
                          
البع�ض  مفهوم  �صناعة  الاأعرف كيف يفل�صف 
ح�صورها  وفاعلية  �صروطها  املدنية،  ال��دول��ة 
لهذه  غائم  �صياق  ام��ام  وي�صعنا  وم�صتقبلها، 
يف  البع�ض  رغبة  عن  احلديث  مقابل  ال��دول��ة، 
ا�صتعادة هيمنة ال�صكل القدمي للدولة االنقالبية 
او الثورية او ال�صاللية، اذ يدفعنا هذا احلديث 
اال�صتعرا�صية  من  الكثري  فيها  مواجهات  نحو 
واحل���ن���ن امل��ر���ص��ي، م��ث��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
االلتبا�ض حول تو�صيف الدولة واهمية احلاجة 
اليها ل�صمان التحوالت االجتماعية وال�صيا�صية 
واالقت�صادية وحماية املجتمع واجلماعات من 

االنقرا�ض.
ان احلديث عن منظور �صكالين وا�صكايل يعني 
اال�صئلة، وعند ا�صطراب هذا  البقاء عند حافة 
وعند  ذات��ه��ا  ال�صيا�صية  النخب  عند  امل��ف��ه��وم 
مريدي هذه النخب اي�صا، حيث ان افرتا�ض هذا 
التعقيدات  الكثري من  اال�صطراب يعني وجود 
وامل���وان���ع، ت��ل��ك ال��ت��ي  ت��دف��ع ن��ح��و امل��زي��د من 
ال�صراعات والتقاطعات ونحو العديد من �صيغ 
نبدو  حتى  والالوثوقية،  والريبة   االلتبا�ض 
وكاأننا امام لعنة ا�صمها الدولة املدنية الغائبة، 
ال�صراعات  ه���ذه  ���ص��ي��اق  يف  حت��ول��ت  وال��ت��ي 
التي  )اليوتوبيا(   من   نوع  اىل  والتجاذبات 
وراء  �صعيا  وجاءت  الدماء!!  اجلها  من  اريقت 
االمرباطورية  جيو�ض  القي�صريية   والدت��ه��ا 
االم��ري��ك��ي��ة وت��واب��ع��ه��ا، وال���ت���ي ي��خ�����ص��ى من 
املزدحم  ال�صيا�صي  العربي  الف�صاء  والدت��ه��ا 
عناوينه  بع�ض  ادع��اء  رغ��م  بالديكتاتوريات، 
ال��ع��راق��ي الي�صكل  ال��ن��م��وذج  ب���ان  وج���راالت���ه 
خطرا عليهم، رغم ان هذا النموذج هو الهاج�ض 
يف  امل�صتبدة  املركزيات  نظام  النهيار  ال�صري 

العقل ال�صيا�صي والعقل ال�صلطوي. 
اعرف ان البع�ض يائ�ض جدا من �صريورة  الدولة  
املدنية، اذ مل نرث جميعا تقاليدها لال�صف  ومل 
ال�صيا�صي  تاريخنا  ازمة  بحكم  عليها!!  نتعرف 
ال�صلطوي  املقد�ض  وطبيعية  احلاكميات  يف 
من  مقابل  ت��اري��خ  و�صط  ا�صكاله  فر�ض  ال��ذي 
ورمبا  النوعية،  والعطاالت  والتخلف  اجلهل 
االنقالبي  الع�صكرتاري  عقلنا  طبيعة  بحكم 
والذي  الوطنية،  ثوراتنا  بداية  منذ  املعا�صر 
اليوؤمن بفكرة التداول ال�صلمي لل�صلطة. ف�صال 
عن اننا وحتت هذه الواجهات وتراكم ازماتها 

ال  منلك لها اية جينالوجيا يف معرفة  �صالالت 
ذات  العربية /اال���ص��الم��ي��ة   ال��دول��ة  وت��واري��خ 
املزاج ال�صمويل  والع�صابي. واعرف اي�صا  اأن 
مرجعيات التعاطي مع تاريخ هذه الدولة  هي 
)ثقافوية( اكرث من كونها ذات طبيعة اجرائية، 
ذات  يجعلها  ال�صياق  ع��ن  ن��اف��رة  نفورها  وان 
ماأنو�صة  ه��ي  مم��ا  اك���رث  ط��ب��ي��ع��ة)م��ت��وح�����ص��ة( 
البع�ض   هذا  فان  باملقابل   لكن  فيه،  ومندجمة 
لي�ض بريئا  متاما يف النظر اىل هذه الزاوية، 
ا���ص��ت��ب�����ص��ارات معرفية  ���ص��اح��ب  ه��و  ول��ي�����ض 
التي  بالكيفية  دراي��ت��ه  ���ص��وء  لناعن  ليك�صف 
املوؤ�ص�صات  دولة  املعا�صرة،  الدولة  بها  تت�صكل 
والنظم والتعددية واحلقوق، وكيفية  التعاطي 
معها كمنظومة )حداثوية( حتمل معها  �صفرات 
للحرية،  العميقة  وال���روح  وال��ت��ع��دد  التغاير  
والتجمعات  املكونات  فيها  تتعاي�ض  التي  تلك 
دون  واالثنية  والقومية  والثقافية  الب�صرية 
الي  منهجي  ط��رد  عمليات  ودون  ح�صا�صيات 
�صرورات  اي��ج��اد  تفرت�ض  ان��ه��ا   مقابل  منها، 
الن�صال  ف��ع��ال��ي��ات  وت���اأط���ري  ل��ت��ن��ظ��ي��م  الزم����ة 
اجلها  م��ن  والثقايف  وال�صيا�صي  االجتماعي 
وب�صكل �صلمي مدين يكر�ض مبادىء املعار�صات 
التي  العنفية  املعار�صات  ولي�صت  ال�صليمة، 
الرايات،  رف��ع  لعبة  مت��ار���ض  لال�صف  م��ازال��ت 
والتماهي مع تاريخ ال�صلطة القدمية. لذا  يقف 
وا�صتعرا�ض  ال�صخب  من  وبنوع  البع�ض  هذا 
الدولة  القوية،  الدولة  لعبة  ام��ام   طبعا  القوة 
ماحولها  ت��ع��ك�����ص��ر  ال��ت��ي  ال���دول���ة  ال����ط����اردة، 
وحتارب ماحولها، ورمبا ثمة من ي�صتعيد يف 
الدولة  لتاريخ  غريبة  مرجعيات  ال�صياق  ذات 
ال��ع��راق��ي��ة ب���دءا م��ن ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة االوىل  
وفق  امل�صنوعة  و   1921 ع��ام  ان�صئت  والتي 
القيا�صات االنكليزية !!مرورا بطبيعة ت�صكالت 
والدولة  الع�صكري  مبزاجها  االنقالبية  الدولة 
�صنعت  التي  تلك  /االيديولوجية،  ال�صمولية 
لنا)فرقة ناجية( متلك كل �صيء، مثلما �صنعت 
اال�صتبداد،  ايديولوجيا  من  معقدة  ا�صكاال  لنا 
التي تبحث عن هوية   بالدولة املحتلة  وانتهاء 
وحلول الزماتها، وازمات �صراعاتها امل�صكونة 
و�صط  املهيمنة  ال�صلطة  ب)ا���ص��ب��اح(  اح��ي��ان��ا 
والتجني�ض،  والتنظري  التعقيد  م��ن  متاهات 
وال��ت��ي حت��ل��م ب��امل��ق��اب��ل ب��غ��واي��ة ال��ع��م��ل �صمن 
الهام�ض الوا�صع للتحوالت بعد 2003، لكن يف 
اطار ت�صويه انتاج الدولة الوطنية اخلالية من 
خالل  من  وال�صمولية،   الع�صكرتاريا  اعرا�ض 
الغام�صة وامرا�ض  ال�صيا�صية  امل�صاريع  طبائع 
االنوية والنكو�صية التي حتلم ببطولة ال�صيخ 

الذي يتوهم  ان ي�صتعيد �صباه دائما.
ال��دول��ة اجل��دي��دة  رغ��م ك��ل م��ا يحوطها تبقى 
بامتياز  ي��ف��ك��رون   ال��ذي��ن  للكثريين  ط��م��وح��ا  
الدولة من حتوالت مدنية  ماميكن توفره هذه 

يف  االث���ر  عميقة  ت�صدعات  وم��ن  وان�صانية، 
التي  ال��دول��ة  تلك  الطويل،  اال�صتبداد  ت��اري��خ 
الدميقراطي  امل�صروع  وطبائع  خ�صائ�ض  لها 
موؤ�ص�صات  داخ���ل  ك��ان  وان  حتى  ال��ت��ن��وي��ري 
والتي  �صعبية(  او  قومية  او  تقليدية)دينية 
والدفاع  الدولة  ت�صع)�صناعة(هذه  ان  ميكن 
هذه  م�صتقبل  الن  االول��ي��ات،  راأ���ض  على  عنها 
القوى  ل��ه��ذه  احل��ام��ي��ة  ال�صمانة  ه��و  ال��دول��ة 
واحلاكميات  التاريخ  م��ن  امل�صتلبة  اجل��دي��دة 
وتوجهات  اع��را���ض  �صتكون   ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة، 
هي  ازاءه���ا  احل�صا�صيات  ك��ل  رغ��م  الليربالية 
الدميقراطية  ل��ل��ت��ح��والت  احل��ا���ص��ن  امل�����ص��ار 
للدولة، وهي االطار ال�صيا�صي الكافل مل�صاركات 
ال�صعب  م��ك��ون��ات  ك��ل  قبل  م��ن  وحقيقية  حية 
تعقيد  دون  تتبنى  ان  ميكن  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي، 
حول  تتبلور  التي  اخل��ط��اب��ات  ه��ذه  منتجات 
والتي  واجل��م��اع��ات،  واملجتمع  للفرد  احلرية 
مطابخ   تنتجه  ان   ميكن  مما  الكثري  اي�صا  لها 
متظهرات  يف  واالوربية  االمريكانية   الثقافة 
اخل�ص�صة  والعوملة والتجارة احلرة ومقوالت 
وتنظريات  ف��وك��وي��ام��ا   وفل�صفة  ال���ت���اري���خ   
هنتغتون! لكن هذه الدولة الطموحة تعي�ض يف 
الكثري من حلقاتها اعرا�ض ما قبل الدولة، حيث 
للتخندقات الوا�صعة وال�صاغطة، طبعت بع�ض 
قواها بالتمرد على الدميقراطية ذاتها،وارتباك 
انتظام العديد من حلقات  الت�صريع والقوانن 
غري  التحزبات  الوطنية،  واخل��دم��ات  العامة 
البنى املوؤ�ص�صية  الكثري من  املنتجة، وه�صا�صة 
الوطنية  ال��دول��ة  �صناعة  يف  االث���ر  العميقة 
والدولة اخلدماتية يف اآن. مقابل وجود العديد 
لها  ال���ص��اأن  ال��ت��ي  ال�صمولية  ال��دول��ة  بقايا  م��ن 

والت�صرت  هناك  او  هنا  االزم��ات  �صناعة  �صوى 
وغلواء  العنف  وثقافة  االره��اب  ت�صويق  على 
الطائفية، وال�صعي بكل الطرق الف�صال �صناعة 
�صمن  التو�صيف  ه��ذا  يقع  وطبعا  امل�صتقبل، 
وتدخله  االح��ت��الل  هيمنة  البقاء  عميقة  رغبة 
ب�صيادتها  امل�صتقلة  للدولة  كاملة  �صياغة  يف 
وهويتها  وقرارها  ونظامها االمني وال�صيا�صي 
الداخلي واخلارجي رهانا على اف�صال م�صروع 

الدولة اجلديدة..
املدنية و�صناعة موؤ�ص�صاتها  الدولة  ان �صناعة 
ت�صبه  تقليدية  �صناعة  لي�صت  الدميقراطية 
�صناعة ال�صيارات او �صناعة اكيا�ض النايلون، 
ب�صهولة  ت�صويقها  مي��ك��ن  لعبة  ه��ي  ولي�صت 
مثلما ن�صّوق الربوبكندا الثقافية !! او نعر�ض 
حفلة  يف   وع��ري��ه  اجل�صد   نعر�ض   مثلما  لها 
اىل  حت��ت��اج  تاريخية  عملية  ان��ه��ا  ل���الزي���اء... 
الكثري  وكذلك  الفاعلة  االمكانيات  من  الكثري 
والتنظيمية  العملياتية  املادية   ال�صروط   من 
وال��ع�����ص��رات م��ن اخل��ط��ط وال���ربام���ج، والتي 
احلقيقية  التنميات  م��ن   ح��زم  بانتاج  ترتبط 
ول��ي�����ص��ت امل�������ص���وه���ة، واح�������داث ال��ك��ث��ري من 
االجتماعية  البيئة  يف  العميقة  ال��ت��ح��والت 
وال�صيا�صية واالقت�صادية والثقافية، مثلما هو 
القدمية)للحكم(  املنظومات  تفكيك  على  عملها 
لنا  انتجت  والتي  والع�صكرة  وااليديولوجيا 
الدامية  االن��ق��الب��ات  م��ن  امل��زي��د  العقود  ط��وال 
واحل������روب ال��ع��ب��ث��ي��ة، وال���ت���ي ت��ت�����ص��رت حتت 
عناوين)الوطنية(و)القومية(و)التحرير( 
وغريها، ف�صال عن حاجة هذه الدولة اىل بنيات 
الظاهري  التحول  عملية  تدعم  وا�صعة  حتتية 
للدولة، وكذلك حتتاج اىل االطر والربامج التي 

التي  الوظائفية  والبنيات  اخلربات  ت�صتوعب 
ميكنها ان حتّول الرثوات الهائلة وغري املنتجة 
اىل ثروات جمددة وموؤ�ص�صة وقائمة على ا�ص�ض 
هذه  كل  ي�صتثمر  الذي  االن�صاين  االقت�صاد  من 
مولدة.  عمل  �صياقات  يف  وال��رثوات  الطاقات 
موؤ�ص�صية،  ب��ن��ي��ات   اىل  احل��اج��ة  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
مظاهر  وج���ود   ع��رب  ال��ت��ح��والت  فيها  تتمظهر 
والقابل  للطاقات،  احلا�صن  الوطني  لالقت�صاد 
املزمن يف دولة  البطالة)املر�ض  لل�صيطرة على 
ات�����ص��اع اجل��ام��ع��ات ومراكز  احل����رب( وك��ذل��ك 
البحوث العلمية واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة ومبا 
الطاقات  اىل  واحلاجة  التحول  عملية  ي��وازي 
التو�صع  هذا  مقابل  املاهرة،  والعمالة  العلمية 
اال�صتثمارية   وال��ن��ظ��م  اال����ص���واق  ان�����ص��اء  يف 

وبنيات االقت�صاد احلر.
ت�صريعية  بنية  اىل  بال�صرورة  يحتاج  هذا  كل 
التحول  مفهوم  اىل  النظر  اليات  فيها  تتكامل 
يقرتن  وال���ذي  وم��رتاب��ط،  ك��ام��ل  مفهوم  ب��ان��ه 
وال�صيا�صي  االجتماعي  النظام  تاأهيل  باعادة 
الكافل للحريات واحلقوق املدنية واىل اجلهاز 
االمني والع�صكري املهني واملمنهج، وعلى وفق 
الدفاع  اط��ار  يف  عمله  جتعل  د�صتورية  اليات 
ولي�ض  اخلارجية  االع��ت��داءات  �صد  البالد  عن  
من  طويل  تاريخ  يف  �صابقا  الفنا  كما  متورطا 
االنقالبات وال�صلوك القمعي الذي طاملا  ورطته 

به الدولة ال�صمولية.
ان التحوالت املعقدة التي يعي�صها العراق االن، 
البع�ض  لها   �صنع  التي  ال�صراعات  وطبيعة 
حجم  عن  لنا  ك�صفت   والتي  متقابلة،  خنادق 
وخطورة ماتركته  مرجعيات الدولة االنقالبية 
ال�صمولية  وال��دول��ة  االيديولوجية   وال��دول��ة 

الالوعي  اآث��ار عميقة و�صالبة ومدمرة  يف  من 
هذا  �صياغة  على  انعك�صت  وال��ت��ي  ال��ع��راق��ي، 
ت��داع��ي��ات��ه واحزانه  ب��ك��ل  اال���ص��ك��ايل  ال��و���ص��ع 
وف��و���ص��اه ودم��وي��ت��ه وال���ذي اع��ادن��ا طبعا اىل 
التمو�صع خارج اطار مفهوم الدولة احلا�صنة 
والراعية ملواطنيها، وكاأنه يذكرنا باننا مقبلون 
على حروب �صغرية وكبرية  ال تعنى ب�صناعة 
البع�ض  عند  ماتعني  ب��ق��در  اجل��دي��دة  ال��دول��ة 
ترتبط  وال��ت��ي  واحل��زب��ي��ة  الفئوية  بامل�صالح 
باجندات خارجية التطمئن للتحوالت احلادثة 
يف ال��ع��راق اجل��دي��د م��ن ح��ي��ث ال��دع��م امل���ادي 
اأن  عن  ف�صال  واالع��الم��ي،  اللوج�صتي  والدعم 
النظر  يف  املا�صي  العقد  ا�صري  م��ازال  البع�ض 
لتقبل  اال���ص��ت��ع��داد  م��ف��ه��وم)احل��ك��م( وع���دم  اىل 
يتجاوز  الفر�ض،  متكافىء  جمتمع  خلق  فكرة 
ا�صاعت  والتي  مظاهرها،  بكل  الواحدية  عقد 
والثقايف  االجتماعي  الفقر  ومظاهر  احل��روب 
من  الكثري  االن  لال�صف  نرث  التي  واالخالقي  
ازماتها، والتي و�صعتنا  لال�صف امام م�صتقبل 
اجلميع  يعي�صها  ان  ونحلم  نطمح  حلياة  غائم 
يكونوا   وان  وت�صامح،  وحمبة  و�صالم  بامان 
فيها  مواطنن �صاحلن يف دولة مدنية تنتمي 
واحل�صارة  والع�صرين  الواحد  القرن  ل�صرعية 
الكونية ،بعيدا عن اوهام الدولة القدمية ،دولة 

الرعب واالنقالب والقتل والطرد والهيمنة ..
ان اخلروج من ازمة ما قبل الدولة اىل حيوية ما 
بعد الدولة، لي�صت هي نقلة �صهلة  من جغرافيا 
الكرخ اىل جغرافيا  الر�صافة، بقدر ماهي  نقلة 
باجتاه التاريخ، باجتاه احلياة التي يحتاجها 
وي�صنعها اجلميع، ويتحاور من اجلها اجلميع 
داخل  نائمة   افكار  ودون  ا�صلحة  خمازن  دون 

مل  ببطوالت  اوه��ام  ودون  اجل��دات،  �صناديق 
تعد �صاحلة لال�صتعمال الب�صري، ودون تاريخ 
مل يعد اال  جزءا من  االفكار العاطلة عن دولة 
اجل���رالت ودول���ة احل���روب ودول���ة ال�صالالت 

الذهبية...
من  حتمله  ما  وطبيعة  القراءات  هذه  كل  ازاء 
ازمات مفرت�صة او واقعية على �صياق �صناعة 
توارد  ما  ط��روح��ات  اىل  النظر  يبدو  ال��دول��ة، 
نهاية  عن  هنتغتون  او  فوكاياما    كتابات  يف 
طروحات  وحتى  احل�صارات  و�صراع  التاريخ 
بع�ض ال�صا�صة الغربين واالمريكان، بانه  جزء 
ال�صيا�صي  املزكز  تداعيات)�صدمة(انهيار  من 
القدمي، والتي حتتاج بال�صرورة اىل معاجلات 
�صيا�صية وثقافية مل يزل العقل العربي الر�صمي 
�صت�صنع  وال��ت��ي  والتبا�ض  بريبة  اإليها  ينظر 
االخطاء،  من  واملزيد  الغمو�ض،  من  املزيد  له 
ال�صيا�صي  االره���اب  �صعود)ا�صكال  فيها  مب��ا 
اليمن  بداأ وا�صحا يف  وااليديولوجي( والذي 
حوا�صنه  ع��ن  ناهيك  واجل��زائ��ر  وال�����ص��وم��ال 
ميكن  والتي  تلك  او  الدولة  هذه  يف  العقائدية 

ان نعّدها نوعا من)اخلاليا النائمة(
ال�صراعات  ل��ه��ذه  ال��غ��رب��ي  ال��ع��ق��ل  ن��ظ��ر  ك��م��ا 
وت�صكالتها مبا فيها النظر اىل الدولة العراقية 
يبدو  حتى  املعامل،  وا�صح  غري  لال�صف  م��ازال 
وكاأنه  جزء من التعقيدات التي وجدت لها على 
االر�ض  تطبيقات واجراءات بعد احداث مابعد 
التي �صنعت تو�صيفا عموميا  تلك  11/ايلول، 
والتي  واالثني،  والثقايف  ال�صيا�صي  لالرهاب 
التنويرية يف  القوى  دور  تعزز  ان  ت�صتطع  مل 
البناء الوطني للحركات الدميقراطية، والعمل 
االرهاب  ت�صند  مازالت  التي  ال��دول  ع��زل  على 
الذي يهدد امل�صروع الغربي ذاته، رغم ان هذه 
امل�صاندة  ال��دول  يف)خ��ان��ة(  انها  تدعي  ال��دول 

ملواجهة االرهاب والعنف.
ان الدولة العراقية اجلديدة هي �صحية معقدة 
حتتاج  م��ازال��ت  ال��ت��ي  االم��ريك��ي��ة  للت�صورات 
تدرك  م�صوؤوليات  واىل  الكامل،  الو�صوح  اىل 
املا�صي  ازم��ة  مواجهة  يعني  ال��دول��ة  بناء  ان 
والتي  ومركزياته  و�صراعاته  تعقيداته  بطل 
ذات  اال�صتبدادية  الدولة  انتاج  تعيد  ان  ميكن 
الدولة  ان  عن  ناهيك  العدوانية،  الطموحات 
من  ال��ع��دي��د  ل�صيا�صات  �صحية  ه��ي  ال��ع��راق��ي��ة 
اىل  تنظر  وال��ت��ي  واالقليمية  العربية  ال���دول 
ماحدث يف العراق بانه)لعبة امريكية( خال�صة 
والتي تعمل وحتت واجهات طائفية وارهابية 
واكتمال  ال���دول���ة  ه����ذه  ����ص���ريورة  ل��ت��ع��وي��ق 
من  االقت�صادي  وبنائها  الوطني  م�صروعها 
خ��الل ال��دع��م ال��وا���ص��ع ل��ق��وى ال��دول��ة القدمية 
الفا�صح يف �صوؤونها،  الو�صائل، والتدخل  بكل 
وفتح املجال لدعم احلركات االرهابية لتعويق 
التحوالت االجتماعية وعرب احداث الكثري من 
اال�صرار اخلطرية من خالل التفجريات الدامية 
تعد  التحتية، والتي  ت�صل احلياة وبناها  التي 
ناهيك  الدولة،  هذه  النتاج  اال�صا�صي  امل�صدر 
داخلية  �صيا�صية  ه��زات  اح��داث  يف  العمل  عن 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي وخلق  ال��ع��م��ل  ارب�����اك  ت�����ص��ه��م يف 
االجتماعية  االو�صاط  يف  وال�صكوك  الفو�صى 
م��ازال��ت تعاين  وال��ت��ي  ه��ذا  ك��ل  م��ن  امل�صتهدفة 
تعيد  التي  الدولة  ا�صرار بطء وجود هذه  من 
تاأهيل ما تخرب من موؤ�ص�صات وخدمات طوال 
االمريكي  االح���ت���الل  م��رح��ل��ة  ع��ق��ود، وخ����الل 
للعراق، و�صوء تنفيذ الربامج الوطنية من قبل 

احلكومات املتالحقة...

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�صوابط االآتية:
1 � يذكر ا�صم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�صل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�صفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.

ideas@almadapaper.net

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1707( ال�سنة ال�سابعة - الأثنني )25( كانون الثاين 2010 اآراء واأفكـــار10
Opinions & Ideas

ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

من�سيون ع���ر�ق���ي���ون..  وم�����س��ل��ح��ون  ل��ي��ر�ل��ي��ة  ع��م��ائ��م 

علي ح�سن الفواز

�ل������دول������ة م�����اب�����ع�����د  �ل���������دول���������ة،  ق�����ب�����ل  م�������ا   

 م�سطفى الكاظمي 

يتقن ال�سرقيون لعبة 
اخفاء الكبار .. تنا�سيهم 

وجتاهلهم وحتييد 
طروحاتهم حتى عندما 

يكون ا�ستح�سارهم مهمة 
م�سريية لتكري�س الوعي 

الثقايف ل�سعوبهم.
فتذكر الكبار املوؤثرين 

ورمبا لنقفز على 
املفاهيم حني نقاربهم 

مب�سطلح "عقول الظل" .. 
لي�س حدثا اختياريا ومن 

املوؤكد انه ليعنى فقط 
بال�سلوك العتباري على 
م�ستوى الذاكرة اجلمعية 

بل هو يف واقع احلال 
حدث يتعلق ب�سريورة 
احلياة ، وعملية اخللق 

املتجددة.

ومثقفون  وفال�صفة  ليربالية  وعمائم  علم  رج���ال 
امدوا حياتنا بن�صائم ا�صتمراريتها ، لكن الظروف ، 

زجت ببع�صهم ق�صرًا يف لعبة االخفاء املوؤملة.  
احل�صارات  ف���ان  احل�����ص��اري��ة  امل��ق��ارب��ة  ن��ط��اق  يف 
يف  وا���ص��ع��ة  م�صاحة  التخ�ص�ض  اج��م��ااًل  الغربية 
ت�صيف  بل  فقط  ورواده��ا  ملبدعيها  اجلمعي  وعيها 
من  العك�ض  على  الأعمالهم  والتف�صيل  الو�صف  يف 

نزعتنا العجيبة نحو التجاهل واالإهمال.
وعبد  العلواين  جابر  وط��ه  احلكيم  مهدي  ال�صيد 
املهدي  عبد  عادل  و  مكية  كنعان  و  الرفاعي  اجلبار 
ال�صيا�صي  الفكر  اث���رت  معرفية  رم���وز  و���ص��واه��م 
والديني واالجتماعي والثقايف يف العراق وهي يف 
جوهرها ت�صكل منارات ملا تراكم عليها من تفاعالت 
ومن  �صافية،  اجابات  عن  البحث  خ�صم  يف  حديثة 

اأجل تقدمي عطاء جديد يخدم الفكر واالن�صان.
وعلى الرغم من ان احد هذه اال�صماء له اليوم دور 
، اال ان عادل عبد املهدي  العراق  �صيا�صي فاعل يف 
عبد  ظله  يف  يقف  التنفيذية  ال�صلطة  يف  ال�صيا�صي 

املهدي املفكر. 
القرن  م��ن  وال�����ص��ت��ي��ن��ات  اخلم�صينات  ع��ق��دي  يف 
وغري  �صريعًا  انت�صارًا  ال�صاحة  �صهدت  املنطوي 
بتيارات  وال��ق��وم��ي��ة  ال�صيوعية  ل��الف��ك��ار  م�صبوق 
الفعل  رد  الديني  واجتاهات خمتلفة وكان االجتاه 
يكن  مل  ال��ذي  الفكري  الزحف  هذا  لوقف  الطبيعي 
املبا�صر  التناق�ض  بحكم  اال�صتمرار  ا�صاًل  مبقدوره 
واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  البنى  مع 
العراقي  املجتمع  يف  �صائدة  كانت  التي  والثقافية 

انذاك.
هنا بالتحديد ظهرت اال�صماء الكبرية التي حتملت 
للمجتمع  اال�صيل  االنتماء  على  احلفاظ  م�صوؤولية 
وحتولت باملمار�صة املبا�صرة اىل اال�صالح مببتغاه 
مت�صدين   ، وال�����ص��ي��ا���ص��ي  وال��ث��ق��ايف  االج��ت��م��اع��ي 
مبني  ارادات  �صراع  مواجهة  يف  االنقاذ  مل�صوؤولية 

على م�صالح �صخ�صية �صيقة.
برز ال�صيد مهدي احلكيم يف تلك املرحلة املعقدة بفكر 
لقب  من  عليه  اطلق  ما  فاأ�صتحق  مفتوح  وقلب  نري 
مبظلومية  التعريف  يف  ل��دوره  العراق  مكاريو�ض 
ان�صاين متكامل  ا�صالم  العراقين مرة ودعوته اىل 
ذلك  االخ��ر  وت�صهد على  كان هذا  االخ��ر ومهما  مع 
�صاحة دبي ولندن حينما كان يح�صر ال�صهيد مهدي 
والبوذين،  والهندو�ض  امل�صيح  ن�صاطات  احلكيم 
ويروي ال�صيا�صي واملن�صي االخر �صعد �صالح جرب 
الطوائف  روؤ�صاء  ينتظر  كيف  احلكيم،  درب  رفيق 
احلكيم  مهدي  جرب،  �صالح  �صعد  بيت  يف  لندن  يف 
روؤ�صاء  لي�صتمعوا  الب�صيط،  ال�����ص��ويف  بلبا�صه 
اال�صالم  املت�صاحمةحول  احلكيم   بروؤية  الطوائف 
واالخر، بعد ان راأوا ا�صالمًا اخر،  واغنى احلكيم 
ومتطورة  راقية  بطروحات  املعا�صر  احل��ر  الفكر 
القومي  املوؤمتر  اثناء ح�صوره  اغتياله  دفع اىل  ما 
ال�صخ�صية  م��ن  ب��دع��وة  ال�����ص��ودان  يف  اال���ص��الم��ي 

ح�صن  امل��ع��روف��ة  ال�����ص��ودان��ي��ة  الفكرية  ال�صيا�صية 
البعث  بعجز  اعرتافًا  االغتيال  هذا  فكان   ، الرتابي 
عن جماراة م�صروع اال�صالح الوطني احلر البعيد 

عن التع�صب.
اطل  ذات��ه��ا  االف��ق��ي  الفكري  االنت�صار  مرحلة  ويف 
اثرى  ال��ذي  الدين  رجل  العلواين  جابر  طه  الفقيه 
جهده  خ��الل  م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي  اال���ص��الم��ي  الفقه 
ومنجزه املعريف يف ماليزيا ويف الواليات املتحدة 
حينما كان يدير اهم املراكز اال�صالمية  املعهد العاملي 
الفكر  يف  املنهجية  م�صروع،  اال�صالمي.عرب  للفكر 
ينبغي  الرتاث والتجديد  الأّن مراجعة  واال�صتدالل، 

اأن يكونا اأواًل يف منهجية التفكري واال�صتدالل.
وباخل�صو�ض ان االمة تعاين ح�صب تعبري العلوين 
غري  ال��درا���ص��ات  م��ن  كثري  يف  �صائدة  منهجية  م��ن 
اجلاّدة، وعلى وجه اخل�صو�ض الدرا�صات املوجهة، 
�صد  ترويجها  ي��راد  م�صبقة  فكرة  اإىل  ت�صتند  التي 

االخر.
ال��وط��ن��ي ظهر  االإ���ص��الح��ي  امل�����ص��ار  ذات  و���ص��م��ن 
اجلبار  عبد  واملفكر  ال��داع��ي��ة  ال��ع��راق  جنوب  اب��ن 
والكويت  العلمية  احلوزة  بن  تنقل  الذي  الرفاعي 
فكره  ين�صر  اخ���رى  وام��اك��ن  وع��وا���ص��م  ودم�����ص��ق 
جملة  اهمها)  من  هائلة  ا�صدارات  عرب  النري  احلر 
فال�صفة  كتاب  �صل�صلة  معا�صرة،  ا�صالمية  ق�صايا 
فل�صفة  كتاب  �صل�صلة  اجل��دي��د،  الكالم  وعلم  الدين 
و�صواها(  التجديد  افاق  كتاب  و�صل�صلة  وت�صوف، 
وك��ان ه��دف اال���ص��الح  هو كل ما ي�صبوا  اليه من 
حيث  ال��دي��ن   مفهوم  لت�صحيح  امل�صاريع  ه��ذه  ك��ل 
"ال �صبيل اىل جني معطيات النزعة  يقول الرفاعي 
التف�صريات  اال باخلال�ض من  الدين،  االن�صانية يف 
املفاهيم  وتخطي  للن�صو�ض،  القمعية  املتع�صفة 

واملقوالت النمطية املغلقة يف الالهوت الكال�صيكي. 
وامنا يتحقق ذلك بفتح باب االجتهاد يف علم الكالم، 
وحتديث التفكري الالهوتي، وحماولة بناء الهوت 

عقالين م�صتنري".
ثم تطور املنحى النقدي عند الرفاعي اىل نقد النظام 
حتى   1986 منذ  العلمية   احل���وزة  يف  التعليمي 
1989، وهو ما حاز على جانب من اهتمامه �صواء 
احلوزة  يف  الفل�صفي  ال��در���ض  "تطور  كتابه   يف 
العلمية،  ال�صادر يف العام 2000، ام يف اطروحته 
الكالمي  الدر�ض  حتديث   " واملو�صومة  للدكتوراه 
والتي  ال��ع��ل��م��ي��ة،2005،  احل����وزة  يف  والفل�صفي 
اجلائزة  على  وح���ازت  االأل���ف،   �صفحاتها  ن��اه��زت 
والتي   ،2009 �صيف  ال�صدرين  لل�صهيدين  االوىل 

نظمها مكتب ال�صهيد ال�صدر يف قم.
بن  م��ن  ك���ان  مكية  ك��ن��ع��ان  امل��ث��ق��ف  االخ���ر  املن�صي 
العراقية  ال��ذاك��رة  بت�صذيب  املهمومن  امل�صلحن 
افق  اىل  لالنطالق  متهيدا  بها  علق  مما  العاملية  و 

الت�صامح الثقايف.
مكية الذي و�صع كتاب الق�صوة وال�صمت والن�صب 
"جمهورية  ال�صهري  وكتابه  وال�صخرة  التذكارية 
اخلوف" بعد ان ترجم بروعته و�صخامته و�صدق 
مل  عاملية،  لغة   17 اىل  احل��ر  الدميقراطي  انتمائه 
يرتجم اىل اللغة العربية اىل االن، ولكن قد يحاجج 
البع�ض ان جمهورية اخلوف قد ترجم اىل العربية 
دار  او  ال��زه��راء  دار  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ن�صختها  ع��رب 
مدبويل يف القاهرة، احلقيقة ان هذه الن�صخة لي�صت 
اخلوف  جمهورية  يف  مكية  ل�صفر  حقيقية  ترجمة 
خمابرات  اح��دى  ترجمتها  م�صوهة  مقاطع  وامن��ا 
دول اجلوار العراقي لالنتقام من ثقافة كنعان مكية 
�صدام  دكتاتورية  حتت  العراقين  معاناة  وت�صويه 

رواد حقوق  من  رائ��دًا  مكية  كنعان  اعترب   ، ح�صن 
االن�صان لي�ض يف العراق فح�صب بل على امل�صتوى 

العاملي.
والرجل الذي اختار جبهة الدفاع عن م�صتقبل عراقي 
اكرث ت�صاحما واقل �صداما عرب ميثاقه ال�صهري ميثاق 
91 تيممًا بانتفا�صة العراقين عام 1991 �صد الظلم 
والطغيان وا�صد تكري�صًا ملفهوم املواطنة والت�صالح 
الذي  العراقية  الذاكرة  م�صروع  ثم  ومن  ال��ذات  مع 
مكية  ا�صتمر  الن�صيان،  ه��ذا  ب�صبب  يحت�صر  ب���داأ 
وانك�صاراته  جتلياته  بكل  العراقي  امل�صهد  يراقب 
لقيا�ض  عام 2003 موردا حيا  مابعد  فكان �صمته   ،
الوعي اجلماعي  املفكر كم�صوؤول عن �صوغ  موقف 
م��رتددا يف  ، مل يكن  النك�صة االجتماعية  يف حلظة 
ال�صيا�صي مع تغري  امل�صتوى  ت�صخي�ض اخللل على 
رجل  مل�صداقية  وفيا  ك��ان  بالتاكيد  لكنه   ، املراحل 

التاريخ ، ال ازدواجية رجل املراحل.
قد  كان  الفكري  م�صروعه  فان  املهدي  عبد  عادل  اما 
تاأ�ص�ض  بعد خما�صات مع الفكر  القومي و املارك�صي 
و  اخلم�صينات  يف  �صبابه  ب��داي��ة  يف  اال�صالمي  و 
على  ال�صتينات  منت�صف  منذ  لي�صتقر  ال�صتينات 
تقدمي  على  ق��ادرة  متوازنة  معادلة  ايجاد  حماولة 
اجابات ع�صرية ملرحلة عراقية معقدة تقف ع�صرات 
التعامل  عن  عاجزة  ال�صيا�صية  والتيارات  القوى 
االكادميي  االقت�صادي  عمقه  ذلك  يف  ي�صاعده  معها 
جلية  ب�صمات  و�صعه  عرب  الفل�صفي  عمقه  او  مرة 
يف الوعي الثقايف العراقي املعا�صر وحتى العاملي 
عرب م�صروع جملة املنتقى بلغاتها الثالث والتي كان 
ي�صدرها عبد املهدي يف باري�ض الأكرث من عقدين ثم 
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التي  الوثقى  بالعروة  تذكرنا  املنتقى  جملة  وكانت 
كان ي�صدرها جمال الدين االفغاين يف باري�ض اي�صا 

ايام هجرته اىل هناك.
ورمبا �صيطول الوقت قبل ان يتم تذكر عبد املهدي 
�صيا�صيا  ولي�ض  املعا�صر  الوعي  يف  وفاعال  مفكرا 

فقط.
رمبا  ال��ت��ي  ال��رم��وز  ه��ذه  ا�صتعرا�ض  حم��اول��ة  ان 
الليربالية"  "العمائم  و�صف  حتت  معظمها  ي��درج 
املهمومن  و"املفكرين  االجتماعين"  و"امل�صلحن 
ا�صتذكار اال�صم بعيدا عن  باالخر" ، مل تكن غايتها 
التي  العمامة  ان  الطرح  ه��ذا  يف  واملعنى   ، املعنى 
مندفعة  او   ، الزمانية  عزلتها  بدت حينًا موغلة يف 
نحو "الرتاتيبية" ال�صيا�صية حينا اخر ، امنا تقف 
مغايرة  جت��ارب  اليوم  الطاغي  ح�صورها  ظل  يف 
تفر�ض نف�صها كحلول فكرية مقرتحة الزمات الهوية 
العراقية  قفزاتنا  ت�صوب  التي  وال��روؤي��ة  والغاية 

امل�صطربة.
اح��رتام  الجت��ي��د  ام��ة  �صاللة  م��ن  باننا  نو�صف  ق��د 
االعتياد  ه��ذا  تك�صر  ق��د  ال�����ص��رورة  لكن   ، رم��وزه��ا 
الطروحات  نب�ض  مبحاولة  التعنى  وال�����ص��رورة   ،
بل   ، فقط  ال��رم��وز  اخ��ف��اء  اآل��ي��ات  وتعديل  الفكرية 
االجابة  قبل  العراقية  اال�صئلة  حتديد  اىل  تتعدى 

عنها.
ولي�ض من باب ال�صدفة ان التاريخ العراقي املعا�صر 
حافل بع�صرات من الرموز الفكرية وال�صيا�صية التي 
لي�ض  االجابات  تلك  ، والعودة اىل  ت�صدت لالجابة 
الفكري  حيزه  يف  هو  ما  بقدر  "نكو�صيا"  �صلوكا 

عودة اىل البحث عن "املنافذ".
 كاتب و�صيا�صي عراقي ورئي�ض حترير جملة 
اال�صبوعية

د. رفاعيعادل عبد املهدي طه جابر العلواين كنعان مكية


