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ـنـجزات ـنـطق ا جتارب الـعـالم مـتـتـالـيـات ريـاضـية وهـنـدسـيـة 
واالبتكارات فهـناك أ صاعدة تتـسابق مع الزمن الرقمي الذي
لـيس له افـق مـحــدد وهـنـاك أ هــابـطــة ومـنــدهـشــة ال تـرى في
الـزمن اال دورة حـيـاتـيـة تقـلـيـديـة كأنـهـا عـابـرة سبـيل تـسـتـجدي
متـطلـبات حـياتـها في عـلب سردين مـستـوردة. بل ان تاريخ األ
احلية تستنـبط لنا حياة جديدة حـتى في أصعب ازماتها وأخطر
ايـامـهـا فتـمـنح الـبشـريـة صنـاعـة امل وهـندسـة جـديـدة للـحـياة.
مـثـلـمـا فـعـلت الـصـ الــيـوم وهي تـتـحـدى أزمـات أفـعـال الـبـشـر
والطبيعة فهنـاك ترامب يحاصرها باالقتـصاد لتدميرها وإيقاف
ي وهـنـاك الطـبيـعـة التي تـؤزم حـياتـها زحـفهـا االقـتصـادي الـعا
بـفـيـروس كـورونا وتـشـغـلهـا كل يـوم عن صـنـاعـة سلـعـة جـديدة
ومــنــجــز تــكــنـولــوجي مــشــاكس.فــفـي وقت حتــارب فــيه الــصـ
ستجد حشدت جيشاً من نحو  100 ألف بطة فيروس(كورونا) ا
ـواجــهــة أسـراب ضــخــمـة مـن اجلـراد ضــربت الــصـ جـائــعــة 
ــرضــيــة ــارد يــخــلـق من االزمــات ا مــؤخـــرا لــكن الــصــيـــني ا
والـفــيـروسـات الــفـتــاكـة دروســاً وجتـارب حلل االزمــات بـطــريـقـة
مبتكـرة تدهش العالم.ومـاقامت به من إجراءات احتـرازية ووقائية
كن ألي بلـد في العالم أن يـقوم به ولو كـانت هذه االزمة في ال 
بـالد العـربـان بـنـفس قـوة الـوبـاء وانـتـشـاره لـقـرأنـا الـفـاحتة عـلى

ؤامرات من كل صوب وحدب.   شعوبها ولسمعنا قصص ا
ر يوم مـن ازمة كورونـا اال ونتعـلم دروسا جديـدة من الص ال 
الـتي تـشــكل خـمس سـكــان الـعـالم هــذا الـبـلــد الـعـمالق في كل
شيء فـي اإلرث الــتـــاريــخـي واحلــضـــاري والـــتــنـــوع الـــعــرقي
والثقافي والتعداد السكاني وفي اإلنتاج الصناعي. نراقبه وهو
يشق طـريقه بصـبر وثبـات نحو التـربع على قـمة العالـم وسينهي
نــظـام الـقـطب الــواحـد خالل الـسـنـوات الــقـادمـة ولـيس اوربـا او
ارد الذي بـدأت نهضته روسيا او الـيابان او غـيرها. هـذا البلـد ا
ي بـجـدلـيـة العـمل في عـصـر (مـاو) غـيـر خـرائط االقـتـصـاد الـعـا
واإلرادة واألخالق وصــنع من الــقــمــامـة مــســتــلــزمـات حــيــاتــيـة
ائة ـو اقتصادي يبلغ  10با للصيني وسـاهم في حتقيق معدل 
ي فـي مــجــال تـــقــريــبـــاً ســنـــويــاً وحتــويـل الــبالد إلى رائـــد عــا
التكنولوجيـا والتصنيع وأول احتيـاطي من العمالت األجنبية في
ــو في الــنـــاجت احملــلي وصـــاحب أكــبــر الــعـــالم وأول مــعـــدل 
يـا بـعـد ان كـان دولـة فقـيـرة. لـيـكون صـادرات من الـبـضـائع عـا
ـتحدة من رتبـة الثانـية بعـد الواليات ا اقتـصاد الصـ اآلن في ا
حيـث احلجم واألكـبر في حـالة أخـذ الـتجـارة في االعتـبار وهي
ـهـووس ـدن الـكــبـرى في الـعـالم. بل هـو الـبـلـد ا موطن ل  6من ا
باألرقـام القـياسـية وبـراءة االختـراع وموطن الـذكاء االصـطناعي
ابـتـداء من براءة االخـتـراع خـاصة بـالـبلـوكـتـش وانـتـهاء بـبـناء

ليارات الدوالرات. مصانع للتطوير 
BusinessIn- الـصـ وما أدراك مـا الـصـ فـهي بـحـسب موقع
ـا نــتـخـيل حـيـث يـصل عـدد مــسـتـخـدمي  siderأغـرب بـكـثــيـر 
اإلنـترنت فـيـهـا مثال إلى مـا يـفوق  340مـليـون شـخص أي أكـثر
من عـدد سكـان الوطن الـعربي مُـجتـمعـاً! ليس هـذا فقط بل يـبلغ
مليون عدد مـستـخدمي الـهواتف اجلـوالة كـذلك مـا يقارب الـ 600
وهـو شـخـص. أي ضـعف عـدد سـكـان الـوطن الـعـربي مـجـتـمـعـاً!
تواضع في سلوكه وسياسته الناعمة بدون تصادم مع العمالق ا
اآلخر مـحطـات تولـيد طاقـة شمـسية وكـذلك الكـهربـاء من الرياح
أكــثــر من أي دولــة أخــرى حــيـث تــوجــد ثالث من أكــبــر خــمس
مـحــطـات شـمــسـيـة عــائـمـة في الــعـالم في الــصـ وبـنــاء مـركـز
ـنـافـسـة وادي الـسـيـلـيـكـون تـكـنـولـوجي عـمالق يـضم  11مـديـنـة 
األمريكي كما سيتم توحيد منطقة دلتا نهر اللؤلؤ التي تضم ما
يـقرب من  70مـلـيـون شـخص في مـديـنـة ضـخـمـة عـمـالقـة تـعرف
رتبة رقم 28 باسم منطقة اخلـليج األكبر. لذا يسـتحق ان يحتل ا
نـتـدى االقتـصادي ـية الـصادر عـن ا في مـؤشـر التـنـافسـيـة العـا
ي مـسـجال مـسـتـويـات مـرتـفـعـة في االسـتـثـمار فـي البـحث الـعـا
علومـات. باختصار إذا والتطويـر والبنيـة التحتيـة وتكنولوجـيا ا
ما دخـلنا الى األرقـام الصيـنية الـتي تدور حول اجنـازات الص

فهي مذهلة وتسبب نوعاً من الصداع ال أول له وال أخر!!
رضـي بفيروس ـعجزة الـص وهي تتـحدى الفـيروس ا انظروا 
اإلرادة فـتنـشئ مـسـتشـفى ضـخمـاً بـعشـرة أيـام فقط وب 1000
سرير طـبي وتصنع  53 سيارة اسعاف خالل  12 يوما مـجهزة
بأحدث األجـهزة الطـبية اخلاصـة بالفـيروس وصنعت  20 مليون
كمامـة في اليوم الـواحد كمـا صنفت  773 ألف كاشف حمضي

كلها من اجل عيون كورونا. 
رابط الــكالم ان ازمـة من هـذه االزمــات الـشـديــدة لـو حـدثت في
الكثير من بلدان العالم والسيما الدول العربية ألنتجنا ضجيجا
ـواجـهة الـنكـبات واخـتـرعنـا األكاذيب صـوتيـا أكـثر من األفـعال 
إلخـفـاء احلـقـائق هـكـذا هي أزمـتـنـا مع مـن يـحكـمـنـا فال يـتـعـلم
الدرس من االزمـات بل يـعلـمنـا كيف نـصنع االزمـات من االزمة
ـوتى بدل الـسعـادة. فـالعـراق مثـاال لتـفشي ويـطعـمهـا بـلقـاحات ا
ألن الـسـيـاسي الـعـراقي فـيـروس قـاتل الـفـيـروسـات الـسـيـاسـيـة 
وت ألنه افرز لنـا فيروسـات الطائفـية والدم وا اخطر من كـورونا 
واجلـهل  لـذلك من حـقـنـا ان نـرفع شـعـار اطـلب كـورونـا ولـو من
عسى ان يـكون الفـيروس الـصيني وبـاال على الـسياسي الصـ 
ويكون درسا  بـليغـا في مواجهة االزمـات بالعلم خلالص العبـاد 
ومطـرقة علـى الرؤوس لالستـيقـاظ من سبات اجلـهل واجلاهـلية
ويقول وتدمـير فـيروس الشـماتـة العنـصريـة التي يرفـضهـا ديننـا 
ألن ـصـائب الـنـاس حــتى ولـو كـان أعـداء لـنـا  لـنـا ال تـشـمـتــوا 
الـفـيـروس لم يــعـد حـكـرا عـلـى الـكـافـرين بـل صـار العـبـا في كل
مالعب العالم فهو لم يختر لونا وال عرقا والدينا والطائفة بعينها
وسهل فال شماته في بـلد مثل الـص الذي صنـع لنا كل شيء 
وجـعل فـقـراء الـعـالم في مـعـاطـفـهـا الـرخـيـصـة ضد لـنـا العـيـش 
تـوحش الـرأسمـالـية . فـالـص الـوطن يـشـبه طائـر الـفيـنـيق الذي
يـنـتـفض من الـرمـاد فـمـهـمـا حـدث له سـوف بـعـود لـيـأخـذ مكـانه
ـؤهالت ان يـكـون رقـمـا صـعـبا ـنـاسب في الـعـالم فـلـديه كل ا ا

فهو فيروس للذكاء ال يرى بالع اجملردة.
واقف لـكنـني أخشى ومـهمـا اتفـقنـا واختـلفـنا فـي التـفاصـيل وا
بعـد كل هذا الـكالم ان يخرج لـنا شـبيه عبـعوب الـشهيـر بفـقاعة

دبي ويفجر لنا مفاجأة ليقول لنا (شنوا الص ..هي فقاعة )!
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ـركز في كـل شيئ دون يـشـاركـون ا
أن يـعـطـوه سـنـتـاً واحـداً ٠إن هـذا
األســتــعــراض الـســريع لــلـمــشــهـد
الــســـيــاسي الـــعــراقي هـــو بــدايــة
ـــدخل لــلــمــوضــوع الــذي كــتــبت ا
ـقــال من أجـله ( وهـو هل سـتـرى ا
حــكـومـة عالوي الـنـور ) ٠٠٠٠ أنـا
أشك في ذلـك ولي اســـبـــابي الـــتي
بنيت عليها شكي هذا الذي يقترب
من التأكـيد على أن حـكومة عالوي
ـان  امس لن يـصـوت عـلـيـهـا الـبـر
للـضغط علـى الكتل الـشيعـية التي
ســحــبت يـــدهــا من عالوي وكــذلك
على السياس السنة وأيضا على
الــبــرزانـي الــلـــذين يــصـــران عــلى
ـــــكـــــون إعـــــطـــــائــــــهم حــــــصـــــة ا
واألسـتحقـاق األنتـخابي حـيث أكد
البرزاني عـلناً وبـدون مواربة على
ـــالــــيـــة (الـــلي بــــيـــهـــا كل وزارة ا
اخلـــرجــيـــة) أن تــكــون مـن حــصــة
األكـــراد كــمـــا كــانت في (حـــكــومــة
هـدي الذي إنـبطح لهم عادل عـبد ا
إنطاحـاً كلياً أيـام وزارته اجلدلية)

إلـــيه الــــعـــراق نــــحـــو الــــهـــاويـــة
الـسـحـيـقـة وهم اليـهـمـهم إن ذهب
ــشـكــلـة الــبـلــد إلى اجلــحـيم. أن ا
األســاســيــة ســـيــداتي ســادتي من
وجـهـة نـظـري في طـبـيـعـة الـنـظام
ـتـحكـمـة من الـسـيـاسي والـقـوى ا
أحــــــزاب األسـالم الــــــســــــيـــــــاسي
الـشـيـعـيـة والـسـيـاسـيـ الـسـنة
واألكراد الـذين سيطـروا على حكم
العراق منذ سـقوط النظام السابق
حيث وحـتى كـتـابـة هـذه الـسـطـور
ـصـلـحة كـتـبـوا دسـتـوراً مـهـلـهالً 
أقـروا فـيه نـظـامـاً األقـلـيم الـكـردي
انـياً ضعـيفـاً يتـحكم من خالله بـر
األكــراد من عــلـويــة واضــحــة فـهم
الـذين يــديـرون دفـة احلـكم فــعـلـيـاً
ويــســتــمــتــعـون بــخــيــرات الــبالد
الـنـفـطيـة  الـتي تـدرها احملـافـظات
اجلـنــوبـيـة الــفـقـيـرة الــتي تـعـاني
رض والـتخلف لـيسرقوا الفـقر وا
تبقي من األغلب ويبنوا األقليم با
أمــوال الــنـفط إضــافـة إلى وارادت
نــــفـط كــــركــــوك واألقـــــلــــيـم فــــهم

أن مايـجري هـذه األيام في الـغرف
ــظـلـمــة وفي دهـالــيـز الـســيـاسـة ا
الــعـراقـيــة الـنـتــنـة من مــسـاومـات
وضـغوطـات عـلى تـشـكـيل كـابـيـنة
عالوي الـــوزرايــة مـن قــبل الـــكــتل
كـونـات التي تـسمي واألحـزاب وا
نفسهـا عراقية وطنـية وهي بعيدة
كل الــبــعــد عن عــراقــيــتــهــا ألنــهـا
ـقبل التبـحث عن مصـالح الوطن ا
على أزمة حقيقية بقدر البحث عن
ـغـرقة في مصـاحلـها وأنـانـيـتهـا ا
النفعية والذاتـية وتغليب مصلحة
األجــنــبي عــلـى مــصـلــحــة الــوطن
ـبـتلى بـهم مـنـذ عام  2003 حلد ا
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إنه ألمــر مـؤلم ومــخــجل تــقـوم به
هـذه الـكـيانـات الـهـزيلـة يـدعو إلى
وقـفـة جـمـاهـيـريـة وطـنـيـة شـامـلـة
ــتــظـاهــرين واألصــطــفـاف لــدعم ا
مــعــهم لـكــبح جــمــاح هـذه الــقـوى
ـتحـكمـة والـتي حتاول جـر البـلد ا
ـنـزلق اخلـطــر الـذي يـنـحـدر إلى ا

وإنـــــقـــــاذ الـــــعـــــراق وتـــــعـــــويض
الـعـراقـيـ عن الـسنـوات الـعـجاف
ــاضــيـة  كـل هـذا يــحــصل خالل ا
سـنــة أو أقل وهي فـتــرة حـكــومـته
األنــتــقـــالــيـــة كــمـــا إتــفــقـــوا عــلى

تسميتها٠
إن الـذي حـصل فـي األيـام الـقـلـيـلة
اضـيـة هـو تـخـلي الـكل عـنـه عدا ا
ســـائــرون وعــدد قــلــيـل من الــفــتح
وتـيار احلـكـمـة   الـبـاقي قـالـوا له
(باي باي عالوي)  فهذا الذي لوال
ـقـيـتـة لم ولـن يـكون احملـاصصـة ا
هم ابداً يطالب بأن نصب ا بهذا ا
يـكون رئـيس الـوزراء من قـبيـلة أو
عـشيـرة كبـيرة وقـوية لـيعيـدنا إلى
الــعــصــور الــوســطـى وهــو يــريـد
حــصـة إحتـاد الـقـوى من الـبـاطن 
أمـا األكـراد فــيـريـدون  كــمـا ذكـرنـا
ـالـية وإال اليـصـوتون آنـفاً وزارة ا
له وبـقـية الـكـتل تريـد حـصتـها من
الــكــعـــكــة أيــضــاً لــذلـك ســتــســقط
حــكــومـــة عالوي اخلــديــجــة اصالً
والترى النور ٠٠ ماحلل إذا ٠
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احلل أيـهـا الـسيـدات والـسـادة أما
بأجـراء إنتخابـات مبكـرة وبقانون
إنــتـخــابي مــنـصـف يـتــيح لـلــقـوى
والـشـخـصيـات الـوطـنيـة الـوصول
ــان وتــشــكــيل حــكــومــة إلى الــبــر
وطـنــيـة مـدنــيـة مــتـحــضـرة تــنـقـذ
الـــبـالد من هــــذه الــــشـــراذم الــــتي
حتـكـمت بـهـذا الـبـلـد خالل الـفـترة
ـنـصرمـة أو يـبرز قـائد الـسوداء ا
عـسكـري وطـني مخـلص ويـصطف

تـظاهرين مع الشـباب الـثائـر من ا
لــيـعـيــد األمـور إلى نــصـابـهــا كـمـا
ــهــد لــفــتــرة حـــصل في مــصــر و
إنـتـقـالـيــة تـتم خاللـهـا إنـتـخـابـات
حــرة ونـزيــهـة تــصل بـواســطـتــهـا
ـدنـيـة احلـقـيـقـة إلى سدة القـوى ا
ـــنــال احلــكـم ولــكن هـــذا بــعـــيــد ا
بــسـبب ســيــطـرة الــضـبــاط الـدمج
عــــلى مــــقــــالــــيــــد أمــــور اجلــــيش
يليشيات والشرطة وكذلك وجود ا
سلحة ومن ورائها اجلارة أيران ا
وأيـضـا عـدم جديـة أمـريـكا في حل
األزمــة الـعـراقــيـة الـتـي سـتـنــفـجـر
يـوماً إذا إستـمر احلـال علـى ماهو
عليه ألننا سندخل في أزمة وزارية
جـديـدة (واجلـماعـة نـاوين تـرشيح
ــنـصـب رئـيس أســعــد الـعــيــداني 
الـــــــوزراء) فـــــــهـل ســـــــيـــــــســـــــكت
تـظاهرون أعتـقد سنـمر بظروف ا
صـعـبـة جـداً وخـطـيـرة جداً أذا لم
يــتــداركــهــا عـــقالء الــقــوم ويــتــرك
ـــتــحـــكـــمــون  صـــيــر الـــعــراق ا
عـنـجهـيـتـهم وينـظـروا إلى الوضع
احلـالي بـعـ الـوطـنـيـة والدين إن
كـــان لــــهم دين قــــبل أن يــــحـــتـــرق
ا فيه وقانا الله شر قابل العراق 
األيـام  وأخـيراً أتـمـثل بـقول والي
خــــراســــان أيـــام آخــــر اخلـــلــــفـــاء

األموي
أرى خلل الرماد وميض نارٍ

       ويوشك أن يكون لها ضرام
فإن لم تُطفها عقالءُ قومٍ

         يكون وقودها جثث وهامّ
أتمنى اخلير للعراق٠

بـاألضـافـة إلى وزارتـ مـهـمـتـ 
علماً بأن اجلميع يلعن احملاصصة
ويعدها السبب الرئيسي في هزال
الـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة ولــكن في
ـــكــون الــواقـع يــؤكـــدون حـــصــة ا
وهـذا واألســتــحــقــاق األنــتــخــابـي
مــــاتــــطــــالـب به جــــمــــيـع الــــكــــتل
ــــكـــونــــات واألثـــنــــيـــات بـــدون وا
إسـتـثـنـاء٠٠٠ فـمـاذا يـفـعل عالوي
وهـو الضـعيف أصـالً ولكـنه يظـهر
القـوة الزائـفة كمـا كان يـفعل خلف
بن أمـ حـسب مــرويـات الـدكـتـور

علي الوردي٠
لنعود إلى الوراء قـليالً وننظر إلى
الـطـريـقـة الـتي تـرشح بـهـا مـحـمـد
عالوي إلى مـنـصب رئـيس الوزراء
مـن قـــــبـل بـــــرهـم صـــــالـح رئـــــيس
اجلـمهـوريـة وليس من قـبل الـكتـلة
الـكـبـرى (هـذه الكـتـلـة الـتي صارت
سـائـرون تـدعي هي لـغـزاً مـحـيــراً 
والــــفـــتـح أو الـــبــــنـــاء تــــدعي هي
زاج واحملكـمة األحتـادية حـسب ا
الــســيــاسي تــؤشــر عــلى الــكــتــلــة
هم أن محمد عالوي لم الكبرى)٠ ا
يتم ترشـيحه من قبل الكـتلة األكبر
ولـكنه إتـفـاق ب سـائرون والـفتح
هـذا هـو الذي حـصـل فـبـدأ الـسـيد
ــكــلف يــعــطي الــوعــود الــورديـة ا
ـــتـــظـــاهـــرين وبـــأنه لـــلـــشـــعب وا
اليــرضخ ألي قـوة بــفـرض أرادتـهـا
علـيه في تشـكيل كابـينـته الوزارية
وبـأن مــنـهـاجـه سـيـتــضـمن إجـراء
إنـتخـابـات مبـكـرة وحصـر السالح
بـيـد الـدولـة ومـحـاسـبة الـفـاسـدين
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في عـام 1958 قــامت اجلــمـهــوريـة
الــعـراقــيـة وقــبـلــهـا بــأشـهــر كـانت
مـالــيـزيــا قـد نـالـت اسـتـقـاللـهـا عن
بريطانيافي 31 اب عام 1957. في
اي بــعـد حــوالي سـتـ عـام 2019
سنة حـققت مالـيزيا مـا لم يستطع
العـراق حتقـيقه كـما يـب اجلدول
ـاذا? اين يـكـمن الـسبب? بل أعاله. 
ان يكمن اخلطـأفي الفشل العراقي
وأين يـكـمـن الـصـواب في الــنـجـاح

اليزي. ا
نــطــرح هـــذا الــســؤال مع عـــلــمــنــا

بأمرين وهما:
ـــالـــيـــزي اوال ان حـــجم االجنـــاز ا
ــيــا. لــيـس في الــدرجــة االولـى عــا
فــكــمـا تــوضـح االرقـام الــواردة في
ـقـال فـان ــرفق مع هـذا ا اجلـدول ا
هـنـاك دوالعـديـدة ســبـقت وتـفـوقت

على ماليزيا في سلم النجاح. 
ثانيا ان ماليزيا مثلها مثل العديد
مـن الـدول االخـرى تـشــهـد وتـعـاني

من قضايا فساد معروفة وكبيرة.
ــنع مـن الــنـــظــر في لـــكن هـــذا ال 

اليزي. اسباب وعوامل النجاح ا
ثـمـة حـزمـة من الـعـوامل واالسـباب
التي قد يكون تظـافرها واجتماعها
ـــالــيــزي وقــد هـي وراء الــنــجــاح ا
يـكـون غــيـابـهـا من اســبـاب الـفـشل

العراقي.
اليكم هذه االسباب:

اوال االستقرار السياسي:
اسـتـقــلت مـالـيــزيـا في عـام 1957
وبـعد تـفاصـيل ليس من مـهمـة هذا
ـــقـــال الـــتـــعـــرض لـــهــا حـــقـــقت ا
اسـتقـرارا سيـاسيـا مازال مـستـمرا
الـيزيون دولة حتى االن. فقـدأقام ا
احتادية ملـكية انتخـابية دستورية
ـانية تـدير شـؤونها ـقراطيـة بر د
حكـومة اغلـبيـة سياسـية مع وجود
ـانـيـةوأحـزاب عـابـرة مـعـارضـة بـر

للمكونات العرقية والدينية.
لم تــشــهــد مــالــيــزيــا اضــطــرابــاتٍ
سياسيةً داخـليةً كبيرة وال خاضت
حـــروبـــا خــارجـــيــة وال انـــقالبــاتٍ
عـسـكـريـةً او ثـورات شـعـبـيـة فـمع
ــنــتـــخــبـــكل خــمس ــلـك ا وجــود ا
سنوات توالى عـلى منصب رئيس
الـوزراء حـيث الـســلـطـة الـفـعـلـيـة
ستة رجال تداولوا السلطة بطريق
قراطـيانـتخابي سلـمي سيـاسي د
سلس. وكان ابرزهم رئيس الوزراء
األسبق مـهاتـير الذي حـكم مالـيزيا
حـــوالي 20 ســـنـــة والـــيه تـــنـــسب

نهضتها احلالية.
ـقــراطــيـة واتـبــعت مــالــيـزيــا الــد
الــغـربـيـة بـصــيـغـتـهــا الـقـريـبـة من
ـوذج الــصــيــغــة الــبــريــطــانــيــة (
قراطية ويستمنستر)  وليس الد
التوافقية حـيثيتنافس على احلكم
وأصـــوات الـــنــاخـــبـــ حتـــالـــفــان
سياسيـان كبيران عابـران للخطوط
الــعـرقــيـة والــديـنــيـة حـيـث تـوجـد

ثالثـة مـكونـات عـرقـية اسـاسـيةهي
الويـون والـصـيــنـيـون والـهـنـود ا
واربــع ديـــــــــــانــــــــــــات هـي االسـالم
سيحية والهندوسية والبوذية. وا
في الــــــبـــــدايــــــة كـــــانـت االحـــــزاب
الــســيـــاســيــة تــعــبـــر عن مــصــالح
ــكــونـــات الــثالثــة لـــكن الــقــيــادة ا
ـثـلـة بـرئـيس الـسـيـاسـيـة لـلـبالد 
الــــوزراء في حــــيــــنــــهــــا تــــانــــكـــو
عـبـدالــرحـمن تـمـكـنـت من إقـنـاعـهـا
بــالـــعـــمل في جـــبـــهـــة واحــدة و
تـشـكــيل حـزب االحتــاد الـذي يـضم
االحـزاب الــرئــيــســيـة لــلــمــكــونـات
الـثـالثـة وقــام االحتـاد عــلـيــاسـاس
ــقــراطــيـة ــبــاد الـتــالــيــة: الــد ا
الـغربيـة التـعاون مع الـكومـنويلث
ـكونات الـبريـطاني الـتعـاون ب ا
الـــثالثــة الـــتــخـــطــيـط لـــتــحـــقــيق

التنمية. 
وبـذا انـفـتـح الـطريـق امـام حـكـومة
األغــلــبـــيــة الــســيــاســيــة الــعــابــرة
للـخطوط العـرقية والـدينيـة.(محمد
صـــادق اســـمــــاعـــيـل: الـــتــــجـــربـــة

اليزية ص 26) ا
وطـبـقت مـالــيـزيـا نـظـام االنـتـخـاب

الفردي وليس االنتخاب بالقائمة.
ويـشـكل القـادة الـسـياسـيـون الذين
تـــعـــاقـــبــوا عـــلى مـــنـــصب رئـــيس
الوزراء جزءاً من البيـئة السياسية
ـــســتــقـــرة الــتي هـي من اســبــاب ا
ـاليـزيـة. فقـد كـان هؤالء الـنـهضـة ا
رجـال دولــة عــلى مـســتــوى الـوطن
وليـسوا رجـال سلطـة على مـساحة
مــكــون او حــزب. ومن ابــرز هــؤالء
ــــوذج رجل مـــــهــــاتــــيـــــر وكــــان أ
الــدولــةصــاحـب الــرؤيــة الــبــعــيـدة
والـــفــكـــر الـــثـــاقب. لـــكن لـــيس من
اليزية الصحـيح تفسيـر النهضـة ا
بـالـعـامل الـفردي والـشـخـصي فان
الفـرد مـهـمـا كان فـانـهـيـعـمل ضمن
بيـئة سيـاسية واجـتماعـية توفر له
فـــرص الـــنــجـــاح او حتـــكم عـــلـــيه
بالفشل. وقـد تولى مهاتيـر السلطة
بـــعـــد اكــــثـــر مـن عـــشـــريـن عـــامـــا
مـنــاسـتـقالل الــبالد لـيــجـد ارضـيـة
صـاحلـة لــلـنـهـضــة أرسى أسـسـهـا
وقـــواعــدهـــا من ســـبــقه الـى تــولي

نصب. ا
ـا يلـفت النـظـر انه يوجـد فصل و
ـــالــيــزي عـــنــوانه في الــدســـتــور ا

ادة 92).  "التنمية الوطنية".(ا
كـل هــذه الـــعـــوامل ســـاعـــدت عــلى
اقــامـة دولـة مـواطـنـ ولـيس دولـة
مـــكــونــات وأســفـــرت عن تــرســيخ
شاركة السياسية الفعلية شعور با
واحلـــقــيـــقــيـــة فــيـــشــؤون الـــدولــة
والسياسة ومكاسبها االقتصادية. 

ال يوجد ما تقدم في العراق.
فـمـنـذ تاسـيس اجلـمـهـورية في 14
تـمـوز عام 1958 لم يـعـرف الـعراق
االســـتــقــرار الــســيـــاسي الــداخــلي

واخلارجي على حد سواء. 

تعاقب على حكم العراق خالل هذه
الـــفــتــرة 10اشــخــاص قـــتل ثالثــة
مـــنــهـم واســقط الـــرابع بـــانــقالب
عسـكري فـيمـا ازيح االخر بـانقالب
سـيـاسـيـحـزبي داخـلي. وبـعـد عـام

2003 تولى احلكم 5 اشخاص 
تــعـــيــ احـــدهم من قـــبل ســـلــطــة
االحــتـالل فــيـــمـــا تـــولى األربـــعــة
اآلخـــرون احلـــكم عـــبــرعـــمـــلـــيــات
انتخـابية عسـيرة جدا يتـبرأ فيها

الالحق من السابق!
 U öF « Èu²

عــــلى مــــســـتــــوى الـــعالقــــات بـــ
االحـزاب الـسـيـاسيـة شـهـد الـعراق
صــراعـات دمــويـة بــ أحـزابه هي
أشـبـه مـا تـكـون بـاحلـروب األهـلـية
ب االحزاب. فيماكانت احلكومات
تخوض حـروبا ضد ابـناء الشعب
وبــــخــــاصــــة األكــــراد وتــــمــــارس
ســـيــاســـات الـــتـــمـــيـــيـــز الــعـــرقي

واالضطهاد الطائفي.
فـي هـذه االثــنـاء زج حـزب الــبـعث
الذي حـكم قـرابة 35 عامـا الـعراقـ
في حـــروبٍ خــارجـــيــة ضـــد ايــران
والــــكـــــويت ونـــــزاعــــاتٍ دولـــــيــــة
اسـتـنـزفت مـوارده وثـرواته. وبـعـد
االطـاحــة بـالــبــعث اصـبح الــعـراق
ســـاحـــة مــفـــتــوحـــة لـــلــصـــراعــات
اخلــارجـيــة اإلقـلــيـمــيـة والــدولـيـة.
ودخل االرهاب ليـشغل الـدولة اكثر
من 10 ســـــنــــــوات عن الــــــبـــــنـــــاء
واإلعــمـــار. وبـــعــد ســـقــوط نـــظــام
الـبعث ارتـكـبت الطـبقـة السـياسـية
الــتـي تــولت زمـــام االمــور اخــطــاء
تأسيسية قاتلة ادت الى تعذر بناء
دولــة نـاجـحـة. ويـكـفي ان نـذكـر ان
الـــعـــراق شـــهــد واحـــدة من اعـــتى
الدكتـاتوريات التي عـرفها التاريخ
عـــلى يــد صـــدام حــســـ ونــظــامه

الشوفيني العنصريالدموي. 
وذجا للدولة وبهذا صار العراق 
الــفـاشـلــة الـتي يــسـودهـا الــفـسـاد
الـذي تـفاقـم في السـنـوات االخـيرة

ستويات. على مختلف ا
ثانيا بناء االنسان

االنــســان هــو الــعــنـصــر االول بل
ـركب احلــضـاري. الـرئــيـسي فـي ا
وكل الـــــدعــــوات الـى الــــنــــهــــوض
احلـضــاري والــتــنــمـيــة الــشــامــلـة
ـقام االول تـسـتهـدف االنـسـان فيـا
بـــاعــــتـــبـــاره غــــايـــة الــــتـــنــــمـــيـــة
وأداتـــهــا.فـــاالنـــســان هـــو مـــحــور
الـعـمـلـيـة احلـضـاريـة والـتـنـمـويـة.
والـتـنمـية احلـقيـقـية تـعني  تـنمـية
ــــال اإلنـــــســــان الـــــذي هـــــورأس ا
احلـقــيــقي هــدفــا وغــايـة نــهــائــيـة
ومــطــلــقــة وذلك في إطــار تــوفــيـر
ــاديـة وإشــبــاع جـمــيع حــاجــاته ا
والالمـــاديـــة وتــوفـــيـــر الـــظــروف
واألجواءاجملـتمـعيـة التي حتقق له
قـــدر من االســـتـــمـــتـــاع بـــحـــقـــوقه
كإنسان. واتـفقت البشـرية منذ عام

1990 على تعريف شامل للتنمية
الـبشـرية  تـوثيـقه فيـتقـرير اال
ـــتـــحــدة الـــذي صــدر ذلك الـــعــام ا
بـعنوان "تـقريـر التـنميـة البـشرية"
و تـعـديـله الحـقـا في تـقـريـر عـام
 1995كما يلي: "التنمية
الـــبــشـــريـــةهي عــمـــلـــيــة تـــوســيع
خلـيـارات الــنـاس هــذه اخلـيـارات
ـكن أن ـكن أن تـكـون مــطـلـقـة و
ــــرور الـــوقـت ولـــكن تــــتــــغـــيــــر 
اخلـــيـــارات األســـاســــيـــة الـــثالثـــة
عـلــيـجــمـيع مــسـتــويـات الــتـنــمـيـة
الــبــشــريــة هي أن يــعــيـش الــنـاس
حــــيــــاة مــــديـــدة وصــــحــــيـــة وأن
يكتسبوا معرفة وأن يحصلوا على
ــعــيــشـة ــســتــو ــوارد الالزمــة  ا

الئق". 
غيـر ان التـنميـة البـشرية ال تـنتهي
عــنــد ذلك فــاخلـيــارات اإلضــافــيـة
تــتــراوح من احلــريــة الـســيــاســيـة
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
إلـيالـتمـتع بفـرص اخللق واإلنـتاج
والــــتــــمــــتع بــــاالحــــتـــرام الــــذاتي
الــشـــخــصي وبـــحــقـــوق اإلنــســان
كفولة.. وبالـتالي فحياة الفرد لم ا
تعد تقتصر فـقط عليالعيش الكر
والـــتـــمـــتع بــــالـــصـــحـــة اجلـــيـــدة
واحلــصــول عــلـى مــســكن الئق بل
يتعـداها إلى مجمـوعة من احلقوق
تـعـلـقة بـالـنـفس البـشـريـة ومدى ا
قـدرتـهاعـلى الـتعـبيـر عن ذاتـها من

جهة وحتقيقها من جهة ثانية.
وقـــد أدركت مـــالــيـــزيــا هـــذا االمــر
فــــتــــوجــــهـت مــــنــــذ االيــــام االولى
لالســتــقالل الى تــركــيـز جــهــودهـا
ــالــيــزي  من اجل عــلى االنــســان ا
تـثقـيفـه بالـقيم احلـضاريـةوإعداده
ليـكون عـنصـرا فاعال ومـشاركا في
عملية التنمية. وسعت الى حتقيق
ذلك من خالل عــدة ادوات كـان ومـا
زال الــــتـــــعــــلــــيـم عــــلـى راســــهــــا
وكــانـــتــنـــقــطـــة االنــطـالق في عــام
1956حيث  تشميل جلنة
مـتــخـصــصـة لــوضع نـظــام وطـني
لـلــتـعـلـيـم تـنـسـجم مــخـرجـاته مع
مـتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة وتـربـيالـنـشئ
اجلـــديــد عــلى الــقـــيم احلــضــاريــة
واإلسـالمــيــة الــتي تــدفع بــعــجــلــة
الـتنـميـة وجرى الـتاكـيد عـلى على
ضـرورة التـمسك بـالـقيم االخالقـية
ـسـاواة والـعــدالـةاالجـتــمـاعـيــة وا
االقـتصـادية مع الـعمل عـلى توفـير
وسائل حتـصيل الـعلم في مـختلف
ـراحل. واولت الــدولـةُ الــعـمــلـيـةـ ا
التربوية والتعليمية اهتماما فائقا
جتـلى مـاديـا بـحــصـة الـتـعـلـيم في
ـوازنــة الـعـامــة  حـيث اســتـحـوذ ا
ــئـة من الــتــعــلـيـم عـلى 20-25 بــا
ــوازنـــة وهـــو مـــا يــشـــكل ثـالثــة ا
اضـــعــاف مــايـــتــفق عـــلى اجلــيش
والدفاع. الـعلم هو العـنصر الرابع
ـــركب احلــــضــــاري وهـــو من فـي ا
مستـلزمات بـناء الدولـة احلضارية
احلــديـــثــة وهـــذا مــا ســـارتــعـــلــيه
مالـيزيـا منـذ االستقالل. واالهم من
ذلك ان الـــســيــاســة الــتـــعــلــيــمــيــة
ـالـيزيـة كـانت امـتدادا وجتـسـيدا ا
لــرؤيــتــهـــا الــشــامــلــة لـــلــنــهــضــة
احلـضاريـة والـتنـميـة الـبشـرية.في
قـابل مـعـروف مـا جـرى لـلـتـعـليم ا
في الـــعــــراق في الـــســـتـــ ســـنـــة
االخـيـرة وبـاألخص مـنـهـا سـنـوات
حـكم الـبعث عن جـرى تـسـييس بل
تبـعـيـثالـعـملـيـة التـربـوية وربـطـها
بــفـكــر حــزب الـبــعث حــول الـقــائـد
الــضــرورة وعــبــادة الــشــخــصــيــة
واحلـــــزب الـــــقــــائـــــد والـــــنـــــظــــرة

ــالــيــزيــة ان نــعــتــبــر الــتــجــربــة ا
ـوذجـا اسالمـيـا قـابال لالحـتذاء ا
واحملـاكــاة. وهـذه مـقــاربـة عـمــلـيـة
وواقعـية. فمـن الصحـيح ان يجري
تــوظـــيف كل قـــدرات اجملــتـــمع في
مشروع الـتنمـية واذا كان االسالم
ـلـكه من طـاقـةعـلى الـتـحريك ـا 
هو احدى هـذه القدرات اجملتـمعية
فـلـمـاذا ال يـجـري تـوظـيـفه لـصـالح

مشروع التنمية?!
ـقترب التنموي واحلقيقة ان هذا ا
(واعــــــني بـه تـــــوظــــــيـف الـــــقــــــيم
االسالمــيـــة الــعـــلــيــا فـي مــشــروع
النهـوض والتنمـية) سبق ان نادى
به الـسـيد مـحـمد بـاقـرالصـدر وهو
يتحدث في مـقدمة الطبـعة الثانية
ــركب لـــكــتــاب اقــتــصـــادنــا  عن ا
ـنــسـجم مـع نـفــسـيـة احلـضــاري ا
االمــــــــة وضـــــــرورته لـــــــنـــــــجـــــــاح
خــطـطـالــتـنـمــيـة في بـلــدان الـعـالم

االسالمي.
وبــــذا تـــمــــيـــز مــــقــــتـــرب "االسالم
ـقـتـربـ االخرين احلـضـاري" عن ا
واعـــني بــهـــمــا: "االسالم الـــديــني"

و"االسالم السياسي". 
في الـعــراق اخـتــلف الـتــعـاطي مع
ــســالــة الــديــنــيـة ســواء من قــبل ا
الـدولـة او االحـزاب الـسـيـاسـيـة او

االحزاب االسالمية.
فـاما الـدولـة فقـد كان مـوقـفهـا على
الـعـمـوم سـلـبـيـا من الـدين وبـلغت
الـســلــبـيــة الــعــدائـيــة ذروتــهـا مع
صعـود الـنـظـام البـعـثي الـعـلـماني
الـذي لم يـتـوانَ عــنـمـحـاربـة الـدين

واستغالله في نفس الوقت.
وامـا االحزاب الـسـياسـيـة فقـد كان
مـوقـفهـا ومـا زال سـلبـيـا من الدين

حتت ستار العلمانية.
في حــ اجته االسالمــيــون بــقـوة
الـى االسالم الــــــديـــــنـي  اواالسالم

السياسي.
فـامـا االسالم الـديني فـهـو ال يـعنى
ـعـايـير ـسـلـمـ وتـطـبـيق ا اال بـا
الـديـنـيـة عـلـيـهم فـهـذا مـؤمن وذاك
غـير مـؤمن وهـذا ملـتزم او مـتدين

وذاك غيرملتزم وغير متدين. 
واما االسالم السيـاسي فهو يؤدي
ـباشر مـع السـلطات الى الـصدام ا
ـزج بــ االمـرين احلـاكــمـة.وامــا ا
فـــقـــد ادى الى ظـــهـــور داعش ومن
عـــلـى شـــاكـــلـــتـــهـــا من احلـــركـــات
تطـرفة التي تستسهل تشددة وا ا
قـتل االنــسـان. وكــان نـتـيــجـة هـذه
ــتـضــاربـة حــصـول الــسـيــاسـات ا
ـــزمن بــ االسالمــيــ الــصــدام ا
وغــيـرهـم. لـكن االسالم احلــضـاري
يـعــنى بـشـكـل اسـاسي بـالــتـصـدي
للتخلف ومـعاجلة اخللل احلاد في
ـــركب احلــضـــاري لـــلــمـــجـــتــمع ا
وحتقيق التنـميةالشاملـة مستفيدا
ا في تـوفرة  من كل االمكـانيات ا
ــــان الـــــنـــــاس االجــــمـــــالي ذلـك ا
بـــاالسالم وجـــعــله قـــوة مــحـــركــة

ودافعة في مشروع التنمية.
ولــعـلي ال ابـالغ اذا قـلت ان مـحـمـد
بــــاقـــر الــــصــــدر وحـــده رفـع رايـــة
االسالم احلــضــاري لــكن الــبــيــئـة
الـسيـاسية واالجـتمـاعيـة والديـنية
لم تـكن مـستـعـدةلالسـتـجـابـة لـهذا
الـنــوع من الـطــرح عـلى عــكس مـا
ـؤسف انه حـصل في مــالــيـزيــا.وا
جــــرى في الــــســــنــــوات االخــــيـــرة
اخلروج بـالدين بـعيـدا عن مشروع
ــمــارسـة الــتــنــمــيــة ودخــلت الى ا
الــديـنــيــة ظـواهــر سـلــبـيــة ال تـمت
الــيـــاالسالم وقـــيـــمه احلـــضـــاريــة

بصلة. 
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الـــشــــوفــــيـــنــــيـــة الــــعــــنـــصــــريـــة
لـــلــتــاريـــخــواحلـــيــاة. وبـــعــد عــام
2003اهملت العملية التربوية
وأحلقت بنظـام احملاصصة مع قلة
ــالــيــة وغــيـاب الـتــخــصــيــصـات ا
النظرة احلضارية الوطـنيةللعملية

التربوية.
ومــنـذ اكــثـر من 10سـنــوات ركـزت
عــلى ضـرورة وجـود نـظـام تـربـوي
حضاري حديث يكون اساسا لبناء
دولة حـضاريـة حديـثة فـي العراق

ولكندون جدوى.
ثالثا االسالم احلضاري

سجل االسالم حـضورا مـتمـيزا في
بلدان الـعالم االسالمي مـنذ سقوط
الـدولـة الـعـثـمـانـية فـي الربع االول
ـــاضي. وقـــد تـــمـــيــز من الـــقـــرن ا
هـذااحلـضور بـتـمظـهرات مـخـتلـفة
تـراوحـت من الـتــنـكــر لــلـدين حتت
ســـتـــار الــــعـــلـــمــــانـــيـــة (تــــركـــيـــا
االتــــاتـــوركــــيـــة) او جــــعل االسالم
مــــــســـــوغــــــا لـــــقــــــيـــــام الــــــدولـــــة
(انـفـصـالـبــاكـسـتـان عن الـهـنـد) او
اسـتــخـدام الــدين من قــبل الـنــظـام
العلماني الغراض سياسية  تشمل
مــحـــاربــة االحـــزاب الــســـيــاســـيــة
ــؤســســاتـالــديــنــيـة االسـالمـيــة وا
التقليدية (نظام البعث في العراق)

..
وكـان على مـالـيزيـا ان حتل مسـالة
عالقة الـدولة بالـدين بشكل يـساعد
عـلى دفع عـجـلـة التـنـمـيـة الى امام
وجــــعـل الــــدين احــــد مــــحــــفــــزات
سلمون ما نسبته النهضة.يشكل ا
ــئـــة من مــجـــمــوع حــوالي 60 بـــا
سـلم السـكان. ويـكاد يكـون كل ا
الويــ والالفت لــلــنــظــر ان من ا
ـالــيـزي يـعـرفـاالنـسـان الـدسـتـور ا
الوي بانه "شخص يـقر باإلسالم ا
اليــويــة ديــنــا و يــتــكــلـم الــلــغــة ا
ادة اليويـة" (ا ويـلتـزم باألعـراف ا
اليوية 160). وهذا ما يجعل من ا
قـومـيـة قـائـمـة عـلى اسـاس الـدين.
"وهــذا يــعــني تــداخال بــ مــا هـو
ديني وما هو قـومي بحيث حملت
اليــو صـفـة ديـنـيـة فـكـان قـومـيـة ا
االسالمعـنصـرا حاسمـا في حتديد
ـالـيـزيـة هـويـتـهم".(الـتـجـــــــربـة ا
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ــالــيـزيــة لــهـذه ــقــاربـة ا وتـمــثل ا
ـحــورين مـثل ــعـقــدة  ـســالـة ا ا
احملـور االول مـا لم تـقم به الـدولـة
واحملــــور الــــثـــــاني مــــا قـــــامت به

الدولة.
فامـا على صـعيـد احملور االول فان
: االول الدولة لم تتحرك في مجال
مـجـال تـبـنـي اقامـة دولـة اسـالمـية
عـلى غرار بـاكـستـان والثـاني عدم
اتـخـاذمـوقف عـلـمـاني نـافي لـلـدين
كـمــا فــعـلـت تـركــيــا االتـاتــوركــيـة.
وبـالـتـالي جتـنبت مـالـيـزيا الـتـوتر
سلم والقوى او مع مواطنيها ا

ؤسسات الدينية فيالبالد. ا
ــســتـوى الــثـاني فــقـد وامــا عـلى ا

قامت الدولة باربعة امور هي: 
اوال ضـمـان مـوقع واضح لالسالم

في الدستور.
ثـانــيـا تــبـني ســيـاســة عـلــمـانــيـة

معتدلة.
ثالثا احترام االديان االخرى.

رابــعـا وهـو االهم: تـوظـيف الـقـيم
احلـــضـــاريـــة فـي الـــدين االسالمي
لصالح مشروع الـتنمية االمر الذي
شــكل عــامـل دفع ايــجــابي حلــركــة
النـهضة والـتنمـية وتفـاعل الشعب
مع خططها احلـكومية. ولهذا صح
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