من اجلوانب ا

االخرى .
نطق احلقائق  البد وأي حزب أوكيانات سياسية تتعامل 
لهـا إن ارادة مـعـاجلـة االزمـات  أن تـراجع اسـبـاب الـفشل
وتعاجلة وتتخـذ االجراءات الكفيـلة بالتصـحيح  لكن جتربة
القـوى والـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة مـابـعد 2003 علـى اختالف
عقائـدها وتوجـهاتهـا استمـرت هذه احلالـة وعمقـتها بـانشاء
ــال الـعـام مـصـادر اقــتـصـاديــة لـتـلك الــكـيـانــات في نـهب ا
واشـاعــة الــفــســاد الــذي بــدأ في الــبــوابــة االولـى لــلــدوائـر
ـؤسـسـات والـوزارات ولم يـنــتـهي عـنـد الـطــبـقـات الـعـلـيـا وا

احلاكمة للسلطة .
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هذه الـتـجربـة الـسـياسـيـة العـراقـيـة التي بـنـيت عـلى اساس
ـذهـبـيـة الـديـنـيـة والـعـرقـية احملاصـصـات  والـركـون عـلى ا
الـقـومـيـة قـد سـقــطت حـتـمـاً عـنـدمــا رفـضـهـا الـشـعب وقـاد
ضــدهــا الــشــبـــاب ثــورة عــارمــة ســـجــلت مــنــابـع عــمــقــهــا
سحوق واستمراريتها من التناقضات احلادة ب الشعب ا
اقتصاديا ومعـيشيا وانسانـيا وب طبقات الـسلطة احلاكمة
إذ كان ذلك في مركز السلطـة أو في اقليم كردستان أو في
احملافظـات الوسـطى واجلـنوبـية والغـربيـة  وإذا يؤخـذ على
نـطفـة الغـربيـة والـشمـاليـة عدم الـنهـوض بالـثورة جمـاهيـر ا
ـنـاطق الـوسطـى واجلنـوبـيـة  فـهـذا اليـعني مثـلـمـا هـو في ا
ـشـاركـة الـروحــيـة واالنـسـانـيـة والــبـشـريـة في بـعض عـدم ا
االحـيــان  فــكـل الــشــعب عــلى اخــتالف امــاكن انــتــمــاءاته
ـطالبة بالـتغيير وتواجده السكـاني هو مع الثورة الشـبابية ا

.
مايـهـمنـا في هـذا اجملال الـتـأكـيد  بـأن جتـربة احملـاصـصة
ذهـبـيـة والـعـرقـيـة قـد سـقطـت جمـاهـيـريـا  وان الـهـيـكـلـية ا
السـيـاسـية الـتي اعـتـمـدتـها هـذه الـقـوى لم يـعد لـهـا مـسوغ
االستمـرارية  وان االصـرار لدى تـلك القـوى احلاكـمة على
االبقـاء عـليـهـا يـعنـي ذلك إن عقـــــول قـادتـها قـد حتــــجرت
ولم ترى رؤية التطـورات في داخل العـــراق وفي الــــعالم 
وهذا يجعل مابقـي من الوقت لالستجابـة لالرادة الشـــعبية
الـثــائــرة جــعـل شــرارة الــصــراع مــســتــمــرة وقــــــد حتـرق
الســـهل كله  وهذا مااليريده أي وطني غيور على شعــــبه

وبالده .
لـقـد اسـتـمــعـنـا كـمــراقـبـ لالحـداث  حــوار الـسـيـد نـوري
الكي رئـيس الوزراء السـابق في قنـاة العراقـية  وأن كان ا
فيـه الصـراحـة في االجـابـة عـلى كـثـيـر من الـتـسـاؤالت لـكنه
اخفـى االخـفـاق احلقـيـقـي لـتجـربـة وزارتـه عـلى مـرحـلـت 
وطـبـيـعـة الـنـظـام الــقـائم عـلى هـيـكــلـيـة احملـاصـصـة  ثم لم
يـتــطــرق الى الــفــشل الــشـنــيع لــكل احملــافــظــات الــوسـطى
واجلـنــوبـيــة في ادارات ســلـطــاتـهــا وفي الــتـخــريب اجلـدي
احلاصل في تلـك احملافظـات بدءاً من مـداخلـها وصوال الى
عمـقـها  كـذلك لم يـتـناول الـهـوة الـسحـيـقة الـتـنـاقضـيـة ب
مــصــالـح وحــقـــوق اجلــمــاهـــيــر مـن جــهــة وســـلــطـــات تــلك
احملـافـظــات وخـصـوصــا مـجــالـسـهــا الـتي حتــولت بـوابـات
مشـرعـة لـعمـلـيـات الرشـاوي والـفـسـاد وتأسـيس الـشـركات
الوهميـة .إن الوضع الراهن اليـحتاج الى حتـميل التدخالت
ـشروعـة  وان كان اخلارجـية لـبعض عـناصـر االنـتفـاضة ا
ذلك  لكنه يحتاج الى مصارحة حقيقية مع الشعب بصورة
عامة وجماهـير احملافظـات الوسطى واجلنـوبية بوجه خاص
ذهبية  بني على احملاصصة وا حول فشل جتربة النظام ا
ـناطق ويحـتـاج ايضـاً االعـتـراف بشـيـوع الـفسـاد في تـلك ا
وفي العراق عمـوما بسبب هـذا النظـام  واللجوء الى عـملية
تغـييـر وطنـي وثوري بـقيـادات مخـلـصة لـلعـراق ولـلجـماهـير
لـكي يـتم الــشـروع في تـوظـبـف مـوارد الـعـراق نــحـو الـبـنـاء
احلقيقي في كافة اجملاالت وتلبـية مطالب الشعب والنهوض
ــعــيــشـي والــصــحي واخلــدمـي وتــطــويــر تــلك ــســتــواه ا
ـعـارك ـا يـلـيق بـتـضـحـيـة ابـنـاءهـا في كـافـة ا احملـافـظـات 

الوطنية .
WOð«– ` UB

إن االنـسـان الـعـراقي يـشـعـر إن والءات الـقـوى الـسـيـاسـيـة
صاحلها الذاتية ومن يرعاها ا  احلاكمة ليس للعراق  وإ
من الـدول اخلــارجــيـة  وهــذا الــشـعــور بــات يـشــكل حــالـة
ارهاق للـمواطنـ وصل به احلال الى الـثورة الـسلمـية التي
لم يشهد مـثلهـا تاريخ العـراق وحاضره  وهـذا األمر يحتم
عـلى كل الــقـوى الــسـيـاســيـة احلــيـة مــراجـعـة ســيـاســاتـهـا
وبرامـجـهـا ومـواقـفـهـا واالسـطـفـاف مع الـشـعب فـي عـمـلـية
واطـنـة  والتـخلص من ـؤسسـات وا التـغيـير  وبـنـاء دولة ا
كل التشكيالت التي الضرورة لوجودها سيما اثبتت فشلها
ـقـدمـة مـنـهـا مـجـالس احملـافـظـات  والـعـمل الـشـنـيع وفي ا
اجلدي على تـغيـير بـعض بنود الـدستـور التي يـتعكـز علـيها
البعض لتخريب الدولة العـراقية وتقسيم البالد على اساس
طائفي وعـرقي .اليتصـور احد من حـكام احملاصـصة الذين
ـكن ان تخمد انشئوا مـنظومة الـفساد  بـأن ثورة الشعب 
 قـد تـمـر بـفـتــرة وجـيـزة من االسـتـراحـة  لــكـنـهـا سـرعـان
ماتـعـود باكـثـر جـذوة واندفـاع وبـالـتالي يـتم الـفـعل الذي لم
يكن بـاسـتـطاعـة أحـد الـتـصدي له  ولـعل من يـدقق بـتـقد
الشـبـاب خالل اربـعـة اشـهـر فـقط اكـثر من ( 600) شـهـيد
واالف اجلـرحى  فــالــشـعـب قـادر أن يــقــدم اضـعــاف هـذا
العدد حتى بـلوغ اهدافه في النـظام الوطني الـبناء . ثم على
وجوع اجلميع أن يدرك مـادام التنـاقض قائم ب الـشعب ا
شبع باموال الوطن وبخراب من جهة  وب نظام الفساد ا
دن  فـأن الـتدخالت اخلـارجـية قـائـمـة وجمـيـعهـا اقـليـمـيا ا
ودولـيــا التــريــد لــلــعــراق أن يــعــود لــدوره احملـوري وقــدرته
ـنـظـومة ـميـز بـ ا الفـائـقـة صـنـاعة الـقـرارات واحلـضـور ا
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هلسنكي

جتـارب االنـسـان الالحـقـة مـع الـطـبـيـعة
وهي الـتـجـارب الـتي تـزيـد عـلم االنـسان
بـدورهـا مـا جـعل اخلط الـبـيـاني لـعـلوم
االنـسان يـسيـر بشكل تـصاعـدي تراكمي
االمـــــر الـــــذي انــــتـج اول حــــضـــــارة في
االرض فـي وادي الــــرافـــــدين فـــــكــــانت
احلـضــارة ظـاهـرة انـسـانـيـة يـسـهم في
انــتـاجــهــا االنـســان االنـســان بـعــنـوانه
ـطـلق بغض الـنـظر عن االوصـاف التي ا
نــطـلــقـهــا عــلـيه. في هــذه االثـنــاء بـرزت
ظــاهــرة اخـرى فـي اجلـمــاعــة الـبــشــريـة
تـــمــثـــلت بـــظــهـــور اشــخـــاص حــكـــمــاء
ــعـارف يــواصــلــون تـعــلــيم الــبـشــريــة ا
ــعـارف ــا مـنــحـهـم الـله من ا االولــيـة 
والـعـلـوم. وكـانت هـذه الـظـاهـرة تـتـطور
مع تــطــور اجلـمــاعـة الــبــشـريــة وتـعــقـد
ـلــكـيـة حــيـاتـهــا. فـلــمـا انــتج الـتـطــور ا
ــا تـنــتـجه يــد االنـســان وبـدأ الــفـرديــة 
ـنتـجات الـتـنازع بـ البـشر عـلى هذه ا
ـزروعـة حتى ـا فـيـها مـلـكـية االرض ا
بـرزت احلـاجـة الى الـقـانـون الـذي يـنـظم
امـور هــذه اجلـمـاعـات الـبـشـريـة ويـحل
ـشــرعــ رجـال نــزاعــاتـهــا. وكــان اول ا
عـلـمهم الـله ذلك فـظهـر االنـبيـاء الرسل
واولــهم نـوح عــلـيه الـسـالم. وكـان  عـلى
نـوح ان يـخـبر الـنـاس ان القـوانـ التي
ا من الله اتـى بها ليست مـن عنده وا
فـكان علـيه ان يشرح للـناس من هو الله
ويـدعـوهم الى طـاعـته مـن خالل االلـتزام
بـالـقـوانـ الـبسـيـطـة الـتي جـاءهم بـها
وهـــذا هــو "االســاس الــديـــني" لاللــتــزام
ـا جاء . فـامن بـعض النـاس  بـالـقـوان

وَيَــسْـفِكُ الــدمَـاءَ وَنَـحْنُ نُــسَـبحُ بِــحَـمْـدِكَ
?". ولـم يــــكـن هــــذا ســــؤال وَنُـــــقَــــدسُ لَكَ
ا سؤال استعالم استنكار واحتجاج ا
واسـتــغـراب النـهم لم يـكـونـوا يـعـلـمـون
الــغـيب ومـا سـوف يــؤول الـيه امـر هـذا
اخملـلوق الذي سيكـون اخر ما خلق الله.
فـاكتفى الـله بان قال لـهم:"إِني أَعْلَمُ مَا لَا
الئـكة لقول الله الذي " وسلّم ا تَـعْلَمُونَ
الئـكة اهـو اهم من مجـادلة ا انـصـرف 
اعــني تـعـلـيم االنـســان و مـنـحه الـقـدرة
ـثــلـة بــالـعـقل عــلى الـتــعـلم والــتـرقي 
واكـتـمال حـجم الـدماغ عـلى مـا هو عـليه
االن: "وَعَـلَّمَ آدَمَ االَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ َعرَضَهُمْ
عَـلَـى الْـمَالئِـكَـةِ فَـقَـالَ أَنــبِـئُـونِي بِـأَسْـمَـاءِ
. قَـالُوا سُـبْحَانَكَ َ هَــؤُالء إِن كُنـتُمْ صَادِقِ
لَـا عِلْمَ لَنَـا االمَا عَلَّـمْتَنَـا ـ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ
الْـحَـكِيمُ. قَـالَ يَـا آدَمُ أَنبِـئْـهُم بِأَسْـمَـائِهِمْ ـ
فَـلَـمَّا أَنـبَأَهُـم بِأَسْـمَائِـهِمْ قَـالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ
إِنـي أَعْـــلَـمُ غَـــيْـبَ الـــسَّــــمَـــاوَاتِ وَاالرْضِ
وَأَعْــلَمُ مَـا تُــبْـدُونَ وَمَـا كُــنـتُمْ تَـكْــتُـمُـونَ".
وكــــان مــــا ســــوف نــــطــــلق عــــلــــيه اسم
"احلــضـارة" نـتـيـجــة سـعي االنـسـان الى
حتـسـ حـيـاته بـالـتـفـاعل مـع الـطـبـيـعة
ـسـتـند الـتي سـخـرهـا الـله له  بـالـعـمل ا
ــعــارف االولــيــة الـى الــعــلم والــزمن وا
الـتي علـمها الـله لالنسان والـقدرة التي
ـعـارف اودعــهـا فـيـهـا عــلى زيـادة هـذه ا
والـعــلـوم. فـكـانت كل جتـربـة يـخـوضـهـا
ـستوى االنـسان مع الـطبـيعة لالرتـقاء 
حـيـاته تزيـده علـما فـفي الـتجـربة كـما
قـال االمـام عـلي عـلم مـسـتـأنف اي عـلم
جــديـد وكـان هــذا الـعـلم اجلــديـد يـطـور

بـه نوح ولم يـؤمن الـبعض االخـر وكان
هـذا هــو االنـقـسـام الـثـاني في اجلـمـاعـة
الــبـشــريـة وهـو االنــقـســام عـلى اسـاس
ـا تفـاقم هذا االنـقسام الـدين وبسـببه. و
في اجلــمــاعـة الــبـشــريــة في عـهــد نـوح
وعـــجــز نـــوح عن اقـــنــاعـــهم بــااللـــتــزام
بـالقوان التي جاء بها حصل الطوفان
فـي وادي الـــــــرافـــــــديـن الـــــــذي تـــــــداول
الــــعــــراقــــيــــون قــــصــــتـه بــــعــــد ذلك في
اســـاطــيـــرهم كـــدلــيل عـــلى غـــضب الــله
عـليهم وادركوا انه البـد لهم من القانون
الــذي يــحــفظ حــيــاتــهم. فــبــدأت تــظــهـر
عـروفة ـدونـات القـانـونيـة واشهـرهـا ا ا
ـــســلــة حـــمــورابي الـــتي عــلـــمــهــا اله
لك البـابلي. وهذا اشارة الـشمس لهـذا ا
الى مــصـدرهـا االلــهي وال يـســتـبـعـد ان
حـمـورابي اسـتلـهـا من تـعالـيم االنـبـياء
اعــتـبــارا من نـوح ومـن جـاء بـعــده قـبل
ظـــهـــور مــوسى. وكـــان هـــذا اشــارة الى
الــــتـــمـــازج بـــ الــــدور االلـــهي والـــدور
الــبــشـري فـي تـنــظــيم شـؤون اجلــمــاعـة
الـبشرية. كانت النبـوات تسير جنبا الى
جــنب مع الـبـشـريـة وتــتـطـور بـتـطـورهـا
حـتى وصلت ذروتهـا بنبوة مـحمد التي
جـاءت بــعـد وصـول الـعـقل الـبـشـري الى
درجـة كـبـيرة من الـنـضج مـرورا بكـتـابة
الـتــوراة وكـتـابـات االشـخـاص احلـكـمـاء
الــذين ظــهـروا فـي مـخــتـلـف اجلـمــاعـات
الـــبــشـــريــة بـــعــد مـــوسى في الـــيــونــان
والــصـــ والــهــنــد ومــصــر وصــوال الى

. عيسى في فلسط
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ومــا لـبــثت مـجــمـوعــات بـشــريـة اخـرى
خـاصـة تـلك الـتي كـانت تـعـيش فـي دلـتا
الـــنــيل وعــلـى ضــفــافـه الــشــمـــالــيــة في
افــريــقــيــا ان صــنــعت حــضــارتــهــا هي
ـصرية الـتي ظهرت االخـرى (احلضارة ا
بـعد ٢٠٠ سنـة من ظهور حـضارية وادي
ض اال زمن قلـيل حتى الـرافـدين). ولم 
الـتقت احلضارتان وبدأ بينهما التفاعل
والــتـبـادل او "احلـوار احلـضـاري" كـمـا
. سـنطلق عـليه بعد عـدة االف من السن
ومـنـهـمـا انـتـقـلت احلـضـارة الـى جـزيرة
ـــتـــوسط كـــريت فـي الـــبــحـــر االبـــيض ا
وجـزائـر اليـونان االخـرى في بـحر ايـجة
غـربا والى ايران والـهند والـص شرقا.
واسـتمرت اجلماعات الـبشرية في تقد
اســـهــامــاتـــهــا احلــضـــاريــة بــالـــتــبــادل
والـتـفـاعل مـرورا باحلـضـارة االسالمـية
فـي الـــشـــرق االوسط واالنــــدلس الـــتي
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لندن

اطـلـقت عـصـر الـنـهـضـة في ايـطـالـيا ثم
بقية انحاء اوروبا فالنهضة الصناعية
فـالقارة االميـركية الشـمالية وصوال الى
احلــضـارة الـبــشـريـة الـراهــنـة الـتي هي
حــصـيـلــة جـهــود كل الـبــشـر  لـتــحـسـ

مـسـتـوى حـيـاتـهم عـلى مـدى اكـثـر من 7
االف ســنــة. صــحــيح ان تــاريـخ الــبــشـر
شـهـد صـدامـات واحـتـكـاكـات  حـضـاريـة
كـــان اشـــهـــرهـــا االحـــتـــكـــاك االسالمي-
ـسيحي سـواء عبر احلـروب الصلـيبية ا
فـي الـــشـــرق االوسط او في االحـــتـــكـــاك
ــــعــــرفي فـي اســـبــــانــــيــــا اال ان هـــذه ا
ــتــوفـر االحــتــكــاكــات كــانت الــســبــيـل ا
لــلـــتــكــامل والــتـــبــادل بــ احلــضــارات
ة احلـضارة والـشـعوب وصـوال الى عـو
االنـسانية في مـرحلتهـا الثالثـة احلالية.
وصـحيح ان بعض الـشعوب تـتمسك في
بــدايـة االحـتـكــاك بـاحلـضـارات االخـرى
ـفهـوم اخلصوصـية احلـضارية اال ان
الـغلبة تـكون دائما لالنـدماج احلضاري
ــغـول كــمــا حــصل في االصــطـدام بــ ا
سـلمـ واالوروبي ـسلـم وبـ ا وا
ــسـيــحــيـ او بــ مـخــتـلف شــعـوب ا
ـعلـوماتـيـة اعتـبارا الـعـالم منـذ الثـورة ا
من الـنـصف الـثـاني من الـقـرن الـعـشرين
وبـدء حـقـبـة االنـتـروبـوسـ الـتـاريـخـيـة

الكبرى.
كل هــذا يـؤكـد مـقـولــتـنـا الـتي جــعـلـنـهـا
ـقـال وهي ان احلـضـارة عـنـوانـا لـهـذا ا
ظـاهـرة انـسـانـية وهي حـصـيـلـة اجلـهد
شتـرك من اجل تطوير احلياة الـبشري ا
وحتـســيـنـهـا بـاالسـتـفــادة من الـطـبـيـعـة
وخـيـراتـها وكـنـوزهـا التي سـخـرهـا الله
لـالنـــســـان وطـــلـب مـــنه ان يــــســـعى في
مـناكبـها واكتـشافهـا واستثـمارها وهي
خــيـرات اثــبت الــتـاريخ انــهـا ال تــنـضب
مـصداقـا لقـول القـران الكـر الذي خـطّأ
نـظـريـة مـالتـوس الـتـشـاؤميـة الـقـاصرة:
الـــلَّـهُ الَّــذِي خَـــلَـقَ الـــسَّـــمَــاوَاتِ وَاالَرْضَ
وَأَنــزَلَ مِنَ الــسَّــمَــاءِ مَــاءً فَــأَخْــرَجَ بِهِ مِنَ
الــثَّـمَــرَاتِ رِزْقًـا لَّــكُمْ ـ وَسَـخَّــرَ لَـكُمُ الْــفُـلْكَ
لِــتَـجْـرِيَ فِي الْـبَـحْــرِ بِـأَمْـرِهِ ـ وَسَـخَّـرَ لَـكُمُ
الْــأَنْـهَــارَ  وَسَـخَّــرَ لَـكُمُ الــشَّـمْسَ وَالْــقَـمَـرَ
دَائِــبَــيْـنِ ـ وَسَــخَّــرَ لَــكُمُ الــلَّــيْلَ وَالــنَّــهَــارَ
وآتَـاكُم من كُل مَـا سَـأَلْـتُمُـوهُ ـ وَإِن تَـعُدُّوا
نِــعْـمَتَ الـلَّهِ ال تُــحْـصُـوَهــا ـ إِنَّ الْـإِنـسَـانَ

لَظَلُوم كَفَّار".
وقـد اصاب السيد محمد باقر الصدر في

فهم هذه االية حيث قال:
ة تقرر بوضوح ان "فـهذه الفقرات الكـر

الــله تـعـالى قــد حـشّـد لالنــسـان في هـذا
الـكـون الـفـسـيح كل مـصـاحله ومـنـافـعه
وتـرد الكافـية المداده بـحياته ووفـر له ا
ــاديــة ولــكـن االنــســان هـو وحــاجــاته ا
الـذي ضيع على نفسه هذه الفرصة التي
مــنـــحــهــا الــله له بـــظــلــمه وكــفــرانه: ان

االنسان لظلوم كفار. 
فــظـــلم االنــســان في حــيـــاته الــعــمــلــيــة
وكـفـرانه بالـنعـمة االلـهـية هـما الـسبـبان
االسـاســيـان لـلـمـشـكــلـة االقـتـصـاديـة في

حياة االنسان. 
ويــتـجـسـد ظـلم االنـســان عـلى الـصـعـيـد
االقـتـصادي في سـوء التـوزيع ويـتجـسد
كــفـرانه لـلــنـعـمـة فـي اهـمـاله الســتـثـمـار
الـطـبـيعـة ومـوقفـه السـلـبي مـنهـا. فـح
ــــــحـى الــــــظــــــــــــــلم مـن الــــــعـالقـــــات
االجـتـمـاعيـة لـلـتـوزيع وجتنـد الـطـاقات
لالستفادة من الطبيعة واستـــــــــثمارها
ـــشـــــــكـــلـــة احلـــقــيـــقـــيــة عـــلى تـــزول ا

الصـــــعيد االقتصادي". 
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ــركب احلــضـاري وهــذا مــا يـتــكــفل به ا
والــقــيم احلــافــة به او بــعــبــارة اخـرى:
الــدولـة احلــضـاريــة احلـديــثـة. والــدولـة
عـنى انها تـمثل احدى ظـاهرة بشـرية 
مـراحل الـتـطور الـسـياسي واالقـتـصادي
لـــلـــبـــشـــريـــة. لـــكن االنـــســـان فـي فـــجــر
احلـــضـــارات آمـن بـــاالصل الـــســـمـــاوي

(االلهي) للدولة.  
ـهم وهــذا مـا ورد في االثــر الـتـاريــخي ا
لوك السومرية" ـعروف باسم "اثبات ا ا
 الـــذي يــقـــول طه بـــاقـــر بــشـــأنه انه من
ـــرجـح انه كـــتب في عـــهـــد سـاللــة اور ا
الــثـالـثـة (2112-2004ق م) حــيث  جـاء
ــلـوكــيــة هـبــطت من فـي هـذا االثــر ان "ا
الـسـمـاء". وكـان من بـقـايـا هـذا االعـتـقـاد
نـــظــريـــة احلق االلــهي فـي احلــكم وهي
الـنظـرية الـتي آمن بهـا ملـوك اوروبا في

العصور الوسطى. 
ولــكن الــبــشــريــة واصــلت تــطـورهــا في
اقــامــة الــدول ومــرت بـتــجــارب كــثــيـرة
بـعضها مريرة جدا حتى وصلت الى ما
اطــلـقـتُ عـلــيه اسم "الـدولــة احلـضــاريـة
احلـديـثة" وهـو مصـطلح قـد ال جتده في
كـــتب الــقــانـــون الــدســتـــوري والــعــلــوم
الــســيــاسـيــة. وهــو مــصـطــلح يــتــجـاوز
احلـمـوالت االيديـولـوجيـة الـتي حتمـلـها
مـصطـلحـات اخرى مثل مـصطـلح الدولة
الـشــيـوعـيـة او الـدولـة االسالمــــــــيـة او

الدولة الرأسمالية.

في الـبدء لم يكن االنسان شيئا مذكورا
: "هَلْ أَتَيـ عَلَى كـما في قول القران الكر
الْــإِنـسَـانِ حِـ مَن الـدَّهْــرِ لَمْ يَـكُن شَـيْـئًـا
مَّــذْكُــورًا". كــان ذلك فـي عـصــور مــا قــبل
الـتـاريخ حـ كـان االنـسـان كـاحلـيـوان
بــدمـاغ اقل حــجـمــا من حـجــمه احلـالي
وعـيش في الـكهـوف عـلى الصـيـد وجمع
الـثمار. حيث كان االنسان كائنا طبيعيا
يـعــيش عـلى الـطـبـيــعـة في مـجـمـوعـات
ـيـزه شيء عن احلـيـوانات مـتـفـرقـة ال 
وخـاصـة فصـيلـة القـردة الـعلـيا اكـثر من
ـشي مـنـتـصـبـا عـلى سـاقـ وعـقل في ا
طـور النمو والتكامل. كان االنسان انذاك
كــائــنـا بــدائـيــا ال يــعـرف اال الــقــلـيل من
ـــــعــــارف ويــــعــــيـش ضــــمن االمــــور وا
جـماعـات صغيـرة من اقرانه متـنقال ب
الـكهـوف والغـابات والـسهـول بحـثا عن
ا قبل عشرة االف الطعام. وذات يوم ر
سـنة  اكـتـشفت اجلـماعـة البـشريـة التي
كـانت تعيش في وادي الرافدين الزراعة
ومـنذ النبتة االولى التي زرعها االنسان
 بــدأت حــضــارة االنـســان. حــيث انــتـقل
االنـسان من الغزو الى خـلق الثروة كما
قـال الــفـ تـوفـلـر. ومع هـذا االكـتـشـاف
جـعل اللـهُ االنسان خـليـفة له في االرض
الئـكة لـقول االمـر الذي اثـار استـغراب ا
الـله تـعـالى:"وَإِذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِـلْـمَلَـائِـكَـةِ إِني
جَـــــاعِل فِـي اْلــــأَرْضِ خَـــــلِــــيـــــفَــــةً". اذ لم
الئـكة ان يـكـون هـذا الـكائن يـسـتـوعب ا
الئـكــة مـنـه امـورا ســيـئـة ال الــذي رأى ا
تــتـنـاسب مع جـعــله سـيـدا عـلى االرض
فـقالوا لله:  "أَتَجْـعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا
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لـتــعـرض عــلـيــنـا فــلـمــا قـذرا يــؤكـد ان
بـنـاتـنــا في اجلـامـعـات كــلـهن عـاهـرات
وأن هناك طالـبة قوادة لديهـا فقط مائة
طالـبـة عـاهـرة وأن هنـاك قـوادين طـلـبة
على الطـلبة اآلخـرين وبهـذا نكون كـلنا
بال شـرف وال اعــتب عـلـى احـد بــقـد مـا
اعـتـب عـلى نــقــابـة احملــامــ واالدعـاء
العـام على سـكوتـهم عن هكـذا كالم قذر

خطير بحق الشعب العراقي برمته .
هذا الالعب القوي بـات حقيقـة ماثلة ال
كن جتـاوزها مـطلـقا ومن يـتجـاوزها
فـأنه يـتـجـاوز قـوانـ الـصـراع االزلـيـة
واالبديـة ...... وهنـا بيت الـقصـيد وهو
ــكــلـف اي كــان البـــد له ان يــرقص ان ا
عـــلـى انـــغــــام الــــشـــارع بـل وأن حـــتى
االحــزاب الــفـــاســدة ال بـــد ان تــشــاركه
الرقص وال بـد ان تعـذره عندمـا يرفض
اوامـــــرهـــــا فـي تـــــعـــــيـــــ فـالن وفالن
خصـوصا وأن فـتـرة هذه احلـكومـة (ما
تـــســــوى الـــذنـب) وســـيــــقــــول لـــهم ان
احلـديـدة حـارة وهـــــــم وعـــــوا حـتـمـا
ذلك بــطــريــقــة او بــاخــري وبــدرجـة او
بأخـرى.كـرد الـسـلطـة  يـريـدون تـرسيخ
ــــــالـــــيـــــة دولـــــتــــــهم مـن خالل وزارة ا
ــكـلف ووزارات اخـرى فــحـقــدوا عـلى ا
امـا سـنــة الـســلـطـة الــذين هم جـزء من
الــفـــســاد والـــفــشل يـــضــاف الـى انــهم
كــقــاعــدة لــهــا شــواذ كــانــوا وال زالــوا
ــتــلــكــوا ــشــون جــنب احلــيـط ولم 
ـغيب اجلرأة حتى لـلسؤال عن آالف ا
من محـافظـاتهم  والـيوم يطـل البعض
ــكـلف عـلى الــشــاشـات غــاضـبــ ألن ا
متعـالي  وأنا متـأكد ان التعـالي يعني
لــديــهم انه رفض تــعــيــ من يــريــدون

تـعـييـنـه .... وهـنا جتـدر االشـارة انه ال
فرق ب شيعة السلطة وسنتها فهم اال
ما نـدر محـكومـ بقانـون الفـرهود رقم
( (1لسنة  2003وهذا القانون هو عمود
خيـمـة الـعـملـيـة الـسـياسـيـة وبـسـقوطه

تسقط العملية السياسية
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وأخيـرا اذكر ان نـفع التـذكيـر برسـائلي
وجهـة ( الى السيـدات والسادة نواب ا
الـــفـــرصـــة االخــــيـــرة) مع بـــدء الـــدورة
احلـالـيــة  وأقـولـهــا لـهم ولــلـجـمــاهـيـر
قـبـلـهم ان ايــة حـكـومـة تــتـشـكل ويـؤثـر
ـنـتـخب (افـتـراضا) من ان ا فيـهـا الـبـر
عروفة لدن %18 من الشعب وبالطرق ا
التي اوضـحـهـا الـسيـد هـادي الـعـامري
قبل ايام بقـوله ((ان االنتخابـات ينبغي
ــال والــسالح)) ان جتــري بـعــيــدا عن ا
فأنـها سـتكـون اسوأ بـكثيـر من حـكومة
يـــقـــتــــرحـــهـــا مــــكـــلف حتـت الـــضـــغط
اجلماهـيري الـعارم ألن النـواب عادة ما
يـشـعـرون انــهم بـعـيـدين عـن مـحـاسـبـة
كلف فهـو من سينصب اجلماهير امـا ا
علـيه غضـبها كـما انـصب الغـضب على
ــــهـــدي ألنه لم الـــســـيــــد عـــادل عـــبـــد ا
(يــتــعــالى) عــلى الــكــتل الــســيــاســيـة 
وأضـاع علـيـنـا وعـلـيه فـرصـة الـتـغـيـير
وســتــكــون حــكــومــته بــهــمــة الــشــبـاب
ـــتـــكـــلـــ عـــلى الـــله آخـــر حـــكـــومـــة ا
مــحــاصــصــة .أخــيـرا اقــول ان تــقــيــيم
غـضــبــة بــعض الــنــواب عــلى (تــعـالي)
ـكــلف عـلــيـهم هي رغــبـة لــلـعـودة الى ا
احملاصصة التي هي اخطر من فيروس
كورونا في بـلد ليس فيـه اجهزة فحص

نافذ احلدودية. في ا

مـجـرب ام غــيـر مـجــرب ولـكـني مــتـأكـد
بـأنه مـكـلف بـتـحـقـيق جـزء من مـطـالب
االنتفاضـة التشـرينيـة ومحاولـة تمييع
جــزء وااللـــتـــفـــاف عـــلى اجلـــزء اآلخــر
وسـيـجـد ان الـتـمـيـيع وااللـتـفـاف لـيس
ــكـلـف جـاء عن بـاألمــر الــسـهل وهــذا ا
كتـلـة كـبـرى وبـدعم من كـتـلـة اكـبر وكل
كـتـلـة كـبـيـرة يـكـون دورهـا في الـفـسـاد
(الـفــرهــود) والـشــلل كــبــيـرا يــتــنـاسب
طـرديـا مع حـجم  الـكـتـلـة وهذه لـيـست
نــظــريــة اخــتـرعــتــهــا بـل هي حــقــيــقـة
ريـاضــيــة بــســيـطــة  فــضال عن اني ال
انــظـر الـى االشـيــاء مـن اخلـارج كــوني
عـــمـــلت لـــفــــتـــرة طـــويـــلـــة في مـــجـــال
الستراتـيجية الـشاملة فـأعرف ان فيلق
بدر صار منـظمة بدر وفي حـينه نشرت
مـقــاال ذكـرت فــيه مــوقـفـي  في سـمــنـار
لــدراســة هل ان الــقـــادة الــعــســكــريــ
يصـلحـون ألن يكـونـوا محـافظـ وهذا
اضي ما سـاد في تـسعـيـنـيات الـقـرن ا
وكــان الــكل ضــدي فــقـــلت لــهم اخــيــرا

بغير ذلك لن تنـجح اية عمليـة سياسية
وأعطيـكم سبـب واحد بسـيط هو انه ال
يـوجــد حـزب اسالمـي صـحــيح فـهــنـاك
احزاب سـنيـة وأخرى شـيعـية والـباقي
احزاب مجهرية مـهما حاولت ان تنموا
وتــتـــطـــور .. ذلك ألنـــهــا تـــخـــرب عــمل
االحزاب الديـنية بـنوعـيها . وعـليه فأن
احزاب السلطة الـدينية طائفـية برمتها
مـهمـا حـاولت الـتـمـشـدق في بـرامـجـها
الـسـيــاسـيـة -ان وجــدت- ألن بـنـيــتـهـا
التنـظيـمية ( امـا شيعـة فقط وأمـا سنة
فــقط ) مـع حــشـــر بــعض األســـمــاء من
ذهب اآلخـر لـتـحـس الـسـمـعـة وهذا ا
كله يـفضح طـائـفيـتهـا تـمامـا وبالـتالي
ن يريـد ان يصلح حـال العراق ينبـغي 
عـلــيه ان يــحــضــر هــذه االحـزاب ان لم
تغير بنيتها التـنظيمية وسلوكها الذي

بني على تلك البنية التنظيمية.
ـشـهـد احلالي لعـدم االطـالـة اقـول عن ا
والذي هو وجود مكلف ال اريد الغوص
في تــفــاصــيــله وجــنــســيــاته وهـل هـو

غبت عـنكم قـرائي االعـزاء لفـترة بـسبب
سفري ألجـراء عمـليـة جراحـية سبق ان
اجــريـــتــهــا فـي الــعــراق وفـــشــلت  وال
اكتـمكم سـرا انه رغم عـذاب العـملـية اال
اني كنت مرتاحا كوني ابتعدت عن أالم
العـملـية الـسيـاسيـة التي هي تـشبه اي
شيء عدا ان تسميـها سياسة وثبت لي
ان آالمــهـــا اشـــد من آالم ايـــة عــمـــلـــيــة
جراحـيـة رغم ان تخـديـرها الـعـام اقوى
من تـخـديــر ايـة عـمــلـيـة جــراحـيـة فـوق
الكـبـرى ... عـمـلـيتي جنـحت والـعـمـلـية
الــســيـاســيــة بــقت فـي وحل فــشــلــهـا (
احـزاب ســلــطــة هي االحــزاب الـديــنــيـة
بــرمــتــهــا وفـشــلــهــا مــعــروف لــكم ولن
يـنــصـلـح اال بـدســتـور يــضع الــعـمــامـة
ساجد قدسة في مـكانهـا الصحـيح (ا ا
ـــعــــابــــد) ولــــيس في والــــكـــنــــائـس وا
ـــانــات واحلـــكـــومــات  ويـــحــدد الــبـــر
ـــعــروف ـــقــدس (األمـــر بــا واجــبـــهــا ا
ــنــكــر) ولــيس الــهــبــوط والــنــهي عن ا
باألديـان الـنقـيـة الى وحل السـيـاسة ...

لنسـتخدم عـلم الرياضـيات ونقول ( اذا
كــان قــائـــد الــفـــرقــة يــصـــلح ان يــكــون
ـكـن لـلــمــحـافظ ان مـحــافــظـا فــعــلــيه 
ـا ان االفـتـراض يـصـيح قـائــد فـرقـة و
الــثــاني مــســتــحـيـل فــاالفــتـراض االول
قال يوم مستـحيل  وهذا مـا عكستـه 
تغـيـر فيـلق بـدر الى مـنـظمـة بـدر قلت (
ــكن ان يـتـحـول  الى اذا كـان الـفـيـلق 
ـكن ان تـتـحول ـنـظـمـة  مـنظـمـة فـأن ا
ـا ان االفــتــراض الــثـاني الى فــيـلـق و
مستـحيل فـاالفتـراض االول مسـتحيل )
ــتـحــالــفــة مع ... أمــا الــكـتـل االخــرى ا
(فيلق)بدر فهي فـصائل مسلـحة رسمية
ــكن قــبــولـهــا في وغــيـر رســمــيــة فال 
العـمـلـيـة الـسيـاسـيـة لـو اعـادوا اخراج
فلمهـا الف مرة ومرة ( رمانـت بفد ايد
ما تـنلـزم) .. اما الـكـتلـة االخرى فـولدت
ـــــهـــــدي) حتت اسـم (جـــــيـش االمـــــام ا
وحتولت الى تـيار سـياسي زائـد سرايا

السالم.
Íu  VŽô

ـكــلف واعـيـا لــوجـود العب قـوي جـاء ا
جــديــد لـم تــفــلـح كل انــواع الـــقــمع في
اضعافه بل بات يتقـوى ويتطور تطورا
طــرديـــا مع الـــرصـــاص احلي وقـــنــابل
الـطــرف الــثـالـث والـقــنــاصـ وقــواعـد
ـبـاشـر ـضـحــكـة (;الـرمي ا االشـتـبـاك ا
ـتـظـاهريـن ) ولعل لقـنـابل الـغـاز عـلى ا
آخـــرهـــا كـــان مــحـــاولـــة فـــضـح هــؤالء
واضيع مخجلة فهناك من نتفض  ا
ـطــعم يـقــول ان الــطــابق الــفالني مـن ا
الــهــنـــدي ال يــنــامـــون فــرادى بل شــاب
ة قـناة آسـيا وشابـة ولعل آخـرها جـر
الــتـي اغــتـــاظت مـن ثــورة الـــبـــنـــفــسج
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الـتـكـنـولـوجـيـات تـعـتـبـر الـيـوم مـصدر
تــراكم حــقــيــقي لــلــثــروة الــوطــنــيـة إذ
إســتــغــلت بــشــكل إيــجــابي فـي مــجـال
"الـصـنـاعـات اإللـكـتـرونـيـة و اخلـدمـات
الرقـمـيـة" مع تشـجـيع الـشـبان من أجل
إنشـاء مشـاريع صـغيـرة في ذلك اجملال
أو مـخـابـر بحـث وإبـتـكار وتـطـويـر في
ـة الـرقـميـة سـاهمت جزئـيـاتهـا. فـالـعو
في دمج اإلقتـصـاد الدولي في إقـتـصاد
مـوحــد بــحـيـث زادت نـســبــة اإلنـفــتـاح
ــالي لـــتــلك الــتـــجــاري و الـــتــنـــظــيـم ا
اإلقتصاديات الصاعدة وأيضا ساهمت
في حترير األسواق واألسعار في سوق
ـيـة واحـدة متـجـاوزة بـذلـك احلدود عـا
الــتــقــلــيــديــة لــتـشــكـل حــديــثــا حـدودا
ا تـســــــاهم بذلك إفتراضـية موحـدة 
ـــالـــيــة في إنـــعـــاش خــزيـــنــــــــــتـــهــا ا
الــعــمــومـــيــة وتــنــشط مـن مــبــادالتــهــا

التجــــــارية.
WO UŽ W¹œËœd   «– WOL — l¹—UA

ـشـاريع الـرقـمـية إن بروز الـعـديـد من ا
التجارة مؤخرا علي غرار مراكـز النداء
الـــــــتــــــســـــــويق ــكــــــتـــــــرونــــــيـــــــة اإللـــــ
ـــــالـــــيـــــة األســــــواق ا اإللـــــكـــــتــــــروني
بــــــنــــــوك حتــــــويل اإلفــــــتــــــراضــــــيــــــة
ــعــاهـد ا ـدارس الــرقــمــيــة ا الــعـمـالت
واجلـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــات اخلـــــــــــاصـــــــــــة
التـطبـيقـات و البـرمجـيات اإلفتـراضيـة
احلـديــثـة تــعــتـبــر في مــجـمــلـهــا ثـروة
وطنية تساهم بـشكل إيجابي في تراكم
ـا الـنــاجت الـقــومي اخلـام احلــقـيــقي
يــجــعـلــهــا احملــرك الــرئــيــسي لــلــنــمـو
اإلقتصادي و تخلـق بدورها العديد من
. إن ـتـخـرج فرص الـشـغل لـلـشـبـان ا
التـكـنولـوجـيات احلـديـثة لـهـا تأثـيرات

مبـاشرة عـلي نـسبـة النـمـو اإلقتـصادي
اإلقـتــصـادي بــحــيث جتـعــلـهــا جـزءا ال
يتجزأ من الثروة الوطنية و التي تكون
في مـــحـــور تـــرابـــطي مع تـــراكـم ثــروة
وارد الـبشـرية والـتقـنيـة والعـمومـية. ا
فـالنـمـو اإلقـتـصـادي لـتـلك الـبـلدان ذات
اإلقتـصـاد الـصاعـد يـتشـكل عـلي قـاعدة
نـسق إيـجـابي كـلــمـا تـقـلـصت الـفـجـوة
تـقـدمة الرقـمـيـة بيـنـهـا وب الـبـلـدان ا
وكلما زادت قدرتها التنافسية دوليا في
ذلك اجملـــال احلــــيـــوي وزادت نـــســـبـــة
إستثماراتها وصـادراتها. فاإلستقاللية
الـتــكــنـولــوجـيــة من خالل خــلق مــنـتج
خـاص من اإللـكــتـرونـيــات والـتـقــنـيـات
بالـبـلـدان ذات اإلقـتصـاد الـصـاعد وهي
باألساس دول جنوب شرق آسيا يجعل
من إقـتـصاديـاتـهـا الـوطـنـيـة قـويـة علي
دى الـبعـيـد ومن مبـادالتهـا الـتجـارية ا
أكـثـر نـاجــعـة وفـاعــلـيـة عـلي الــصـعـيـد

الدولي. 
فــفي هـــذا اجملــال تـــعــتــبـــر الــتـــجــربــة
الصينية في مجال خلق مشاريع رقمية
أهم عنـصر فـعال لـلنـسج علـيهـا خاصة
بــتـلـك الـبــلــدان من خـالل الـتــنــويع في
إنــتــاج تـطــبــيــقــات وبــرمــجــيـات بــأقل
الـتـكـالـيف ودخـول في سـوق تـنـافـسـية
ـتـقـدمـة. إجـماال مـبـاشـرة مع الـبـلـدان ا
شـاريع الـرقمـيـة الشـريان تعـتبـر تـلك ا
احلـيــوي لـتــلك اإلقـتــصـاديــات الـقـادرة
و إقـتـصادي بالـنـتيـجـة علي حتـقـيق 
بــالـتـالي مـرضي وفي نــسق تـصــاعـدي
حتـقق فــائض مــالي وجتـاري وتــقـلص
ديـونـية وتـقلـل من مخـاطر من نسـبـة ا
بروز وإنـتـشار األزمـات اإلجـتمـاعـية أو

اإلقتصادية.

ـالـيـة داخل زر حـاسـوب. فـالــسـيـولــة ا
ذلك الفـضـاء اإلفـتـراضي أضـحت تـقدر
ــــلــــيــــارات الــــدوالرات وذلك حــــسب
تقـاريـر اخلـبـراء في ذلك اجملـال بـحيث
أصـــــبح الـــــتـــــداول و شـــــراء األســـــهم
والــســنـــدات مــتــاحــا لـــلــجــمــيع و ألي
ــــجــــرد شــــخص فـي الــــعــــالـم و ذلك 
ولـوجه داخـل الـشــبــكـة الــعـنــكــبـوتــيـة
وشحن بطاقته اإلئتمانية ثم اإلستثمار
في العمالت الرقمية أو اإللكترونية من
خالل شرائـها وبـيـعهـا داخل ما يـعرف
ـــشـــاريع بـــأســـواق الـــفـــوركس. أمـــا ا
الرقـمـيـة احلديـثـة فهـي أيضـا سـاهمت
في تــنــشـــيط احلــركــيـــة اإلقــتــصــاديــة
للـبلـدان ذات اإلقـتصـاد الـصاعـد والتي
وضـعت رهــانـا مــسـتــقـبـلــيـا عــلي تـلك
الــتـــكـــنــولـــوجـــيــات مـن خالل تـــنــويع
منتجـاتها الـصناعـية في اإللكـترونيات
ودعم اإلبتـكـار في الـفـضـاء اإلفـتراضي
و أبـرز دلـيل عـلي ذلك جنـاحـات بـلـدان
جنوب شرق آسيا والتي تعتبر الرائدة
دولــيــا فـي مــجــال الـــتــكــنـــولــوجــيــات

الدعم في بـنيتـها الـتحـتيـة الرقـمية من
خالل تركيـز مراكـز للـبحوث ولـلتـجديد
في مــجــال تــكـــنــولــوجــيــات اإلتــصــال
ـعـلــومـات وخـلق مــنـتـجــات جـديـدة وا
خـاصــة بـهـا بــعـيــدا عن دائـرة الــنـسخ
والـلـصـق لإلبـتـكــارات الـتــكـنـولــوجـيـة
ــة الـرقـمـيـة ـتــقـدمـة. إن الـعـو لـلـدول ا
حولت الـعـالم برمـته إلي قـريـة صغـيرة
أو بـاألحـرى إلي غـرفـة صـغيـرة بـحـيث
ــســافــات واألزمـان قــلــصت داخــلــهــا ا
لــتــبــرز أنــواعـــا جــديــدة من الــتــجــارة
والتـسـويق الـتي أصـبـحت تـراهن علي
تــلك الــتـــكــنــولــوجــيـــات عــبــر شــبــكــة
التدريس إنتشار مراكز النداء اإلنترنت
اإلدارات ــكــتـبــات الــرقـمــيـة ا عن بــعـد
اإللكترونية وغيرهـا من التكنولوجيات
تطورة جـدا ليصبح الـروبوت البديل ا
ــا جــعل لــتــلك الــرئــيــسي لإلنــســان 
الـشـبـكـة اإلفـتـراضـيـة فـضـاءا مـتـكـامل
األبــعـــاد واألهــداف بـــحــيث أصـــبــحت
ــالـيـة ــعـامالت ا جتـري في صــلـبــهـا ا
جرد ضغط علي بادالت التجاريـة  وا

إن ثـــورة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلتـــصــال
علومات أوحت لنـا اليوم بأن العالم وا
قد تـغـيـر بـرمته وغـيـرت مـعه األسـاليب
ا خلقت من الفضاء هنـية العلمية وا
اإلفـتـراضـي واقـعـا مــلـمـوســا في شـتي
اجملــاالت وإلخـــتــصـــاصــات احلـــيــويــة

لإلقتصاديات الوطنية. 
ــســـتـــفــيـــدين مـن تــلك إذ كــان أكـــبـــر ا
التـكنـولوجـيات احلـديثـة هو اإلقـتصاد
الرقمي بحيث خصـصت بأغلب البلدان
ية وزارات مختـصة و مهتمة بذلك العا
اإلقتصاد احلديث. كمـا أن أهم مستفيد
من كل تلك الـتـكنـولوجـيـات والتـقنـيات
نذكر بـاألساس اإلقـتصـاديات الـصاعدة
لبلدان جنوب شرق آسيا وبعض الدول
العـربـيـة التي راهـنت بـدورهـا علي ذلك
النـوع من اإلقـتـصـاد الـصـاعـد والـواعد
والـذي أصـبح يـعـتــبـر مـؤخـرا الـعـمـود
الـفـقــري الـهـام لــلـتـنــمـيـة اإلقــتـصـاديـة
واحملفـز الـرئـيـسي لـلنـمـو اإلقـتـصادي.
لكن هـذا ال يعتـبر في حـد ذاته كافي بل
مـازالت تـلك الـبـلـدان حتـتـاج إلي مـزيـد

احلــديـــثـــة. أيــضـــا من أبـــرز الــبـــلــدان
العـربـية الـصـاعـدة نذكـر دولـة اإلمارات
ــمـلــكـة الـعــربـيـة ــتـحـدة وا الـعـربــيـة ا
الــســعــوديـــة الــتي أصــبـــحت بــدورهــا
تـســتـغل تـلـك الـتـكــنـولــوجـيــات بـشـكل
متـصـاعـد ومـتزايـد في جـمـيع إداراتـها
احلـــــكـــــومـــــيــــة وزادت فـي حتـــــفـــــيــــز
ـسـتــثـمــرين احملـلـيــ و األجـانب من ا
أجل إنــــشــــاء مـــشــــاريع رقــــمــــيـــة ذات

مردودية عالية.
 U uKF*«Ë ‰UBðù«  UOłu uMJð …—uŁ

إنـطلـقت ثـورة تـكـنـولـوجـيـات اإلتـصال
ـعـلــومـات بـشــكل مـلــحـوظ مع بـروز وا
شـبـكـة اإلنـتـرنت مــنـذ مـطـلع الـعـشـريـة
الفـارطة كـوسيـلة لإلتـصال و الـتواصل
ب الـبـشـر في مـخـتـلف دول الـعالم. إذ
ــو تـلك الــتــكـنــولـوجــيـات كـان نــسق 
ا حفز دول مستمرا تصاعديا ودوليا
ـزيـد الـتـخـصص جـنـوب شـرق آسـيـا 
في اإلقتصاد الرقمي وتشكيل نواة قوة
دولـــــــيــــــة مـن خـالل دعم صـــــــنـــــــاعــــــة
اإللـكــتــرونـيــة مــثل الـهــواتف اجلــوالـة
ــتــطــورة والـــتــلــفــاز الـــذكي الــرقــمي ا
والــروبـــوت اآللي واألحـــدث من كل ذلك
هــو إنــشـاء الــعــديــد من الــتــطــبــيــقـات
والبرمجـيات و تطـوير محتـواها بشكل
ا يجعلها بالفعل ثورة دائم ومستمر 
حـقـيــقـيـة بــإمـتـيــاز. إن تـكـنــولـوجـيـات
ـعـلـومـات تـعـتـبـر الـقـاعدة اإلتـصـال وا
األســــــاســـــــيــــــة مـن أجـل تــــــنــــــشـــــــيط
اإلقتصـاديات الـوطنيـة بحـيث أصبحت
ــراتب األولي من حـيث مـؤخـرا حتـتل ا
ـــبــادالت الــتـــجــاريــة ــســاهـــمــة في ا ا
الـدولــيــة و حتـويل األمــوال األجــنـبــيـة
خـــاصـــة بـــالـــدوالر و الــــيـــورو. فـــتـــلك


