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بغداد

وت وحدوث وفـيات كـثيـره وكذلك ا
بـالـفـحـأه زمن اخلـلـيـفه الـقـائم وفي
سنة  1086حدثت أمـراض باحلمى
ـوت فـجأة والـطاعـون وحـاالت من ا
ــقــتـدي وفـي ســنـة زمن اخلــلــيــفه ا
 1118حــدث بــبــغـداد زلــزال شــديـد
وخــربت دوراً كـثــيـره زمن اخلــلـيـفه
ــسـتــرشـد وفي ســنـة  1248ظـهـر ا
وبــاء بــ أهل بــغـداد في حــلــوقـهم
وخوانيقهم ومات بسببه خلق كثير
ـستعصـم آخر خلفاء زمن اخلليفه ا
بــني الــعــبــاس بــبــغـداد وفـي ســنـة
 1313زمـن دولــة هــوالكــو وابــنــاءه
ظهر وبـاء الطاعون في بـغداد قادماً
من الـــشـــرق ولم تـــســلـم عــائـــله من
الــعــوائل الــبــغـدايـه مـنـه ان لم يـأت
عـــلـى جـــمـــيع أفـــرادهـــا فـــقـــد فـــتك
ببـعضـهم ولم تسـلم بغـداد من وباء
الـطــاعـون الـذي ضـرب الـدنـيـا سـنـة
1346في عـــهـــد الـــدولـه اجلالئـــريه
حــتى قـــيل انه ســـبب مـــوت نــصف
سـكــان الــعـالم وبــعــد سـنــتــ فـقط
حدث طاعـون أنتـقل من الدجيل الى
ن مات الـكاظـمـيه ثم بغـداد وكـان 
فى الـكـاطـميه نـقـيـبهـا عـلي بن عـبد
الـكــر الــعــلــوي وفـي ســنـة 1390
زمن الــدوله اجلالئــريه أيـضــاً ظـهـر
وباءالـطاعون بـشكل رهـيب وتسبب
في وفـيــات كـثــيـره بــلـغت أكــثـر من
مائة شـخص يومياً في بـغداد وبعد
ــرض نــفـسه سـبع ســنــوات ظــهـر ا
الـذي أجـتــاح الـعـراق وحط بـبـغـداد
وكــانت ضـحـايـاه بــاالالف وأسـتـمـر
حـوالي شـهـر وفي حـكم دولـة الـقـره

واســعـاً وفـتــكت بـأهل بـغــداد فـتـكـاً
ذريــعـاً. وكــان الـوبــاء الـثــاني الـذي
أصـاب بـغـداد سـنـة 843م اذ اشـتد
ــوت حـتى الــغالء والــوبـاء وكــثـر ا
كان اجلماعه يدفـنون في متر واحد
زمن اخلليفه الواثق وفي سنة 859
حــصـل زلــزال شــديــد هــو االول من
ــتــوكل وفي نــوعـه زمن اخلــلــيــفه ا
سـنـة  872ظــهـر الــوبـاء في بــغـداد
وهلك الكثير من سكانها وبعد سنه
ظـهـر مـرض غـريب بـبـغـداد وكـانـوا
عتمد يسموه الفقاع زمن اخلليفه ا
وفي سنة  893حصل خـسوف قـمر
وزلــزال خـــلف أضـــرار كـــثـــيــره في
االرواح واالمــــوال زمن اخلــــلــــيــــفه
ــعــتـضــد وفي ســنـة  912ظــهـرت ا
ـا فـيـها داء أمـراض وعـلل كـثـيـره 
ـقــتـدر وفي الــكــلب زمن اخلـلــيــفه ا
ســنــة  1052زلـــزلت بــغـــداد وهــلك
حتت الــــهـــدم خـــلق الـــكـــثـــيـــر زمن
اخلــلــيــفه الــقــائم وفي ســنـة 1064
ظـــهــر وبــاء اجلــدري بــشــكل واسع

قاله وباء الذي دفعـنا لكـتابة هـذه ا
كورونا الذي أصاب الـعالم بأجمعه
ا فيها بغداد بداية سنة 2020م
وسـيــنـصــرف قـولــنـا ألشــد االوبـئه
الـتي ضربـت بغـداد مـنذ تـأسـيسـها
ـنصور من قبل اخلـليفه الـعباسي ا
عـــــام  145هج 762م حــــــيث كـــــان
الــوبـاء االول ســنـة  785م أي بــعـد
عـدة سـنوات من بـنـاء بـغـداد مرورا
بعمرها الطويل حتى دخول القوات
الــبـــريــطـــانــيـه ســنــة  1917وتــرك
العثمانيون بغداد حيث تفشى وباء
الكـوليـرا وتولى اجلـيش االنگـليزي
اسـتـخــدام الـلـقــاح ولم يـتم تــلـقـيح
قـائـد الـقـوات الـبـريـطـانـيه اجلـنرال
ســـتـــانــلـي مــود بـــاعـــتــبـــار صــرف
الــلـقــاحـات ألهل بــغـداد وانه كــبـيـر
الـسـن ولـكن الـوبـاء أصــابه فـتـوفي
بعد ثـمانيـة أشهر من دخـوله بغداد
في  1917/11/18والى آخـــر وبـــاء
كـبــيــر شـهــدته بــغـداد ســنـة 1923
حيث أنتشـر وباء الكولـيرا انتشاراً

قــيـونـلـو اصــحـاب اخلـراف الـسـود
وفـي ســـــنــــة  1416ظـــــهـــــر وبــــاء
الـطـاعـون حتـى كادت بـغـداد تـخـلو
من أهــلـهــا وفي عــهـد نــفس الـدوله
وفـي ســـــنــــة  1429ظـــــهـــــر وبــــاء
الــطـاعـون بـبــغـداد ودمـشق وكـانت
وفـيــات الــوبــاء عـالــيه جــداً وبــعـد
سنـتـ فقط وفي عـهد نـفس الدوله
ظــهـــر اخلـــراب والــوبـــاء واجلــراد
الـغالء في بــغـداد وفي عـهـد الـدوله
الــقـره قـويــنـلـو أيــضـاً سـنـة 1435
ظهر وباء الطاعون في بغداد قادماً
مـن الـشـرق ومــات فـيـه خـلق كــثـيـر
وبـــعــد ســـنـــتــ فـــقط حـــدث وبــاء
بـبــغـداد جــاء عـلى أكــثـر ســكـانــهـا
حـــيث قــــضى عـــلـى أســـر وعـــوائل
بــكـامـلـهـا وقــبل اسـتـيالء دولـة آلق
قـويـنـلـو اصـحـاب اخلـراف البـيض
على بـغدا د أنتـشر الطـاعون ومات
فـيه خــلق كــثـيــر من ســكـان بــغـداد
ســـنــة  1469وفي عـــهـــد اخلـــروف
االبيض وفي سنة  1491ظهر وباء
الــطــاعــون الــذي شــمل كــثــيــراً من
الـبالد وفي الـعهـد الـعـثـماني االول
وفـي ســــــنك  1619ظــــــهــــــر وبـــــاء
الـطاعـون وفـتكه بـأعـداد كبـيره ولم
تسلم مـنه عائله بـغداديه وفي سنة
 1635وزمن الــــعـــهـــد الــــصـــفـــوي
الثاني تفشى وباء الطاعون وكانت
الـوفــيـات عــدة االف من اهل بـغـداد
في الــيــوم الـــواحــد. وبــعــد بــدايــة
احلـكم الــعـثــمـاني الــثـاني لــبـغـداد
الذي أبتـدا سنة  1638تفشى وباء
الطاع وفي سنة  1689زمن الوالي

العثماني سلحدار عمر باشا تفشى
وبـاء الــطـاعـون الـذي فـتك بـالـنـاس
فـتـكـاً ذريـعـاً رافـقـته قـحط ومـجاعه
وفي سـنـة 1719وفي عـهــد الـوالي
حـسن بـاشـا تـفـشى وبـاء الـطـاعون
ــخـتــلف طــبــقـات بــبـغــداد وفــتك 
الــنــاس فـــتــكــاً ذريـــعــاً وهــرب أهل
بــــغـــــداد مـــــنـــــهـــــا وذهب الـــــوالي
وعـــــســـــاكـــــره الى ســـــامـــــراء وفي
سـنةِ 1739وفي عـهد الـوالي أحـمد
بـاشا حـدث وبـاء الطـاعون الـعـظيم
في بـغـداد وفي سـنة  1772أنـتـشر
وبـاء الطـاعـون في بغـداد قـادماً من
اســـطــنـــبــول وقـــضى عــلـى بــيــوت
وعوائل بكـاملها وبـعد ذلك بسنه ال
أكــثــر ومن شــدة الـوبــاء هــذا هـرب
الــوالي من طـاعــون بـغـداد مــتـخـذاً
اخلـيــام مــنـزالً وســمي بــالـطــاعـون
الـعـظــيم او الـطــاعـون أبـو خــنـجـر
الــذي سـرى لـلـبـصــره فـقـضى عـلى
ثلث سكـانهـا وكان ذلك زمن الوالي
عــمــر بــاشــا وفي ســنـة  1795زمن
الـوالي سـلـيـمـان بـاشـا ظـهـر مرض
اجلدري ومرض احلصبه في بغداد
وضواحـيهـا وهلك كـثيـر من الناس
وفـي ســــــنــــــة  1801وزمـن نــــــفس
الــوالي ظــهــر وبـــاء الــطــاعــون في
بغـداد فـترك الـوالي وعائـلته بـغداد
وذهـب الى اخلــــــالص هــــــربــــــاً من
الوباء وبعد سنه عاد الطاعون مرة
أخرى وفي سنة  1821زمن الوالي
داود بــاشــا ظــهــر وبــاء الــكــولــيـرا
قادماً من الـهند وفـتك بالنـاس فتكاً
وفي سـنة  1831وأثـنـاء عـزل داود

بــاشــا ظـهــر الــطــاعــون في مــحــلـة
التوراة اليهـود أول االمر ثم انتشر
بـبـغــداد وتـبـ انه جـاء من سـاحل
الــــبـــحــــر االســــود واعـــلـن الـــوالي
اجلـديــد عــلي رضــا بــاشــا احلــجـر
الــصــحي ( الــكــرنــتــيــنـه) بــتــأثــيـر
الــقــنــصل الـــبــريــطــاني وكــان أهل
بغداد يرمون موتاهم في نهر دجله
وال يـدفـنـونـهم لـكـثـرتـهم وفـي سـنة
 1845وفي عــهـــد الـــوالي مــحـــمــد
جنيب بـاشا أجـتاح وبـاء الطـاعون
بغداد وتـوفي كثيرون مـنهم الشيخ
عبـد الـفتـاح الشـواف موءلف كـتاب
حـــديــقــة الــورود وفي ســنــة 1881
عـهـد الوالـي تقي الـدين بـاشـا ظـهر
وباء الطاعون ببغداد وأنتشر منها
لـلمـدن االخـرى وبعـد ثالث سـنوات
تفـشى وباء الطـاعون ببـغداد وفتك
بأهلها فتـكاً ذريعاً من نفس الوالي
وفي ســنـة  1889وفي زمن الـوالي
مــصـطـفى عـاصم بــاشـا ظـهـر وبـاء
الـكـولـيـرا في بغـداد وهـرب الـكـثـير
من أهـلــهـا مــنـهــا حـتى ان حــاخـام
يهود بغداد تـوفي بهذا الوباء وفي
سنة  1893زمن الوالي رفيق باشا
ظــهــر وبــاء الــكــولــيــرا مــرة أخـرى
وسقط الـكثيـر من الضحـايا ورافقه
تــفــشي مــرض اجلــدري وفـي ســنـة
 1919تـفشى وبـاء الـطاعـون فـمات
الـكـثـيـر من أهل بـغـداد زمن الـوالي
نـاظم بـاشـا. ومـا تـبـقى ذكـرنـاه في
ــقــــــالـه من وفــاة الــقــائــد بــدايــة ا
البـريطاني سـتانلي مـود بالكـوليرا

ووباء سنة 1923.

احلــيــاة دروس بــلــيــغــة ودروبُــهـا
شــاقـة في بــعـضـهــا ويـســيـرة عـلى
قلتها في شقـها اآلخر. وخير الدول
وأفضل األ مَن تستع بالدروس
البليغة الـتي تفرزها احلياة في كل
ـــيـــادين ومـــنـــهـــا الــســـيـــاســـيــة ا
واالقــــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
والـثــقــافـيــة والـتــربــويـة ومــا عـلى
ّا يـصـادفهـا البـشر في شـاكلـتهـا 
كلّ يــوم. ومـن الــزعـــمــاء واحلـــكــام
الــذين يـتـولـون زعـامــة بـلـدانـهم مـا
يـشـهـد لـهم مـواطـنـوهم ومـريـدوهم
بـاحلـكــمـة والــنـزاهـة والــتـضــحـيـة
وسـمـوّ األخـالق ورفـعـة الـنـفس في
كلّ خطوة من أنـشطتـهم التي تتيح
لـــهم احلـــكم بـــاسم الـــشــعـب الــذي
ائتـمنهـم على تسـييـر شؤون البالد
ا يـرضي الله وخـليـقتَه والعـبـاد 
إالّ في الــعـراق ومـنـطـقــتـنـا الـشـرق
أوســطـــيــة. فــالـــســيـــاســة في هــذه
ـتـخــلـفـة مـا تـزال تـشـكّل ـنـطـقـة ا ا
لــلـســاسـة واحلــكـام بـؤرةً مــتالزمـة
لــلـفــسـاد والـرشى ووســيـلــة لـنـهب
الـــثــروات واألمـــوال وخــذل الــوطن
ــواطن بــســبب إصــرار رمــوزهـا وا
ـكاسب وشـخوصـها عـلى تـرجيح ا
ـصالح اخلـاصة التي ال الفـئوية وا
ــواطن الـبــسـيط وال تــلـبّي تــخـدم ا
احـتــيـاجـاته وطـمـوحـاته الـوطـنـيـة
واجملتمـعية بـأيّ شكلٍ من األشكال.
ؤلم نستدل على من الواقع القائم ا
حقائق ووقـائع ماثلـة للعيـان تشير
إلى صعوبة تالقي مصالح الساسة
والـــــشـــــعب إن لـم نـــــقل إلـى عــــدم
تالقـيـها أصالً فـي بلـدٍ مـثل الـعراق
الـغارق في أوحـال الـفسـاد والـنهب

ــذهب والــثـــراء بــغـــطــاء الـــدين وا
والـفئـة والـعـرق والطـائـفة وغـيـرها
ـبررات اجلـهـادية والـنـضالـية من ا
ــسـتـحـدثـة اخلـائـبـة. فـطـمـوحـات ا
الـطرفـ وغايـاتُهـما تـسيـر بخـط
مـتـوازيـ مـتقـاطـعـ وغـيـر قـابلي
االلـتـقـاء مـهـمـا صـرّح الـطرف األول
معربدًا ومخادعًا أو اشتكى الطرف
الـثـانـي مـتـشــكـيًــا ومـنــاشـدًا. لـكنْ
يـبـقـى تـصـريحُ الـسـيـاسيّ الـفـاسـد
قـويًـا مــلـعـلــعًـا وفـضــفـاضًـا فــيـمـا
ـغلـوب على أمره واطن ا منـاجاة ا
ثقف في صنفه أو الساكت وحتى ا
عـاشـية ال تـلقى مـراعاة ألوضـاعه ا
ـــا ســـامــعـــة مـن الـــطــرف األول آذانً
تسلّط بسبب صمّها وإغالق وطء ا
ضبوطة فقط على تنظيم نغماتها ا
وتــــيــــرة الــــفــــســــاد واالســــتــــغالل
واالســتـهـانـة واالسـتــخـفـاف ونـهب
الثروات وسرقـة األموال والعقارات
ـكن الـوصـول إلـيه وبـأية وكلّ مـا 
وســــيــــلـــة كــــانـت. في هــــذه األيـــام
الــصــعـــبــة كــاد الــتـالقي الــوطــني
ــا عـــلى وقع الـــكــارثـــة الــتي ــكـــنً
اصبـحت تهـدّد حيـاة البـشر وتضع
الـوطن عـلى أزمة اقـتـصـادية مـاثـلة
إلى جـــانب أزمــتـــنــا الـــســيـــاســيــة
ــســتــفـحــلــة. فــقــد بــلـغـت نـتــائج ا
فــيـروس كــورونــا نـســبًــا مـتــقــدمـة
ومخيفة من الـقلق والهلع واخلوف
في كل دول الـعـالم بـعـد مـتـابـعـة ما
يحـصل من وفيـات قاتـلة وإصـابات
ي بــحــسب أخـــذت شــكل وبــاء عـــا
ــيـة إعالن مــنـظــمــة الـصــحــة الـعــا
نـأى عـمّا مـؤخرًا ولـيس الـعـراق 
يحصل في العالم. كما أنّ شيئًا من

الـنـتائج االقـتـصـادية الـكـارثيـة لـهذا
ـــــكن إخـــــفـــــاؤُهــــا أو الــــوبـــــاء ال 
االســتـهـانــة بـهـا من مــنـظـور وطـنيّ
. فـالـعـالم مـقـبل عـلى يّ وقـومي وعـا
كـسـاد اقـتــصـادي وكـارثـة حــقـيـقـيـة
بـسـبـب تـبـاطـؤ هـذا األخـيـر وضـربه
ألكبر قوة اقتصادية صاعدة في عقر
دارهــا الــصـ مــا كــاد يــؤهل هـذه
لــــقـــيـــادة الـــعـــالم اقـــتـــصـــاديًـــا في
الـســنــوات الــقـوادم بــالــتـنــافس مع
ها األمريكي الذي حدّ سكّينَه ع غر
ومـازال ينـتهـز الفـرصـة لالنقـضاض
عـلــيـهـا بـأشـكـال حـديـثـة ووسـائل ال
تخرج عن إمـكانيـة تورطه بشيءٍ من
ـفتـعـلـة هذه احلـرب الـبـايولـوجـيـة ا

األيام. 
ّـــــــا ال شـكّ فــــــــيه أيــــــــضًـــــــا أنّ و
الـفايـروس كاد يـصبح عـاملًـا شامـلًا
ال يــفــرّق بــ قــارة وأخــرى أو بــلـد
وآخـر أو دين وآخــر أو طـائـفـة دون
غـيـرهـا ال سـيّمـا بـعـد حتـول الـعالم
إلى قـريـة صــغـيـرة بــحـسب تـعــبـيـر
الــبــعض. وهــذه حـقــيــقــة أخـرى من
شانهـا تسهـيل نقل ليـس هذا الوباء
ـتـوطـنة فـحـسب جـمـيع األمـراض ا
واألوبئـة االنتـقالـية بـشتى الـوسائل
والطرق. وهذه أيضًا من الهواجس
الـتي ال يـنبـغي االسـتهـانـة بهـا. فـقد
ضــــرب هــــذا الـــفــــايــــروس الـــقــــاتل
مــنـطــقـتــنـا ووصل الــعـراق وأصـابَ
أهــلَـه بـالــرغـم من ســذاجــة الـبــعض
ــــذهب ّن احــــتــــكم إلى الــــدين وا
واألئمة في استبعاد آثار هذا الوباء
وحـتـمــيـة هـروبه وخـشـيـته من هـذه
اجلـمــاعــة أو تــلك الــطــائـفــة أو ذلك
الـدين عبـر االستـهـانة بـانتـشاره في
بـلـدان اتـهـمـوهـا أسـاسًـا واعـتـبـاطًـا
تـخلّف بحـسب اجـتهـادهم الديـني ا
بــاخلــروج عن مــخــافــة الــله وجــزاءً
عـادالً مـن ربّ الـسـمـاء وذلـك إمـعـانًـا
في اســتـنـادهم إلى تـخــاريف ديـنـيـة
ومـذهـبـيـة في بـعضٍ من تـبـريـراتـهم

الساذجة وأفكارهم احلاقدة. 
حتذيرات رشيدة

كلّ امر قد حـباه الله اخلـالق بقلب
يـنـبض بـاحلـيـاة وبـعـقل يـعمـل على

الـفــكـر واحلــكـمــة وبـجـســد يـتــنـقل
ويــتــحـرك خلــدمــة حـاجــات األسـرة
واجملــتـمع والــوطن وتـأمــ سـيـرة
حــسـنـة في الـسـلــوك والـتـعـامل مع
خلـيـقة الـله ومع الـبشـر في الوسط
ـــوقع الــذي ــديـــنـــة والــبـــلــد وا وا
يعيش فيه. وهذه حكمة اخلالق في
خلـيقـته. ولـكن إذا توقف الـقلب عن
الـنبض وجتـمّـد العـقل عن الـتـفكـير
وحتـجّـرت الــروح بـحـيث ال تـصـلح
لــلـتــفــاعل مـع الــواقع واقــتــصـرت
احلــركـة عــلى مــزايــا تـنــهى عــنــهـا
الـــســمــاء وتـــرفــضـــهــا أخـالقــيــاتُ
اإلنـسان الـسويّ حـينـئـذٍ نقـرأُ على
هــذا الــصـــنف من الــبـــشــر الــسالمَ
ونغلق مـلفه اإلنسـاني ونحوّلُه إلى
حـظيـرة احليـوانات الـهمـجيـة التي
ال تــعــمل بــالـعــقل والــذهن والـروح
اخلـالـصـة وتـتـحـرك بـعـيـدًا عن أيـة
حـكمـة بشـرية مـغـروسة أسـاسًا في
شكلة ضمير اإلنسان العاقل. هنا ا
في سـاسة بالدنـا. فهُـم "أشبه بـقومٍ
لهـم عيـون تنـظر وال يـبصـرون لهم
آذان وال يسمعون لهم عقل مطبوع
في سجيتـهم ولكنهم ال يـعملون به"
بل  ركـــنُـه عـــلى دروج الــــفـــســـاد
واإلفـســاد إيـغـاالً في كــسـر وصـايـا
اخلالق وإمعـانًا في جتـاهل مطالب
الــشــعب الــصـــاغــر الــبــائس الــذي
احــتـار في كــيـفــيـة الـعــامل مع هـذا
الـصــنف من الــبـشــر غــيـر الــسـويّ
والـرافـض لـسـمـاع صــوت احلـكـمـة
والـعقل وإعـمـال الـفكـر والـروية في
إيجاد مخارج أمينة من أزمة البالد
ـــســـتـــفـــحـــلــة. فـال هُم يـــســـعــون ا
ــــطـــلـــوب وال لـإلصالح اجلـــذري ا
يـــدعــون غــيــرَهـم كي يــؤدي مــا في
فكـره وعقـله وخبـرته من طاقـات قد
َن في أصـنافـهم العمل تتـيح لهم و
على إيجاد السبل الكفيلة باخلروج
ثل:" أزق القائم. وكـما يقول ا من ا
ال هُـم يـدخــلــون اجلـنّــة وال يــدعـون
الغير يدخلها". وما عليهم منذ ح
سـوى اإلدراك واالعــتـراف بــسـقـوط
سـلطـتـهم وزوال شـرعيـتـهم حيـنـما
رفـــضـــوا ســـمـــاع صــوت الـــشـــعب

 WL U(« W uEM*«Ë U½Ë—u Ë VFA «  u

fLOK ≈ f¹u

بغداد

طالـب باإلصالح ومالوا إلى قـتل ا
ــتــظــاهــرين وحــ والــتــنــكــيـل بــا
تـواتـرت وتـكررت أفـعـال االغـتـياالت
ــــداهـــــمـــــات واالخــــتـــــطـــــافــــات وا
ــشــيــنـة من دون ردع الحــقــات ا وا

ومحاسبة.
مــــنـــــذ ســــنــــوات وأدواتُ الــــنــــخب
االقــــتــــصـــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة
ثـقـفـ والـكـتاب ـتـطـوعـون من ا وا
في بـــلــد احلـــضــارات والـــثــقـــافــات
يغرّدون ليل نهار ويقرعون نواقيس
اخلطر ويـحذرون من الـقادم األسود
الـــذي من شـــأنه تـــنـــغـــيـص حـــيــاة
ــــالــــيــــة ـــــواطن في الــــنـــــواحي ا ا
واالقـتـصـادية بـعـد تـمـزيق الـنـسيج
ــغـرافـيًـا. اجملــتـمـعيّ ســيـاسـيًـا ود
ـتـنـبـئـ مَن طـلع عـلـيـنـا قبل ومن ا
حلول العام احلالي  2020بتنبؤات
غـــيـــر ســـارة إنْ لمْ تـــكن مـــحـــبـــطــة
لتـنـبؤهم بـكوارث عـظيـمة في مـطلع
عـمعة العـام. وها نحن وسط هـذه ا
الـتـي شـغـلت الـعــالم بـأسـره وشـلّت
االقـتصـاد والـسـياسـة واجملـتمع في
مـجـمل أنـشطـتـهـا. وفي حـ هـناك
دول حــجــرت عـلـى مـنــاطق واســعـة
وحــــــظـــــرت أيـــــة حــــــركـــــة إالّ ألجل
الضـرورات القـصوى مـنهـا واتخاذ
دول أخـرى تــدابـيـر كـبـيـرة وغـريـبـة
طــارئــة فـي مــحـاولــة لــوضـع حـدود
النــتــشــار فـــايــروس كــورونــا الــذي
حتـــوّل إلى وبــــاء قـــاتـل واحلـــد من
آثــاره االقـتــصـاديــة عـلى الــشـركـات
ــواطــنــ عــلى ورجــال األعــمــال وا
السواء إالّ أننّا في العراق ما نزال
بـــعــــيـــدين عـن اتـــخـــاذ اخلـــطـــوات
واإلجــراءات حـتى الـبـسـيــطـة مـنـهـا
ــعـاجلــة تــفــشي الـوبــاء. فــمــاتـزال
ــواطــني اجلــارة حــدودنــا مــرتــعًــا 
ـطــالـبـة بـإغالق إيـران بــالـرغم من ا
ـنافـذ احلـدوديـة مـعـها مع جـمـيع ا
عـلم الـسـلـطـات بـكـونـهـا بـؤرة لـهـذا
ــــــرض. بـل هــــــنــــــاك مَن تــــــراوده ا
شــــــــكــوك بـوجـود أفـعـال مـتـعـمـدة
ــرض عــمـــدًا وسط شــعب لــنــشـــر ا
ـــواسم الـــعـــراق عـــبــر اســـتـــغالل ا
انًـا بـقول " ـناسـبـات الـدينـيـة إ وا

قلْ لن يصيبنا إالّ مـا كتبه الله لنا".

لـقــد غـرّد كـثـيـرون ونـاشـد عـديـدون
بـضــرورة عـدم االسـتـخـفـاف بـقـدرة
الـفـايــروس الـقـاتل عـلى شلّ حـركـة
الـبالد والـعـبـاد إذا لم تـتـخـذ خـلـية
ـــوجب األمـــر ـــشــــكـــلـــة  األزمـــة ا
الديواني خطوات إجرائـية تنفيذية
حقـيقـية ولـيس على الـورق فحسب
وأمام اإلعالم من أجل إبطاء حركة
الوبـاء ومحـاصرة وسـائل انتـشاره
ومــنـهـا غــلق احلـدود كـامــلـة وعـزل
صابـ واألهم في الظرف الراهن ا
ـــــــواطن قــــــدر حــــــجـب حــــــركــــــة ا
ـــســـتـــطــــاع إن لم نـــقل االنـــزواء ا
ــنـازل وفــرض مــنع الــطــوعي فـي ا
الــتـــجـــول إال لألغـــراض الــطـــارئــة
حـــصــــرًا واخلـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة
والصحية. فالضرورة تقضي اليوم
بـالتـكاتف واحلـراك الـشعـبي اجلادّ
ـــرض بـــكل ـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار ا
الوسـائل والـسبل اإلجـرائيـة منـها
الـيـة على والـتوعـويـة واإلداريـة وا
صائب على السواء. فـقد تتابـعت ا
الـبالد الـتي تعـيش الـيـوم حـالة من
الـهـلع من الـوبـاء في حـالـة تـفـاقـمه
وعــدم الـسـيــطـرة عـلــيه إلى جـانب
ـوارد بـشـكل اخلـشـيـة من انـهـيـار ا
كـارثـي بـسـبب اعـتــمـاد الـبالد عـلى
مـيزانـيـة ريعـيـة من مبـيـعات الـنفط
ـدّ الــتي تـهــاوت إلى الـنــصف مع ا
ي الـوبـائي وانـحـسـار الـطـلب الـعا
عـلى الطـاقة والـتـنافس عـلى إغراق

السوق بالنفط الرخيص.
لـقــد قـالــهـا صــراحـة رئــيسُ خـلــيـة
األزمــة فـي الـبـالد وزيــر الــصــحـة
بافـتقـار البالد وأجـهزتهـا الصـحية
واجهة إلى اإلمكانـيات الضروريـة 
الـــوبـــاء فـي حـــالـــة تـــفـــاقم األزمـــة
ـــــصــــــابـــــ به وازديــــــاد أعـــــداد ا
واحـتـمـال تـفـشّـيه كـمـا لـدى اجلارة
إيــران. فال بـنــيــة حتــتـيــة صــحــيـة
جـــاهــــزة وال أمـــوال مــــتـــوفـــرة وال
أجـهـزة طـبـيـة وأدوات مـتـخـصـصة
. فــاحلــالـة اســتــعــدادًا أليـة طــوار

ستكون كارثية ال سمح الله.
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يشـهد القـرن احلالي حتـديات كـبيـرة تواجه العـالم بعـامه والنـاميـة بخاصه
نظمات بشكل عام ومنها مؤسسات التعليم العالي وتشمل هـذه التحديات ا
ـتـسـارعـة في مـجـال تـكـنـلـوجـيـا حتـديـداً ومن هـذه الـتـحـديـات الـتـغـيـرات ا
ـعلـومات واالتـصاالت  وما نـشأ عـنهـا من شـراكة تـرابطـية بـ احلوسـبة ا

واالتصاالت من خالل الشبكات اخملتلفة وشبكة االنترنيت. 
هذه التـحديـات حتتم على اجلـامعات االسـتجابـة لها بـرؤية واضحـة تمكـنها
ـسـتـقـبل الكـتـشـاف الـفـرص ومـنـهـا االسـتـخـدام الـواسع مـن اسـتـشـراق ا
تعـددة وظهور الـواقع اإللكتـروني بإفرازاته للـمعلـومات الرقمـية والوسـائط ا

اخملتلفة  ومعرفة التهديدات واخملاطر وجتنبها. 
ولـن يــتم ذلك إال إذا أحــســنت اجلـــامــعــات مــواردهــا وعــززت من قــدرتــهــا
ضـافـة التي يـعكـسـها الـتعـليم وتـعاونـها فـتـزداد قوتـها من خالل الـقـيمـة ا
اإللـكـتـروني عـلى نـتـائج أعـمـالـهـا ويـسـاهم في حتـقـيق أهـدافـهـا ويـعـزز من

فاعليتها. 
فالتـعلـيم اإللكتـروني يعنـي بعمـلية حتـويل التـعليم الـتقـليدي ( وجـهاً لوجه )
إلى شـكل رقـمي لالسـتـخـدام عن بـعـد. وبـعبـارة اخـرى فـهـو أحـد الـوسائل
التعـليمـية التي تـعتمـد على تقـنيات االتـصاالت اإللكـترونيـة وتقنـيات اخلدمة
ـعرفـة لـلـذين يـنتـشـرون خـارج قـاعات الـدراسـة .فـلم يـعد الـذاتـية التـاحـة ا
الوقت يـسمح بتجـاهل هذا النـوع من التعلـيم وان االبتعاد عـنه سوف يلحق
افـدح الضـرر في مـخرجـات العـملـية الـتـعلـيمـة وبخـاصـة مخـرجات الـتعـليم
عني بالدرجة االولى بـحاجات ومتطلـبات سوق العمل الذي اصبح العـالي ا
يــعـتـمــد بـشـكل مــتـزايـد عـلـى وسـائل االتـصــال احلـديـثـة ومـن يـجـافي هـذه
ي التي احلـقـائق سـوف يـبقـى خارج الـتـصـنيـف الدولي واالعـتـمـاد األكـاد
جعلـت من معايـرها بـالدرجـة االولى الشفـافيـة ومقـدار استخـدام تكـنلـوجيا

االتصاالت في التعليم. 
ـاضية جتربـة عراقية رائدة في وفي هذا الـسياق شهدت الـسنوات القـليلة ا
ــنـظـمـات تـطــبـيق الـتــعـلـيم اجلـامــعي اإللـكـتــروني الـتي نـالت اســتـحـسـان ا
يـة األقليمـية و الدوليـة وفي مقدمتهـا منظمـة اليونسـكو. ولعل جتربة األكاد
ـارك الـنمـوذج الـتي تـستـحق االنـتـباه الـيـها وا ـية الـعـربـية في الـد األكـاد
لعناية بها باعـتبار أن هذه التجربة الرائدة قد حققت جناحات علمية رفيعة
يكـون من اخلطـأ أغفـالهـا عنـد تـطبـيق اي جتربـة جديـدة في العـراق والدول
عـنيـة عدم الـعـربيـة االخرى  لكـونهـا ارثاً مـعرفـيـاً مشـتركـاً علـى اجلهـات ا
جتاهـلها كـسبـاً للوقت وتـوفيراً لـلمال السـيما ان نـية وزارة التـعلـيم العالي
الـعـراقـيـة تـتـجه بـالـقـريب الـعـاجل اسـتـحـداث جـامعـة مـن هـذا النـوع حـيث
رصــدت الغــراض الـتــاســيس االولـيــة نــصف مــلـيــون دوالر امـريــكي لــهـذه

وقع اإللكتروني للوزارة.  نشور على ا رتقبة حسب اخلبر ا اجلامعة ا

ـكـان ان تسـارع وزارة الـتعـليم وتـاسـيسـاً عـلى ما تـقـدم فأنه من األهـمـية 
يـة العـربية في العـالي والبـحث العـلمي العـراقيـة الى دراسة جتـربة األكـاد
ارك بـالتشـاور مع رئاستـها ومجـلسها الـعلمي لـلتعـرف على اخلطوات الد
ـة والــسـبل الــتي سـلـكــتـهـا الـتــاسـيـســيـة ومــرحـلـة االنــطالق لـهــذه األكـاد
ـطبقـة لديهـا والتي اوصلـتها بـزمن لم يتجـاوز االربع سنوات والتكـنلـوجيا ا
ـان بأن وزارة تـقدم. أن هـذه الدعـوة تاتي من اال الى مـستـوى من االداء ا
الـتعـلـيم العـالي والـبحث الـعـلمي الـعـراقيـة تـخطـو اخلطـوة الـصحـيـحة نـحو
ـعرفة الـقائمة عـلى الثورة الـرقمية وهي االجتاه الـصحيح في اقتـصاديات ا
ثالث ثـورة يشهدها العالم بعد الثورة الـزراعية والثورة الصناعية. فأذا كان
عـنيـة بذلك قـد تخـلفت عن ركب الـعالم العـالم النـامي والعـراق احد الـدول ا
تـطور في حتقـيق ثورته الصـناعيـة وبقى يدور في فـلك اقتصـاديات العالم ا
الصناعي عشرات السن بسبب هذا تخلف عليه ان يدرك اليوم ان أهمال
عـرفة الرقمـية سوف يسهم بـابقى بلدانهم عرفـة القائم على ا اقتصـاديات ا
عارف تدور في فـلك التخلـف االقتصادي الـتي تعاني منه. لـذلك ان تراكم ا
في مجال مـع وهو التعليم اإللكتروني الذي نـعنيه هنا لدى جامعة معينة (
وذجـاً ) بالتاكيـد يجب ان يكون االساس ارك  ـية العربيـة في الد األكاد
ـثيلة االخرى باعتـبارها هيئة اسـتشارية وطنية الذي تنـطلق منه اجلامعات ا
في مـجـال الـتـعـلـيم اإللـكـتـروني لـتـسـارع في عـمـلـيـة الـبـنـاء في هـذا اجملـال
ولــتـجـنب الــتـجـارب اجلــديـدة االخـطــاء والـعـثــرات وبـالـتــالي تـقـلــيل اجلـهـد

والتكاليف والوقت. 
أن دعـوتـنـا هـذه تــنـطـلق من احلـرص الــوطـني وشـعـورنـا بــأهـمـيـة ان نـقـدم
خـبراتـنـا في عـملـيـة البـنـاء والتـطـور الـذي ينـشـده وطنـنـا العـزيـز في اجملال
ارك قد اثـبتنـا عبر ـية العـربية في الـد الذي نـعمل ونحن الـيوم في األكاد
ـيـة الـدولـية ( ـنـظـمـات والـهـيئـات االكـاد الـعـديـد من االعـترافـات من لـدن ا
ـية  احتـاد اجلـمـعـات الـعـربـية  رابـطـة اجلـامـعات احتـاد اجلـامـعـات الـعـا
العربـية الفـرنسيـة للتـعاون الـعلمي و مـنظمـة اليونـسكو ) واتـفاقات الـتعاون
العلـمي مع عدد من اجلـامعـات العربـية والـدولية بـأن التـجربة الـتي اقمـناها
كن اغـفاله من اجلهات في مجـال التعلـمي اإللكتـروني قد حققت جنـاحاً ال
الـرسـمـية ذات االخـتـصـاص وفي مـقدمـتـهـا وزارة الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

العلمي العراقية . دعوة مخلصة عسى ان يلتفت لها من يعنيهم االمر .
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باديء .. ففي احلظر يقـال في االزمات والشدائد تظهر وتـختبر االخالق وا
فـروض سوف يتـاثر به اوال الفـقراء من اصحـاب الدخل احملدود واغـلبهم ا
أجراء بـالسـكن والعمل والـغذاء والـكهـرباء وبقـية اخلـدمات .. بوقت هم اول
ـظــاهـرات واالنـتـخـابـات واالجـنــدات والـسـجـون والـقـبـور وقـود لـلـحـروب وا
والتـهجير وكل التطبيقات .... وهلـم جرا .. واليوم بعد ان عطلت مصاحلهم
هل فكرت احلكومة بتوزيع حصص اضافية .. ال اقصد تمن وطح وسكر
ودهن .. فاالنـسـان ليس (  مـلـتهم لالكل فـقط ) بل هـناك حـاجـات اساسـية
نـفـسـية وروحـيـة وصـحـيـة ..... حتتـاج مـد يـد عـون احلـكومـة وخـلـيـة االزمة
زعـومة .. التي تصدر االوامر عـليها ان تاخـذ حاجة الناس بـنظر االعتبار ا
ـوالدات وتوفـر لهم قـناتي غـاز مجـانية وتدفع لـلنـاس نصف اجـرة كهـرباء ا
ـوبـايالت وتـصـرف سالت غـذائـيـة سـريـعـة وتـخـفض سـعـر الـنت ورصـيـد ا
بـسيـطـة كـما جتـهـز الـفقـراء بـادويـة ومعـقـمـات صحـيـة مـجانـيـة ..وغـير ذلك
ا نسته احلكومة وخلية ازمتها واحزابها وكتلها وسلطانها .. فيما الكثير 
ان بالـله حث واجـبار اصـحاب رؤوس االموال والـعمل على مـن يدعـون اال
والـعـقـارات اتـخـاذ اجراءات مـسـاعـدة سـريـعـة لـلـفـقـراء من قـبـيل عـدم اخذ
ايـجـار بـالوقـت احلاضـر وتـخـفـيـضه مع مـا يتـنـاسب والـوضع االسـتـثـنائي
وكذاك تـقد اسـبوعـيات لـلعـمال وان تـوقف العـمل .. فان اصـحاب رؤوس
ـلكـون الـعراق كـله فيـمـا الفـقراء ال مـال وال سـكن وال عمل .. هـنا االموال 
يـخـتـبــر ادعـيـاء الـدين ومــنـافـقي كل زمـان ..هــنـا يـخـتــبـر اهل الـله من اهل
الشـيطان هنـا تظهر رحـمة االنسان عن جـشعه ..هنا تـكمن االخالق ويكمن
االدعـاء والـعـمل .. فــان الـشـعـارات وحـدهـا تـعـد فــضح الولـئك الـسـلـطـوين
ــبـدلـ جلـلــودهم وازيـائـهم ــغـيـرين وا الــنـتـســلـطـ في كل زمــان ومـكـان ا
والقـابهم حسب كل ظـرف فانهم مهـما ملـكوا من وسائل قـتل ودمار وسرقة
لن حتمـيهم من غضب  اجلـماهير وقـبل ذاك سلطان الـله الذي ال ينسى وال
يـهـمل ..فـهل تـتـواضـعون وتـضـعـون جـزء من امـوالـكم  لـفـقـراء الشـعب في
االقل بـهـذا الــظـرف االسـتـثــنـائي اخلـطـيــر ..والـله ولي الـتــوفـيق ومـالك ابـد

االبدين ..
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حقها في العـيش الكر و لعله اول
بـدايــة حـقـيــقـيـة تــعـبـر عـن مـطـالب
حتس اخلدمات و توفـير الكهرباء
و القـضاء عـلى البـطالـة و محـاسبة
الـفـاسـدين كـانت في الـعام ? 2011
اسـتطـاعت السـلـطة حـينـها احـتواء
هذه الـتـظاهـرات بشيء من الـقوة و
جــزء آخـــر من الـــوعــود الـــكــاذبــة 
فـانـتهـت مؤقـتـا و كـانت أول مـؤشر
ألصــحـاب الــقــرار كي يــنــتــبــهـوا و

يعيدوا احلسابات .
ــــــر الــــــوقت طــــــويـال  حــــــتى لـم 
استيقظت السـلطة على احتجاجات
ـنــطـقــة الـغــربـيــة و حتـمل في في ا
ـــطــالب أيــضــا لم بــعــضــهــا ذات ا
تــتــعــامل مــعــهــا الــسـلــطــة اال وفق
الــتـســلط و الـعــنف  الـذي أدى إلى
تـــدهــور خـــطـــيـــر و انــفـالت ســريع
ا تعـاظم بـدخول داعش و احـتالله 

يقارب ثلث مساحة البلد !
يـتــضح لـنـا في مـشـهـدي تـظـاهـرات
 2011و تظاهرات الغـربية بعد ذلك
ـا يقـارب الـسنـت  إنـهـا تتـشابه
في بعض مـطالبـها الشـعبيـة احملقة
و كـذلك يتـشـابه تعـامل الـسلـطة مع
احلـــالـــتــــ بـــذات الـــطــــريـــقـــة من
الهمجية بشكل اشد و مزيد الوعود
الفارغة  إال أنها تختلف في طبيعة
تـراكم  فنـهـاية احـتجـاجات األثـر ا
االولى لم يـــؤد إلى نــتــيـــجــة تــهــدد
العـراق أمنيـا و ال حتى اقتـصاديا 
في حــ أن نـهـايـة الـثـانـيـة قـد أدت
إلـى نـتــيـجــة هــددت وجـود الــعـراق
عـلى مــسـتـوى جـغـرافـتـيه و هـددته
اقــتــصـاديــا عــلى مــســتــوى هــبـوط

ية . أسعار النفط العا
هـذا التـخـبط عنـد صـانعي الـقرار و

أن ال فقـر بعـد االن فخـيرات الـعراق
تــكـــفي اضــعـــاف شــعــبـه و ســيــتم
ا يخـدم مواطنيه  و ال توجيهـها 
ؤسسات الـعلمية ستصبح جهل فا
مـنـارا و يـعود الـعـراق كـمـا كان في
سـبـعـيـنيـات الـقـرن الـعـشرين  و ال
حـروب نخـوضهـا مطـلـقا فـنحن من
االن اصـدقـاء الكل و لـسـنـا معـنـي
باي صـراع سواءا اكـان اقلـيمـيا او

دوليا .
مرت األعوام و الشعب ينتظر قطف
الـوعـود ثمـارا بـالتـطـبـيق  لكن بال
أثـــر و بــقــيت الــوعــود وعــودا و لم
تـــزهــر  ارتـــفـــعت أســعـــار الـــنــفط
ية و لم يـحظى الـشعب بشيء العـا
 و هبطت األسـعار و ضاق به حال
الــعــيـش تــعــســـا  زاد الــعــراق من
إنـتــاجه لـلــنـفط و تــصـديــره ارتـفع
ألكثر من ثالث مالي بـرميل يوميا
و لم نتقـدم  ال صحيا و ال عـلميا و
ال معـرفيـا و ال ثقافـيا و ال حـضاريا
و ال اقتصاديـا  بل تراجعنا في كل
شي و تـذيــلـنـا تــصـنــيـفــات الـعـالم
اجلـيــدة و تـصـدرنــا تـصــنـيـفــاتـهـا

السيئة .
بعد كل هذه االنـحرافات السـياسية
عن تطـبيـق الوعود الـتي يـحتـاجها
الشعب  بـدأت اجلماهـير تنزل إلى
الـشـارع لـتـعـبـر عن مـظـلـومـيـتـها و

ال يـخـرج الـشـعب في مـجـمل بـلـدان
العالم الثالث من اجـل حقوق ترفية
كـمــالـيــة كـالــتي يـخــرج من أجــلـهـا
مـــواطــــني دول أوروبــــا مــــثال  بل
يـخـرج عنـدمـا يـصل فـيه احلـال حد
ادي االنعدام اإلنـساني و الـبؤس ا
عنوي  حد ال احـتمال فيه على و ا
الــسـكـوت حــتى لـو كـلف ذلـك ثـمـنـا

باهضا .
الـتعـبـير عن الـسـخط و عدم الـرضا
ال يأتي بثورة أو انتفـاضة ب ليلة
ــراحل تـكـون ـر  و ضــحـاهــا بل 
هـذه اخلواتـيم هي ذروتـهـا حيث ال
ـطـالب كـامـلـة رجـعـة دون حتـقـيق ا

غير ناقصة .
ــــعـــاصــــر في تــــاريـــخه الــــعـــراق ا
السـياسي الـذي ابتـدأ  بعـد احتالل
بغداد  ? 2003كان قد بزغ فيه اول
ـقراطي حقـيقي في مـنطقة نظام د
الشرق األوسط و ليس مـجرد حبرا
على ورق كما يحصل في جل الدول
ــقـراطي حــوله  هــذا الـنــظــام الـد
زروع في جسد عراق انهكته نظم ا
شمولية طوال عقود من الزمان  قد
بـنيت عـلـيه اآلمال من اجـل انتـشال
شـــعب لم يــــعش ســـوى الـــويالت 

حروب  فقر و جهل .
كـانت كل الـشـعـارات التي تـرفع من
الطبقة السيـاسية اجلديدة حينها 

طالب و عدم التصرف بحكمة مع ا
عـدم احــتـواءهـا بـنـضج بـعـيـدا عن
الـعـنـتـريـات  جـعـلـنـا نـعيـش حرب
داخـلـيـة مع داعش اسـتـمـرت ألكـثـر
من ثالث سنوات  قضت فـيها على
احلــرث و الــنــسـل و ال زلــنــا نــدفع
ثمنها جروحا فـي أعماقنا على فقد
أحبابنا  و ديونا تكبل اقتصادنا 
ـدن التي و خـرابـا يـعم إرجـاء كل ا

شهدت قتاال .
بــعــد نـهــايـة حــربــنـا مع داعش  و
تـعـافي أسـعـار الـنـفط و االسـتـقرار
األمـني الــذي شـهـدنـاه  كـان لـزامـا
ـتـطــلـبـات عـلى احلــكـومـة الــنـظــر 
شـعـبهـا األسـاسـية و تـوفـيـر فرص
عــيش حتـــفظ لإلنــســان قـــيــمــته و
واطن  كرامته  فـمتى ما اسـتقر ا
اسـتـقـر الـنـظام و بـسـطت الـسـلـطة
سيـطـرتهـا  و متى مـا كان الـعكس
فاهال بـالـصراعـات و الفـوضى  يا
تـرى هل اسـتـطـاع أصـحـاب الـقـرار

االنتباه لهذا األمر?!
ابــدا  تــكــرر الــســيــنــاريــو لــلــمـرة
الـــثـــالــــثـــة  في عـــام  2019خــرج
الــشــعب مــطــالـبــا بــاحلــقــوق كــمـا
الــســابق  و كــذا احلــال تــعــامــلت
الــسـلـطـة مع األمـر بـوحـشـيـة أكـثـر
شــدة مـضـافـا إلـيــهـا وعـود مـفـرغـة
احملـــتــــوى  إال أن االخــــتالف هـــو
ـتـراكم و هــذا هـو الـثـابت بــاالثـر ا

تغير صعودا . ا
وحـشـية الـتـعامـل و تراكـمـات األثر
بـــعــد كل احـــتـــجــاج  جـــعل األمــر
ـرة يــتـطــور بــشــكل يــتـهــدد هــذه ا
وجود العـراق جغرافيـا و أمنيا من
الداخل و لـيس من اخلارج كـما في
داعش  و يـجـعـلنـا أقـرب مـا نـكون

نــــحـــو شــــفى حــــرب أهـــلــــيـــة  
امـتـصـاص الـصـدمـة بـشيء بـسيط
من خالل اســـتــقـــالــة احلـــكــومــة و
تــــوفـــيـــر بـــعـض فـــرص الـــعـــمل و
الـتـصـويت عـلى أعـضاء مـسـتـقـل
ـفــوضـيــة االنـتـخــابـات و تــشـريع
انية قانون جديـد لالنتخابات الـبر

بالنظام الفردي .
هـل انـتــهى األمـر عــنـد هــذا احلـد ?
هل مـا عـاد هـنـاك من داع لـلـخـشـية
عــلى الـعــراق ?! هل وعت الـســلـطـة
الحــتــيــاجـــات الــشــعب ?! هل أدرك
صــنــاع الــقـــرار و مــتــخــذيه  قــوة

اجلماهير و مدى تأثيرها?!
اجلواب  كال .

الــدلـيـل  هـو مـا شــهـدنــاه من عـدم
ـكلف محمد توفيق تمرير حكومة ا
عالوي و إســقــاط نــصــاب جــلــسـة
نـح الثـقة  بـسبب عـدة  ـان ا الـبر
اصرار معظم الكتل السياسية على
ابقـاء حصـتهـا من مغـا الوزارات
و الدرجات و الهـيئات اخلاصة  و
ال تـقـبل بـتـرشـيح وزراء مـسـتـقـلـ
ـاطـلـة هـذه غـيـر تـابـعـ لـهـا  و 
ـسـالـة اجـراء االنـتـخـابات الـكـتل 
ــبــكـــرة و عــدم الــتـــصــويت عــلى ا
ــتــبــقي من قــانــون االنــتــخــابـات ا
اجلــــــديـــــد و مــــــوافــــــقـــــة رئــــــيس
اجلـــمــهـــوريــة عـــلــيه و نـــشــره في
جـريــدة الـوقــائع الــرسـمــيـة  غــيـر
ـــــطـــــالب الـــــشـــــعب رغم آبــــهـــــ 
ئـات الشهداء تضحيـاته اجلسام 

و آالف اجلرحى !
الــــشـــعـب بـــعــــد ثالث أجــــيـــال من
التظاهرات  و بتراكم األثر بعد كل
تـظــاهـرة و تـعـامـل وضـيع من قـبل
ـطالب و الـسـلطـة  و عـدم تـنفـيـذ ا

ــســتـوى لــو بــقــلــيل مــنــهــا عــلى ا
تـبقي منها على القصير و تـنفيذ ا
ـتـوسط و الـبعـيـد وفـقا ـسـتوى ا ا

لطبيعتها و امكانية حتقيقها .
يجعلنا نؤمن بظهور جيل رابع من
الــتــظــاهــرات   ال يــســتــغــرق مـدة
طــويـلــة بـيــنه و بـ الــذي سـبـقه (
لــيس كــمــا الـفــروق الــزمــنــيــة بـ
االجــيــال الــثالث )  سـيــكــون أشـد
ـا ســبـقه من األجـيـال عـلى وطـأة 
مـســتـوى طـريـقـة الـتـعـامل مع قـمع
ــرجح ســتــكــون الــســلــطــة لــهم ( ا
ـعنى مـسـلحـة )  سـتـكون ثـورة بـا
الـفــعـلـي ال تـبــقي و ال تــذر ( لـعــبـة
صـفـريـة )  نــشـهـد حـيـنــهـا نـتـائج
تـــهـــدد وجـــود الـــعـــراق مـــوحـــدا 
فــالــسالح الــذي بــيــد احلــكــومــة و
خـارجــهــا سـيــواجه هــذا االنــدفـاع
اجلـمـاهـيـري ( الـشـيـعي حتـديدا) 
بـذلك ســيــكـون االقــتـتــال ( شــيـعي
جمـاهيريـا ) ضد ( شـيعي حكـوميا
و فصـائـليـا )  على أثـره قد يـنحى
الكـرد و السـنة نـحو إقـامة األقـاليم
بـشــكـل ال ارتـبــاط فــيه مـع الــعـراق

ابدا .
هـذا الــسـيــنــاريـو مــطـروح بــقـوة 
خاصـة و أن الغـرب يعـمل على ذلك
ـال و السالح و و يـسعى نـحـوه با
التـأثـير اإلعالمي الـبالغ األثـر  فإن
لم تنتـبه السلطـة للمخـاطر احملدقة
بـالــعــراق  و لم تــتــخل الــكــتل عن
تـــأثــيــرهـــا الــســلـــبي في تـــشــكــيل
احلكومة و لم تتوقف عن فسادها 
و لـم يـــتم الـــنـــهـــوض بـــالـــبـــلـــد و
الــتــخــلـص من الــفــقــر و األمــيــة و
ـرض  فال عـراق مـوحـد بـعـد ذلك ا

ابدا .
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