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تعدد خيارات الإن�سان..
م�س�ؤولية من؟
د .مهدي �صالح دواي

من �أه��م الق�ضايا التي طرحها الأدب التنموي املعا�صر م�س�ألة تعدد خيارات الإن�سان ،ملا
تت�ضمنه من حقائق جمربة لكيفية تعاي�ش الإن�سان يف بيئات متغرية ومتداخلة على م�ستوى
املجتمع املحلي وامتداداته اخلارجية يف ع�صر ما بعد ال�صناعة ،وحقيقة الأمر �إن م�س�ألة
تعدد اخليارات قد �أقرتها الديانات ال�سماوية يف �سياق �إكرام الإن�سان و�إعالء �ش�أنه ،وهو
يحمل ر�سالة عظيمة تتطلب املزيد من الفهم لفل�سفات اخللق واحلياة واالنبعاث ،فالطبيعة
الب�شرية الفانية للفرد حتتم عليه ا�ستثمار قواه املتنوعة على الوجه الأكمل ل�ضمان حتقيق
الذات واعتمار الأر�ض وجت�سيد الهوية احل�ضارية لوجوده .وتن�سحب تلك الر�ؤى (ولو بقدر
التنظري) على كل ما جاءت به احل�ضارات القدمية ب�أفكارها الطوباوية والواقعية ،و�إذا كانت
تلك البدايات قد امتزجت بحقائق الدين والفل�سفة والالهوت ،ف�إن التعاطي مع هذا املفهوم
املعا�صر قد �أ�صبح ميثل معيارا دوليا ملدى تطور ال�شعوب �أفرادا وم�ؤ�س�سات وحكومات،
فتو�سيع خيارات الفرد ميكن �أن تقود �إىل رفع م�ستوى �إنتاجيته الفكرية والعملية ،واىل
ت�أمني حرية التعبري عن �آرائه ،واىل الثقة العالية بالنف�س ،والقدرة على االبتكار والإبداع،
وجملة هذه املزايا وغريها جتعل من املورد الب�شري يف حراك دائم نحو االرتقاء والت�ألق.
فما ن�شهده اليوم من طفرات علمية واقت�صادية وثقافية ال ميكن �أن تت�أتى من �أمناط تقليدية
للعمل ،بل �إن هنالك جهودا كبرية تبذل ال�ستثمار امل��ورد الب�شري وفقا ملعطيات الع�صر
ومتغرياته املت�سارعة ،ففكرة (ال�سوبرمان) الكارتونية �أ�صبحت اقرب للواقع من اخليال
يف ظل حتول ادوار ومدارك الن�شاط الإن�ساين ،فكان لزاما �أن يعاد النظر بعالقة الإن�سان
باملكان والزمان� ،إذ �أن الثورة العلمية والتكنولوجية يف جمال االت�صاالت �أ�صبحت كفيلة
بت�أ�سي�س �أن��واع متعددة من التخطيط والإدارة والتنب�ؤ و�صوال ملا هو ابعد من الق�ضايا
املحلية والإقليمية ،وتبعا لذلك �أ�صبحت عنا�صر ال�سبق الدويل تقوم على مدى ا�ستثمار
ر�أ�س املال الب�شري ،وهذا ال يتم �إال من خالل �إطالق قواه الكامنة عن طريق فتح خياراته
نحو التعلم والعمل والتوا�صل.
ومنذ عام  1990اهتم (الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة) ب�إظهار مفاهيم جديدة للتنمية
الب�شرية قائمة على �أدلة رئي�سية وفرعية ترتكز على قاعدة بيانات وا�سعة تعامل �إح�صائيا
وحتلل نتائجها و�صوال �إىل قيا�س حالة املجتمعات ومدى فاعليتها يف احت�ضان تنمية ب�شريه
م�ستدمية ،وبهذا النمط تغادر �أدبيات التنمية املفاهيم ال�ضيقة للتطور ،لتنتقل �إىل �آفاق �أو�سع
�أ�صبحت مبوجبها التنمية عملية متوا�صلة لتو�سيع قدرات النا�س لأكرث من كونها زيادة
منفعة� ،أو رفاه ًا اقت�صادي ًا� ،أو �إ�شباع حاجات ،وبهذا املعنى ت�شكلت للتنمية الب�شرية �أبعاد
عدة �أهمها  :التمكني ،الإن�صاف ،اال�ستدامة ،امل�شاركة ،احلرية ،فما �أحوجنا لإر�ساء الذات
االيجابية يف ظل العديد من الرتاكمات ال�سلبية املوروثة واملكت�سبة عرب عقود عقيمة كان
للفرد العراقي فيها خيارات �أحادية ،قادت بالتايل �إىل تهمي�ش الفعاليات العراقية مب�سمياتها
املتعددة ،ف�أ�صبح العراقي يو�صف بامل�ستهلك ال�شره بديال عن املنتج املبدع ،واملتلقي للأفكار
بديال عن امل�ؤ�س�س لها ،واملنبهر املتفرج على الغري بديال عن املبتكر الرائد ،وجملة هذه
التداعيات قد انعك�ست �سلبا على امل�ؤ�شرات الكلية لالقت�صاد العراقي ،و�أمناط العمل فيه،
ف�أ�صبحت �سمات التبعية والفجوات الغذائية والتجارية والتكنولوجية الأك�ثر تو�صيفا
لالقت�صاد العراقي� .إذن البد من خطوط �شروع جديدة النطالقة ال�شخ�صية العراقية ،وهذا
يتطلب �إعادة قراءة مو�ضوعية للإن�سان العراقي بعدما عانى الكثري ،فال جدوى من موازنات
فلكية من دون �إجراء تلك املراجعات والقرارات ملجمل الفعاليات داخل العراق ،وعلى هذا
الأ�سا�س ميكن اعتماد عدة عناوين ميكن �أن تتحدد من خاللها م�س�ؤوليات الأطراف كافة.
تعزيز لغة الأرقام
ففي ع�صر حتليل املعلومات ال ميكن �أن ت�ضع حلول من دون قاعدة بيانات رقمية للظواهر
مو�ضوع الدرا�سة ،ف�إطالق تقرير التنمية الب�شرية يف العراق لعام � 2009سي�سهم حتما يف
حتفيز الباحثني نحو املزيد من التحليل والتخطيط ور�سم ال�سيا�سات ،وميكن بهذا الإطار
اال�ستفادة الق�صوى من فعالية التعداد ال�سكاين العام يف ت�أ�سي�س انطالقة لو�ضع درا�سات
دميوغرافية و�سيكولوجية واجتماعية واقت�صادية تدفع باملجتمع نحو الواقع واملنطق
والعقالنية بدال من ع�شوائية القرارات و�شعارات اجلدران امللونة ،فكل ما يف العامل �أ�صبح
رقمي ًا حتى الظواهر غري املادية باتت تتعامل بلغة الأرقام فهذه اللغة �أ�صبحت �أكرث �صدقا
وتو�صيفا من �أمناط التحليل اخلطابية.
التعليم ..التعليم ..ثم التعليم
فالتعليم ينبغي ان يكون م�ستمرا ونوعيا وابتكاريا لتطوير اللغة احلوارية للفرد العراقي
بدال عن �أمناط التعليم املثرية للخجل واملنكفئة على الذات ،وعلى �صلة بذلك تطوير البحث
العلمي نوعيا من خالل و�ضع معايري وتقاليد خا�صة لهذا اجلانب احليوي ،ويرافق ذلك ت�أمني
درجة ق�صوى من البعثات والإيفادات وت�سهيالت ال�سفر املدعومة لإدماج ال�شخ�صية العراقية
(الأحادية اجلانب) يف احلوا�ضر العربية والعاملية ،فاملالحظ �أن الدول املتقدمة تراهن بقوة
على جدوى تالقح الأفكار وفهم الآخر من اجل تر�صني مكا�سبها العلمية والثقافية.
�إن�شاء وتطوير البنى التحتية
�إن �أكرث ما يالم�س ال�شخ�صية بعد منظومة العلم هو �سمات البيئة املحيطة بها ،فكثريا ما
تركن ال�شخ�صية عالية التثقيف �إىل العبثية يف بيئة خدمية غري مواتية ،يف حني يحدث
العك�س عندما يجد الإن�سان نف�سه و�سط منظومة معا�صرة ومتطورة حتيط بتفا�صيل حياته
اليومية  .فرداءة خدمة الكهرباء و�شحة م�صادر الوقود وتدهور خطوط النقل قد �ساهمت
يف تكوين �شخ�صية عراقية حمبطة وغري مكرتثة بعامل الزمن وميالة اىل حميطها ال�صغري
(الأ�سرة) على ح�ساب �أدوارها الأخرى ،ومبرور الوقت �أ�صبحت تلك ال�شخ�صية تطمح �إىل
تلبية حاجاتها البيولوجية ،يرافقها �إهمال منظم لأدوار احلياة الأخرى ،ما انعك�س ذلك �سلبا
على �إيقاع احلياة ب�شكل عام ،من هنا ميكن القول �إن بيئة اخليارات املتعددة هي بالأحرى
بيئة اخلدمات املتعددة واملتطورة مع الزمن.
وحم�صلة القول �إن �أزمة انبعاث املجتمع العراقي املعا�صر هي يف احلقيقة �أزمة البيئات
املحيطة به �أكرث مما هي �أزمة ذات ،فاملعروف تاريخيا �إن هنالك ا�ستعداد ًا عالي ًا لدى العراقيني
نحو االرتقاء وحتدي ال�صعاب ،وعليه ف�إن جناح �إي م�شروع او برنامج عمل �سيكون مرهونا
بتعدد خيارات الإن�سان العراقي ليكون الرهان عليه رابحا كمحور للتغري نحو الأح�سن.

هل �أ�ضاع اجلدل النخبوي العقيم عالقة القومية بالإ�سالم؟
 -1كان ال ُب َّد لكي يتحقق مبد�أ القومية وتن�شط
حركتها وتزدهر من� ،أن ترتبط بحركة تاريخية
كبرية كاحلركة الإ�سالمية ،ويف ه��ذا االرتباط
�ضمان لأمن وطم�أنينة وم�ستقبل كل الأقليات يف
العامل العربي ومن �ضمنهم امل�سيحيون ،وذلك ملا
يتميز به الإ�سالم احلقيقي والأ�صيل ،من ت�سامح
مع الأديـان الأخرى و�صيانة ملعتقداتها.
 -2بعد ا��ش�ت��داد ح��رك��ة القومية العربية عقب
انتهاء احلرب العاملية الأوىل قام بع�ض املفكرين
امل�سيحيني ب��ال��دع��وة ل�ه��ا ،ففي ع��ام  1914قبل
بع�ض املفكرين العرب امل�سيحيني فكرة �ضرورة
الإ�سالم حلركة القومية العربية باعتباره جزء ًا
منها و�سبب عظمتها .ويف ع��ام  1930اعتنق
املفكرون امل�سيحيون القوميون العرب فكرة �أن
الإ�سالم كان القوة املحركـة التي ج��اءت للعرب
باملجد .ول�ع��ل ه��ذه اجل �ـ��ذور املبكرة ه��ي �أ�صل
دع ��وة رب��ط مي�شيل عفلق وق�سطنطني زريق
وغريهمـا من املفكرين امل�سيحيني بني القومية
العربية والإ�سالم.
� -3إن ف�صل حركة القومية العربية عن الإ�سالم
يعار�ض املنطق التاريخي الذي قام عليه الإ�سالم،
خ��ا��ص��ة فيما يتعلق بح�صر اخل�لاف��ة يف قوم
قري�ش العروبيني منذ العهد الرا�شـدي حتى نهاية
الع�صر الفاطمي يف عام  1171م ،ثم ا�ست�ؤنف
هذا التكري�س القومي للخالفة والرئا�سة القر�شية
ال�ق��وم�ي��ة يف ال�ع���ص��ر احل��دي��ث م��ن خ�ل�ال حكم
العلويني يف املغرب ،والها�شميني يف امل�شرق.
� -4إن حركة القومية العربية دون ربطها بالإ�سالم
 ال��ذي جمدها متجيد ًا تاريخي ًا ُقد�سي ًا لذاتهاولي�س لإجنازاتها مل ي�سبق لأي �أم��ة �أن مجُ دت
مبثله ((كنتم خ�ير �أم��ة �أُخ��رج��ت للنا�س)) (�آل
عمران - )110 :ال تعني �شيئ ًا بالن�سبة للأغلبية
امل�سلمة يف العامل العربي .وك��ان على املفكرين
القوميني من م�سيحيني وم�سلمني �أن يربطوا
حركة القومية العربية بالإ�سـالم لكي يجدوا �آذان ًا
�صاغية للدعوة لهذه احل��رك��ة ،ولي�ستندوا �إىل
�أ�سا�س تاريخي متني وعميق لهذه الدعوة.
� -5إن الأقلية العربية امل�سيحية يف العامل العربي
لن جتد لها حامي ًا يف �شدتها غري الإ�سالم .وقد
�شهد التاريخ الطويل لعالقة امل�سلمني العرب
بامل�سيحيني العرب �أن ال�صدام الديني الإ�سالمي
امل�سيحي مل يقـع ومل ي � ُك �سبب ًا للتحارب بقدر
م��ا ك��ان �سبب ال�ت�ح��ارب اخل�ل�اف ب�ين امل�سلمني
وامل�سيحيني يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ع�ل��ى م�صالح
�سيا�سية خ��ارج�ي��ة .وم��ن ال�ث��اب��ت ت��اري�خ�ي� ًا �أن
فرن�سا التي �أنـزلت قواتها يف ع��ام  1860يف
بريوت للدفاع عن امل�سيحيني كانت وراء املذبحة
الرهيبة التي ح�صلت بني امل�سيحيني والدروز
يف عام  .1860و�أن �إ�سرائيل و�أطراف ًا خارجية
�أخ� ��رى يف ع ��ام  1975ك��ان��ت وراء ال�صدام
الفل�سطيني -اللبناين الذي �أدى �إىل حرب �أهلية
مدمرة ا�ستمرت خم�سة ع�شر عام ًا.
�إن املحتوى الفكري حلركة القوميـة العربية
قبل بداية القرن الع�شرين ،وقبل قيام املفكرين
القوميني العـرب من م�سلمني وم�سيحيني بالتنظري
لهذه احلركة كان فارغ ًا من الفكر غري الفكر الذي
جاء به الإ�سالم ،وجاء به املفكرون امل�سلمون على
مدار التاريخ .ومل ي ُك يف الفكر العربي قبل القرن
الع�شرين غري الفكر الإ�سالمي.
وعلينا �أن نالحظ �أن املفكرين القوميني امل�سيحيني
ً
حما�سة من القوميني امل�سلمني
العرب كانوا �أ�شد
العرب لربط احلركة القومية بالإ�سالم .كما علينا
�أن نالحظ �أن القوميني امل�سيحيني العرب كانوا
ّ
ومنظري احلركة القومية
من زعماء ومفكري
العربية يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
ون��ذك��ر هنا على �سبيل امل �ث��ال :مي�شيل عفلق،
�أنطون �سعادة ،ق�سطنطني زريق ،جورج حب�ش،
وديع حداد ،نايف حوامتة ،جمال ال�شاعر� ،شبلي
العي�سمي ،غ�سان تويني ،وغريهم.
ولعل هذه ال�صبغة امل�سيحية حلركة القومية يف
ب�لاد ال�شام على وج��ه اخل�صو�ص كانت �سبب ًا
من �أ�سباب اخل�لاف بني القوميني العرب وبني
الإ��س�لام�ي�ين ،فيما ل��و علمنا �أن حركة القومية
العربية رُميت من قبل الإ�سالميني بتهم كثرية
م �ن �ه��ا :اجل��اه �ل �ي��ة اجل ��دي ��دة ،ال �غ��زو الفكري،
التع�صب القومي ،الأفكار امل�ستوردة ،حماربة
الإ�سالم ،ال َع ْلمنة امللعونة ..الخ.

مرد احلما�سة والقناعة للربط والفك بني
يف زعمي �أن
َّ
الإ�سالم وبني القومية العربية يف الن�صف الأول من هذا
القرن ويف الن�صف الثاين �أي�ض ًا ،والذي قر�أناه يف املقال
ال�سابق ،يعود للأ�سباب الأخرى التالية:
�شاكر النابل�سي

وعندما جاء مفكرون عرب م�سيحيون و�أ�ضافوا
اجلديد غري امل�سبوق �إىل الفكر العربي كمفاهيم
احلداثة وال َع ْلمانية والدميقراطية وغريها من
املفاهيم الع�صريـة ،وج��دوا يف الفكر الإ�سالمي
معين ًا �شرقي ًا غزير ًا جلـذور هذه املفاهيم ،فنهلوا
منها و�أ�ضافوا �إليها ،وكوّنوا عجينة الفكر العربي
املعـا�صر الذي ارتكز على مثل هذه املحاور وعلى
حماور �أخرى خمتلفة ،فكان الإ�سالم بذلك قا�سم ًا
م�شرتك ًا يف الفكر القومي العربي ،ويف الفكـر
ال�سيا�سي العربي ،ويف الفكر الفل�سفي العربي،
ويف الفكر االقت�صادي العربي كذلك ،وك��ان من
املنطق �أن ترتبط حركة القومية بالإ�سالم على
النحو الذي ارتبطت به .و�إن مل ي ُك هذا االرتباط
ير�ضي ج��زء ًا من املفكرين امل�سلمني الليرباليني
وعامة املفكرين ال�سلفيني يف هذا الع�صر ،كما
مل ي� ُك ير�ضي ُدع��اة القومية ال َع ْلمانيــة التي ال
ت��زال فئة �صغرية يف املجتمع العربي ،ال وزن
لها يف �صناعة القرار ال�سيا�سي ،كما ال وزن لها
بني النا�س �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقية يف التقدم
القومي.
وم ��ن امل �ع �ل��وم �أن ب�ع����ض امل �ف �ك��ري��ن امل�سلمني

الليرباليني �أم �ث��ال خ��ال��د حممد خ��ال��د ،ينكرون
مفهوم وفكرة القومية العربية التي عرب عنها
خ��ال��د بقوله "�أنا ال �أع ��رف �شيئ ًا ع��ن القومية
ال �ع��رب �ي��ة ،ول�ك�ن��ي �أع� ��رف �أ� �ش �ي��اء ع��ن الوحدة
الإ�سالمية" ،كذلك فقد ك��ان �سيّد قطب وجماعة
الإخ ��وان امل�سلمني و�أ��ش�ي��اخ ال��دي��ن يف اخلليج
العربي واملغرب من بعده يرمون دعوة القومية
العربية باجلاهلية ،ويعتربونها نـزعة �أوروبية،
ال ت�صلح للم�سلمني .وامل�لاح��ظ �أن ال��رب��ط بني
القومية والإ��س�لام كان ي�أتي يف �أغلب الأحيان
من قبل املفكرين الليرباليني العرب يف حني �أن
املفكرين الإ�سالميني م��ن �سلفيني و�أ�صوليني،
كانوا ينفون يف �أغلب الأح�ي��ان عالقة الإ�سالم
بالقومية العربية ،ليقينهم ب ��أن ُدع��اة القومية
العربية هم من ال َع ْلمانيني املطالبني بف�صل الدين
عن الدولة ،وهو ما ال يقبلونه.
وم ��ن امل �ع��روف �أن ال �ق��وم �ي��ات ال�غ��رب�ي��ة ا�شتد
�ساعـدها وازده ��رت عندما �أ�صبحت ج��زء ًا من
احلركة ال َع ْلمانية التي كانت من �أ�سباب النه�ضة
الأوروب�ي��ة .و�أن معركة القومية الغربية كانت
طويلة مع الكني�سة ومريرة �أي�ض ًا ،خا�صة عندما

ك�شفت عن وجهها ال َع ْلماين ال��ذي ه��دد م�صالح
الكني�سة املادية واالجتماعيـة� .أما يف ال�شرق فال
يزال الإ�سالم عميق اجلذور ومل ت�ستطع الأفكار
القومية اجلديدة القادمـة من الغرب �أن تحُـدث
فيه ث�غ��رة ،وال َع ْلمانيون ال�ع��رب م��ن م�سيحيني
وم�سلمني مل ي�ستطيعوا حتى الآن وبعد �أكرث من
قرن ون�صف القرن �أن يقيموا الدولـة القومية يف
�أي جزء من العامل العربي .ويرى بع�ض املفكرين
ال َع ْلمانيني اللـيرباليني �أنه ال ميكن الف�صل التام
ب�ين الإ� �س�لام والقومية .وعليه ال ميكن القول
�أن القومية ال�سيا�سية العربية اجلديدة جاءت
نتيجة �صراع داخلي �أو توتر روحي كان العرب
ي�شعرون به داخل احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
ف��الأزم��ة احلقيقية يف ال���ش��رق ال�ع��رب��ي لي�ست
يف جوهرها �أزم��ة روح�ي��ة كتلك التي جابهتها
امل���س�ي�ح�ي��ة يف ال �غ��رب يف ال �ق��رن�ين ال�ساد�س
وال�سابع ع�شر والتي انتهت بالق�ضاء على وحدة
و�سلطة الكني�سة ،وقيام قوميات ودول �أوروبية
ذات حكومات َع ْلمانية.
� -6إن ال�ع�لاق��ة التاريخية -ك�م��ا ي��راه��ا بع�ض
املفكرين النا�صريني -ب�ين الإ� �س�لام والقومية

العربية هي عالقة "خا�صة" وهي عالقة جدلية،
ان �ت �ه��ت �إىل خ �ل��ق ج��دي��د .ف �ك��ان��ت الأم� ��ة ثمرة
تفاعل الإ� �س�لام م��ع تلك ال�شعوب واملجتمعات
واجلماعات ،وتفاعلها فيما بينها يف ظل الإ�سالم
وحمايته تفاع ًال انتهى �إىل �أن تكون �شعب ًا عربي ًا
واح��د ًا ب��د ًال م��ن �شعوب متفرقة ،وه�ك��ذا �أ�سهـم
الإ�سالم يف تكوين الأمة العربية.
النا�صرية والعالقة بني الإ�سالم
والقومية
يف امل��رح�ل��ة النا�صرية ( )1970-1954كانت
العالقة وا�ضحة بني الإ��س�لام والقوميـة ،حيث
ف�صل عبد النا�صر ب�شكل قاطع بني الدين والدولة
منذ عام  1969يف حديث له لل�صحافة الأمريكية
حيث قال:
"ال ن�ستطيع �أن نت�صور �إق��ام��ة الأوط ��ان على
�أ� �س��ا���س ال��دي �ـ��ان��ات ،فت�صبح ه �ن��اك �أوط� ��ان ال
يعي�ش فيها غ�ير امل�سلمني ،و�أوط ��ان ال يعي�ش
فيها غ�ير امل�سيحيني ،و�أوط� ��ان ال يعي�ش فيها
غري البوذيني ،وهكذا .ل�سوف تكون هناك يف كل
مكـان �أعمال تن ُّم عن التع�صب.
(م��ن ح��دي�ث�ين لعبد ال�ن��ا��ص��ر يف جم�ل��ة "تامي"
الأم��ري �ك �ي��ة  ،69/6/12ويف ج��ري��دة "لو�س
اجنلو�س" .)1970/2/3
كما كانت العالقة بني القومية والإ�سالم وا�ضحة
يف فكر �أن�صار عبد النا�صر من "حركة القوميني
العرب" الذين قالوا:
"�إن القومية واق��ع حياة و�أن ال��دي��ن ر�سالة،
و�أن القومية وج��ود وال��ر��س��ال��ة ُت�صلح جانب ًا
من هذا الوجود ،وهكذا فهما خمتلفان لكن هذا
االختالف ال ي�صل �إىل حد الت�ضارب .وتتعار�ض
القومية والدين ،عندما يتحول الدين �إىل حركة
�سيا�سية تنفي ال��رواب��ط القومية وترتكز على
الروابط الدينية ،فهذه الروابط ال تكفي وحدها
لإثبات الوجود القومي ،فالوحدة العربية هي
امل �ح��رك الأول ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة ول�ي����س الوحدة
الدينية (.احلكم دروزة وحامد اجلبوري" ،مع
القومية العربية"� ،ص.114،115
وراج ��ع ك��ذل��ك� :سهري ال �ت��ل" ،حركة القوميني
ال �ع��رب وانعطافاتها الفكرية"�� � ،ص،89 -88
.)124 -123
كذلك ،فقد قال البعثيون منذ زمن طويل:
"�إن املحرك الأ�سا�سي للعرب يف هذه املرحلة
م��ن حياتهم ه��و القومية ال�ت��ي ه��ي كلمة ال�سر
التي ت�ستطيع وحدها �أن حترك �أوت��ار قلوبهم،
وت�ن�ف��ذ �إىل �أع �م��اق ن�ف��و��س�ه��م .وك �م��ا ا�ستجاب
العرب يف املا�ضي لنداء الدين فا�ستطاعوا �أن
يحققوا الإ�صالح االقت�صادي ،ف�إنهم ي�ستطيعون
اليوم حتقيق العدالة االجتماعية وامل�ساواة بني
امل��واط�ن�ين و�ضمان احل��ري��ة ب�ين ال�ع��رب جميع ًا
نتيجة للإميان القومي وح��ده (.مي�شيل عفلق،
"يف �سبيل البعث"� ،ص  .88-87وهذا الن�ص
كان قد ُكتب �أ�ص ًال يف عام .)1946
ورمبا كان مفهوم عبد النا�صر و�أن�صاره لعالقة
الإ��س�لام بالدولة القوميـة من املبادئ املُ�ضمرة
التي و َّل��دت ال�صراع بني عبد النا�صر وجماعة
الإخوان امل�سلمني يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن الع�شرين ،حيث �أدرك �ـ��وا �أن ال مكان
لهم يف الدولة القومية النا�صرية .وا�ستمر هذا
ال���ص��راع ب�ين النا�صريني والقوميني م��ن جهة
والإخ��وان امل�سلمني من جهة �أخ��رى �إىل ما بعد
رحيل عبد النا�صر.
ويف مرحلة الحقة ،كانت عالقة القومية العربية
بالإ�سالم عالقة ملتب�سة غري وا�ضحة يف بع�ض
الأحيان خا�صة يف فكر بع�ض املفكرين ال َع ْلمانيني
الليرباليني .فمنهم من قال:
"�إن الإ�سالم لي�س بنا ًء ملدينة الله على الأر�ض،
كما �أن��ه لي�س دين ًا عربي ًا ،وال ُب � َّد من و�ضع حد
فا�صل بني الدين وبني النظام ال�سيا�سي العاملي،
و�إال حمّلنا الدين ما ال يطيق وما ال يدخل يف �إطار
مهمته ،وحمّلنا الواقع ال�سيا�سي ما ال يحتمل"،
(عبد الله عبد ال��دامي" ،يف �سبيل ثقافة عربية
ذاتية"� ،ص .)119
وهنا نالحظ �أن ال قطع يف عالقة الدين بالدولة
القومية ،وال ف�صل نهائي ًا ب�ين ال��دي��ن والدولة
ال �ق��وم �ي��ة ،و�أن ال �ت��ردد يف ه ��ذا ال�ف���ص��ل كان
وا�ضح ًا.

ما�سة �إىل جبهة دميقراطية وا�سعة؟
هل العراق بحاجة ّ
كاظم حبيب

�إن املتابعة الدقيقة وامل�ستمرة
ملا يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية
العراقية خالل الفرتة التي �أعقبت
�إ�سقاط النظام الدكتاتوري الفا�شي
حتى الآن ت�ؤكد مبا ال يقبل ال�شك
يف �أن العراق بحاجة �إىل �ضمان
م�س�ألتني مهمتني ،وهما:

� -1إن��ه بحاجة �إىل ق��وى �سيا�سية ي�سارية
ذات ن �ه��ج دمي��ق��راط��ي ت �ن��ا� �ض��ل م ��ن �أج ��ل
العدالة االجتماعية وامل�ساواة يف املواطنة
ورف����ض التمييز مبختلف �أ�شكاله و�صور
ظهوره ومكافحة البطالة وحت�سني ظروف
ال�ع�م��ل وح ��ل امل �� �س ��أل��ة ال��زراع �ي��ة وتعجيل
ال �ت��وج��ه � �ص��وب ال�ت���ص�ن�ي��ع وب��ن��اء قاعدة

�آراء و�أفكار

اقت�صادية متينة ت�ستند �إىل امل��وارد الأولية
امل �ت��وف��رة يف ال �ب�لاد ،وم�ن�ه��ا ب�شكل خا�ص
النفط اخل��ام وال �غ��از الطبيعي ،وم��ن �أجل
بناء املجتمع امل��دين الدميقراطي والدولة
املدنية الدميقراطية التي ت�ستند �إىل احلياة
وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية والربملانية والف�صل
بني ال�سلطات والتداول ال�سلمي الدميقراطي
ال�برمل��اين لل�سلطة ،وه��و بحاجة �إىل قوى
ي�سارية مت�آلفة ومتحالفة وقادرة على ت�شكيل
رقم مهم م�ؤثر يف احلياة ال�سيا�سية العراقية
ال تبقى تتحرك على هام�ش احلياة ال�سيا�سية
وتكتفي بالتثقيف العام للمجتمع �أو تتحرك
يف مكانها ،كما �أن م��ن املفرو�ض �أن تدرك
جميع قوى الي�سار يف العراق ب��أن كل قوة
منها ع�ل��ى ان �ف��راد غ�ير ق���ادرة ع�ل��ى حتقيق
نتائج �إيجابية كبرية� ،سواء �أكان على �صعيد
االنتخابات العامة� ،أم على م�ستوى جمال�س
املحافظات� ،أم على �صعيد حتقيق �أهداف
الفئات االجتماعية الكادحة املنتجة للخريات
امل��ادي��ة وال �ف �ق�يرة وامل �ع��وزة ل�ت�ق��دمي الدعم
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وامل�ساعدة لها للخروج من حالة الكفاف �أو
العي�ش حتت خطر الفقر الدويل املحدد للدول
النامية �أو البطالة الهادرة للكرامة.
 -2ولكن ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية بحاجة
ما�سة حق ًا �إىل �أكرث من ذلك� ،إنها بحاجة �إىل
ق��وى دميقراطية �أخ��رى �أي�ض ًا� ،إىل �أحزاب
�سيا�سية وطنية دميقراطية قادرة على تعبئة
قوى الو�سط وي�سار وميني الو�سط يف �إطار
الطبقة الو�سطى وال�برج��وازي��ة ال�صغرية
وغ�يره��ا م��ن الفئات االجتماعية ،ومبعنى
�آخ��ر ،ف��ال�ع��راق بحاجة �إىل �أح ��زاب وطنية
دميقراطية ميكن �أن تلتقي يف جبهة عري�ضة
مع �أحزاب الي�سار الوطنية ب�سبب �أهدافهما
الوطنية العامة امل�شرتكة وب�سبب �سعيهما
امل�شرتك ل�صالح �إقامة الدولة الدميقراطية
ال�برمل��ان�ي��ة وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين الدميقراطي
القائم على �أ�سا�س احلياة الد�ستورية والدولة
امل�ؤ�س�سية وال�ت��داول ال�سلمي الدميقراطي
لل�سلطة.
�إن الطبقة الو�سطى يف العراق تتكون لتوها
جمدد ًا بعد �أن غيبت عملي ًا ما يقرب من �أربعة
عقود ويف الكثري من املجاالت االقت�صادية
واحلياة ال�سيا�سية ،رغم �أنها ال تزال �ضعيفة
وب �ع �ي��دة ع��ن امل��ج��ال ال �� �ص �ن��اع��ي احلديث
والذي كما يبدو �أنها �سيا�سة مق�صودة يراد
بها �إ��ض�ع��اف الطبقة الو�سطى ال�صناعية
و�إب �ق��اء البلد خا�ضع ًا مل��وارد النفط املالية
واال�سترياد من اخل��ارج و�أن يبقى مك�شوف ًا
ل �ه��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �إب �ق��اء املجتمع العراقي
جمتمع ًا ع�شائري ًا ا�ستخراجا وا�ستهالكي ًا غري
منتج لل�سلع الزراعية وال�صناعية ي�ستهلك
دخله القومي دون �أن ّ
يعظم الرثوة الوطنية
وي�ح�ق��ق ال�تراك��م امل�ن���ش��ود ومب��ا ي�سهم يف
تغيري بنية االقت�صاد الوطني وبنية الدخل

القومي والبنية االجتماعية وكذلك الوعي
االجتماعي والديني يف البالد� ،إنها �سيا�سة
خطرة ال ميكن مواجهتها �إال بتحالف القوى
الدميقراطية من خمتلف الفئات االجتماعية
وعلى م�ستوى العراق كله.
�إال �أن هذا التوجه نحو قوى الي�سار والقوى
ال��دمي �ق��راط �ي��ة الأخ�� ��رى ب��اع �ت �ب��اره��ا قوى
�سيا�سية و�أح��زاب وطنية غري كاف ملواجهة
حت��ال�ف��ات �سيا�سية ميينية� � ،س��واء �أكانت
�إ�سالمية �سيا�سية طائفية �أم قومية ،ما مل
يجر التحرك على عدة اجتاهات �أ�سا�سية يف
املجتمع العراقي ،وهي:
�أ -نحو منظمات املجتمع املدين الدميقراطية
مثل النقابات العمالية واملهنية الكثرية يف
ال �ع��راق واجل�م�ع�ي��ات ال�ع��ام�ل��ة يف جماالت
الفنون والآداب واملو�سيقى والغناء والثقافة
ب�شكل عام للت�أثري الإيجابي عليها للم�شاركة
يف احل�ي��اة العامة واالنتخابات م��ع بقائها
م�ستقلة من حيث املبد�أ �سيا�سي ًا.
ب -التوجه �صوب ال�شبيبة العراقية ،من
الن�ساء وال��رج��ال ،التي ت�شكل ن�سبة عالية
م��ن �سكان ال �ع��راق وال�ت��ي يهمها �أن تعي�ش
يف �أج� ��واء احل��ري��ة وال��دمي �ق��راط �ي��ة ورف��ع
القيود املحددة حلركتها ون�شاطاتها املتنوعة
و� �ض �م��ان ت��وف�ير ك��ل م���س�ت�ل��زم��ات تطورها
الفكري واالجتماعي والفني والريا�ضي...
الخ.
ج -ال �ت��وج��ه � �ص��وب ال �ن �� �س��اء العراقيات
ال �ل��وات��ي حُ ��رم��ن م��ن ال�ك�ث�ير م��ن حقوقهن
امل�شروعة والعادلة يف الد�ستور �أو ًال ،ويف
احل�ي��اة العملية واملمار�سة اليومية ثاني ًا،
وخ�ضوعهن لإجراءات وعادات وتقاليد بالية
حتط من مكانة ودور وا�ستقاللية �شخ�صية
املر�أة وك�أنها �إن�سان من الدرجة الثانية.

�إن الن�ساء يف العراق ي�شكلن قوة كبرية فهن
�أكرث من ن�صف املجتمع ويهيمن على ن�سبة
كبرية منهن اجلهل والأم �ي��ة واخل�شية من
التقاليد والعادات ومن الرجل� ،إ�ضافة �إىل
دور امل�ؤ�س�سات الدينية والكثري من �شيوخ
الدين يف تعميق ه��ذه الوجهة ال�سلبية يف
حياة املر�أة .نحن بحاجة �إىل توعية تنويرية
يف املجتمع الن�سوي العراقي ،بحاجة �إىل
رف��ع الغ�شاوة ع��ن ع�ي��ون وع�ق��ول الغالبية
العظمى منهن ،علينا �أن ن �ب��د�أ جم ��دد ًا يف
العمل ال��د�ؤوب لتغيري واق��ع امل��ر�أة ووعيها
ودورها يف املجتمع ويف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية والفنية والريا�ضية،
�إنها املهمة الكبرية التي يفرت�ض �أن تنه�ض
ب�ه��ا ال �ق��وى ال��دمي �ق��راط �ي��ة لأن غ�يره��ا من
القوى ال يريد للمر�أة غري احلالة الراهنة �أو
�أك�ثر غو�ص ًا يف اجلهل والأمية ومزيد ًا من
االختفاء وراء احلجاب.
د -وع�ل��ى ال �ق��وى ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أن تتوجه
��ص��وب �أت �ب��اع ال�ق��وم�ي��ات الأخ� ��رى و�أتباع
الأدي � ��ان الأخ� ��رى �أي �� �ض � ًا ،ه��ذه اجلماعات
ال���س�ك��ان�ي��ة ت �ع��اين ال �ي��وم م��ن ال�ت�م�ي�ي��ز يف
املواطنة ويف التعامل اليومي والتي تواجه
�أخ�ط��ار امل��وت على �أي��دي القوى الإرهابية
املتطرفة والطائفية املقيتة ،رغ��م �أن قوى
الإره��اب تالحق ال�شعب العراقي كله ،ولكن
هناك نية مبيتة ل��دى الأو� �س��اط الإ�سالمية
ال�سيا�سية الإره��اب �ي��ة وال�ك�ث�ير م��ن القوى
الطائفية املتطرفة التي ت�سعى �إىل "تنظيف
العراق!" من �أتباع ه��ذه القوميات و�أتباع
الأدي� ��ان الأخ� ��رى .وعلينا �أن ن�لاح��ظ ذلك
بو�ضوح كبري� ،إذ م��ا ج��رى م��ع امل�سيحيني
وال�صابئة املندائيني �أو الإيزيديني املقيمني
يف الأق���ض�ي��ة وال �ن��واح��ي التابعة ملحافظة

نينوى �إداري ًا ميكن �أن يتكرر يف كل حلظة.
�إننا �إذ نعمل بحر�ص وم�س�ؤولية للحفاظ
على حياة ه��ؤالء النا�س ،نحافظ يف الوقت
نف�سه على التنوع الرائع يف احلياة القومية
والدينية يف ال�ع��راق ،فهو موزائيك جميل
وينبغي منع هدمه.
هـ � .إن العمل يف هذه الأو�ساط االجتماعية
والفئات العمرية املختلفة ي�ستوجب �صياغة
�شعارات مت�س م�صاحلهم الآنية وحاجاتهم
امل�شروعة الراهنة واالبتعاد عن تلك الأهداف
امل�ستقبلية التي يفرت�ض �أن يت�ضمنها برنامج
حزب �سيا�سي ي�ساري �أو دميقراطي ب�شكل
ع��ام� ،إذ �أن الربنامج مطروح للنقا�ش على
املجتمع كله وميكن ترويجه با�ستمرار ،يف
ح�ين �أن ال�برن��ام��ج االن�ت�خ��اب��ي يفرت�ض �أن
يت�ضمن ما هو راهن وعملي يو�ضع يف املقدمة
من احلملة االنتخابية والتحري عن ال�سبل
يف ك�سب ه�ؤالء النا�س للمطالبة بتحقيق تلك
الأه��داف ،مثل الكهرباء �أو املاء �أو النقل �أو
العمل �أو تنظيف ال�شوارع وتخلي�ص النا�س
من �أكوام القمامة وتعمري ال�شوارع املدمرة
و�إق��ام��ة �ساحات للريا�ضة �أو توفري مالعب
للأطفال �أو ت�أمني الكتب الدرا�سية �أو تنظيم
القبول يف اجلامعات والكليات والبعثات
ال��درا��س�ي��ة وال ��زم ��االت ال�ت��ي مت����س الطلبة
مبا�شرة وعائالتهم ملنع ا�ستخدام �أ�ساليب
غري نظيفة� ،أو ا�ستعادة بناء جمل�س اخلدمة
ال �ع��ام��ة لتجنب امل�ح���س��وب�ي��ة واملن�سوبية
واملحا�ص�صة الطائفية� ،أو مكافحة الف�ساد
املايل والإداري ابتداء من ن�شاط الرئا�سات
الثالث وال ��وزراء وال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
وجم��ال ����س امل �ح��اف �ظ��ات ،وت�ن�ظ�ي��م التجارة
اخلارجية والداخلية والرقابة على النوعية
من خالل هيئة املقايي�س و�ضبط �أ�سعار ال�سلع

و�سبل تنظيم الدعم احلكومي والكوبونات
للعائالت الكادحة واملحتاجة فقط....الخ.
�إن االن�ت�خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة ت�ستوجب تكثيف
ال�ع�م��ل امل���ش�ترك ل�ك��ل ال �ق��وى الدميقراطية
والعلمانية ال�ع��راق�ي��ة م��ن �أج��ل ب�ن��اء جبهة
�سيا�سية وا�سعة �أو حتالف وا�سع ل�صالح
خ��و���ض االن�ت�خ��اب��ات وال�ت��ي �ستكون قاعدة
و�أ�سا�س ًا جيد ًا لبناء التحالف اال�سرتاتيجي
املن�شود� ،إن النجاحات ال�صغرية هي التي
ت�خ�ل��ق �أر� �ض �ي��ة م���ش�ترك��ة ل �ن �ج��اح��ات �أك�ب�ر
وع�لاق��ات �أم�تن وت�ق��رب تدريجي ًا م��ن الفهم
امل�ت�ب��ادل مل��ا يحتاجه ال �ع��راق خ�لال الفرتة
القادمة.
لنعمل من �أجل رفع الهمم لتحقيق ما عجزنا
عن حتقيقه حتى الآن رغم اجلهود املبذولة
والتي كما يبدو مل تكن كافية ،كما جاء يف
مقالة الدكتور ح�سان عاكف ،ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي ال�ع��راق��ي� .إن
�إدراك امل�صاعب ال�ت��ي ت��واج��ه حتقيق مثل
هذه العملية ال مينع من العمل من �أجلها ،بل
يتطلب املزيد من اجلهد ومن اجلميع ل�ضمان
الو�صول ب�أقرب فر�صة ممكنة لتحقيق ذلك،
و�أن ن�ستمر يف احل �ف��اظ عليه وتطويره
ولي�س ن�سيانه بعد االنتهاء من االنتخابات
�أي � ًا كانت النتائج التي ميكن �أن يخرج بها
حتالف القوى الدميقراطية العراقية.
من املفيد �أن ي�ستعيد حتالف "مدنيون" دوره
ويتو�سع مع قوى دميقراطية �أخرى لي�صبح
ق��ادر ًا على الت�أثري الإيجابي يف االنتخابات
القادمة.
امل�سرية طويلة وامل�ه�م��ات ك�ث�يرة ومعقدة،
ولكنها ت�ستحق وت�ستوجب ب��ذل املزيد من
اجلهد ل�صالح ت�أمني م�ستلزمات حتقيقها ولو
على مراحل.

