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خ�����ص��و���ص��ي��ة ال���ت����أري���خ ال��ع��راق��ي
التاريخ هو ت�سجيل وو�صف وحتليل للأحداث التي جرت يف املا�ضي ودرا�ستها بطريقة علمية من �أجل
ا�ستنباط الدرو�س والعرب والقواعد العلمية لبناء احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل ،كل حلظة متر ت�صبح
جزءاً من التاريخ ،وهنا �س�ؤال يطرح نف�سه ،هل ا�ستفاد العراقيون من التاريخ كي يعملوا على تغيري
ً
إلغاء للم�ستقبل..؟
واقعهم امل�أ�ساوي� ،أم �أن املا�ضي دائم احل�ضور يف حياة العراقيني
بديال عن احلا�ضر و� ً
كل �شعوب الأر�ض جتعل من التاريخ
عتب ��ة ق ّيم ��ة لبن ��اء حا�ضره ��ا ور�س ��م
مالمح م�ستقبلها� ،إال العراقيون غالب ًا
ما ينظ ��رون اىل املا�ض ��ي ب�شخو�صه
ودراميت ��ه على �أن ��ه مقد�س وال يجوز
�إهمال ��ه و�إغفال ��ه ويج ��ب �سحبه اىل
احلا�ض ��ر كل حني ،وهذا الأمر مل ي�أت
من ف ��راغ ب ��ل ل ��ه �أ�سباب ��ه ال�سيا�سية
واالجتماعية ،فما �أن يخطو العراقي
خط ��وة اىل �أم ��ام يف بن ��اء حيات ��ه
وجمتمعه حتى ُتع ّد له الع ّدة للدخول
يف احلروب داخلية كانت �أم خارجية
�أو حدوث انق�ل�اب �سيا�سي �أو ت�سلط
للدكتاتورية ع�سكرية كانت �أم دينية،
بحيث ال ته ��دم خطوة الأَمام لوحدها
ب ��ل ي�صاحبها تهدم خط ��وات ر�صينة
�سابق ��ة ،ويبق ��ى الع ��راق والنظ ��ام
ال�سيا�س ��ي املت�سل ��ط القائ ��م ي ��دوران
يف مكانيهم ��ا و�سط حا�ضر ملتب�س ال
خمرج منه ويف �أر�ض خراب ال �شاهد
عم ��راين �أو ح�ضاري فيه ��ا ،ولذا ف�إن
العراق ��ي دائم ًا ما يلتف ��ت اىل الوراء
ويتح�س ��ر عل ��ى املا�ض ��ي ويعت�ب�ره
الزم ��ن اجلمي ��ل ،لأن حا�ض ��ره دائم ًا
�سيئ وفو�ضوي وين ��ذر بال�شر ،و�أما
امل�ستقب ��ل فه ��ذه املف ��ردة مبهم ��ة لديه
و�سقطت من قامو�س تعريفاته..
�إن مقول ��ة مارك� ��س م ��ن �أن التاري ��خ
يعيد نف�سه مرة كم�أ�ساة ويف الأخرى
مهزل ��ة ،ه ��ذه املقول ��ة ال تنطب ��ق على
التاري ��خ العراقي ،لأن �أح ��كام الزمن
هن ��ا خمتلف ��ة وخا�صة م ��ا بعد 2003
والتغي�ي�ر ال ��ذي احدث ��ه االحت�ل�ال
االمريك ��ي ودخول العراق مبا ت�س ّمى
دائ ��رة االنتخاب ��ات والدميقراطي ��ة
وتخل�صه م ��ن دكتاتورية �صدام التي
حكمت ��ه �أربعة عقود من ال�سنني ،و�إذا
اعتربنا �أن االنتخابات (الدميقراطية)
الأوىل والت ��ي ج ��رت يف بداي ��ة ع ��ام
 2005تاريخ� � ًا جديد ًا للم�أ�ساة ح�سب
املقول ��ة املارك�سي ��ة ،ك ��ون البل ��د مير
بظ ��رف ع�صي ��ب نتيج ��ة االحت�ل�ال
االمريكي للبل ��د وحتطيمه لكل البنى
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والقانونية والظهور الكا�سح لأحزاب

� سالم حربة

ال�سيا�سيون ي�ضحكون على ذقون العراقيني وقاموا بابتكار ال�سبل والو�سائل اجلديدة الكفيلة بخداعه وت�ضليله
وت�سابقوا على �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية حتى و�صل عدد هذه الأحزاب اىل اكرث من مئتي حزب ،وو�ضعوا الربامج
ال�سيا�سية لها وقاموا برفع �شعارات املدنية والعلمانية والليربالية على واجهاتها ،لأنهم يعلمون �أن العراقي قد ملّ من
الوعود وال�شعارات الدينية ويحتاج اىل جرعة مفاهيم جديدة
اال�س�ل�ام ال�سيا�سي ب�شقيه ��ا ال�شيعي
وال�سن ��ي ومنو للنزع ��ات ال�شوفينية
العربي ��ة والكردي ��ة والرتكماني ��ة
واتفاق الطبق ��ة ال�سيا�سية على �إدارة
�ش� ��ؤون البلد وفق نظ ��ام املحا�ص�صة
الطائفي ��ة والعرقي ��ة وعل ��ى مب ��د�أ
التواف ��ق ال�سيا�س ��ي ب�ي�ن املكون ��ات
الديني ��ة واملذهبي ��ة والعرقية وجنب
ه ��ذا النظام هن ��اك م�ؤ�س�س ��ات دينية
و�ضع ��ت اخلط ��وط العام ��ة والهيكل
التنظيم ��ي ل�ش ��كل الدول ��ة التي يجب
�أن مي�ض ��ي عليه ��ا ال�سيا�سي ��ون يف
�إدارة �ش� ��ؤون البل ��د ،وقام ��ت ه ��ذه
امل�ؤ�س�سات الدينية ب�إبراز �شخ�صيات
و�شجعت املواطن
�سيا�سي ��ة تابعة لها
ّ
على انتخابهم من خالل فتاوى دينية

حرم ��ت مبوجبها زوج ��ة الرجل عليه
واعتبار زواجهما باط ًال �إن مل ينتخبا
ه�ؤالء ال�سيا�سيني املباركني وت�شكّلت
احلكوم ��ة من عت ��اة الفا�سدي ��ن الذين
قام ��وا ب�سرق ��ة �أم ��وال النا� ��س ودق
�إ�سف�ي�ن الطائفي ��ة بني �أبن ��اء املجتمع
العراق ��ي م ��ن ب ��اب املظلومي ��ة وم ��ا
ننطيه ��ا ،وعمل ��ت ه ��ذه ال�سيا�س ��ات
القا�ص ��رة عل ��ى من ��و التنظيم ��ات
الإرهابي ��ة م ��ن قاع ��دة وميلي�شي ��ات
ت ّدع ��ي مقاوم ��ة املحتل ،لكنه ��ا �أذاقت
العراقي�ي�ن الوي�ل�ات قت�ل ً�ا وتهج�ي�ر ًا
ومتزيق ًا للن�سيج االجتماعي املرتا�ص
منذ �آالف ال�سنني..
بعد �أ�شه ��ر معدودة ويف ع ��ام 2005
�أي�ض� � ًا ،جرت انتخاب ��ات نيابية ثانية

وخا�ضت االنتخاب ��ات نف�س الوجوه
ال�سيا�سي ��ة الكاحل ��ة ،م�ضاف� � ًا �إليه ��ا
وجوه� � ًا �أك�ث�ر �إجرام� � ًا ول�صو�صي ��ة
وعتم ��ة ،لكن املفارق ��ة ال�صادمة ،قيام
العراقي بانتخابها ثانية ،مانح ًا �إياها
ال�شرعية كي جتث ��م على �صدره �أربع
�سن�ي�ن �أخرى� ،أوغلت يف خراب البلد
وقذف ��ه يف �أت ��ون املجه ��ول ،وح�سب
التو�صيف املارك�سي ،ف�إن االنتخابات
الثاني ��ة وحكومته ��ا امل�ش ّكل ��ة تعت�ب�ر
مهزل ��ة ،لأن التاري ��خ �أع ��اد نف�س ��ه
واملواط ��ن املكت ��وي بامل�أ�س ��اة يعرف
وبيقني� ،أن هذه الوجوه ال�سيا�سية مل
جتلب له اخلري ،ولكنه �أعاد انتخابها
وب�إ�صرار وبدوافع مذهبية وعرقية،
يب ��دو �أن املواط ��ن �أراد �أن يح ��رج

املتخ�ص�ص يف تدري�سها
وهم �إتقان اللغة العربية عند غري
ّ
للغ ��ة العربية منزل ��ة خا�صة يف نفو�س
�أبنائه ��ا� ،سواء الذين يتقنون قواعدها
ق ��راءة وكتاب ��ة وحديث� � ًا� ،أو الذي ��ن ال
يتقنونها ب�شكل تام ،وهذا احلب وتلك
املنزلة لهذه اللغ ��ة� ،أمر طبيعي حتم ًا..
فهي لغتن ��ا الأم ..ولغة الق ��ر�آن الكرمي
التي ك ّرمها الله ج َّل وعال.
ولي� ��س جديد ًا �إذا قلن ��ا �إن من الواجب
عل ��ى جامعاتن ��ا �أن ت ��ويل در� ��س اللغة
العربي ��ة اهتمام� � ًا خا�ص� � ًا وتك ّر� ��س
جهوده ��ا م ��ن �أج ��ل �أن يتق ��ن طلبته ��ا
قواع ��د اللغ ��ة الأ�سا�سية ،الت ��ي ال غنى
لأيّ متح ��دث بالعربي ��ة عنه ��ا ،م ��ن
ناحية التوظي ��ف للأ�ساليب وا�ستعمال
املفردات ومعرفة دالالت معانيها..
وه ��ذا يرتت ��ب �أ�ص�ل� ًا عل ��ى م ��دى
جن ��اح الذي ��ن يد ّر�سون اللغ ��ة العربية
يف تل ��ك اجلامع ��ات وقدرته ��م عل ��ى
تر�سي ��خ املناحي النحوي ��ة وال�صرفية
وال�صوتية والإمالئي ��ة للهذه اللغة يف
�إذهان طالبهم.
و�إذا كان ه ��ذا �أم ��ر ًا الزم� � ًا يف الأق�سام
اجلامعي ��ة غ�ي�ر املتخ�ص�ص ��ة باللغ ��ة
العربية؛ ف�إن �أمر اتقان اللغة يف �أق�سام
اللغة العربية �سيكون حمتم ًا بال مِ راء،
وطبيعي ًا بال �أدنى �شك �أو متحل.
و�س�أت ��رك هن ��ا م�س�أل ��ة اتق ��ان ط�ل�اب
ه ��ذه الأق�س ��ام للغ ��ة العربي ��ة وم ��دى
كفاءته ��م فيها ومق ��دار مالءمة مقررات
اللغ ��ة العربي ��ة له ��م ومب ��ا يجعله ��م
م�ؤهلني للقي ��ام بتدري�سها يف املدار�س
املتو�سط ��ة والثانوية اىل ح�ي�ن �آخر..
و�ألتف ��ت اىل التدري�سي�ي�ن الذي ��ن
يد ّر�سون طلب ��ة اللغة العربية قواعدها
و�آدابه ��ا ..و�أحاول �أن �أ�س�ب�ر واقعهم،
واقف ��ة عند م�شهد �أخذ ي�شيع حتى يكاد
�أن ي�صب ��ح ظاه ��رة؛ �أال وه ��و �أخط ��اء
مدر� ��س اللغة العربي ��ة احلامل ل�شهادة
املاج�ست�ي�ر �أو الدكت ��وراه يف اللغ ��ة
العربي ��ة ..ووهمه املنقط ��ع النظري �أنه
متق ��ن للغ ��ة حتى العظ ��م ..و�ضليع بها
�إىل النخ ��اع ..وك�أن ال بحر �أمامه عليه
�أن ميخ ��ر عبابه وال كتاب فريد عليه �أن
يفق�أ عينيه وهو يبحر يف �سطوره وما
تخفيه تلك ال�سطور وراءها من خمفي
ومغيب.

 د .نادية هناوي
واملرير حق ًا� ،أن هذا الوهم الذي يت�أتى
من هذه الثقة العمياء باالتقان� ،س ُتبنى
عليه �أوه ��ام �أخرى �أولها خطر امنحاء
اللف ��ظ الأ�صي ��ل وا�ستبدال ��ه باللف ��ظ
الغل ��ط وتغليب الأ�سل ��وب العامّي على
الف�صي ��ح و�ضي ��اع العب ��ارة ال�سليم ��ة
بالعب ��ارة الركيكة ،وهكذا ...يغدو هذا
التدري�س ��ي الواه ��م كحاط ��ب ع�ش ��واء
وهو ينقل عن كتب االخف�ش و�سيبويه
وثعلب �أو ي�ضع بحث ًا �أو يقدم حما�ضرة
هنا �أو هناك ..وهلم جرا..
وم ��ن خماطر وه ��م االتق ��ان للغ ��ة� ،أن
ينح ��در الأم ��ر بذل ��ك التدري�س ��ي �إىل
الوهم ب�إمكانات ��ه يف الت�أليف يف اللغة
والنح ��و والتحقي ��ق لق�ضاي ��ا لغوي ��ة
�اح �صرفي ��ة وطواب ��ع �صوتية �أو
ومن � ٍ
لهجي ��ة وما اىل ذل ��ك ،ليقدّمه ��ا لطالبه
م ��ادة يدر�سونه ��ا ،وق ��د تنتق ��ل عدوى
الوهم �إليهم كلهم �أو �إىل �أحدهم ،ليقوم
واهم� � ًا بدرا�س ��ة ما �أ ّلف ��ه ذل ��ك الأ�ستاذ
الواهم ،وقد يح�صل من ثم على �شهادة
علي ��ا �أو ينال لقب� � ًا علمي� � ًا ..وهم ًا على
وهم..
وللتمثيل على ه ��ذه الظاهرة �أقف عند
كتاب�ي�ن الأول عنوان ��ه (حتفة الطالبني
يف جتويد كتاب رب العاملني) والثاين
(احلوا�ش ��ي املفهم ��ة يف �ش ��رح املقدمة
اجلزرية) وق ��د وُ�صفا ب�أنهم ��ا (درا�سة
وحتقيق).
وا�ش�ت�رك يف ت�ألي ��ف هذي ��ن الكتاب�ي�ن
ثالث ��ة م�ؤلف�ي�ن حامل�ي�ن للدكت ��وراه
وحائزي ��ن عل ��ى �ألق ��اب علمي ��ة بدرجة
مدر�س و�أ�ستاذ م�ساع ��د ،لكن القا�صمة

الأك�ب�ر لظه ��ر البعري هن ��ا� ،أن الكتابني
ي�ص ّب ��ان يف ب ��اب التحقي ��ق اللغ ��وي
والدر� ��س النح ��وي وال�صوت ��ي ..وقد
�أراد امل�ؤلف ��ون الثالث ��ة و�ض ��ع اه ��داء
للكتاب الث ��اين ،فوق ��ع اختيارهم على
ه ��ذا الإه ��داء (اىل ال�شهي ��د الدكت ��ور
مو�س ��ى �سل ��وم اخ ��ا ورفي ��ق درب ق ��ل
�سالكيه) وهذا �أول خط�أ نحوي ي�صدم
ق ��ارئ ه ��ذا الكت ��اب وي�صي ��ب مقاتل ��ه
بق�س ��وة يف ال�صمي ��م ،حت ��ى �إذا جاءت
املق ّدم ��ة وتاله ��ا التحقي ��ق للمخطوطة
مل تتبعها �أو ت�سبقها درا�سة !!..فيخيب
�أفق توقع ذلك القارئ جمدد ًا.
وبنا ًء على ذل ��ك ،تتنافى بنية عنواين
الكتاب�ي�ن �أع�ل�اه ،م ��ع متنهم ��ا املعنون
وال�سب ��ب الوه ��م املنهجي ال ��ذي جعل
امل�ؤلف�ي�ن الثالثة يعتق ��دون �أن التقدمي
ل�صاح ��ب املخطوطة م ��ن ناحية حياته
وممات ��ه وم�ؤلفات ��ه ومنه ��ج التحقي ��ق
ون�س ��خ املخطوط ��ة وم ��ا اىل ذل ��ك هو
نف�سه الدرا�سة للمادة املحققة !!
والوه ��م الثالث يف االتق ��ان� ،أن مقدمة
الكتاب الأول ب�صفحاتها ال�سبع بالقطع
ال�صغري م ��ن الورق ،ورد فيها �أكرث من
ع�شرة �أخطاء وكالآتي :
 .1فلم يبق جانبا �إال وتناولوه
 .2اىل م�ضاهات املقدمة اجلزرية
 .3وذكر بعد ذلك باب يف ..
 .4ولعل ال�سمنودي واحدا من ه�ؤالء
 .5وبع ��د ذل ��ك دخ ��ل يف الظواه ��ر
ال�صوتية مبتد�أ باحكام النون
 .6بع ��د ذل ��ك دخ ��ل يف ب ��اب امل�صحف
مبتد�أ بتاء التانيث

 .7مبينا فيه ما اتفق او اختلف فيه
 .8ويف نهاي ��ة املط ��اف ذك ��ر ب ��اب يف
ف�ضل القران حاول فيه
 .9م�ست�أن�سا ومناق�شا لذلك ال�سيما
 .10تقع املخطوطة يف اثنتي وخم�سني
ورقة
ناهيك عن قي ��ام امل�ؤلفني باال�ستالل من
هذه املقدمة خم�سة �أ�سطر ليدخلوها يف
مقدمة الكتاب الثاين ،وهنا نت�ساءل كم
من الأخط ��اء �سرن�صد فيم ��ا لو ت�ضمن
هذان الكتابان درا�سة عن املخطوطتني
املحققتني ؟ !!
�إن ه ��ذا ال ��ذي ن�ؤ�ش ��ره هنا م ��ن �أوهام
اتقان اللغة هو واجب علمي ن�شعر ب�أن
علين ��ا حتمله والتف ��اين يف �أدائه وهو
�أي�ض� � ًا مطلب ينبغ ��ي �أن ن�ؤديه ب�صدق
ومو�ضوعي ��ة من خالل التفكري اجلدي
وال�سري ��ع ال ��ذي ينبغ ��ي �أن تق ��وم ب ��ه
وزارة التعليم العايل مع وزارة الرتبية
بغية و�ضع اختبار عاملي �أ�شبه بالتوفل
اخلا�ص باللغة االجنليزية ،ال ي�ستثنى
م ��ن اجتيازه والرباع ��ة فيه متخ�ص�ص
وغري متخ�ص�ص كي ال تتحول الأوهام
يف اتق ��ان اللغة �إىل واق ��ع مت�ضع�ضع،
فتبنى على الأوه ��ام �أحالم ..وتتحول
الأحالم اىل واق ��ع متهرئ ،ك�أنه �إعجاز
نخل خاوية ..فتح�صيل العلم ال يتحقق
ل�صاحبه� ،إال �إذا بذر البذور و�سهر على
منوها حلظة بلحظة غري عابئ باجلهد
وال الوق ��ت ..وقدمي� � ًا قال ��وا (كيفم ��ا
تزرع حت�ص ��د) وعندها لن يكون هناك
جمال للواهمي ��ة وال مكان للمخاتلة �أو
املماحلة...

مارك� ��س ويثبت ف�شل مقولت ��ه� ،إذ �أن
هذه املهزلة مل تتوقف ،فقد �أعاد انتاج
امله ��ازل م ��ن جدي ��د وانتخ ��اب نف� ��س
الوجوه ال�سيا�سي ��ة وتزكية �أحزابها
وتياراته ��ا الطائفي ��ة ع ��ام  2010يف
االنتخاب ��ات (الدميقراطي ��ة) الثالثة،
رغم علم ��ه ب�أن ه�ؤالء �سرق ��وا �أمواله
وق�سم ��وا الع ��راق
وخ ّرب ��وا بل ��ده
ّ
كانتون ��ات طائفية وعرقي ��ة وه ّدموا
كل م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة وجعلوه ��ا
هي ��اكل فارغ ��ة وتفاقم ��ت العملي ��ات
الإرهابية يف كل املدن العراقية و ُقتِل
مئات الألوف من الأ�شخا�ص وتر ّملت
مالي�ي�ن الن�س ��اء وتيت ��م املالي�ي�ن من
الأطف ��ال وتف�ش ��ت الأمي ��ة وتفاقم ��ت
البطال ��ة و�س ��وء اخلدم ��ات ،وو�ص ��ل
احلال االقت�ص ��ادي اىل حدود كارثية
و�أ�صبحت حي ��اة املواط ��ن ووجوده
وكينونت ��ه يف خط ��ر ،ف� ��إن تبق ��ى يف
الداخل ،عليك �أن تتحمل كل �سيا�سات
الطائفي�ي�ن الأمي�ي�ن �أو �أن ترح ��ل اىل
اخل ��ارج وتط ��رق �أب ��واب اللج ��وء،
ع�سى �أن ُتفتح لك �أحد الأبواب لتلب�س
جلد ًا جديد ًا وتعي�ش حياتك بعيد ًا عن
�أخبار العراق وم�آ�سيه..
لق ��د ا�ستم ��ر�أ العراقي انت ��اج املهازل
لي� ��س يف انتخابات جمال� ��س النواب
وحتى يف انتخابات املجال�س املحلية
يف املحافظ ��ات العراقي ��ة ،هو يقول،
يف ف�ت�رات �صح ��وة �ضم�ي�ر ،ب�أنه لن
يك ��رر ه ��ذه امله ��ازل وب�أن ��ه �سيقط ��ع
�إ�صبعه ال ��ذي انتخب الفا�سدين ،لكنه

يذهب خم ��در ًا ،رغم الو�ض ��ع البائ�س
امل�أ�س ��اوي ال ��ذي و�ص ��ل �إلي ��ه ،يف
اع ��ادة تدوير للمه ��ازل لي�سحب بيده
نف� ��س الأ�سماء الفا�س ��دة ،مع التزوير
املف�ض ��وح يف االنتخاب ��ات م ��ن خالل
مفو�ضي ��ة فا�س ��دة وقان ��ون انتخابي
عل ��ى مقا�س الكتل الكبرية ،ويجل�سها
عل ��ى اكتاف ��ه ك ��ي حت ��دد ل ��ه والبنائه
وجه ��ة حيات ��ه ،وه ��ذا م ��ا ح�صل يف
انتخاب ��ات ع ��ام  ،2014الوجوه هي
هي مل تتبدل منذ  2003وحتى يومنا
هذا ،هن ��اك بع�ض الوج ��وه اجلديدة
التي دخلت يف حلب ��ة النزال ،ولكنها
�سرع ��ان م ��ا ج ��رى تدجينها م ��ن قبل
حيت ��ان الطائفي ��ة والف�س ��اد لتقتف ��ي
خط ��ى الأول�ي�ن يف النه ��ب واللع ��ب
الدينء على م�شاعر العراقيني..
ال�سيا�سي ��ون ي�ضحك ��ون عل ��ى ذقون
العراقي�ي�ن وقام ��وا بابت ��كار ال�سب ��ل
والو�سائل اجلدي ��دة الكفيلة بخداعه
وت�ضليل ��ه وت�سابق ��وا عل ��ى �إن�ش ��اء
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة حت ��ى و�ص ��ل
ع ��دد ه ��ذه الأح ��زاب اىل اك�ث�ر م ��ن
مئت ��ي ح ��زب ،وو�ضع ��وا الربام ��ج
ال�سيا�سية له ��ا وقاموا برفع �شعارات
املدني ��ة والعلماني ��ة والليربالية على
واجهاته ��ا ،لأنهم يعلمون �أن العراقي
ق ��د م � ّ�ل م ��ن الوع ��ود وال�شع ��ارات
الديني ��ة ويحتاج اىل جرع ��ة مفاهيم
جدي ��دة ،فم ��ن كان �أ�صولي� � ًا �إ�سالمي ًا
ال ي�ؤم ��ن بالدميقراطية �سبي�ل ً�ا لبناء
املجتم ��ع ويدي ��ه ملطخت�ي�ن بالف�س ��اد

والإرهاب ينادي اليوم باملدنية ،حتى
ب ّدل ��وا �أ�سم ��اء �أحزابه ��م وتياراته ��م
وجتمعاته ��م ،لأن انتخاب ��ات ع ��ام
 2018على الأبواب وهم متيقنون �أن
ذاكرة العراقي متعبة و�إعادة التاريخ
اله ��زيل ممكن ��ة واىل م ��ا ال نهاية من
اجلوالت.
العراقي �س ��وف لن يتذكر امل�س�ؤولني
ع ��ن �سرق ��ات مئ ��ات املالي�ي�ن م ��ن
ال ��دوالرات وال دخ ��ول داع� ��ش
واحتالله ��ا اك�ث�ر م ��ن ثل ��ث م�ساح ��ة
الع ��راق وتخريبه ��ا للم ��دن والإرث
احل�ضاري ،و�أنه ل ��ن يخطر على باله
املالي�ي�ن من الب�شر الت ��ي تعي�ش حتى
اليوم يف اخلي ��ام حتت رحمة طبيعة
ال ترح ��م ،ومدنه ��ا كاملو�ص ��ل خمربة
بالكام ��ل و�آالف الن�ساء اليزيديات ما
زل ��ن �سبايا عند داع� ��ش ،يف ح�سابهم
�أي�ض ًا� ،سوف ين�س ��ى �ضحايا جمزرة
�سبايك ��ر وال�صقالوي ��ة وغريه ��ا م ��ن
اجلرائ ��م الب�شع ��ة ،فالوج ��وه نف� ��س
الوج ��وه تطال ��ع العراقي�ي�ن يومي� � ًا
وهي تت�ساب ��ق فيما بينها كي حت�صل
على �صوت العراقي ،فاقت�سام ما بقي
م ��ن فت ��ات الكعكة م ��ا زال هاج�س كل
�سيا�سي ��ي ال�صدف ��ة ،ق ��د تع ��اد املهزلة
وب�ص ��ورة �أكرث كوميدي ��ة يف الأ�شهر
املقبل ��ة ،كل ما يريد �أن يقوله العراقي
ملارك� ��س� ،إن مقولتك ال تنطبق علينا،
فتاريخن ��ا يف امله ��ازل خا� ��ص بنا ،ما
يعنين ��ا �أن ن�ؤ�س� ��س تاريخ� � ًا ملذاهبنا
وطوائفن ��ا ،و�إن كان �سيا�سيون ��ا
�س ّراق ًا وجمرمني ،هويتنا يف انتمائنا
املذهب ��ي والعرق ��ي وه ��ذا تاريخن ��ا
اخلا� ��ص� ،أم ��ا الع ��راق فليذه ��ب اىل
اجلحي ��م ،فتاريخ ��ه ع ��ام واالنت�ساب
�إلي ��ه في ��ه � ْأ�ش ��كال ديني يحت ��اج لذلك
م ��ن علمائن ��ا تب�ص�ي�ر �شرع ��ي ..حق ًا
�أن التاري ��خ كائن ح ��ي يحيا وميوت،
ومت ��ى م ��ا تراج ��ع وعي النا� ��س ،كما
ح�ص ��ل يف جمتمعن ��ا ،وع�ش�ش ��ت يف
العقول الأوه ��ام واخلرافات ،فالزمن
والأح ��داث وال�سيا�س ��ة ت�صبح جمرد
مه ��ازل ال قيم ��ة له ��ا ول ��ن تغ�ّي�رّ م ��ن
امل�أ�ساة �شيئ ًا..

ع����ق����ل �أم���ي���رك�������ا وال�������ص�ي�ن
لو �أنّ حمرك البحث الأمريكي
عن املعلومات «غوغل» ميلك
حكمة ال�صني� ،أو ال�صني
متلك تكنولوجيا «غوغل»،
لأ�صبحت الدنيا الآن يف
�أح�سن حال ،وقد حتقق
ال�صني ذلك عندما ت�صبح
الأوىل عاملي ًا يف بناء العقل
اال�صطناعي عام  ،2030ح�سب
قرار م�ؤمتر حزبها ال�شيوعي
ال�شهر املا�ضي .والآن على
«غوغل» العمل باحلكمة
ال�صينية�« :آه يا َبي�ض..
ال تتعارك مع ال�صخور!».
فاملناف�سة على �أ�شدها بني
«غوغل» ،وهي واحدة من
بني �أكرب � 50شركة يف العامل،
والتي فتحت فرع ًا للأبحاث
يف «الدماغ اال�صطناعي»
يف بكني ،و�شركات ال�صني
الإلكرتونية الكربى؛ «علي
بابا» ،و«ديدي» ،و«بايدو»
التي �شرعت باال�ستيالء على
�أف�ضل املواهب الهند�سية يف
قلب �صناعات الكومبيوتر
الأمريكية يف «ال�سليكون
فايل» ،وبع�ضهم يعمل يف
"غوغل".

و«غوغل» تعني يف الريا�ضيات الرقم واحد
و�إىل ي�ساره مئة �صفر ،واختاره م�ؤ�س�سا
«غوغل» خالل تفكريهما عام  1997كا�سم
لآل ��ة البح ��ث اجلب ��ارة الت ��ي �صمماه ��ا.
والي ��وم متل ��ك «غوغل» جمي ��ع املعلومات
املنتج ��ة يف الإنرتنت حول العامل ،وحتى
معلوم ��ات الأقمار ال�صناعي ��ة عن كوكبي
الأر�ض و«املري ��خ» .واملعلومات قوة بناء

 حممد عارف
عظم ��ى� ،أو ه ��دم ،ح�س ��ب ا�ستخداماته ��ا.
وه ��ذا �سب ��ب من ��ع ال�ص�ي�ن دخ ��ول حمرك
البحث «غوغ ��ل» �أرا�ضيه ��ا .وتت�ضح قوة
املعلوم ��ات الت ��ي تتحك ��م به ��ا «غوغ ��ل»
وتقدمها من خالل �صور وخرائط �شوارع
تنقله ��ا الأقمار ال�صناعي ��ة امل�ستخدمة يف
ال�سيارات �أو ال ��زوارق ،كما تقدم لكل من
ي�ستخ ��دم برناجمه ��ا يف �سيارت ��ه خرائط
فورية لبل ��وغ هدفه يف مدين ��ة قد يدخلها
لأول مرة .ه ��ذه الربجميات جعلت �شركة
التاك�س ��ي «�أوب ��ر» �أكرب خدم ��ة تاك�سي يف
العامل من دون �أن متلك �سيارة ،فهي جمرد
�أداة برجمي ��ات ،و�سوّ اقها كل راغب ميلك
�سيارة مبوا�صفات ت�شرتطها "�أوبر".
و�أنظم ��ة النق ��ل الآلي ��ة الت ��ي تطوره ��ا
«غوغل» و«ت�سال» �ستلغ ��ي امللكية الفردية
لل�سي ��ارات ،ومعه ��ا �ش ��ركات ت�أمينه ��ا،
و�إجازات �سياقتها� ،أي �إفال�س �إحدى �أكرب

�ش ��ركات اخلدم ��ات يف الع ��امل .واملناف�س
ال�صين ��ي يف هذا املي ��دان «ديدي» ا�شرتى
فرع «�أوبر» يف ال�صني ،وعازم على �شراء
باقي فروعها ح ��ول العامل ،و�إن�شاء �شبكة
حمطات جتهيز العربات الآلية بالكهرباء.
و�أك�ب�ر �ش ��ركات ال�ص�ي�ن يف املبيعات عرب
الربي ��د الإلك�ت�روين «عل ��ي باب ��ا» �أ�س�ست
�أخري ًا «علي �أك�سربي�س» للمناف�سة العاملية
مع �شركة «�آمزون» التي ال تنتج ال�سلع ،بل
توزعها فقط ،وكثري منها �صينية ال�صنع.
و«ث ��ورة الروبوت هذه امل ��رة يف ال�صني»
عن ��وان تقري ��ر م�سه ��ب يف «نيوي ��ورك
تامي ��ز» ع ��ن حت ��ول ال�ص�ي�ن م ��ن دول ��ة
العمال ��ة الكثيف ��ة �إىل دول ��ة التكنولوجيا
الرفيع ��ة .و�سع ��ر «الإن�س ��ان الآيل» ال ��ذي
يعم ��ل حالي� � ًا يف الزراع ��ة  100دوالر يف
ال�صني ،والتي قد ت�صبح �أكرب دولة للب�شر
الآلي�ي�ن .واملناف�سة عل ��ى مهند�سي «العقل
اال�صطناعي» �أ�شد مما هي على �أبطال كرة
الق ��دم ،والواليات املتح ��دة التي هي �أكرب
قنا� ��ص للمواهب يف التاريخ ،ت�شهد الآن،
ولأول م ��رة يف تاريخه ��ا ،ن ��زوح الأدمغة
املغرتبة باالجتاه املعاك�س.
وب�ي�ن املغرتب�ي�ن العائدي ��ن �إىل ال�ص�ي�ن،
«كاي ف ��و يل» ال ��ذي ط ��وّ ر �أول نظ ��ام �آيل
لإدراك ال ��كالم املتوا�ص ��ل املنطوق ،و�أثار
خالفات يف املحاكم ب�ي�ن «مايكرو�سوفت»
حي ��ث كان نائب رئي�سه ��ا ،و«غوغل» التي
اقتن�صت ��ه لبن ��اء «غوغل ال�ص�ي�ن» ،قبل �أن
ين�ش ��ئ داخ ��ل ال�ص�ي�ن �شركت ��ه اخلا�صة،
بر�أ�سم ��ال ق ��دره ملي ��ار دوالر .وم ��ع �أن
«ك ��ي ف ��و يل» ي ُّ�سل ��م بخط ��ر التكنولوجيا
اجلدي ��دة متمث�ل ً�ا يف �إمكاني ��ة الق�ض ��اء
على كث�ي�ر من امله ��ن ،ف�إنه متفائ ��ل يف �أن
«العقل اال�صطناعي �سريعى كل �شخ�ص».
«فالعقل اال�صطناع ��ي ال يتعب من العمل،
وكلفته رخي�ص ��ة جد ًا ،وبوا�سطته �ستملك
الب�شري ��ة م ��وارد �أك�ب�ر بكث�ي�ر ،و�سنكون
قادري ��ن على العناي ��ة بكل �إن�س ��ان ،وغري
مكتوب على الكائنات الب�شرية يف الأر�ض
القيام ب�أعمال متكررة ومهام غري منتجة».
و�إذا ق�سن ��ا ث ��روات الأمم بعقلها ،فال�صني
الأوىل بحكمته ��ا القائلة من ��ذ �أربعة �آالف
ع ��ام " :ال تقلق �إذا مل يفهمك الآخرون ،بل
اقلق عندما ال تفهمهم".
 عن" :االحتاد" الإماراتية

