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في كلّ زمان ومكان يـخرج اإلنسان
من ظـــلــمـــات رحم األم الـــثالثــة  ـــ
عــــــلـى األغــــــلـب األعمّ ـــ طـــــــلــــــيق
احلـــواس  لــــكــــنه مــــكـــبّـل الـــذات
والــعـــنــوان فـــهــو مـــجــبـــور عــلى
انـتمـائه القـبلي والـقومي والـديني
ذهبي واالجتـماعي واجلغرافي وا
 ولم يخيّر في أيّ األبوين يختار 
وحـتى االسم الذي سـيـرافقـه طيـلة
حياته  ويالزمه مالزمة الظلّ لظلّه
 لــــيس له اخلــــيـــار فـي رفـــضه أو
قـبوله إلّـا بعـد عـمر طـويل  وكذلك
لـيـس له احلقّ في اخــتــيـار الــلــغـة
التي سيـتكلم بـها وبواسطـتها يتمّ

تفاهمه مع بني جنسه . 
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ـولـود إلى مـرحـلـة وبــعـد وصـول ا
الــتـمــيـيــز والـبــلـوغ  يــجـد نــفـسه
ا كـان عليه في بداية مكبّلًـا أكثر 
األمــر حـــ والدته فال ســلـــطــة له
عـلى عمـره الذي يـنفـلت رغمًـا عنه
وال سلطـة على التقـاليد واألعراف

وال سـلطـة له عـلى طـرائق التـربـيّة
والتـعليم ثمّ يـجد نـفسه وقد دخل
عـلى مـفـاهـيم اجـتمـاعـيّـة مـحدّدة 
ـكن جتـاوزه ومــنـطق مـحــدود ال 
ــرسـومـة أو اخلــروج من حـدوده ا
ــهـارة فــائـقــة وعــنـايــة  فـهــنـاك
رمـوز ديـنـيّـة وقـومــيّـة يـجب عـلـيه
تـقـديـسـهــا  ومـعـتـقـدات ومـذاهب
كن جتاوزها تؤخذ كمسـلّمات ال 
أو انتـقادها  ولـو جترّأ وانتـقدها
عُـرّض لـلـقـمع والـتـسـقـيط والـنـبـذ
والـتـشـريـد وربّــمـا الـقـتل  وحـجم
الـعـقـاب وشـدّته يــعـتـمـد عـلى ثـقل
ـنـتـقـد العـلـمي أو االجـتـماعي أو ا
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ــا ـــصــائب الـــتي تـــضــاف  ومن ا
ســبق مـن الــقــيــود  هــو إنّ أكــثــر
الناس ال يـلتفـتون إلى نقطـة مهمّة
كثيـرًا ما أثّرت وتؤثّـر في سلوكهم
الــــيـــومي  وفـي مـــنــــظـــومــــاتـــهم
ــفــاهـــيــمــيّــة والــقـــيــمــيّــة  وفي ا

ـسـتـقـبـلـيّـة مـواقـفـهم وقـراراتــهم ا
ـــصــيـــريّـــة  هي أنّ أكـــثــرهم ـــ وا
بــــــــوعـي مـــــــنــــــــهـم أو بـال وعي ـــ
مبرمـج ال خيار لـهم في مواقفهم
ـعنى وتصـوراتهم  مـبرمـج ال 
ـشــهــورة في الـفــلـســفـة ــسـألــة ا ا
وعــلم الـــكالم والــتي عُـــرفت بــإسم
((اجلبـر واإلختـيار))  واسـتعـملت
ــعـــنى تـــفــويض األمـــر إلى الــله
نزلة تعالى  بحـيث يصير العـبد 
اجلــمـــاد ال إرادة له وال اخـــتــيــار ;
عناها العرفي التي نتلقاه وإنّما 
مع قـطـرات احللـيب في طـفولـتـنا 
وهي أنّ الــشـخــصــيّـة الــطـبــيـعــيّـة
والــنـاجــحـة ـــ كــمــا يـحــاول اآلبـاء
واألمّـهـات تـعريـفـهـا لنـا ـــ ال تـكون
إلّـا عـنـدمـا يـكـون الـفـرد قـادرًا على
تكييف طبيـعته اخلاصة مع البيئة
اخلــارجـيّـة . إنّ مــثل هـذه األحـكـام
اجلــائـــرة  واألعــراف الـــفــاســدة 
تــتــعـــارض مــعــارضــة شــديــدة مع
أسـاسـيّـات الـتربـيـة احلـديـثـة التي

حتــاول تــوجــيه اآلبــاء واألمّــهــات
ربّ إلى بذل اجلهد واألساتذة وا
إلى مــسـاعــدة الــطــفل في حتــقـيق
فرديّـته ومحاولـة اكتشـاف مواهبه
اخلـاصة  لـكي ال يـكون في حـياته
نـسـخـة مـكـرّرة من بـقـيّـة األطـفال 
فـــيــحـــرم من قــدراتـه االبــتـــكــاريّــة
واإلبـداعـيّـة  ويحـرم مـجـتـمعه من
نـتـاجـات عـبـقـريّـته الـكـامـنـة  كـما
أنّـهـا تـتـعارض مـع بعـض مواريث
احلكمة التي سـبقت الزمن وعلماء
الـتـربــيّـة في الـدعــوة إلى الـتـحـرّر
الــفـكـري واالنــطالق  فـقـد ورد عن
اإلمام عليّ بن أبي طالب قوله (( ال
تـــــقــــــــــــــــــســــــروا أوالدكم عــــــلى
تربـيتكم فـإنهم خُلـــقوا لزمـان غير

زمانكم)).
إنّ هذه القيود الـتي ذكرناها تمنع
العقل من اإلنتاج وحتوّله إلى عقل
مــســتــهــلـك ومـجــتــر فــقـط  وكــمـا
يـحـدث الــتـطـهـيـر لــلـمـدن والـقـرى
واألريــاف  هـنـالك تـطـهـيـر يـحـدث
ـشـاعـر والـتـوجّـهات  لـلـعـقـول وا
وإذا كــان الـتــطــهـيــر األول إحــيـاء
ـنـشـآت  فـإنّ ـوجـودات وا لـتـلك ا
الـثـاني قـتل مـتـعـمّـد تـقـوم به قوى
سيـاسيّـة واجتمـاعيّـة أكبر وأوعى
مــنّــا تـتــعــمّـد اإلقــصــاء والــسـحق
ــتــعـــمّــد لـــكل مــشـــروع شــبــابي ا
جتــديـــدي إنــتــاجي تـــقــدّمي نــافع
لإلبـداع والــتـغـيــيـر نــحـو األفـضل

واألرقى . 
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ـــقـــدّمـــات أخـــيـــرًا فـــإنّ كلّ هـــذه ا
مجـتمـعة  تـدلّ داللة واضـحة على
ـستـهلـكة وغـير أنّ صـنع العـقول ا
ــتــحــرّرة ال يُــنـتج إال مــجــتــمــعًـا ا
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هامـشيًّا اتّكـاليًّا ال نـفع فيه  وعلى
العـكس من ذلك فـإنّ تدريب األبـناء
ـان بــعـقــولـهم واألحـفــاد عـلـى اإل
وقــــدراتــــهـم  واحــــتـــــرام آرائــــهم
ومشاريعهم  وإعادة النظر بعقائد
األسالف ونـظـريّـاتـهم ومنـاقـشـتـها
إذا اقـــــتــــضـى األمـــــر  ال يــــعـــــني
الضّاللة أو السقوط بل ربّما يكون
ـستـقبل أفضل وأروع فاحتـة خير 
 وهـــذا مــــا أثـــبـــتـــتـه الـــتـــجـــارب
الـتـاريخـيّـة  وخـير مـثـال على ذلك
قــصّــة األب الــشــرعـي لــلــفــلــســفــة
الغربـيّة احلديثة ( ريـنيه ديكارت )
ومــــدفـــــــــأته  إذ خــــطـــر له وهـــو
دفأة في يوم بارد أنّ جالس أمام ا
ــصـــنـــوعـــات الـــتي اشـــتـــرك في ا
صـنـعـهـا كثـيـرون جتيء أقلّ كـمـالًا
ــصــنــوعــات الــتـي أخــرجــهـا من ا
صانع واحد  والبيت الذي يشيّده
بــنّــاء واحــد يــبــدو أكــمل من بــيت
يـشـارك في بـنائه كـثـيـرون  وكذلك
احلــــال فـي الــــعـــــلــــوم شـــــارك في
تكويـنها عـلى مرّ العصـور كثيرون
فــجـاءت خـلـوًّا من الـيـقـ وحـفـلت

باألخطاء واألضاليل.
ومـــــــن هــــنـــا يــــجـب أن يـــنــــهض
بإعـادة بنائـها فرد واحـد  فقرّر أن
يـكــون هـــــو ذلك الــفـرد الــذي أخـذ
عــلى عــاتــــــــــــقـه تــغـيــيــر الــعــالم
لـوحـده  وأخـذ مـكـان الـفـيـلـسـوف
أرســـــطــــــو في مـــــدارس الــــــعـــــالم
ــســيــحي  مع اتّــصــاله الــوثــيق ا
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إنّ إثـــارة روح الـــنـــقـــد احلـــر لــدى
الــشـبــاب  وحتــويـلــهـا إلـى مـلــكـة
نـفسـيّة راسخـة  تدفـعه إلى مـحبّة
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ال أخـفى عـلـيكم انـني كـنت قـريـبا من الـطب كـمـهـنة إنـسـانـية بل
كنت احلم ان أصـبح طبيـبا وفاء للـوالدة وللـصورة النمـطية التي
رض ترسخت في ذهـني إلنسانـية الطبـيب وإنقاذ ه لـلناس من ا
ـوت وتـضـحـيـته في تـضـمـيد اجلـراح وعالج األدواء ألن الـله وا
جعل رحمته على يـده خاصة انني كنت فـي طفولتي أرى الفتات
تنتـشر في احياء بـغداد كتب علـيها (العالج لـلفقراء مـجانا) فقد
ـهنـة لـتـمـنـحي كـانـت هـذه االحـرف اإلنسـانـيـة تـنـتـزع مـني قـلـق ا
ـهنة التي تتوهج باإلنسانية حرارة احلياة وتزيد من محبة هذه ا

ونكران الذات. 
واتـذكـر أيضـا ان الـطبـيب آنـذاك كـان إنسـانـيا بـرحـمـته للـفـقراء
وحـكــيــمـا فـي الـتــعــامل مع مــرضـاه وطــويل الــبـال فـي الـصــبـر
واالقـنـاع وأكـثـر لـطـفـا وارحـيـة في تـواصـله مـعـهم ألن الـتعـامل

ريض هو نصف العالج كما يقولون. اإلنساني مع ا
ـاضي وامـكـنـة الـتـواصـل ومـعـدن الـبـشر وانـا أتـذكـر شـريط ا
أحـاول أن اقـارن ب ازمـان مـختـلـفة بـالـثقـافـة والقـيم ومـتطـلـبات
احلـيـاة دون أن أنـسـى دوران الـشـمس وكـسـوفـهـا االجـتـمـاعي
ـنــاخ وعالقـته بـاألمـزجـة الــبـشـريـة كـمـا يـرى وتـغـيـرات عـواقب ا
اخلـالد ابن خـلدون لـذلك أحـاول عدم الـتعـمـيم ب طـبيب االمس
قاسات األزمنة والـظروف ألن الطبيب في كل العصور واليوم 
يل اليوم ليس من نفس الطـينة لكنـني أستطيع القـول ان الطب 
تـنخفض الى حتويـله من مهنـة إنسانـية إلى اخـرى جتارية بـحتة 
مـعـهـا مـنسـوب الـرحـمـة الى درجـة ان اصـبح الـطـبيب فـي بالدنا
هـنـة الـتي فقـدت من بـريـقهـا اإلنـساني مـوضع نـقد الذع  لـهـذه ا
وعـاد الـطــبـيب يــشـكل في الــذاكـرة اجلــمـاعـيــة صـورة لــلـجـشع
مع ان صـورته اإليـجـابـيــة ان يـسـمع الـشـكـاوي ال ان واالبـتــزاز 
يقولها ويجبر اخلواطر ال ان يـقمعها ويضمد اجلروح حتى ولو
ُـتــعـبـ ال ان يـزيـد من كــان يـنـزف من الـداخل  ويــسـكت انـ ا

اوجاعهم . 
ـرض وشـعـبـه يـعـاني من وألن الـعـراق الـيــوم مـوبـوء بــالـفـقــر وا
ـال وعـقدة ـريـضـة بـشهـوة ا االمـرين بـسـبب الـسلـطـة احلـاكـمة ا
ناعية والنفسية زمنة وا النقص والتي جلبت لنا وباء األمراض ا
بدال من الـصحة والـسعادة والـرفاهية ورفـعت لنـا منسـوب الفقر
تهالكة واكوام الى اعلى درجاته ولوثت البـيئة باسنة اجملـاري ا
زابل ومستنقعات البـعوض واستوردت لنا أنواع الفايروسات ا
اإليرانية من اجل حتقيق سـاديتها للتـلذذ في سماع ان الشعب

الذي يفطر القلب وجعا. 
ـتــحن الـطب وتـمـتـحن إنــسـانـيـة الـطـبـيب يـوم لـذلك يـنـبـغي ان 
الـشـــــدائــد واالزمـات والـكـوارث والـفـقـر ومـا أشـدهـا الـيـوم في
ـرض واالوبـئة وتـزداد الـشـكوى عـراق يـغرق بـالـفـقر واجلـوع وا
ن حـولــهم اجلــشع الى جتـار مع األسف من جــشع الــطب او 
بـوزرة اطبـاء وألن هـناك اسـتـثنـاءات تـبعـد الـغالـبـية الـعـظمى من
ـهنـة من تهـمة حتـويل الطب من مـهنة األطبـاء اخمللـص لـقسم ا
ريض كـرامـته وتـثقب إنـسـانيـة إلى اخـرى جتـارية بـحـتة تـفـقـد ا

جيوبه. 
لكن االعتراف واجب وفضـيلة ان نقول بـصوت عال ان ما يجري
ارسات غـير إنسـانية في مـهنة الـطب تدمي القـلب وتشعل من 
فينا الـيأس واحلزن فما نـسمعه من الناس قـصص ال تليق بهذه
ـهنـة اإلنـسانـيـة وبأخالقـيـاتهـا وال بـالعـراقي صـاحب الـشهـامة ا

وقف خاصة وقت العوز واحملن.  وا
فقد أصـبحت عيـادات البعض دكـاك جتارة لسـرقة مال الـفقير
ومافيا مركبة ب العيادة والصـيدلية واخملتبرات لعقد الصفقات
من خالل توجيه لعيـادات أو مختبرات بعـينها للقـيام بالعديد من
ـريض الذي ال يـجد ال احلـرام من ا الـفحـوصـات بهـدف نهـب ا
أحيانا وجبة طعـام صحية يأكلهـا او مبلغ يدفعه من راتب تقاعد

شحيح.
التعـميم لغـة اجلهالء بالتـأكيد ومن بـاب اإلنصاف ثـمة أطباء في
اجملـتمع الـعـراقي غايـة في اإلنـسـانيّـة والرقـي وأن هنـاك الـكثـير
ن أفـنوا زهـرة شـبابـهم في تـقـد اخلدمـات الطـبـية لـلـمرضى
وتفانـوا في تضمـيد اجلراح وعالج األدواء متـغلبـ على قساوة
ظـروف الــعـمل في الـعـراق ونـقص اإلمــكـانـات بـالـصـبـر واألنـاة
والــرويـة والـرفق واحلـكـمـة تـنـبـع عـنـهـا أخالق حـمـيـدة أبـرز مـا

فيها الرحمة والشفقة. 
ـال وابـتزاز ومـثـلـمـا يـوجـد أطـبـاء امـتـهـنـوا الـطب جتـارة جلـمـع ا
الفقراء بقسوة قلب ظالم هناك أطباء وهبوا حياتهم ليداوا جراح
سحوا عـنهم احلزن ويسحـبوا الهموم واآلالم ومن رضى و ا
هم حقـهم علـينـا ان نحـتفي بهم بـاحلرف والـقول الـصادق وتـقد
ـوذج نـاجح لألخـرين لـكي تنـتـعش وتـنـمو اجلـوانب االنـسـانـية

ادي. وتتفوق على اجلشع ا
كم يشعر الـعراقي اليوم بـالزهو عنـدما يرى في حارات وشوارع
الــوطن الفــتــات األطــبــاء تــتــزين بــالـرحــمــة وااليــثــار والــوطــنــيـة
وتـتـزخـرف بـحـروف اإلنـسـانـيـة والـتـضـامن االجـتـمـاعي (الـعالج
ــشـهــد االنـسـاني مـجــانـا لـلــفـقــراء) ويـرى مـنــظـمـات تــتـصـدر ا
بالرحمة مثلما فعلت منـظمة (أطباء بال أجور) التي يعمل ضمنها
رضى وتـصرف لهم 300 طبيب عـراقي تعالج يـوميا عـشرات ا
أدوية وجتـري لهم حتـاليل مـخبـرية وعـملـيات جـراحية من دون

مقابل. 
ونـرى آخـرون فـي اخلـارج من أطـبـاء وجـمـعـيـات عـراقـيـة تـنـتـخي
لأللم العراقي وعيادات طبية لعراقـي تفتح أبوابها لكل الفقراء
عـروف عـبد اجلـلـيل اخلزرجي كـما فـعل طـبـيب القـلب الـعراقـي ا
مـنـذ سـنـوات في أبـو ظبـي باألمـارات عـنـدمـا جـعل يـوم اخلـميس
يــومـا مـخـصـصـا لـلـفـقـراء لـيـؤازر اخـوته الـقـادمـ من الـعـراق
ويزيد عليها ليجعلـها لفقراء العالم من كل حدب وصوب فيشعل
ـثـالي بــالـرحـمـة والــشـهـامـة مـحـبــة الـنـاس بـالــعـراقي الـفــارس ا

واإلنسانية.
الــطب له مـكـانــة في كل الـعــصـور واالديـان  ولألطــبـاء كـرامـة ال
تـمس واالمام الـشافـعي اختـصر اخملـتـصر بـقوله (ال أعـلم علـما
بـعـد احلالل واحلــرام أنـبل من الـطب) لـكن مـشـكـلـتـنـا الـيـوم ان
الـسـلـطـة الـفـاسـدة حـولت احلـيـاة الـعـراقـيـة الى فـيـروسـات تفـتك
ــفـاسـد اجلـشع وشـراء بـالـبـشـر ولــوثت بـيـئـة احلــيـاة والـعـمل 
الـذ لـتنـهـار القـيم وتـقتل قـدسـية الـعـمل فلم تـنـجوا مـهـنة اال
واصـيــبت بـفـيـروس الـكـورونـا حــيث رجل الـدين يـدمـر االخالق
والـقـاضي يـدمـر العـدالـة واجلـامـعة تـدمـر الـعـلم واالعالم يـدمر
ـعـلـومـة والـتـاجـر يدمـر االقـتـصـاد  والـسـيـاسي يـدمـر الوطن ا

والطبيب يدمر الصحة واالنسان يدمر اخيه االنسان.
ماذا بقي لنا من قيم بالله عليكم ?

احلـقـيـقـة وإثـراء الـعـقل  وإضـاءة
الطريق إلى اإلبداع  وهذا اإلبداع
ال يــخـتـصّ بـجــانب دون آخـر  بل
يــشــمل كلّ اجلــوانب احلــيــاتــيّـة 
وكمـا يشـمل العـلوم الدنـيويّـة فهو
ـعتقـدات الديـنيّة يشـمل العـلوم وا
والــشـــرعــيّــة أيــضًــا  ومــا إشــارة
الـسـيّد اجملـدّد مـحمّـد بـاقر الـصّدر
ـــعــــالم اجلـــديـــدة في كـــتــــابه (( ا
لألصول )) إلـى توقّف الـنمـو الذي
أصاب الفكـر احلوزوي في النجف
األشـــرف في اجملــــالـــ األصـــولي
والفقـهي طيلة قـرن كامل بعد وفاة
الـشـيخ الطّـوسي  واسـتـمرار ذلك
الــركــود إلى حــ ظــهــور الــفــقــيه
ـــبـــــــــدع مــحـــمّـــد بن أحـــمــد بن ا
ـــتـــوفّى ســـنـــة (598 هـ) إدريس ا
الـــذي كـــان لـه دور كـــبـــيـــر في بثّ
احلـيـاة من جـديـد في فـكـر احلوزة
الـــعـــلــمـي بـــعـــد وفــاة الـــشــــــــيخ
ــئـــة ســنــة  بــعــد أن الـــطــوسي 
تــــفـــاعـل مع آرائـه وكــــســــر طـــوق
النزعـة التقـديسيّة الـتي حظي بها
الـــشـــيخ الـــطـــوسي عـــنـــد بـــعض
تالمــذته فـ (( رفـــعه في أنـــظــارهم
عن مــســتــوى الــنــقــد  وجــعل من
آرائه ونـظـريّـاته شــيـئًـا مـقـدّسًـا ال
ـــكـن أن يــــنـــال بــــاعــــتـــراض أو
يـخضع لـتمـحيص ))  أقـول : وما
إشـــارة الــســيّـــد الــصـــدر إلى تــلك
الــواقــعـة إلّــا دعــوة واضــحــة مـنه
لـضرورة مـحاربـة اجلمـود العـلمي
ـتــأتي من اســتـفــحـال والــفـكــري ا
النزعات التقديسيّة  التي تعدّ من
أهم أســـبـــاب الــوقـــوف بـــوجه كل
تـقــدّم عـلـمي واجـتـمـاعي  وبـوجه

كلّ إبداع جديد.              
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مليونـيات تنسيـقية وطنيـة سلميّة
مـسـتقـلّـة بـعد أن تـأكّـدت استـحـالة
سـلـوب من قبل اسـتعـادة الـوطن ا
ـيتة من هؤالء أصحاب الـضمائر ا
الــســاســـة ومن زعــامــات األحــزاب
وأتـــبــــاعـــهم مـن الـــذين حــــكـــمـــوا
وســـرقــــوا وســـطـــوا بـــاسم الـــدين
ــــذهب والــــطــــائـــفــــة والــــعـــرق وا

والقومية وما سواها. 
 من هـنــا كــان رفعُ ســقف مــطـالب
سـاحـات االنتـفـاضـة والتـظـاهر في
الــوسط واجلــنـوب بــضـرورة زوال
الطـبقة احلاكـمة الفـاسدة مجـتمعة
مـع ذيــولـــهـــا "شــلع قـــلع" بـــعــد أن
حتـوّل فــسـادُهــا وإفــسـادُهــا بـحق
ـــــواطن إلـى شـــــكلٍ من الـــــوطن وا
اكر وإلى أشكال "الذكاء" اخلبيث ا
قـــاعـــدة مــؤدجلـــة في الـــتـــســويف
ـــمـــاطـــلـــة وفي االســـتـــخـــفــاف وا
قدرات الشعب وإلى واالستهانـة 
ـنـهج لــتـجـاهل سـعيٍ مـشــرعَن و
ـشروعة أبسط احلـقوق الـوطنـية ا
ومــــــطــــــالـب الـــــشــــــارع الــــــرافض

للمنظومة السياسية برمتها. 
ــا ال يـقـبـل الـشك عـدم فـقــد تـأكـد 
وجــود الـنــيـة الــصـادقــة والـرغــبـة
الـــوطــنـــيـــة احلـــقــيـــقـــيــة واإلرادة

فـرصـة انتـخـابـيـة من دون أن يعي
نتـائج فعـلته السـمجـة االعتبـاطية
ـبـرّرة بـإطـاعـة أولي األمـر وغــيـر ا
عشوائيًا وبعـناوين شرعية بغطاء
ــذهب. ومن الــدين والــطـــائــفــة وا
ـــؤسف مـــقــابـــلـــة هـــذه األمـــانــة ا
الـشــعـبـيـة الــسـاذجـة بــخـيـانـة من
جـــــانب الـــــســـــاســـــة فـي كلّ دورة
انـتـخابـية وحتـوّلـها إلى مـا يـشبه
ســـيــاق عــمل مــتـــكــرّر من أشــكــال
االسـتــهـانـة واالســتـخـفــاف بـآمـال
الشعب وتطلـعاته بحياة أفضل ال
سيّما ح حتـوّلت مناصب الدولة
ومــــواقــــعــــهـــا إلـى إقـــطــــاعــــيـــات
لـــلــــفــــاســــدين ألشــــكــــال الـــنــــهب
والــلـصــوصــيــة والـســرقــة في عـزّ
الــنــهــار وحــلــكــة الــظالم. كــمـا أنّ
ــتــســلــطـة الــطــبــقــة احلــاكــمــة وا
بـعنـاوين مشـوهة عـديدة عـبر هذه
األفــعــال الــشــنــيـعــة الــفــاســدة قـد
أفسدت كلّ شيء في الـبالد وثبرت
الـــعــبــاد حـــ ســطــوهـــا عــلى كلّ
شيء. فـــيــمـــا لم تـــبــقي لـــلـــشــعب
الــصـاغـر الــصـابـر أيَّ شيء سـوى
اللـجوء لرفع رايـة الوطن اجلـامعة
في صـراخهـا وعـويلـها ومـطـالبـها
والـــــنـــــزول إلى الـــــشـــــارع عـــــبــــر

نـقــرأ بـوجـود أنـواع عـديـدة ألوجه
الـذكـاء مـنـهـا الـعـلـمي والـعـاطـفي
ـنـطــقي والـنــفـسي والـطــبـيـعي وا
والـلغـوي والريـاضي واالجتـماعي
ّـا وآخــرُهـا االصــطـنــاعي. وهـذا 
فـي طــبـــيـــعــة اخلـــلق ومـــا غــرسه
اخلـــــالـق في عــــــقـــــول ونـــــفـــــوس
مـــخــلــوقـــاته من قـــدرات وطــاقــات
لإلبـــــداع وتــــطـــــويــــر الـــــبــــلــــدان

والشعوب. 
ولـــكن لم يـــشــهـــد الــعـــراق وأهــلُه
وحـــضـــاراتُه عـــلى مـــرّ الــعـــصــور
والـــدهـــور وطـــيــلـــة حـــكم سالالت
ــلـوك الــقـدامى وسالطــ احلـكم ا
ـعــاصـرين مــنـذ تــشـكــيل الـدولـة ا
العراقـية أعتى وأقـذر وأشدّ وطأة
من ظــاهــرة ذكـاء خــارقــة وطــارئـة
ـثـلي تـمـثّـلَت بـفـسـاد الـسـاسـة و
الشـعب بعد الـغزو األمريـكي القذر
في  .2003فـــــقــــــد فـــــتـح احملـــــتلّ
ـراوغ أبـوابَ الـفـساد االنـتـهـازيّ ا
في الـبالد على مـصـاريعـها لـطبـقة
ســيـــاســيــة عــجـــيــبــة غـــريــبــة في
ـفـسـدة. سـلـوكـيـاتـهـا الـفـاسـدة وا
فـكان من نـتائـجهـا الكـارثيـة تورّط
ــراتٍ بــائــتــمــانــهـا عــلى الــشــعب 
مــــصـــاحلـه وثـــروات بـالده في كلّ
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بغداد

طـالب التي تـنازل حـقيـقي  لهـذه ا
رفع سقـفهـا مرات وانـخفض مرات
أخـرى ويـبقـى السـؤال  مـطـروحا :

ماذا بعد ??
 اعتقد اإلجابة تبدأ بسيناريوهات
عادلة سيـاسية بـحتة  األول هـو ا
الصفـرية بالتـغيير الـشامل مطلب
مرفوض وهنـاك من يدافع عنه مرة
بـالـتـهـديـد بـاالنـفـصـال  كمـا يـفـعل
ـنـتـصـر عـلى االكـراد في بـيـانـهـم ا
ــكــلف اعــتـــذار  رئــيس الـــوزراء ا
ومــــرة أخـــرى بــــقـــوة الــــتـــهــــديـــد
بالتقسيم الى فـيدراليات كما يفعل
البعض من الـداع ألقالـيم عراقية
ــــذهب الــــطـــــائــــفي او وفق وفـق ا
ــنــطـــقــة  كـــمــا يــفـــعل  في غــرب ا
الـعـراق وجـنـوبه وثـالـثـة بـالسالح

ـــركــزي لـإلحــصـــاء في اجلـــهـــاز ا
وزارة الـــتــخــطـــيط هــذا الـــشــعب
يـــواجه الــيــوم آثـــام  اقــتــصــاديــة
كــبـرى مــنـهــا  مــا يـنــذر بـخــطـوب
كبرى مثل  نزول أسعار النفط الى
 دون الــثـالثــ دوالر ا لــلـــبــرمــيل
ـقـارنـات الـرقـمـية الـواحـد  وتـلك ا
بـــ رواتب فـــلـــكـــيـــة لـــلـــدرجـــات
ـــتـــقــاعـــدين اخلـــاصـــة  ورواتب ا
نـاهيك عن مـن يعـيـشون حتت خط
الفقر( اقل من دوالر  باليوم)  فيما
من انــتــخــبــهم حــوالي  %20من
الــعـراقـيـ في انـتـخـابـات 2018
?مــــازالـــوا عــــنـــد مــــواقـــفــــهم في
رجعيـة منها مزايدات بح صـوت ا
 ولم تتـفق سـاحات التـظاهـر على
حـلــول مـطـلــوبـة  ولم  يــظـهـر أي

مــا بـــ اعــتــذار مــكــلف بــرئــاســة
حــكـومــة وبـ الــفــراغ الـتــطـوعي
لرئـيس وزراء مسـتقـيل ثمـة حافة
حـــــادة مـــــطــــــلـــــوب مـن الـــــقـــــوى
الـــســـيــاســـيـــة ســـواء تـــلك الـــتي
انتجتها انتخابات  2018بكل ما
قراطي فيها مثالب االستبداد الد
بـالـسـلطـة وبـ سـاحات الـتـظـاهر
الـــتي مـــا زالـت غـــيــر قـــادرة عـــلى

انتظام صوتها بحلول تطبيقية.
ماذا بعد السؤال الكبير??

ذلك الــســؤال الــذي يــطــرح الــيـوم
علـنا بانـتصار مـفاسد احملـاصصة
عــلى صـوت  الـشــعب  ومـواصـلـة
تـوزيع كعـكة الـسلـطة علـى حساب
شــعب كل واحــد من خــمـســة  مـنه
يــعـيش عــلى حــافـة الــفـقــر حـسب

للحكومة القبلة وحقيقة دورها في
بكرة وسبل مواجهة االنتخابات ا
االزمـة االقـتـصـاديــة الـكـبـرى الـتي

تنتظر البلد.
ومـــثل هـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو تـــأتي
مــدخالتـه من واشــنـــطن وطــهــران
ولـيس  من داخل  مـجـلس الـنـواب
ــشــهــد احلــالي  ال اعــتــقــد وفي ا
إمـــكــــانـــيـــة  حـــصــــول مـــثل هـــذه
ـــــدخالت  اال بــــتــــنـــــازل  من كال ا

الطرف .
ـشـهـد بـتـشـكـيل  ثـانـيـا : تـعـديل ا
(حــــكــــومـــة غــــيــــر جــــدلــــيــــة) من
كن وصفها شخصيات سيـاسية 
بــــاألقل  ســـوءا مـن بـــ صـــفـــوف
مفاسد احملاصصة   بقاعدة  ما ال
يـــدرك كـــله ال يـــتـــرك جــلـه  وهــذا
يـحــتـاج أيــضـا الى تــنـازل جــمـيع
ـــانــــيـــة  ولـــيس األطـــراف  الــــبـــر
تـصعـيد  سـقوف مـطالـبهـا  لتـترك
لـلمـرشح اجلديـد  لـرئاسـة حكـومة
انـتـقالـيـة  فرضـيـة اقنـاع  سـاحات
التـحريـر بان حكـومته تـلبي  احلد
ـــتــوقع مـن مــطــالـــبــهم   األدنى ا
وأيـضا مـثل هذا الـسيـناريو يـبقى
مقـبوال عنـد البـعض ولكته يـحتاج
ـــا الى ضــــغط شـــعــــبي  أوسع  
حصل حـتى اليـوم  إلجبـار مجلس
الــنــواب عـــلى تــخــفــيض ســقــوف
ـومــة امـتـيـازاتـهم مـطـالــبـهم  بـد
ان والـدخـول  جـبرا الى قـبـة الـبـر

ـنفـلت لـدفـاع عن حـكم  من يدعي ا
ـثل األغـلـبيـة الـشيـعـية فـيـما انه 
هذه األغـلبيـة السكـانية تـقع أيضا
وفق حسابات الفـقر في قعر قائمة
ـثـنى على احملـافـظات الـعراقـيـة فا
ـــثــال هي  األكـــثــر فــقــرا ســـبــيل ا
ـعـادلة بـعـدهـا الـديـوانـيـة  لـذلك ا
الــصــفــريــة غــيــر فــعــالـة  فـي هـذا
ـقـراطي  بـعـنـوان االســتـبـداد الـد

اني  !! احلكم البر
السـيناريـوهات األخرى تـتمثل في

االحتماالت التالية :
ـانية  األول :  حتشـيد الـقوى الـبر
الشيعيـة من جديد لتشـكيل اغلبية
ـانيـة تقـود الراغـب من الـسنة بر
والـكـرد في اتــفـاقـات احملــاصـصـة
ـومة  ذات الـنظـام  القد  من لد
ــــشــــهـــد دون أي تــــغــــيــــيــــر فـي ا
الـسيـاسي اال في  حتـلـيالت وعاظ
السالطـ التي  ستـجد الف سبب
وســـبب  لـــلـــحـــديث  عـن أهـــمـــيــة
احملــاصـصـة لـلـحـافظ عـلى  وحـدة

العراق !!
 وهــذا يــعــني إمــكــانــيــة الـصــمت
اإلعالمي والعملي عن قرار مجلس
الــــنـــواب الـــذي وصـــفـه تـــســـريب
ـان بـانه قرار صـوتي لرئـيس الـبر
شـيـعي إلخـراج القـوات االمـريـكـية
من الــعــراق كــمــا يــعــني ضــرورة
وجــود اتـــفــاق مــا بـــ واشــنــطن
وطــهـران عــلى الــنـمــوذج اجلــديـد

للـتصـويت على بـرنامج  إصالحي
حـقـيـقي  ولـيس مـجـرد  كالم هواء
في  ومـــــثـل هــــذه االلـــــتـــــزامــــات
ستظهـر الحقا  ما بعـد االنتخابات

قبلة . ا
ـا ثــالــثــا: في حــالــة الـفــشل فـي 
كن ان يـصار الى تـشكيل تقـدم  
حـــكــــومـــة  طـــوار  ســــيـــاســـيـــة
ي  وفق مــخــتــصــرة بــإشــراف ا
ــكن ان يـصـدر  من مـجـلس قـرار 
االمن الـدولي  وهـذا اخلـيـار يـدعو
الـيه البـعض للـتـخلص من سـطوة
أحــــزاب احملــــاصـــصــــة  ولــــكــــنه
بـالـنـتـيـجـة سـيـنـتـهي الى تـقـسـيم
وذج حكومة ومة   العراق   ود
ـصـادقـة احتـاديـة ال تـمـلك  غــيـر ا
على  حسابات  مـوازنة عامة تقوم
 األقـالـيم  واحملـافظـات بـالـتـصرف
فـبــهـا  نــاهـيك عن وجــود الـسالح
ـــنــفــلـت الــذي ســيـــؤدي بــأمــراء ا
الــــــــطـــــــــوائف الـى تــــــــأســـــــــيس(
جــــمـــــهــــوريــــات ظـل) في عــــمــــوم
مــحـــافــظـــات الــعـــراق عـــلى غــرار

وذج  اإلقليم الكردي.
احلل الـبـديل  ان يـصـاحب  الـقرار
ي  قـــــــوات حلــــــفـظ الــــــسالم اال
تـــفـــرض االمن  واألمـــان وتـــقـــد
ــــســــاعـــــدة الالزمـــــة في اجــــراء ا
انـتخـابـات وفق التـمـثيل الـفردي 
ودون ذلـك لن يــبــقـى هــنــاك  شيء

اسمه العراق سوى خارطته !!

السـياسـية الـصاحلـة إلصالح هذه
نظومة في شكلها القائم. كما أنّ ا
مـا جـرى اتــخـاذُه من اسـتــجـابـات
طالب أساسية إصالحية ترقيعية 
خالية من أيـة استراتيجـية وطنية
وخـطط تـنـمـويـة صـاحلـة في واقع
كن أن تغني احلال السياسيّ ال 
أو تــســمن أو تــصـلـح احلـال اآليل
إلى الـسـقـوط في أية حلـظـة وبـأية
هــزّة شــعــبــيـة مــتــوقــعــة في قـادم

األيام. 
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عــرفـت الــبــشــريـة فـي مــســيــرتــهـا
أشـكـاالً من الـقـيم وأدوات الـتـطـور
ـنــفـعـة خــدمـة لــلـصـالح وتـبــادل ا

العام. 
كـما أبـدعت دول متـحضّـرة بوضع
أفــضل الـســيـاسـات والــبـرامج في
خـدمـة بـلدانـهـا وشـعوبـهـا وصوالً
لتطـوير طاقات مواطـنيها من أجل
حياة أفضل وأكثر رفاهة في عيش
احلــقـــوق والــتـــمــتـع بــاخلـــدمــات
ـبــتـكـرات في اآلدمــيـة ووضع كلّ ا

خدمة اإلنسان. 
وآخرهـا ما بلغ الـبشريـة من تطور
فـي الـذكـاء االصـطــنـاعي الـذي هـو
حـصـيـلة الـفـكـر البـشـري وعـصارة
الــــتــــقــــدم فـي احلــــيــــاة اآلدمــــيـــة
الطـبـيـعـيـة للـشـعـوب الـتي حتـترم
مــواطــنـــيــهــا وتــســعـى لــتــطــويــر
أدواتـهـا وتـقـد األفضـل دومًا في

خدمة شعوبها. 
يــــوصف أحـــدث أشـــكـــال الـــذكـــاء
االصـطـنـاعي الذي أخـرجـته لـلـنور
دول مــتــقــدمــة في الــفــكــر والـعــلم
والتـعبـير واحلـريات بكـونه تقـنية
مــتــطــورة تــســمح لــلــروبـوت وأيّ
محرك بحثي مبـتكر جديد أن يقوم
هام التي اعتاد البشر على بأداء ا
تــأديــتــهــا اعـتــمــادًا عــلى مــفــهـوم
خوارزميّ مـتقـدّم. والهـاتف الـنقال
ـــــبـــــتـــــكـــــرات ومـــــا ســـــواه مـن ا

االلـكــتـرونـيـة فـي مـتـنــاول أيـديـنـا
ــبــتــكـر الــيــوم تــقع ضــمـن هــذا ا
اجلـديـد. وهـذا دليل عـلى إمـكـانـية
تنافس وسائل الـتقدم احلديثة من
بتكـرات العلميـة والتقنية أحدث ا
وااللكترونية مع القدرات البشرية
إنْ لم تكن متفوقة عليها في بعض

معاجلاتها وحساباتها. 
 ربّاط احلديث ما بلغه العراق في
هـــذه األيـــام مـن "ذكـــاء ســـيـــاسيّ
اصـطـنـاعيّ" ضـمـن آخـر مـبـتـكرات
أدوات الـفــســاد والــتــسـلطّ وإدارة
احلـــكم مــنــذ 2003 بــحـــيث فــاقت
الــــتـــصــــوّرات مـن حــــيث اخلــــبث
واخلـــداع والــنـــفــاق واســتـــغــفــال
ـال السـياسي الـعامـة واستـغالل ا
ـنـفـلـت خـارج سـيـطـرة والــسالح ا
ــهــا وســائـل تــنمّ عن الـــدولــة. وكــلـُّ
ــنــهج مــتــوافق "ذكــاء ســيــاسيّ 
عـلـيه" من عـمـوم الـطبـقـة احلـاكـمة
في كـيـفـية ابـتـكـار لـغـة مـصـطـنـعة
إلدامـة الفـسـاد جديـدة في شـكلـها
ـــة في صــورهــا وعــرضـــهــا وقــد
ومـضمـونـها. فـقد اسـتـخدم زعـماء
ـــثــلــوهم وذيــولُــهم من الــكــتل و
ـثــلي الــشـعب آخــر صـيــحـة في
ذكائهم االصطناعيّ الفاسد برفض
رئـــيـس وزراء مـــكـــلّف ظـــاهـــرُهـــا
جـدلـيّـتُه وعـدم مـطـابـقـة تـواصـيفه
ــنـــتــفض مـع مــطـــالب الــشـــارع ا
وبــاطـنُــهــا خـشــيــة وخـوف ورعب
عـــلى مـــنـــاصـــبـــهم ومـــكـــاســبـــهم
ومـــصــاحلــهم مـن مــغــبـــة انــقالبه
عليـهم وفضحهم ومن ثمَّ مـحاسبة
الـفـاسـدين مـنــهم بـضـغط الـشـارع

الساخن. 
ــؤسف أن يــجــري اســتــغالل من ا
ـؤسـسـة الـتـشـريـعـيـة في صـراع ا
صالح وتشارك اإلرادات وتقاسم ا
غا عـبر سيـاسة ليّ األذرع ب ا
تصارعة. وآخرها ما جرى الكتل ا
من سـلوكـيـات متـقـاطعـات في منع
تـــمـــريـــر كــــابـــيـــنـــة عالوي بـــذات

ـارستـها الـطـريقـة التـي اعتـادت 
كــتل ســيــاســيــة مــتــصــارعـة عــلى
ال والسلطة بالرغم من النفوذ وا
ـشـخـصـة في الـثـغـرات الـعــديـدة ا
الـكـابـيـنة األخـيـرة وفي تـركيـبـتـها
توازنـة. فما ورد عـلى لسان غيـر ا
ـعـتــذِر عن الـتــكـلـيف في ف ا ـكـلـَّ ا
ـوجه إلى رئيس كتـاب انسـحابه ا
اجلـمـهوريـة يـكفي إلدراك الـغـايات
ـــقـــاصــــد من حـــيـث "تـــعـــرّضه وا
لـضـغـوط سـيـاسيـة لـغـرض تـمـرير
أجـندة معـينـة على حـكومـته" التي
ولـدت مـيتـة ولم تـرى الـنور أصالً.
وهـذا من الــدلـيل الــقـاطع عــلى مـا
ـد في مــكــنــونــات هــو قــائـم ومــؤكـَّ
الـكتل الـسيـاسيـة ونوايـا زعمـائها
وفي حتـــايــلـــهم واســـتــخـــفـــافــهم
ـــواطـــنــــيـــهم وخـــشــــيـــتـــهم من
تـــضـــرّرهم ومن فـــقـــدانـــهم أدوات
الطائفية والـعرقية التي تؤمّنُ لهم
ولـذيولـهم وأتبـاعـهم ما اتـسع لهم
من وســـائل فـــســاد وإدامـــة لــزخم
تواصل بشتى السرقات والنـهب ا

الوسائل والطرق واألدوات. 
ّا يوقن ايضًا بعدم وجود وهذا 
النـية الطـيبة وال اإلرادة الـصاحلة
إلصالح الـبــيت الــوطـنـيّ وتـهــدئـة
الـشارع الـثائـر ضدّ طـغمـة الفـساد
ّن ارتـــضــوا ألنــســفــهم وذيــوله 
البـقاء في قائـمة الفـساد والتـبعية
ــذهــبــيــة والــعــرق وفي خـــانــات ا
والـطــائـفــة الــتي إنْ أُجـبــروا عـلى
مـــغـــادرتـــهـــا يـــومًـــا حتت ضـــغط
الشـارع وبتأثيـر االنتمـاء الوطني
لــــفـــــــــقـــــدوا جلّ امــــتــــيــــازاتــــهم
وتـعـرّضــوا لـلـســحل في الـشـوارع
واحملاسبـة الشديـدة وإعادة كلّ ما
ســــلـــبــــــــوه وســـرقـــوه من أفـــواه
الـفــقـراء وحـقـوق األيـتـام واألرامل
ـذهب والـطـائـفـة بــغـطـاء الـدين وا
والـعــرق. فـهـذه بــالـتـالي ســتـكـون
نـهـايـة "ذكـاء" الـفــاسـدين الـسـلـبيّ

بتكَر. ا
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