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في زمن الكـورونا ومـا بعـده .. ستـجري امور  وقـضايـا .. وسيـكون هـذا الوباء
اجلارف  فـرصة مفتوحة جلرف  ا  ودول وحـكومات  وزعامات  واقاليم 

وامارات .
ادارة ترامب  ...وبـصالفة متناهـية  تنصب صواريخ  بـاترويوت في قاعدة ع

هدي على علم بها ..! االسد لدواعي ( ستراتيجية ) وتقول : ان حكومة ا

ايـران لم تــتـاخـر طـويال.. وعــلى عـجـلــة من امـره  وصل بـغــداد  قـائـد احلـرس
الثـوري االيراني  اسـماعـيل قاآني  مـعتـرضا بـشدة  قـبل ان تعـترض حـكومة

تصريف اجملاري ..!
وب  قـوة االسد االمريكي  .. وضخامة الفيل االيراني .. سمكة عراقية  تطوف
ذمومة )  تـذبح يوميا  دون ان تسـمع  لها صوتا .. أكـولة ا بيـنهما  وهي ( ا
و تــبـيض مــئـات الـبــيـوض  وال تــنـقـنـق مـثل دجــاج اجلـيـران  الــذين يـنــتـجـون
صـواريـخـا  لـقذف الـرعب في نـفـوس دول اخلـارج   اكـثـر مـا ينـتـجـون قـمـحا

يطمئن شعوبهم  في الداخل .
سگوف   .. انه يرسم دائما وابدا  مسافة بينه وب النار ..  حكمة  السمك ا
كي ال حترقه  ويـفضل لسالمة مذاقه   خشبا من نوع احلمضيات  تزرع في

تربة  عراقية .
سـگوف عراقي بـامتـياز ..  يـرتوي من  ماء دجـلة   لـذيذا  ومـفيدا  السـمك ا
وصار مـشهورا في العالم  .. حـتى انه وضع مرة على مائدة الـرئيس الفرنسي
جاك شـيراك  النه  ساعد الـعراق على بنـاء مفاعل تموز الـعراقي  غير انه  لم

وساد االسرائيلي . يستطع حمايته من عيون ا
رباط الكالم .. ان الدولة برجالها  وليس بحيواناتها من البشر .

ويبـدو ان العراق يعاني اليوم من قلة الرجال في زمن اخليول
النافقة  وغياب الفروسية الفارهة . 

ـــســـؤولـــ  ..  يـــدرك  مـــعـــنى الـــوطن   ال احـــد مـن ا
والـســيـادة الــوطـنــيـة  وهــيـبــة الـدولــة االحتـاديـة   الن
الـعـمـالــة صـارت  لـهم قـامــوسـا  ومـنـهـجــا  يـتـبـاهـون

بسلطتها   ويفرحون بوجودها   ..  دمتم للوطن.

َ  الــقــلـــيــلــونَ فــقـط -من احملــلّــلــ
َ- مَنْ يـتـذكّـر الـيـوم ما تـابـعـ وا
ـاضي الـقـريب عـنـدمـا حــدثَ في ا
ــكنُ تـســمــيـتهُ شَـهِــدَ الـعــالمُ مــا 
بـ(اللّـحظةِ الـسّوفيـتيّةِ عام -1989
 (1990آنــــــذاك كــــــانَ الــــــرئــــــيسُ
السّوفياتيّ بوريس يلتس يترنّحُ
من الـسّكـرِ في اللّـقاءاتِ الـرسمـيّة
ومــعه كــانَ االتّــحـادُ الــسّــوفــيـاتيّ
و كــان يـلــتـسن يــتـرنّحُ دونَ ســكـرٍ
زعـيـمـاً كــحـولـيّـاً وفـاسـداً ومُـثـيـراً
للسخريةِ والعالم كلّهُ آنذاك سَخِرَ
مـــــنهَ ومـن بالده ومـــــثـل عـــــمالقٍ
بــقـدمــ من طـ انــهـارَ االتّــحـادُ
الــسـوفــيــاتـيّ الـعــظــيم فــجــأةً في
َ وقعَ انـقالب حلـظــةٍ مـاجــنـةٍ حــ
عـســكـريٌّ انــتــهى بــتـفــكّــكه. تـرنّحَ
العـمالقُ وسقطَ فـجأةً وسطَ ذهولِ
الــعــالـم. الــيــوم تـــبــدو الــواليــاتُ
ـتّحـدةُ األمـريكـيّةُ وكـأنّهـا دخلت ا
(الـلّحظـةَ السّوفـيتيّـة) ذاتها فـثمّة
زعيم يـترنح وبـلد عمالق يـتصدّعُ
بـــطـــريـــقــةٍ مـــفـــضـــوحـــةٍ. تـــرامب
ـنــظـور يُــكـرّرُ األمــريـكيّ من هــذا ا
صـورةَ يـلـتسـن السّـوفـيـاتيّ ولكنْ
بـدالً من أنْ يــبـدوَ تــرامب ســكّـيـراً
سـيـبدوُ مُـهـرجـاً.. ماذا يـعـني هذا?
يعني هذا ببساطة أنَّ العالمَ دخلَ
من جـديـد في حـالــةِ سـيـولـة سـبقَ
وأنْ دخــلَــهــا مع انــهــيــارِ االتّــحـادِ
السّوفـياتيّ بيـد أنَّ العالمَ مع ذلكَ
يُعـيـدُ تشـكـيلَ نفـسهِ كـمادّةٍ صـلـبةٍ
من جــــديـــد ألنّـهُ يُـــغــــادرُ عـــصـــراً
; . بكالمٍ موازٍ ويدخلُ عصراً جـديداً
دونــــالـــد تــــرامب األمــــريــــكيّ هـــو
بوريس يلـتسن السّوفـياتيّ وهما
مـعـاً منْ يــصـنـعـا الـلّـحـظـة ذاتـهـا.
كِالهــمــا جــاءَ لـــلــقــيــامِ بــالــواجبِ
ـطلـوبِ منه. تـفكـيكُ البـلد الـقد ا
ُــــتــــهـــــالِكِ وجــــدرانِهِ بــــبــــنـــــائِهِ ا
ُـــتـــصـــدّعـــة. أحـــدهـــمـــا اخـــتــارَ ا
شخـصيّـة (السكّـير) واآلخـر اختارَ
ــهـرّج) إنّــهـا حــفـلـةُ شــخـصــيّـةَ (ا
إعادةِ بناءِ الـعالمِ من جديد وعلى
الـقادةِ أنْ يـتـقـنّـعـوا/ يـتـنـكرّوا في
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ــسـتــقــبـليّ في عـام  1987نــشـر ا
األمريـكّي آليـف تـوفلـر ثالثةُ كتبٍ
ــوجــةُ هي األشــهــرُ بـــ كــتـــبه (ا
الــثــالــثــةُ  Third waveوخــرائطُ
الـــعــالمِ  World mapsوتــوزيع/
Power distribu- تشظّي السُّلطة
 (tion فــفي الــكــتــاب األوّل تــنــبــأَ
توفلر بانهـيارِ االتّحادِ السوفياتيّ
في غضونِ بضعِ سنوات وهذا ما
حتـقّقَ بـشــكلٍ مُـذهل فــبـعـدَ بـضعِ
سنـواتٍ بالفـعلِ من صدورِ الـكتابِ
ســــقطَ الـــــعــــمـالقُ ذو الــــقــــدمــــ
. في هذا الـوقتِ وح الـطّينـيتّـ
صدرَ كـتاب تـوفلـر كنتُ أعيشُ مع
أُسـرتي في بـلـغــرد (يـوغـسالفـيـا)
وصـــادفَ أنّـــني ومـــجـــمـــوعـــة من
َ قرّرنا القيام الشّبابِ الفلسطـينيّ

برحلةٍ سريـعةٍ لرومانيا اجملاورة
في بوخارست - رومانيا حتدثتُ
ـلـحقِ الـثّـقـافيّ في الـسّـفـارةِ مع ا
الفـلسطيـنيّة فـقال لي إنّهُ عَلِمَ من
أصـــدقــــاءَ لهُ فـي قـــيــــادةِ احلـــزبِ
الــشّـيـوعيّ الـرومـانيّ أنَّ الـرئـيسَ
شـاوشـيـسكـو طـلبَ تـرجمـة كـتابِ
توفـلر ثمّ وزّعَ بـنفسِهِ عـشر نسخٍ
كـتبِ مـنه فـقط عـلـى أعضـاءِ فـي ا
الــســيــاسيّ لـــلــحــزبِ الــشّــيــوعيّ
الــرّومــانيّ وكــان شــاوشــيــســكـو
ّـا يــجـري في الــعـالم مــرعـوبــاً 
وأيــقـنَ أنَّ هــذه الــنــبــوءةَ لــيــست

مجرّدَ نبوءة.
‚œUM³ « nOEMð

َ عـدتُ إلى بـلـغـراد دعوتُ إلى حـ
مــــنـــــزلي رفــــاقــــاً لـي من احلــــزبِ
الشّيوعيّ اليوغسالفيّ كنّا نسهرُ
مـعاً بـاستـمرار فجـاءَ ثالثة مـنهم
فــقط مـع زوجـاتِــهم وكــنتُ أُالحظُ
أنَّ زوجاتِ رفاقي الـيوغسالف كُنَّ
حزيـنـاتٍ وهنَّ يُحـدثنَ زوجتي عن
(تـنـظـيفِ الـبـنـادق). انـتـبـهتُ إلى
ســيــاقِ احلــديثِ لــكــنّــني لمْ أفــهم
الــنــقــاشَ بــدقّــةٍ ولـذا بــادرتُ إلى
طرحِ الـسّؤالِ اآلتي الـذي كان يلحُ
: "هل بــدأ حــقـاً بــتــنــظـيفِ عــليّ
(الــــبـــــواريــــد)? هـــــذا يـــــعــــني أنَّ
يـوغسالفـيـا تتّـجهُ نحـو احلربِ?"
ثم سـألــتــهم: "واآلن قـولــوا لي مـا
الـذي جـاءَ من أجلـهِ غوربـاتـشوف
اليوم لقد رأيتُ في التلفزيون أنّهُ
جاءَ لـزيارةِ الـرئيسِ الـيوغسالفيّ
(الـشـهـيـد) مـيـلـوسـوفـيـتش لـكـنّه
غادرَ بعدَ ساعةٍ واحدةٍ فقط وكان
مُـتـجهِـمـاً وبدا عـلـيهِ االنزعـاجُ ما
الــذي يــحــدث?" فـقــال لي أحــدهم:
اسـمع يارفـيق جاءَ غـورباتـشوف
َ الـيــوم بــرســالــةٍ من األمــريــكــيّـ
مـفــادُهـا اآلتي: ســيّـد ســلـوبـودان
مـيلـوسـوفـيـتش فـكّكَ يـوغـسالفـيا
بــهــدوءٍ أو ســنــأتي لــتــفــكــيــكِــهــا
بــالــقــوّة وأذكــرُ أنّــني فـي الــيـوم
تظاهرينَ في التالي كنتُ ضمن ا
َ شارعِ تيتو -في قلبِ بغراد- ح
انِ نُحيّي الرئيسَ ذهينا إلى البـر
(الــــــشــــــهــــــيــــــد) ســــــلــــــوبـــــودان
مــيـلــوسـوفــيــتش الـذي قــالَ وهـو
يُــخــاطـــبُــنــا: ســـأمــوتُ دِفــعــاً عن
يـوغـسالفـيا مـوحّـدة سـأقاتلُ إلى
الـنهـاية. كـان األمريـكيـونَ يريدونَ
مـــنه تـــفـــكـــيكَ يـــوغــسـالفــيـــا إلى
(فــــيـــدرالــــيّــــات) ولـــيـس حتـــويلَ
يوغسالفيا إلى دولةٍ فيدراليّة; أي
كـانوا يـخطّـطونَ لـتمـزيقِـها وكان
رسولُـهم غوربـاتشـوف هو الـدّمية
الـتي حتـكّمَ بـهـا الـسـكّـيـر بوريس

يلتسن.
في هـــذهِ الـــلّــحـــظـــة وحـــ كــانَ
غـــوربــاتــشــوف يـــقــومُ بــتـــفــكــيكِ
ّ تــدبـيـرُ االتّــحـادِ الــسـوفـيــاتيّ 
(الـــــثـــــورةِ األمـــــريــــكـــــيّـــــة) ضــــدّ
شاوشـيـسـكـو التي انـتـهت بـقـتلِهِ
بـطـريـقـةٍ بَشِـعـةٍ وفي يـومِ مـصرعِ

ـتحـضـرة تسـتـثمـر مـستـقـبلـها فـي اجيـالـها الـواعدة األ الـراقيـة والـشعـوب ا
فالـنشء اجلديـد هم غد األوطـان لـذا تسـعى الدول الى االرتـقاء بـجودة الـتعـليم
االولي وترصـد له موازنات ضخمة لتحسيـنه وتطويره بشتى السبل والوسائل
تـ للبـناء اما حتـطيمه فـيفضي بال جـدل الى غياهب فهـو القاعـدة واالساس ا
اجلـهل والـبـقـاء في قيـعـان الـتـخـلف لـذا نـرى بلـد مـثل االمـارات يـحـول جـميع
دارس احلكومـية الى اللـغة اإلنكلـيزية في خـطوة تراها مـتأخرة حيث منـاهج ا

دارس االهلية هناك نظام التعليم بأكثر من لغة اجنبية منذ مدة طويلة. تطبق ا
زري في التـعليم االبـتدائي او الثـانوي يبـشر بأمـية واسعة في قـابل واقعنـا ا با
بـلـد علم الـدنـيا الـكـتابـة فـبنـايـات الطـ مـاتزال شـاخـصة في الـقـرى واالرياف
دن الـنائية.. التالمـيذ يفترشـون األرض ويقضون حاجـتهم في العراء.. عدد وا
ـواد واألطفـال والـصـبـية ـدرسـ يـقدمـون احملـاضـرات في جـمـيع ا قـلـيل من ا
يـقـطعـون مـسـافات طـويـلـة عـلى اقدامـهم او مـا تـيـسر من وسـائل نـقل لـلـوصول
درسة أبـوابها لتعـذر استخدامها طر فـتغلق ا اليهـا كونها محـدودة اما أيام ا

او الوصول اليها
وال تخـتلف مراكـز احملافـظات واالقضـية والنـواحي في تخـلفهـا فالدوام ثالثي
قـاعد محـطمـة.. ال توجد فـيهـا ساحات واالبنيـة بائـسة بال نـوافذ.. الكـثيـر من ا
رافق الـصحـية ال تـصلح لالسـتخدام مـارسة الـنشـاطات الالصـفيـة وا مؤهـلة 
هارة طـلوب لضـعف ا ـدرس ال يـؤدون واجباتـهم بالشـكل ا البـشري.. اغلب ا
عرفـة بطرائق التـدريس او لغيـاب تقنيـات التعلـيم احلديثة او واخلبـرة وعدم ا
النشـغالهم بالدروس اخلصوصـية بحيث ان بعضـهم يحث الطالب على االتفاق
مـعه ومـراجـعـته بـعـد انتـهـاء الـدوام وبـعـضـهم االخـر أصـبح له مـعـاهـد خـاصة
تستـقبل الطلبة عـلى مدار العام الدراسي بصـفوف مزدحمة مقـابل مبالغ طائلة

ترهق كاهل العائلة.
سـألة الوحيدة التي لم تختل رغم الـرزايا واحملن هي االمتحان الوزاري فهذا ا
عـيار ظل صامدا لم يحـطمه الغزل الـفج والتملق الـفاضح لبعض الـسياسي ا
ـا تـبـقى من تـربـيـة واالنـحـدار ـصـد األخـيـر  ن يـطـالـبـون بـخـرق ا والـنـواب 

ستوى األسئلة الى ما وصل اليه التعليم الهزيل من ضياع وخراب وفساد.
لـكن نـستـطيع الـقـول ان بيـان رئيس جلـنـة التـربيـة في مجـلس الـنواب تـعدى كل
حـدود اجملـامالت ومـحا جـمـيع خـطوط اخلـجل فـهـو يطـالب بـتـعلـيق االمـتـحان
ـنتـهية وان راحل ا الوزاري لـلسـادس االبتـدائي وحذف فصـول دراسيـة من ا
ا فيهـا االمتحانات اخلارجية حتت مسوغ راحل  يكـون الدخول شامال لكل ا

التظاهرات وحظر التجوال.
فهل احلـرص على الشعب ببقائه متخلفـا حيث ال يجيد خريج االبتدائية القراءة
والـكـتـابـة ويتـعـثـر طـالب اجلـامـعـة بـاألخـطـاء االمالئـيـة? ام هي فـرصـة سـانـحة
لكـسب تعاطف الناس حتى وان كان ذلك على حسـاب تعليم أبنائهم? متى يدرك
قـترحـات التي قادت هؤالء حـجم الدمار الـذي خلـفته هـذه القـرارات العبـثيـة وا

العراق الى العدم.
ـدارس االبـتــدائـيـة يـطـالـبـون وزارة الـتــربـيـة بـتـأجـيل الـعـام أهــالي الـعـديـد من ا
الدراسي والسـيمـا أوليـاء أمور طـلبـة الصف األول والـثاني والثـالث كي يـتمكن
ـنـتـهـية ـراحل ا أبـنـائـهم من فك اخلط ويـتـعـرفـوا عـلى شـكل احلـروف.. طـالب ا
نتهية راحل ا احملذوفـة مناهجهم هم اطباء الغد ومهندسوه.. العابرون في كل ا
الى االمتـحان الـوزاري هم حشود الـعاطـل عن العـمل لعدم
سـاحة انتـهت على الورق لـذا نقول.. يـفترض الكـفاءة.. ا
بوزارة الـتربية ان ال تستجـيب الى الضغوط حفاظا على
كــرامـــة الــتــعــلــيـم االولي وتــقــرر.. امــا تـــأجــيل الــعــام

الدراسي او استكماله بكل شروطه ومتطلباته.
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الــرئـيسِ الـشّـهــيـد شـاوشــيـسـكـو
الـــذي يُـــوصَفُ ظـــلـــمـــاً بـــاجملـــرمِ
والــقـاتل –ويــالــلـمــفــارقــة- كـانت
بوخـارست تعـلنُ رسمـيّاً أنّهـا بلد
(دون ديـونٍ خــارجــيّـة); أي صــفـر
ديون. في هذه اللّحظةِ السوفيتيّة
أسويّة كانَ صدّام حس يدخلُ ا
الكـويتَ وكثيـرونَ يعتـقدونَ حتّى
الــيـوم أنَّ الـرجلَ األحـمقَ تـصـرّفَ
بـحـمـاقــةٍ وحـسب وبـرأييّ; األمـرُ
كان مُـخـتـلـفاً فـكـان الـعـراقُ يُدركُ
أنَّ خـرائطَ الـعـالم الـتي تَـنـبّـأَ بـها
توفلـر وُضِعَت قيد الـتطبيق ولذا
حــــاولَ صــــدّام حـــســــ الـــعــــبثَ
بـاخلـرائطِ وكـان أوّل مـا فـعـلهُ أنْ
( جـعلَ الـكويتَ (مـحافـظـةً عراقـيّةً
ـعــادلـةُ بــالـنـســبـةِ لــبـلـدٍ وكـانت ا
طــرفيٍّ صــغـيــر من بــلـدانِ الــعـالمِ
الــــثّــــالـث وهــــو يــــراقـبُ تــــفــــكّك
اإلمـــبـــراطـــوريّـــاتِ والـــدولِ عـــلى
الـنـحـو اآلتي: مـا دامَ األمـريـكـيّوَن
سـيعـبثـونَ بـخرائطِ الـعالم فـعلى
الـعالمِ أنْ يـعـبثَ بخـرائطِ أمريـكا.
لمْ يكن صدّام حسـ مجرّد أحمقٍ
ـــطـــيّـــة وحـــسب هــــذه صـــورة 
مُـــزعِــجـــة وال قــيـــمــةَ لـــهــا في أيّ
حتـلـيـلٍ عـلـميّ وفي الــنـهـايـةِ هـو
رئـيسُ دولـةٍ إقـلــيـمـيّـةٍ مـهـمّـةٍ كـانَ
عـطيـاتِ عمّا لـديها مـا يكـفي من ا
يــجـري في الــعـالم ومــهـمــا يـكن
وأيّاً يكن (ما إذا كانَ غزو الكويت
حــمـــاقــةً أمْ ال) فــلــيسَ هــذا األمــرُ
ـهمُّ أنْ ـهمُّ في هــذا الـتـحــلـيل ا ا
نالحظَ هذا اجلو الدوليّ الذي بدأَ

بالتشكّل.
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وهــكــذا وقُــبــيلَ احــتاللِ الــعـراقِ
(مــــــارس/ آذار  2003 بــــــثـالثـــــةِ
َ مـضى أكـثرُ أشـهـرٍ تقـريـبـاً وح
من عــقــدٍ من الــزّمنِ عــلى انــهــيـارِ
َ كـنتُ أعيشُ الـعـالمِ القـد وحـ
مع أُسرتي في هولـندا ذهبتُ إلى
بـغدادَ بـدعوةٍ من وزيـرِ اخلارجـيِةِ
رحـوم طارق عزيـز بالنـسبةِ لي ا
كـانَ األُسـتـاذ طـارق عـزيـز -رحـمه
الـله- صـديـقــاً وكـنتُ أعـرفهُ مـنـذُ
وقتٍ طويل وفي بغداد التي عُدتُ
ــنــفى بــعـد نــحـو 30 إلــيــهـا من ا
عـامًا -كـمـعارضٍ- الـتقـيتُ السـيّدَ
عــزة الـدوري (عـزة إبـراهـيم نـائبُ
). وسـالـتُه الــرئـيسِ صـدّام حـسـ
خاللَ لـقـاءٍ اسـتـمـرَّ لـسـاعـاتٍ (مـا
أرويه –هنا- هو تاريخ وللجميعِ
احلـقّ في اتّــخـاذِ أيّ مــوقف لــكن
يجبُ احترامُ الواقعةِ التي أرويها
ـــــوضـــــوعـــــيّــــةٍ ألنّـــــنـي أكــــتـبُ 

ولـــــلــــتـــــاريخ). مـــــالــــذي يـــــريــــدهُ
األمـريـكـيّـونَ مـنـكم أعـني مـا الذي
ـاذا هـذا طـلـبـوهُ مـنـكم بـالـضـبط? 
اإلحلـاحُ عــلى إسـقــاِط الـنــظـامِ في
بـــغـــدادَ رجــــاء قلْ لي مـــاذا طـــلبَ
األمريـكيّـونَ منكم? فـقالَ لي حـرفيّاً

ما يأتي (وباللّهجةِ العراقية):
- يـا رفيق.. طلـبوا مـنّا شيـئاً قُـلنا

لهم ال نقدر عليه. خذوهُ بالقوّة.
فقلتُ لهُ على الفور:

- شــكــراً لكَ.. فَــهِــمت مــا طــلــبــوهُ
مـنـكم لقـد طـلبـوا منـكم مـا طلـبوهُ

من بلغراد.
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في الــواقعِ طـلـبَ األمـريــكــيّـونَ من
صدّام حس عام  1990ما طلبوهُ
من سلـوبودان ميـلوسوفـيتش عام
( 1987ثالث ســــــنــــــوات فــــــقط) :
تفكيك يوغسالفيا/ تفكيك العراق.
بــعــدَ عــشــرِ ســـنــواتٍ من الــعِــنــادِ
واحلـــــــصــــــارِ الـــــــرهـــــــيـبِ جــــــاءَ
األمـريــكـيّــونَ بـأنــفــسِـهم لــتـفــيـككِ

العراق.
مـا دامَ سلـوبـودان ميـلـوسوفـيتش
لم يُـفـككّ يـوغـسالفـيـا بـهـدوء فـقدَ
جاءَ األمـريكـيّونَ بأنـفسِـهم وقاموا
بــتــفــكــيــكِـــهــا تــمــامــاً كــمــا حــذّرَ
غورباغتشوف وح امتنعَ صدّام
حـــســـ عن تــــنـــفـــيـــذِ مـــا طـــلـــبهُ
األمــريــكــيّـونَ جــاؤوا بــأنــفــسِــهم
وكــانـت هـــنــاك (خـــرائـط الــعـــالم)
اجلــديـدةِ الــتـي تـنــبّــأ بــهــا آلــفـ
تـوفلر. األمـريكـيّونَ كـانوا يـعرفونَ
أنّهم سوفَ يـتفكّكـونَ كبلدٍ عمالق
بـعدَ عـقودٍ ثـالثةٍ أو أكـثرَ قـليالً من
تـفـكّكِ االتّحـادِ الـسّوفـياتـيّ لكـنّهم
قرّروا أنّهم يجبُ أنْ يُفكّكوا العالمَ

كلّه خالل  30عاماً. 
ســأُخلّصُ الـفــكــرةَ اجلـوهــريّـةَ في
ن ال كـتبِ آلـفـ تــوفـلـر الـثالثـة و
ـؤلّفُ كـانَ عـامالً في يـعـرف; فـإن ا
مــــصـــــانعِ ســــيّـــــاراتٍ من أصــــولٍ
تــروتـســكـيــة لـكــنّهُ درسَ وأصـبحَ
أســتــاذاً جــامــعــيّــاً ثمَّ انــضمّ إلى
ـســتـقــبـلــيّـ وهــو فـريق فــريقِ ا
مـــتـــخـــصّص مـــهـــمّـــته الـــتـــنـــبــؤ
ــســتــقــبلِ. تــوفــلــر قــالَ وداعــًا بــا
لــلـــشـــيــوعـــيّـــةِ وأصــبـحَ مُــوالـــيــاً

. للرأسماليّةِ
بـبــسـاطـة مــرّت الـبـشــريّـةُ -بـرأي
تــوفــلــر- بــثالثِ مــوجــاتٍ كُــبــرى
الــزراعـــيّـــة قــبلَ  10آالف عــامٍ ثمَّ
ـوجــةُ الـصــنــاعـيّــةُ قــبلَ بـضــعـةِ ا
قــرون واآلن يـدخلُ الـعــالمُ عـصـرَ
ـوجـةِ الـثــالـثـة (مـا بـعـدَ الـعـصـرِ ا
الصنـاعيّ: عصرُ الـسّلعةِ الـنّاعمةِ

أي الـ  .(Softwareبـرأي تــوفـلـر
إنَّ الــعـــصــرَ الــصـــنــاعيّ انـــتــهى
واختـفى ولمْ يَـعُد لهُ وجـود حتى
( تــعـبـيــر (لـنـدن مــديـنـةُ الــضـبـابِ
اختفى; ألنَّ لندن لمْ تَعُد كما كانت
في الـقـرنِ التـاسعِ عشـر تـستـخدمُ
الـــفـــحمَ في الـــتــدفـــئـــةِ وبـــحــيث
تـتشـكّـلُ سـحابـة مـن الضـبـابِ في
ســـمــائِـــهــا لــقـــد اخــتــفـى عــصــرُ
ـداخنِ واحملـتـشـداتِ الـعـمّـالـيّـة ا
واأليـــديـــولــــوجـــيّـــاتِ الــــثـــوريّـــة
(الـشّـيـوعـيّـة والـيـسـاريّـةِ وثورات
الــلّـــاهــوت الـــثــوريّ في أمـــريــكــا
اللّاتينيّة) وفي هذا السّياق وكما
اخـتـفت الـنّـازيّـةُ فـسـوفَ تخـتـفي
ــا هي نـتـاجُ هـذا الـصّـهــيـونـيّـةُ 
ــصــانعُ الــعــصــرِ وكــمـــا تــزولُ ا
واحملــتـشـدات ويــتالشى الـدُّخـانُ
ط جـــديــد من ويــحلُّ مـــحــلّـــهــا 
) فـسـوفَ إنـتـاجِ (الـسّـلـعِ الـنـاعـمـةِ
تـذهبُ هـذه األيديـولـوجيّـاتِ هـباءً
مع الــدُّخــان والــعــالمُ ســيــنــتــقلُ
بـــالـــفــعـلِ إلى عـــصـــرِ الـــسّـــلـــعــةِ
الــنـاعــمـةِ; أي أنّه ســوفَ يـتــحـوّلُ

إلى وادي سيلكون.
b¹bł dBŽ 

ولـذا اختفـى االتّحـادُ السّوفـياتيّ
من الوجود. 

لـكنَّ آلفـ توفـلر أضافَ مـا يأتي:
َ أو انـتبـهـوا بعـدَ خـمسـة وثالث
َ عــامـــاً ســـوفَ تـــخــتـــفي أربـــعـــ
تّحدةُ األمريكيّة أيضاً الوالياتُ ا
فــقط ألنَّ الـعـصـرَ الـذي وُلِـدَت فـيه
ووُلـد فـيه االتّحـاد الـسوفـيـاتي قد
تالشى وجـاءَ عـصر جـديـد سوفَ
يتمـزّقُ اجملتمعُ األمـريكيّ بثوراتِ
السّودِ/ الزنـوجِ وطموحِ الوالياتِ
الغـنـيّـة وفي هـذا الـكـتـابِ أيـضاً
تــنـبّــأ تــوفــلــر بـ(أيـديــولــوجــيّـاتٍ
جــــــديـــــــدةٍ) ســـــــوفَ حتلُّ مـــــــحلَّ
إيديـولوجـيّاتِ العـصرِ الـصناعيّ
وفي خـرائطِ الـعالمِ تـنـبّأ بـأوروبا
أُخـرى غـيـر الـتي نـعـرفـهـا سـوف
تـخــتــفي أوروبــا الــغــربــيّـة الــتي
نعرفـها هذه التي قـالَ عنها وزيرُ
الـدّفاعِ األمـريـكيّ رامـسـفـيـلـد بـعدَ
أسـبـوعٍ فــقط من احــتاللِ الـعـراقِ
ومـن الــعــاصــمـــةِ بــغــداد: "وداعــاً
أوروبــا الـــعـــجــوز". كـــثـــيــرونَ لمْ
علّم أعظمُ يصدّقوا ما قـالهُ وليد ا
ُعاصرة وزيرِ خارجـيّةٍ لسوريـة ا
َ في مكتبةِ ح خاطبَ الصّحـفيّ
األسـد قـبلَ أعوام: انـسـوا أوروبا
لقد شطـبناها من اخلـريطةِ هناك
أوروبـا جــديـدة تـولــدُ هي أوروبـا
الـــشّـــرقـــيّـــة (األرثـــوذكــســـيّـــة من

بــلــغــاريــا حـــتّى الــيــونــان). ولــذا
يـحـاولُ الـنـاتـو نـشـرَ أسـلـحـتهُ في
أراضــيــهــا بـــيــأس إنّــهــا أوروبــا
اجلديدة الـتي سوفَ تُالقي روسيا
اجلـديـدة وأمـريـكـا اجلـديـدة (بـعـدَ
عــشـــرِ ســـنـــوات) وألنَّ الـــواليــاتِ
ـتّـحـدةَ األمـريـكـيّـةَ هي الـيـوم في ا
اللّحظةِ السوفـيتيّة فهذا يعني أنَّ
( العالمَ دخلَ عصرَ (توريعِ السّلطةِ

أو تشظّي السُّلطة. 
في قـلبِ هـذه اللّـحـظـةِ الـتـاريـخـيِّة
أصــبــحت ســوريـة مــطــبخَ الــعـالمِ
ـكـان اجلـديــد -ويـا لألسف-; أيّ ا
الــذي سـوفَ تــتــقــرّرُ فـيـه حـصصُ
ـكـانُ الذي وأحـجـامُ الـدولِ. إنّـهـا ا
ســـوفَ يـــتـــمـــكّنُ فـــيه الـــعـــالمُ من
االنـــتـــقـــالِ الـــنـــهـــائيّ مـن (حـــالــةِ

.( السيولةِ) إلى (حالةِ الصَّالبةِ
UJ¹d « ¡UMÐ

لــقــد لَـــعِبَ بــوريس يــلــتــسن دورَهُ
كـسـكّــيـرٍ ثمَّ سـلّمَ األمــانـةَ لـبـوتـ

وترامب الـيوم يـلعبُ دورَهُ كـمهرّجٍ
قـــبلَ أنْ يُــســلّـمَ األمــانــةَ لـ(بــوتــ
أمــريـــكيّ) يُـــعــيـــدُ بــنـــاءَ أمــريـــكــا
ُــتـهـالِــكـة. في مــزحـةٍ عــابـرةٍ قـال ا
بـوت تـعلـيقـاً على قـراراتِ ترامب
"إنّهُ يــنـفّــذُ مـا تـطــلـبهُ اآللــة". نـعم
هـناك (آلـة) تأمـرُ الـرئيسَ أنْ يـبدوَ
سـكّـيـراً أو مُهـرجـاً ولـكن شرطَ أنْ
يـنـفـذَ لـيس مـهـمّـاً ما هـي هـيئـتهُ
سكّيراً يـكونُ أو مهرّجاً لـيخترَ ما
. في نــبـوءةِ ــهمُ أنْ يـنــفّـذَ يــشـاء. ا
تّحدةُ توفل نقرأ اآلتي: الـوالياتُ ا
األمــريــكــيّــةُ عــلى طــريقِ االتّــحــادِ
السوفياتيّ سوف تختفي وتتفككّ
. لـكـنّهـا سـوفَ تَعـودُ في شـكلٍ آخرَ
عاملُ الـسيّـاراتِ التروتـسكي الذي
أصبحَ من أنـبيـاءِ أمريكـا ال ينطقُ
عن هَوى (إنْ هو إلّا وحي يُوحى)
. إنّهُ مُـتـنبئ كـمـا في القـرآن الـكر
ؤسّسةِ وليسَ نبيّاً أي كاهن في ا
الرأسمـاليّةِ التي تـقبضُ على عنقِ
الـــعـــالمِ وقـــد خـــرجَ إلـى األســواِق
لـيـتـنــبـأَ مُـحـذراً أنَّ أمـريـكـا دخـلت
اللّحظة السوفـيتيّة وسوفَ تنهارُ
كـمـا انــهـارَ االتّـحـادِ الــسّـوفـيـاتيّ
ـهرّجَ األمريـكيّ مـثل السـكّيرِ وأنَّ ا
كنُ أنْ يسقطَ في أيّ السّوفياتيّ 
. الـقوى العـظمى كما حلظـةٍ وفجأةً
قــــالَ مـــاو تـــسي تـــونغ ذاتَ يـــوم:
ِ من طــ وحــ عـــمالق بــقــدمـــ
يتـرنّحُ العـمالقُ في حلظـةِ سكرٍ أو
ِ تــــهـــريجٍ ال فـــرقَ; فــــإنَّ الـــقـــدمـــ
الـــطّــيـــنـــيّـــ ســوفَ تـــتـــداعـــيــانِ
ـــادّةُ الـــصـــمـــغـــيّـــة) وتـــتـالشى (ا

اللّاصقةُ فيهما.

آليف توفلر 

لندن
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صدّام حس  بوريس يلتس  ميخائيل غورباتشوف

بغداد
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ـيـة .. واالجـراءات ضــروريـة .. لـكن الـقـرارات يـجب ان  صـحــيح ان االزمـة عـا
تاخذ بـنظر االعتبار كل االبعـاد والتاثيرات واالنعكاسـات .. فاحلظر يترتب عليه
وضع نفـسي غير مـسبوق ..تـلحـقه انعكـاسات وتـاثيرات - سـلبـية - اقتـصادية
واجتـماعية قد تـتطور الى امنـية ... اذا ظلت بال حلـول جلزيئيـات مهمة نامل ان
ال تغـيب عن خليـة االزمة احملـترمة وجـهودهـا ومسؤولـيتـها وحلظـتهـا احلرجة ..
فالـشعب الـعراقي اغـلبه حتت خط الـفقـر جراء عـقود حـروب وحصـار وشمـولية
حلقـها فساد وارهاب واجـندات .. جعلت الـفقر مسـتشري متـرسخ .. هنا تكمن
ي وحـتـمي وعلـى اجلمـيع االنـصـياع له خـطـورة الـتمـديـد احلـظري وان كـان عـا
ـرافـقة من والـتـقـيـد التـام له .. لـكن عـلى احلـكـومـة ان تعي ضـرورة الـقـرارات ا
قـبـيل دعم الـفـقراء بـسالت غـذائـيـة تكـفي السـبـوع وجتـدد باخـر  وغـاز ورصـيد
اء وانـتـرنيت مـدعـوم .. واصـدار حزمـة سـريـعة اسـتـثـنائـيـة تـخص الكـهـربـاء وا
وامــور اخــرى بـتــخـفــيض االســعـار وتــاجـيـل االسـتــيـفــاء ..فــضال عن ضـرورة
الـسـمـاح لـتـنـقل الـعـمـال وادوات الـبـنـاء .. النـهـا جـزء مكـمل
لـلـحــيـاة كـاخلـضـروات والـتــمـوين وغـيـره وان تـوكل هـذه
االسـتـثـنـاءات بـيـد اميـنـة ال لـلـصـوص وسـراق الـشعب..
والله حـامي الـعـراق واالنسـانـية وبـه االستـعـانة الـدائـمة
وله االمـر االول واالخـيــر .. ونـبـارك ونــدعم كل اجلـهـود

اخليرة التي تصب للصالح العام ..
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ـشـتـركة اطـلـعت عـليه للـعـمـليـات ا
(الزمان) امس انه (بناءً على نتائج
ــثــمـرة بــ احلـكــومـة احلـوارات ا
الـعراقـية والـتـحالف الـدولي جرى
تـــســلـم مــقـــر مـــســتـــشـــاري قــوات
الـتـحـالـف الـدولي الـفــرنـسـيـ في
قيـادة الفـرقة السـادسة الـذي كانوا
يـشـغــلـونه في بـغــداد وفق إلـتـزام
ـواقع الـتي كان الـتـحالـف بإعـادة ا
يــــشـــــغــــلــــهــــا ضــــمـن الــــقــــواعــــد
عـسكـرات العـسكريـة العـراقية). وا
ــــتــــحـــــدث بــــاسم قــــوات ونــــفـى ا
التـحالف الـدولي ضد داعش مـايلز
كـاغـيـنـز مـقـتل ضـابط أمـريـكي في
دير الزور شمـال شرق سوريا.وقال
كــاغـيــنــز إنّ (هـذه الــقـصــة لــيـست
ســوى مـحض من الـكــذب فـلم تـقع
أي حادثة في شمـال شرق سوريا).
وكـانت مـواقع ووكـاالت قـد تـنـاقلت
مقتل ضابط أمريكي وعنصرين من
ـقـراطـيــة بـكـمـ بـ سـوريـا الــد

احلدود العراقية السورية.

وزارة الداخـلـية الـقبض عـلى ثالثة
من مــروجي ومــتــعــاطي اخملــدرات
اثنان في شرقي بـغداد والثالث في
مـيـسان  وضـبـطت بحـوزتـهم مواد

مخدرة وادوات تعاط.  
من جــهـــة اخــرى شــرعت قــطــعــات
الفرقة 20 في قيادة عملـيات نينوى
بـواجب تـفـتيش وتـطـهـيـر في عمق
الـصــحـراء جـنــوب قـضـاء الــبـعـاج
ـالحـقة مـنـطـقـة بـحـيـرة سـنـيـسلـة 
فـــلـــول داعش وعـــثـــرت عـــلى نـــفق
لداعش في منطقة البحيرة يحتوي
عـــلى الــعــديــد مـن قــنــابــر الــهــاون
والعبوات الـناسفة حـيث  تفجير
الـنــفق وقــتل عــنـصــرين من داعش

كانا بداخله. 
ÍdJ Ž l u

في غـــضـــون ذلك ســـلم الـــتـــحــالف
الدولي مقـر مستـشاريه الفـرنسي
في بــغــداد لـلــقــوات االمـنــيــة وهـو
ســـادس مـــوقع عــــســـكـــري يـــســـلم
لـــلـــجــانـب الـــعـــراقي.وذكـــر بـــيــان

عمال أتراك  البصرة متوجه إلى
بـلــدهم عـبـر مــنـفـذ مـطــار الـبـصـرة
الـدولي وهـذه الـصـور تـؤكـد صـحة
احلــــدث). وارفق الــــبـــيــــان صـــورا

للمغادرة. 
Â—U Ë ÂUð

واضــاف أن (مــنــافــذنــا احلــدوديـة
البرية مع اجلارت إيران والكويت
مــغــلــقــة بــشــكل تــام وصــارم أمــام
ـــســــافـــريـن والـــتــــبـــادل حــــركــــة ا
التجاري). وضـبطت الهيـئة العامة
لـلـكـمـارك حـاويتـ بـراد يـحـتـويان
عـلـى ادويـة بــشــريـة جتــاوزت مـدة
الـصالحيـة وحاويـة اخرى حتـتوي
ـــــوديل عـــــلى ٤ ســــــيـــــارات دون ا
ــســمــوح بــأســتــيــراده ومـخــالف ا
لــضـوابط وتــعـلــيـمــات االسـتــيـراد
.واوضح بــيـــان لــلــهــيــئــة امس ان
(االدويـة كـانت مـتـجـاوزة ألكـثـر من
ثلـثي مدة الـصالحيـة وهو مـخالف

لضوابط االستيراد لألدوية).
فـي ســـيـــاق آخـــر الــــقت قـــوات من

االجـتمـاعي فيـسبـوك عن مجـموعة
من العجالت حتـمل زوارا ايراني
بحمـاية سيـارات الشرطة الـعراقية
في محـافظـة البـصرة) مـوضحة أن
(مــضــمـون الــفــيــديـو هــو مــغـادرة

ـسـافـرين مـغـلـقة بـشـكـل تـام أمام ا
والتبادل التـجاري.وقالت  في بيان
تلـقت (الزمان) الـثالثاء  انهـا(تؤكد

عـدم مــصـداقـيــة الـفـيــديـو الـذي 
تــــــداوله فـي مـــــواقـع الـــــتــــــواصل
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ــنـافــذ احلـدوديــة مـا نــفت هـيــئـة ا
تردد عن دخول  مـواطن ايـراني
ـــنـــافــذ الى الـــعـــراق  واكـــدت أن ا
العراقية الـبرية مع إيران والكويت

WMłU  WE( w  jIÝ w²O u « œU%ù«Ë W üUÐ iOÐ_« XO³ «  «—«d  nB¹ 5ðuÐ

 u¹bO  WIOIŠ nAJðË 5O½«d¹≈ ‰ušœ wHMð W¹œËb(« c UM*«


