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«ترند»!

ِشق فكرة

@kholoudalkhames

خلود عبداهللا اخلميس
داعية إلى احلياة الطيبة

ني يا كويت أنت العروس تزيَّ

هنا الكويت

جاسم احلمر

«ما هكذا تورد اإلبل يا سعد» مثل عربي يضرب 
في كل من يعمل عمال بطريقة غير صائبة وال مناسبة، 
واملثــل قاله مالك بن زيد بن منــاة بن متيم، ورمبا 
انطبق املثل على احلالة السياســية التي منر بها في 
هذه الفترة، فهي حالــة عجيبة غريبة، واحلقيقة أن 
أخوف ما نخافه أن يأتي يوم علينا فال جند اإلبل وال 
ســعد وال حتى البئر التي تشرب منها اإلبل فنكون 
كالتــي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ونندم حني 
ال يجدي ندمنا نفعا، وعندما نستعرض األحداث التي 
مرت بها الكويت خالل العشرين سنة املاضية ورمبا 
أكثر نحمد اهللا حمدا كثيرا أن عبرناها وسارت األمور 
بنا إلى بــر األمان، ولكن ال بد أن نضع باعتبارنا أن 
ليس كل أزمة ستعدي، فبعض األزمات قد ال تعدي، 

وحتتاج إلى احلسم واحلزم.
 وقد زادت اســتجوابات الوزراء الشيوخ بشكل 
الفت ومريب، وهم وإن كانوا ضمن الشــعب إال أن 
وراء األكمة ما وراءها، فاألمر مســتغرب وفي ثناياه 
ألف (إنه) وإنه، فنحن نشاهد أمورا في مجلس األمة 
لم نكن نشاهدها في السابق، وكلنا شاهد ذلك وبشكل 
رتيب، وهنا علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي استفاده 
املواطن من املجلس؟ انظر حولك فهاهي األسعار ترتفع 
ارتفاعا جنونيا، وهاهي مشــكلة اإلسكان مستمرة، 
وهاهي رواتب املوظفــني واملتقاعدين مكانك راوح 
منذ ســنني، وغير ذلك من املشاكل التي يعاني منها 
املواطن، حتى املعارضــة التي نراها معارضة ضلت 

طريقها وسارت عكس التيار.
أين اإلصالح املزعوم وأين الوعود املزعومة؟ إن 
االستجوابات العبثية واملقصودة لم تعد ذات أهمية، 
وهذا رأينا ووجهة نظرنا إن كان هناك احترام للرأي 
والرأي اآلخر. والواضح أن االستجواب وأد، ألنه إذا 
سرنا على هذا الطريق سيأتي يوم يكون االستجواب 
فيه مثل األسئلة البرملانية التي تطرح أثناء اجللسات، 

فمتى كانت االستجوابات كيدية ومقصودة؟
حينما قام مجلس األمة كان االستجواب في محله 
أما اليوم فقد تغير احلال، وفي ظل هذا املناخ املتكهرب 
أعلن وزير الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي ووزير 
الداخلية الشــيخ أحمد منصور األحمد استقالتيهما، 
وقبلت االستقالة وذكرا أسبابا كثيرة ووجيهة دعتهما 
الى االســتقالة، منها أن اإلصالح والتطوير باتا شبه 
مســتحيلني وأنه ال بد من اإلصالح اجلذري وأنهما 
لم مينحا الفرصة الكافية خلدمة الكويت وسط هذه 
املشاحنات، وهذا أمر مؤسف ومقلق، فمصلحة الكويت 
العليا فوق كل شيء، واحلق أن الشيخ حمد جابر العلي 
والشــيخ أحمد املنصور من خيرة أبناء هذا الوطن، 
فلم هذا التنفير واالستفزاز من بعض أعضاء مجلس 

األمة للوزراء؟ وإلى أين نحن متوجهون؟
إن كنــت ال تدري فتلــك مصيبة

وإن كنــت تــدري فاملصيبة أعظم
دمتم ساملني. 

مســألة الهولوكوست بالنســبة لي غير مقبولة، 
خصوصا الرواية اإلســرائيلية منها، التي تستخدم 
مرات ومرات كثيرة وجتتر من أجل شحن التعاطف او 
االبتزاز املالي والسياسي او حتى للتغطية على جرائم 
إسرائيل ضد إخواننا في فلسطني، لكن سكوت النخب 
الثقافية والسياسية في أوروبا وأميركا لهذا االبتزاز 
الرخيص شيء مستغرب خصوصا أن احلقائق واضحة 

كالشمس، أم هو قوة ونفوذ االيباك في أميركا؟
مبدئيا فيما يخص احلرب العاملية الثانية، وبخصوص 
اعتقال اليهود من قبل هتلر في معسكرات، فاحلقيقة 
ان أول من اعتقل في معســكرات هتلر كانوا األملان 
اآلخرين من األحزاب القومية واألخرى والشيوعيني 
األملان، والغرض املعلن آنذاك هو (إعادة تثقيف األملان 
سياسيا) طبعا صاحب تلك احلملة مصادرة األمالك 
املنقولة وغير املنقولة لهؤالء البؤساء الذين لم يغادر 
أغلبهم تلك املعسكرات أحياء، ثم كان هناك السجناء 
من روسيا وأوكرانيا واملقاومة الفرنسية وأيضا بعض 
يهود أوروبا، كل هؤالء كانوا سجناء في معسكرات 
النازي، فاملعسكرات لم تكن لليهود فقط، مع العلم ان 
أغلب اليهود فروا من أتون احلرب بالهجرة الى كندا 
وأميركا، بل ان بعضهم أسس أعماال وشركات هناك.
بخصوص ضحايا هتلر والنازية، يقول اليهود ان 
عدد من قتل منهم في تلك املعســكرات بلغ ٥ ماليني 
يهودي، كيف يكون هذا الرقم صحيحا وعدد ضحايا 
احلرب العاملية الثانية بلغ ٢٢ مليون إنسان كان جلهم 
من االحتاد السوفييتي الذي تكبد ما يقارب ١٢ مليون 
ضحية أي ان أكبر من نصف ضحايا احلرب العاملية 
كانوا من الســوفييت األرثوذوكس؟ منهم عشرات 
اآلالف من األوكران في مقابــر جماعية، فهل يعقل 
ان مــن قتل من يهود أوروبــا كانوا ٥ ماليني؟ فيما 
يقول املؤرخون ان عدد من قتل من اليهود فعليا هو 
ما بني ٢٠٠ و٣٠٠ ألف يهودي فقط غير تلك األرقام 
مبالغات هدفها سياســي بحت، ثم أين إحصاء عدد 
الضحايا من املســلمني الذين قتلوا على يد النازي؟ 
سواء من اجلنود الهنود املسلمني الذين كانوا يقاتلون 
فــي اجليش البريطاني عندما كانــت القارة الهندية 
كلها (الهند وباكستان) حتت االستعمار البريطاني أو 
املســلمني في البلدان التي اجتاحها النازي واحلليف 
الفاشي اإليطالي؟ إثيوبيا، املغرب، ليبيا وحتى غرب 
مصر، مصر التــزال تعاني من مخلفات تلك احلرب 
اللعينة التي تنفجر قنابلها بني احلني واآلخر في العلمني 
مخلفة قتلى وجرحى، أال يدخل هؤالء املسلمون من 
جملة ضحايا النازي ويشــملهم التعاطف وإال هتلر 

كان حالفا يقتل اليهود فقط؟
ثم ماذا عن جرائم اليهود ضد العرب أال تستحق 
التعاطف؟ هناك الهولوكست احلقيقي، صبرا وشاتيال، 
قانا األولى وقانا الثانية، دير ياسني، جنني، بحر البقر، 
البقاع اجلنوب اللبناني، اخلليل، باب الشيخ جراح، غزة 
األولى وغزة الثانية، غزة التي تقصف كل أسبوع أال 
يستحق هؤالء قليال من االهتمام والعزاء واإلنسانية؟ 
وإال احلكاية كلها نفاق سياسي من األساس؟ اخلالصة 
هتلر قتل مسيحيني ومسلمني ويهودا. احتكار التاريخ 

ضحك على الذقون وشكرا.

ويعنــي «الترند» أن تكون أعلى قائمة 
املتداول من األحداث أو األشخاص، أو من 
اخلمســة األوائل، أو كما يشاء املتحكم بـ 
«خوارزميات» الترند أن يضع من مقاييس!

التسويق حتول لألشخاص بعد أن كان 
للســلع، بالطبع عدا التسويق للسياسيني 

فهو منذ األزل ومستمر إلى يوم القيامة!
إذن عزيزي اإلنسان كنت املستهدف 

بالبيع فصرت السلعة التي تباع!
لقد صنع الهوس الــذي خلقته فكرة 
التكاثر باألرقام منذ بداية ثورة «السوشيال 
ميديا» وبتصاعدها مجتمعات حتصل على 

االعتبار والقيمة من «الترند».
و«الترند» مصطلح أجنبي يصف ترتيبك 
في وسائل االجتماعي ويعني «أعلى القائمة» 
أي: مبروك أنت «ترند» اليوم، هي بشرى 
سارة بالتأكيد ليس ألولئك الذين يستفيدون 
من االنتشــار بترويج السلع واستخدام 
«الترند» لرفع أســعار اإلعالنات فحسب، 
بل خبر جيد حتى للذين ليس لهم في هذا 
العالم خبرات وفوائد فتجدهم في ســعي 
متواصل للتواجد في «الترندات» ألكثر من 
سبب، عدا املنفعة املادية ألنهم غالبا يكونوم 
من قليلي احلظوة بأرقام املتابعني، فيكون 
الفضول ألسباب حصول هذا املوضوع أو 
الشخص على «الترند» السمة العامة الرئيسة 
للمشاركات، ثم الرغبة في لفت االنتباه عبر 
النشر لعله يحقق بعض املتابعات، والسؤال 
هل يشــبع املتجول في «الترندات» رغبة 

الفضول والشهرة احملتملة؟!
الشركات التي تقيس رد الفعل على سلوك 
املشاركات في «الترندات» تشيع ذلك، بينما 
الذي يحدث كالتالي: املتحكم بالبرمجيات 
لوســيلة التواصل يستطيع زيادة ووقف 
ومنع ومنح وإغالق املتابعات واإلعجابات 
وإعادة النشر، وهذه السيطرة على البرنامج 
متكنه من زيادة املتابعني ملن يشــارك في 
الترند لدعم فكرة املشاركات، األمر الذي 
يجعل العميل يتخيل أنه مســتفيد، بينما 
بعد يوم أو اثنني من انتهاء موجة «الترند» 

يفقد املتابعني!
عالمة التعجب هذه ال تعني أنني مستغربة 
من املعلومة، بل أعجب من املنغمسني في 
عالم التواصل االجتماعي بالرغم من تكرار 
ووضوح أن هناك سيطرة وتوجيها وحتكما 
في احلركة والنشاط والتفاعل مع احلسابات 
في «السوشيال ميديا» إال أن اللهاث خلف 
التكاثر باألعداد متصدر السلوك العام، وكل 

يوم يصدقون ذات الكذبة!
أظــن أن هذه احلقيقة، تصديق الكذبة 
ذاتها والوقوع بنفس الفخ تكرارا ومرارا 
وباختيار ورضا بل وسعادة، اضطراب جديد 
يتطلب درسا من علماء السلوك البشري.
ملاذا يدخل اجلحر الذي يلدغ منه دائما؟

هل يبحث عن لدغة أشد أملا؟
يخضع لنظرية الوالء للمتحكم (العبودية 

الالواعية)؟
مازوخية واستعذاب العذاب؟

ستوكهولم التعاطف مع ماسك العصا؟
أم ماذا يا قوم، لقد هرمنا؟!

فبراير، حان موعد عيدك يا كويت وحان 
موعد االحتفــاالت الوطنية، بالدي الغالية 
مكانك في قلوبنا واسمك على ألسنتنا التي 
تلهج لكي بالدعاء إلى عنان السماء بأن يدمي 
على أرضنا نعمة األمن واألمان ويحفظها 

من كل مكروه.
تزيني يا كويت فــي عيدك الوطني ٦١ 
وعيد حتريرك ٣١، فلتتزين املباني والطرقات 
بألوانك الزاهية ليحتفل كل مواطن ومقيم 

على هذه األرض الطيبة بعيدها.
انه العيد يا شعب وطني وعلينا أن نظهر 
فرحتنا بأجمل األعياد، خذوا أوالدكم وبناتكم 
واشــتروا لهم األزياء الشعبية بألوان علم 
الكويت، واجعلوهــم يحملون في أيديهم 
علم الكويت، واغرســوا فيهم حب الكويت 
منذ الصغر، فهذا «غرسنا» في أبنائنا سوف 
«ينبت» لنا جيال محبا للوطن يحرسه ويصونه 
ويرفع اسمه عاليا كما حمله لنا اآلباء واألجداد.

إنها املشاعر التي لن جتدها ولن تكتسبها 
إال في وطنك، حني ننشد النشيد الوطني، 
وطني الكويت سلمت للمجد، حينها ستدرك 
مدى فخرك واعتزازك بوطنيتك وانتمائك 
العميق الذي يضرب جذوره في وجدانك. 

باخلتام، إنــه عرس الكويت وتزيني يا 
بالدي.

٭ باملختصر: دامت أفراحك يا كويت.
٭ رسالة: شكرا من القلب لكل من بادر وشارك 
في إظهار الفرحة في العيد الوطني الكويتي 
في مختلف محافظات الكويت، ونرفع أسمى 
التهاني والتبريكات مبناسبة األعياد  آيات 
الوطنية إلى مقام سيدي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وإلى 
سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
وإلى حكومة وشعب الكويت.. ودمتم بخير.

«ال فرق بني مواطن ومواطن وال كبير 
أو صغير الكل سواسية في احلقوق 
والواجبات أحبهم إلى الوطن أكثرهم 
نفعا له وكلنا من هذا الوطن.. وكلنا 
له نفديه ونخلص له.. ونذود عنه كيد 

الكائدين وطمع الطامعني».
إنها كلمات تدفعنا ألن نكرس كل 
جهودنا لصالح الوطن، والوطن بيت 

اجلميع.
إن الرجال األوائل ضحوا بكل شيء 
من أجل رفعة وسمعة الكويت، وإن ما 
نحن فيه من خير وأمن وسالم حتقق 
بفضل جهود الرجال األوائل الذين كان 
همهم وشاغلهم هو بناء دولة لألجيال 
القادمة، فتحية لهؤالء الرجال األوفياء 
وتعالوا لنردد اليوم مبناســبة العيد 
الوطني ما تغنى به مطرب الشــعب 

عوض دوخي:
يا حب سكن في مهجتي وأحشائي 

يا كويت
يا حب تساوى بالهوى واملاي يا 

كويت
يا صفعت قمــر في ليلة صيفية 

يا كويت.
واهللا املوفق.

ألمراض القلب واألمراض املزمنة من 
خالل منصــات وفعاليات ومبادرات 
متعددة وتكون متاحة للجميع ولوكالء 

الشركات العاملية لألدوية.
ويجب تعزيــز الصحة من خالل 
االستثمار في املعرفة والبحوث لنجاح 
أي مبادرات أو خطط تنموية وطنية 
املزمنة  للتصدي لتحدي األمــراض 
املجتمع واملنظمات  أمام  وااللتزامات 
الدولية بتحقيق غاياته ضمن الهدف 
الثالــث املتعلق بالصحة من األهداف 
العاملية للتنمية املستدامة التي التزمنا 
بهــا انطالقا من قمــة األمم املتحدة 
في ســبتمبر ٢٠١٥ والتي تعهد فيها 
قادة ورؤساء دول العالم بالعمل على 
حتقيقها، حيث إن الصحة للجميع والبد 
من تعزيز الدور املنتظر من املجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام كشريك 
رئيســي يعتمد عليه في هذا السياق 
نحو صحة أفضل انطالقا من احلق 

في املعرفة.

االفتراضية للرقابة، فأنت تعادل السماح 
ملطعمك املفضل بعدم خدمتك ألنهم ال 

يحبون رأيك أو مالبسك.
إذا كانت املعلومات قوة، فإن هذه 
الشــركات التي تســتثمر في العالم 
االفتراضي اجلديد تتمتع بشكل جماعي 
بسلطة أكبر من أي حكومة على هذا 
الكوكب، حيث إن الهجرة املستمرة نحو 
واقــع افتراضي أكثر هي في مرحلة 
التوجيهية لضبط  حاسمة، واملبادئ 
ثقافة عاملية على اإلنترنت ضرورية 
للنظر فيهــا اآلن، متاما مثل مدونة 
أخالقيات الذكاء االصطناعي للروبوتات 
التي تثيــر ضجة كبيرة في املجتمع 

العلمي.
 «Gucci» إلى «Mc Donald’s» ومن
و«Microsoft» سرعان ما تهتم العالمات 
التجارية الشهيرة بهذا العالم اجلديد، 
وقد يبــدو ال «METAVERSE» كأنه 
مستقبل غير مفهوم يشبه إلى حد كبير 
وسائل اإلعالم االجتماعية في أوائل 
العام ٢٠٠٠، لكن من املتوقع أن يكون 
مستقبل اإلنترنت السائد قريبا جدا، 
لذلك علينا أن نبقى مستعدين لذلك!

التي وجهها ألعضاء مجلس  األحمد 
األمة والشعب الكويتي والتي قال فيها: 
«مــا أحوجنا إلــى توحيد الكلمة 
والتكاتف والتآزر والتمسك بوحدتنا 

الوطنية».
وما دمنا نحتفل هذه األيام بأعيادنا 
الوطنية وعيد التحرير فالبد أن نوحد 
الصفوف وأن نصفي نفوسنا، وأن 
يكون كل همنا وتفكيرنا منصبا على 
مصلحة الكويت والكويتيني. هذا الذي 
يجب أن نتمسك به وأن يكون منهاجنا 
في احلياة حب الوطن.. أبو الدستور 
عبداهللا السالم له مقولة نعتز بها وهي 

املجتمعية أال يغيب عن تفكيرهم هذا 
احملور املهم للتوعية الدوائية واالستعانة 
باملتخصصني وذوي اخلبرة إلعداد 
الرســائل اإلعالمية املناســبة لثقافة 

املرضى وحاجاتهم.
والبد من تقييم هذه الرسائل الحقا 
لتحديثها أوال بأول وأعتقد أن جمعية 
الصيدلة الكويتية تســتطيع أن تقدم 
الكثير في مجــال الوقاية والتصدي 

فيها البضائع واملرافق وحتت إشراف 
احلكومة الشــرعية. إذ ال ينبغي أن 
يكونــوا قادرين على إنشــاء قائمة 
احلقوق اخلاصة بهم وانتهاك الشيء 
نفسه الذي مت استخدامه كأساس لهم، 

وهو حرية الكالم والتعبير.
فهل ينبغي السماح لهم باالستشعار 
واالنضباط واتخــاذ اإلجراءات مع 
األشــياء التي ال تهمهم، السيما إذا 
ادعوا بأن أهدافهم الرئيسية هي دفع 

حدود اإلبداع والتكنولوجيا؟
إلعطاء احلــق ملثل هذه املنصات 

جميعا بوضــع الزينة واألعالم على 
بيوتنا ومبانينا ابتهاجا بالعيد الوطني، 
والبد هنا أن نستذكر الرجال األوائل 
الذين صنعوا تاريخ الكويت، ويأتي في 
مقدمة هؤالء الرجال الشيخ املرحوم 
عبداهللا السالم أبو الدستور، ففي عهده 
مت االستقالل وفي عهده أُسس مجلس 
األمة ليعلن أن النظام الكويتي هو نظام 
دميوقراطي، وأن نستذكر كلمات جابر 
اخلير وهي: إن الشعور بالذات واالمتالء 
بعز االنتماء وفخر االنتساب مصدره 
األكبر واألوحد هو الوطن هو الكويت، 
وكذلك نصيحة األمير الراحل صباح 

إلكترونية للتوعية الدوائية يجد فيها 
املريــض حاجته مــن أي معلومات 
بالدواء واإلجابة على أسئلته  متعلقة 
واستفساراته والتي قد ال يجد الصيدلي 
أو الطبيب الوقت الكافي لإلجابة عليها 
وسط حجم العمل وتزايد أعداد مرضى 
أمراض القلب واألمراض املزمنة ألسباب 
متعددة. وقد يكون من املناسب أيضا ملن 
يخططون حلمالت التوعية واملبادرات 

اجلديد ال تكمن في جيب أي ملياردير 
واحد. ومن منظور قانوني فإن عمالقة 
التكنولوجيا الذين يســتثمرون في 
التكنولوجيا التي ستجعل هذا العالم 
االفتراضي متاحا هــم أولئك الذين 
ميتلكونه، لكــن من الناحية النظرية 
فإن األشخاص املستقلني (نحن) هم 

من سيبنيهم.
مــن ناحية أخرى، مبــا أن هذه 
الشــركات تدعي استقالل احلكومة، 
فيجــب أن تكون حتت مظلة صناعة 
اخلدمات بنفــس الطريقة التي تباع 

عندما نحتفل بذكرى العيد الوطني 
وعيد االستقالل علينا أن نضع نصب 
أعيننا مصالــح الكويت والكويتيني، 
وأن هذه املصالــح ترتبط باحتفالنا 
بالعيد الوطني، ألنه ال ميكن أن يتم 
الربــط بني مصلحــة الكويت وحب 
الوطن في أجواء غير صحية، حيث 
يسود البالد صراع بني مجلس األمة 
واحلكومة، ومن جلسة إلى جلسة نشهد 
مسرحيات االستجوابات الفاشلة وآخر 
هذه االستجوابات استجواب وزيري 
الدفاع واخلارجية، وما زلنا نعيش هذه 
الصراعات التي تعلن عنها املعارضة في 
مجلس األمة، فهناك استجواب قادم 
لرئيس الوزراء، وهكذا تسير األمور 
في مجلس األمة والبالد إضاعة وقت 
املجلس في استجوابات فاشلة لم يكن 
لها أي دالئل أو أســباب ممكن إقناع 

الناس مبدى صحتها.
ونحــن إذ نحتفل اليــوم بالعيد 
الوطني لبالدنا البد أن نصفي النفوس، 
وأن نزيل كل اخلصومات، وأن نتحاب 
وأن يكون النازع لهذا احلب هو حبنا 
لوطننا وأهلينــا ومواطنينا، ما دمنا 
نعيش أعيادنا الوطنية فالبد أن نتشارك 

مع ارتفاع معدالت انتشار أمراض 
السكر  املزمنة مثل  القلب واألمراض 
والسرطان واألمراض التنفسية وازدياد 
عدد املرضى الذين يراجعون الصيدليات 
سواء احلكومية أو األهلية للحصول 
على أدويتهم فإن من حق اجلميع أن 
يحصلوا على املعرفة عن تلك األدوية 
ليس فقط عن وقت استخدامها والذي 
ملعرفته يتم وضع خطوط على العبوات 
فإن كان خطــا واحدا فذلك يعني أنه 
يؤخذ مرة واحدة وإن كان خطني فهو 
يؤخذ مرتني وهكذا، ولكن يجب معرفة 
التفاصيل عن هذا الدواء وهل يتفاعل 
مع األدوية األخرى أو مع بعض األغذية 
ولذلك يجب توفير اإلمكانيات الالزمة 
للمنظومة الصحية من صيادلة ذوي 
خبرات ومعرفــة باألدوية وأهميتها 
وتفاعالتها وهي محاور مهمة وضرورية 

للعالج.
وقد يكون من املناسب مع تطورات 
الصحة اإللكترونية أن تخصص منصة 

ظهور عالــم جديد ينجلي أمامنا 
الشركات  بينما تســتعد  بســرعة، 
لالنغماس في املجهول االفتراضي، 
هو أمر يدفعنا إلى التفكير في اآلثار 
االجتماعية التي تغري في الظل. ومن 
بني العديد من األسئلة املتوقعة، يبدو أنه 
من املستحيل وضع قواعد وإرشادات 

صارمة للعالم اجلديد.
وبدال من ذلك، هنــاك عديد من 
اخلطوط غير الواضحة التي تتخطى 
األخالق واألعمال والتوقعات االجتماعية 
وحتــى األعــراف االجتماعية عبر 
اإلنترنت، وفي السعي للتصفح في مثل 
هذه املوضوعات ذات االهتمام احلديث 
نشأت قضية تعتبر أكثر إحلاحا، وهي 
من ميتلك حقا METAVERSE اجلديد؟
هــذا العالم اجلديد هو عبارة عن 
مساحة لواقع افتراضي للعب والبقاء 
على اتصال من خالل كل شــيء من 
الرحالت  إلى  احلفالت واملؤمتــرات 
االفتراضية حول العالم، وتقدر قيمتها 

حاليا بـ ٣ تريليونات دوالر.
كذلك هناك حجة أخالقية جوهرية، 
وهي التأكد من أن مفاتيح هذا العالم 
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االقتصادي.
فمن أبرز التجــارب الدولية في 
التجربة  اإلبداعي  مجاالت االقتصاد 
الصينية، والنهضة املاليزية، التجربة 
السويدية، النهضة اإلماراتية وغيرها 

من التجارب احلكومية الطموحة.
وبتسليط الضوء على دولة اإلمارات 
الشقيقة أطلقت حكومة دبي الرشيدة 
استراتيجية االقتصاد اإلبداعي والتي 
القطاع  تستهدف مضاعفة مساهمة 
اإلبداعي فــي الناجت احمللى اإلجمالي 
إلمارة دبي من ٢٫٦٪ في نهاية ٢٠٢٠ 

الى ٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
اإلميان باإلبداع: أؤمــن بأن من واجبنا 
اغتنام الفرصة في بلدي احلبيب، وأن 
نعزز منو هــذا النوع من االقتصاد، 
من خالل تدريب املواهب في مرحلة 
مبكرة، وحتفيــز االبتكار الناجت عن 
تالقي األفكار، ومحو األمية الرقمية، 
وتأسيس بنية حتتية مادية وافتراضية، 
وكذلك نشــر املعلومات حول أفضل 
املمارسات ومناذج األعمال والفرص 

للمبدعني.

حينهــا «هوكنز» حجم معامالت هذا 
االقتصاد في مختلف أنحاء العالم مبا 
يعــادل ٢٫٢ تريليون دوالر. وتعرف 
اإلبداعي  الدولية االقتصاد  املنظمات 
على أنه «مفهوم اقتصادي يتطور على 
لديها  التي  اإلبداعية  أساس األصول 
القدرة على توليد النمو االقتصادي 
والتنمية»، ولذلك وبشــكل أساسي 
يضع مفهــوم االقتصــاد اإلبداعي 
األفكار واملعرفة البشــرية واإلبداع 
كأصول رئيسية في دفع عجلة النمو 

من قبــل الكاتــب البريطاني «جون 
هوكنــز» في عام ٢٠٠١، وأطلقه على 
١٥ نشاطا تشــمل مجاالت متنوعة 
بالفنون ومتتد لتشمل مجاالت  تبدأ 
العلم والتكنولوجيا مثل االســتثمار 
السينما  الثقافي كالنشــر وصناعة 
وإقامة احلفالت املوسيقية، واالستثمار 
الذكاء االصطناعي  التكنولوجي مثل 
وخدمــات البث واألمن الســيبراني 
والهواتف الذكية، االستثمار في الطاقة 
املتجددة، اخلدمات اإلبداعية. هذا وقدر 

شــهد العالم في النصف الثاني 
من القرن العشرين، صعودا مدهشا 
ملجموعات اقتصادية أصبح لها حاضر 
مليء باالنتعاش االقتصادي والتنموي 
الذي تعيشــه اآلن، من خالل أفكار 
ريادية اســتطاعت أن حتقق قفزات 
هائلة خالل زمن قياسي، لتصعد من 
قاع األزمات االقتصادية واالجتماعية 
إلى قمة التقدم االقتصادي والرفاهية، 
وتتحول إلى العب رئيسي في الساحة 
االقتصادية العاملية، ثم استطاعت أن 
ترسو في النهاية بعد حزمة إجراءات 
تنموية على بــر احلضارة واإلبداع 
والتميز االقتصادي والعلمي والتقني.

وتتجه األنظار اليوم نحو التحول 
الوشيك لالقتصاد العاملي من االقتصاد 
الصناعي إلى اقتصاد تكون فيه القوة 
األكثر أهمية هي القوة املتنامية لألفكار، 
وزيادة الطلب على اخلدمات اإلبداعية 
واحملتوى اإلنتاجي اجلديد والذي جنده 

يتعاظم عاما بعد عام.
من ناحية أخرى، فقد بدأ الترويج 
ملفهوم االقتصاد اإلبداعي ألول مرة 

رؤى اقتصادية

آفاق االقتصاد 
اإلبداعي
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