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م���ق���دم���ة ح������ول ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ب��اب��ل��ي��ة
ه ��ل ع ��رف العراقي ��ون القدم ��اء
"الفل�سفة"؟ و�أين وما هي فل�سفتهم يف
املجاالت اجلوهرية التقليدية للفل�سفة،
كامليتافيزيقي ��ا والفيزيقي ��ا واملنط ��ق
والأخ�ل�اق وال�سيا�س ��ة؟ ثم كي ��ف نفهم
�شب ��ه �إجم ��اع م�ؤرخ ��ي الفل�سف ��ة يف
الغ ��رب وحتى يف ال�ش ��رق على الإقرار
بوج ��ود "معجزة اغريقي ��ة" يف والدة
الفل�سفة ،واعتبار كل ذلك الفكر ال�ضخم
والعبق ��ري اخل�صب الذي �سبقها جمرد
"حد�س �أ�سطوري" مزعوم؟
لنالحظ منذ الب ��دء �أن م�صطلح "فيلو-
�سوفي ��ا" يف اللغ ��ة االغريقي ��ة ذات ��ه،
�أي "ح ��ب احلكم ��ة" ،بابل ��ي الأ�ص ��ل
�ش ��ك ًال وم�ضمون� � ًا� .إذ يخربن ��ا امل�ؤرخ
االغريق ��ي ديوجيني� ��س الالئرت ��ي يف
كتاب ��ه "خمت�ص ��ر ترجم ��ة م�شاه�ي�ر
قدماء الفال�سف ��ة"� ،أن �أول من اخرتعه
يف الثقاف ��ة االغريقي ��ة يف ح ��وايل
الع ��ام  530قب ��ل املي�ل�اد ،مل يك ��ن �إ ّال
فيثاغور� ��س نف�س ��ه ،ناق ��ل النظري ��ات
البابلي ��ة يف الهند�س ��ة والريا�ضي ��ات
والفل ��ك اىل ب�ل�اده ،والق ��ادم للت ��و من
الإقام ��ة والدرا�س ��ة نح ��و �إثن ��ي ع�ش ��ر
عام ًا (ب�ي�ن  525و 513ق.م) يف بابل،
تلك احلا�ض ��رة التي كان ��ت تقدّ�س "�إله
ومتج ��د "حب احلكمة"،
احلكم ��ة" �أيا،
ّ
وتزخ ��ر بـ"احلكم ��اء" باع�ت�راف حتى
"العهد القدمي" خ�صم بابل اللدود! وكما
ل ��دى البابليني ،ف�إنَّ نعت "احلكمة" هو
للإل ��ه وحده ب ��ر�أي فيثاغور� ��س� ،أي ال
ي�صدق على �أيّ �إن�س ��ان .والإن�سان هو
بالت ��ايل حُم � ٌ�ب للحكمة وح�س ��ب ،ولذا
قال �شي�شرون ع ��ن نف�سه "ل�ست حكيم ًا
لأن احلكم ��ة ال ُت�ضاف لغ�ي�ر االلهة وما
�أنا �إ ّال فيل�سوف ًا� ،أي حمب احلكمة".

و�صف ��ة "احلكي ��م" يف اللغ ��ة العربي ��ة
(و"خاكام ��و" يف الآكدي ��ة و"حاخام"
يف العربي ��ة و"حكيم ��و" يف الآرامي ��ة
وال�سرياني ��ة والت ��ي تعن ��ي "الع ��ارف
بعلوم الدي ��ن والدنيا" �أي العقالين �أو
الواقع ��ي) ،م�شتقة من كلم ��ة "�أبكالو"
( )Apkalluيف اللغ ��ة ال�سومري ��ة
وتعن ��ي الع ��ارف �أو "امل�ستغ ��رق يف
احلكمة كم ��ا ت�شري املدوّ ن ��ات العراقية
القدمية املُكت�شف ��ة التي تذكر لنا �أ�سماء
حلكم ��اء �سومريني ف ��وق ب�شر ،وجدوا
يف ف�ت�رات خمتلف ��ة ومن ه� ��ؤالء ،وهم
�سبع ��ة ،ا�شته ��ر �آداب ��ا واترحا�سي� ��س
و�أوتوناب�شت ��م و�أواني� ��س و�سواه ��م
م ��ن احلكماء الذي ��ن اعتق ��د العراقيون
القدم ��اء� ،أنّ �إله احلكم ��ة �أيا/انكي (�أو
�إل ��ه الكتاب ��ة ناب ��و) بعثه ��م ع�ب�ر مي ��اه
املحيط ليع ّلموا النا�س احلكمة واملعرفة
العقلي ��ة وبن ��اء احل�ض ��ارات الب�شري ��ة
لتنظي ��م الوج ��ود الإن�س ��اين وحمايته
م ��ن الأخطار الكوني ��ة كالطوفان مث ًال.
ومنها يف نظرنا فكرة احلكماء ال�سبعة
الأوائل عند االغريق.
�أ ّما "حمب احلكمة" �أو الفيل�سوف ،فقد
�أطلق علي ��ه اال�س ��م ال�سوم ��ري الأ�صل
("Muntakkuوتعن ��ي املنطق ��ي"
او  ""Ummânūوتعني املر�شد �أو
املعتمد) يف بع�ض الأحيان للداللة على
ال�شخ� ��ص املعروف بـ"ح ��ب احلكمة".
وق ��د يك ��ون مفه ��وم Muntakku
�أ�صل مفهوم "املنطقي" بالعربية .لكننا
مل ن�ستطع التي ّقن من ذلك.
ويف مطل ��ع الف�ص ��ل ال�ساد�س من كتابه
"حت�صي ��ل ال�سعادة" كت ��ب الفيل�سوف
الفاراب ��ي� ،أن هذا العلم كم ��ا ُيقال� :إنه
كان يف الق ��دمي عن ��د الكلداني�ي�ن وه ��م

 د .ح�سين الهنداوي
�أهل العراق ،ثم �صار اىل �أهل م�صر ،ثم
انتق ��ل اىل اليونانيني ومل يزل ،اىل �أن
انتق ��ل اىل ال�سريانيني ،ثم اىل العرب.
وكانت العب ��ارة عن جمي ��ع ما يحتوي
عليه ذل ��ك العلم بالل�س ��ان اليوناين ،ثم
�ص ��ارت بالل�سان ال�سرياين ثم بالل�سان
العربي ..وكان الذين عندهم هذا العلم
ي�س ّمونه ��ا احلكم ��ة عل ��ى الإط�ل�اق �أو
احلكم ��ة العظمى .وي�سم ��ون اقتناءها
العل ��م وملكت ��ه الفل�سف ��ة .ويعن ��ون به
ايثار احلكمة العُليا وحم ّبتها وي�س ّمون
املقتني لها فيل�سوف� � ًا ..ويعنون املحب
وامل�ؤثر للحكمة العظمى".
وبالن�سب ��ة لن ��ا ،هنال ��ك "فل�سف ��ة" لدى
البابليني� ،إذا �أخذنا الفل�سفة باعتبارها
ك�شف ،عرب قوى العقل املح�ض
حماولة ٍ
وح ��ده ،عن "احلقائ ��ق" الكونية العُليا
كماهي ��ة الذات االلهي ��ة و�أ�صل الوجود
وخل ��ق الإن�سان وغاي ��ة التاريخ ،وعن
مبادئه ��ا اجلوهري ��ة وع ّلته ��ا الأوىل
و�أ�سب ��اب وغائي ��ة ع ��امل الظواه ��ر.
واملق�ص ��ود بالفك ��ر الفل�سف ��ي البابل ��ي
عندئ ��ذٍ  ،هو الفك ��ر العق�ل�اين امل�ؤ�س�س

عل ��ى منطق داخلي ،واملوج ��ود يف �أيٍّ
م ��ن الن�صو� ��ص ال�سومري ��ة والبابلية
والأكدي ��ة والآ�شورية� ،س ��واء الدينية
والأدبي ��ة والقانوني ��ة واالقت�صادي ��ة،
وال ��ذي ن�ستطيع عرب �أدواتن ��ا الراهنة
فرزه ،بعد جتري ��ده من �أدوات التعبري
التم ّثلي ��ة �أو الق�ص�صي ��ة �أو ال�شعري ��ة
�أو املجازي ��ة ،و�إع ��ادة �صياغت ��ه ق ��در
الإم ��كان ب�صيغ ��ة "املفه ��وم" اخلا�ص ��ة
بالفل�سف ��ة كفكر حم� ��ض �أو قائم بذاته،
ويف قطيع ��ة كل ّية عن كل ما مي ّيز الدين
�أو الأدب �أو الف ��ن �أو القان ��ون من طرق
تعب�ي�ر حم ��ددة وم ��ن �أن�شط ��ة روحية
وطقو� ��س تقدي�سية .لأن م ��ا يه ّمنا منها
هو جانبه ��ا العقل ��ي املح� ��ض فح�سب،
وال ��ذي ه ��و م�ضمونه ��ا الفل�سف ��ي.
فالفك ��رة �أو منظومة الأفكار العقالنية،
الت ��ي ميكنن ��ا التثبت م ��ن وجودها يف
ن�ص دين ��ي �أو �أدبي �أو فني �أو قانوين
م ��ا ،وبعد جتريدها م ��ن كل ما هو غري
فك ��ر حم� ��ض ،هي م ��ادة فل�سفي ��ة �شئنا
ذل ��ك �أم ال .وهذا منه ��ج علمي ومعا�صر
بذات ��ه� .ألي�س ه ��ذا ما نفعل ��ه ال�ستنتاج

املوق ��ف الفل�سف ��ي يف الكت ��ب املقد�س ��ة
�أو يف ال�شع ��ر ال�ص ��ويف يف ال�ش ��رق
والغرب؟ �أو م ��ع الن�صو�ص الالهوتية
للقدي�س اوغ�سط�ي�ن �أو توما االكويني
مث�ل ً�ا؟ �أو حت ��ى م ��ع بع� ��ض الن�صو�ص
الروائية وامل�سرحية لنيت�شه �أو �سارتر
و�سواه ��م .ب ��ل ه ��و م ��ا اعتم ��ده كب ��ار
م�ؤرخي الفل�سف ��ة الغربيني مع مواقف
لفال�سفة ونحل وردت يف �صيغ التعبري
الأ�سطوري كفك ��رة طالي�س القائلة ب�أن
"الأ�شي ��اء م�ل��أى بالآله ��ة" ومنها املاء
بداهة ب ��ل حتى املغناطي� ��س حي لديه،
لأنه "يق ��وى على حتريك احلديد" على
ح ��د م ��ا ن�سب ل ��ه� ،أو تعب�ي�رات مماثلة
ح ��ول �أ�صل الروح والوج ��ود والزمان
من�سوبة �إىل اورفيو�س �أو فيثاغور�س
ب ��ل معظ ��م الفال�سف ��ة اليونانيني حتى
�سقراط على الأقل.
قد يعرت� ��ض البع�ض عل ��ى امكانية ذلك
على �أ�سا� ��س �أن الن�صو�ص امللحمية �أو
الفنية �أو حت ��ى الدينية ال تنطوي على
حمت ��وى فل�سف ��ي �أو عق�ل�اين مق�صود
بذات ��ه ولذات ��ه� .إ ّال �أن ه ��ذا االعرتا�ض

دور النخبة يف بناء الدولة املدنية
مل يتمك ��ن قط ��ار الدول ��ة العراقي ��ة
�أن ي�ص ��ل بع ��د �إىل حمط ��ة الأم ��ان
واال�ستقرار والبناء و�إعادة ن�سيجه
االجتماع ��ي املتف� � ّكك ،بالرغ ��م م ��ن
الواقعي"
الإع�ل�ان الر�سم � ّ�ي "غ�ي�ر
ّ
النته ��اء العملي ��ات الع�سكري ��ة
�ض� � ّد تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي.
فالفك ��ر الداع�شي التكف�ي�ريّ ب�شتى
و�سائل ��ه ،م ��ا زال ّ
يع�ش� ��ش يف بنية
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا وخدماته ��ا
العام ��ة واخلا�ص ��ة ب�أ�ش ��كال وطرق
�شت ��ى .وه ��و �سيظ � ّ�ل كذل ��ك ،م ��ا مل
يت� � ّم تخلي� ��ص الب�ل�اد والعب ��اد م ��ن
�ش ّل ��ة الفا�سدين وداعميه ��م ،وكذلك
فك القي ��ود من م�س�أل ��ة �شرعنة مبد�أ
املحا�ص�ص ��ة ال ��ذي �أ�ضح ��ى قانون ًا
بح� � ّد ذات ��ه ،ي�صع ��ب عل ��ى ال�شرفاء
والوطني�ي�ن الغي ��ارى اخرتاق ��ه
ودح ��ره وفر� ��ض �سلط ��ة الدول ��ة
والقان ��ون ك ��ي يحظ ��ى ّ
كل ذي حق
بحقوق ��ه وين ��ال م ��ا ي�ستحق ��ه م ��ن
مواطني ،لي�س م ّنة بل ّ
كحق
امتياز
ّ
م ��ن حقوقه امل�شروعة التي تفر�ضها
مواطن ُت ��ه وكفاء ُت ��ه وجدار ُته .وقد
�صدق دول ��ة رئي�س ال ��وزراء حيدر
العب ��ادي بتحذيره من عودة داع�ش
يف حالة ع ��دم الق�ضاء عل ��ى �أ�صول
الف�ساد وجتفيف منابعه.
يف الوق ��ت ال ��ذي يق�ت�رب في ��ه
انتخابي
العراقيون من ا�ستحق ��اق
ّ
يف مطل ��ع �أي ��ار املقب ��ل ،وال ��ذي قد
يك ��ون مفرتق ًا للطري ��ق الفا�صل يف
حي ��اة ال�شع ��ب والدول ��ة ،ال ب� � ّد من
مراجعة ذاتية تقوم بها ّ
كل الف�صائل
الوطنية والنخ ��ب املثقفة للتعريف
مبخاطر بقاء ذات الوجوه الفا�سدة
التي نهبت و�سلبت و�أرعبت و� ّأخرت
تق� �دّم الب�ل�اد بو�سائ ��ل ال حُت�ص ��ى
وال ُتع� �دّ ،وجلب ��ت الوب ��ال والدمار
والتف ّكك و�ساهم ��ت يف تراجع بناء
الوطن الواح ��د ويف فتح جراحات
كث�ي�رة ومتنوع ��ة .هذا ه ��و الوقت
ال�صع ��ب لتقرير م�صري الب�ل�اد� :إمّا
بن ��اء دول ��ة مدني ��ة قوي ��ة متما�سكة
بعيدة ع ��ن الطائفية وعن �صراعات
املنطق ��ة وم�شاكله ��ا وغ�ي�ر تابع ��ة
لهذه اجله ��ة �أو هذا املع�سكر �أو هذا
التحال ��ف �أو تلك الدول ��ة� ،أو قراءة
الفاحتة عل ��ى �شيء ا�س ُم ��ه "وطن"
و "مواط ��ن" و"وطن ��ي" .ل ��ذا على
الأحزاب الوليدة النابعة من خ�ض ّم
اخلربات املتكونة منذ ال�سقوط يف
 2003وتل ��ك املحتكم ��ة �إىل �سلط ��ة
القان ��ون وامل�ؤمن ��ة ب�سي ��ادة الدولة
ولي� ��س الع�شرية واحل ��زب والدين
والطائفة� ،أن تت�صرف وفق ال�سلوك
ال ��ذي ميليه عليه ��ا واجبُها الوطني
والأخالقي واحل�ضاريّ والإن�سا ّ
ين
مع� � ًا ،عرب حتالفات �صادقة ذات بُعد
وطني ب ّن ��اء ممّن حتمل يف جعبتها
ّ
م�شروع� � ًا �صاحل ًا للبن ��اء والتطوير

()3-1

�أي����������ن امل���������ش����روع����ي����ة؟

 لوي�س �إقليم�س
والإ�صالح والتغيري نحو الأف�ضل .م ��ن ّ
كل ه ��ذا احل ��راك الت�شظ ��وي
فالفر�ص ��ة �أمامها مفتوح ��ة لإحداث يف ه ��ذه الأخ�ي�رة ويف ات�س ��اع ك ّم
التغي�ي�ر املرتقب ،بعد ال ��ذي جرعه الأح ��زاب على ال�ساح ��ة ال�سيا�سية،
ال�شع ��ب والوط ��ن واملجتم ��ع م ��ن �أن تك ��ون �ضم ��ن لعب ��ة �سيا�سي ��ة
وجوه القتامة وال�ش�ؤم والغفلة.
جتيده ��ا �أح ��زاب ال�سلط ��ة لتغي�ي�ر
هن ��ا ي�أت ��ي دور التي ��ارات الوطنية الوج ��وه وامل�س ّمي ��ات والبق ��اء يف
والنخ ��ب املثقف ��ة ،والعلماني ��ة دارة ال�سلط ��ة والواجهة من جديد،
"امل�ستق ّل ��ة" منه ��ا عل ��ى وج ��ه ولك ��ن بت�سمي ��ات جدي ��دة ووجوه
اخل�صو� ��ص ،تل ��ك امل�ؤمن ��ة بدول ��ة تتالع ��ب مب�شاعر الناخ ��ب احلائر.
مدني ��ة ال تخل ��و م ��ن ب ��ذور التقوى فاجلمي ��ع ي�شجب وين� �دّد وي�ستنكر
والرحمة واملحب ��ة واخلري والعدل الف�ساد ويدع ��و ملحا�سبة الفا�سدين،
وامل�ساواة وال�صالح ،ولي�س بدولة ومل نع ��د نعرف الفا�س َد من الربيء.
ديني ��ة طائفي ��ة تت�سرت عل ��ى الف�ساد �ألع َّل� � ُه ال�شع ��ب امل�سك�ي�ن اجلاثم يف
وحتمي الفا�سدي ��ن ،كما هي احلال بيوت التنك �أو �أفراد العائالت التي
قائم ��ة منذ التغيري مث ��ار اجلدل يف تنب�ش القمامة لتح�صل على ما ي�س ّد
اليومي �أم �أ�صحاب الب�سطات
 .2003وعلى هذه القوى املت�صاعدة الرمق
ّ
�أن ترف ��ع �صوته ��ا عالي� � ًا وتتج� � ّر�أ والأك�شاك الذين احتاروا يف كيفية
بتحذي ��ر ال�شعب وطبقات ��ه الفقرية اللهاث وراء �أرزاقهم املرتاجعة؟
جانب �آخ ��ر ،ما ميك ��ن ت�سميتهُ
املجروح ��ة بخا�صة ،من الوقوع يف م ��ن ٍ
حبائل وفخاخ ذات اجلهات الدينية بالعج ��ز القائ ��م يف ال�سلط ��ة
الطائفي ��ة واحلزبية التي ا�ستغفلت التنفيذي ��ة يف الت�ص� �دّي لالنف�ل�ات
عام ��ة ال�شعب با�س ��م الدين و�سرقت املتوا�ص ��ل يف ال�ش ��ارع و�إ�صاب ��ة
ثروات البالد يف ع ��ز الليل والنهار الأهداف املتورطة يف �أعمال خطف
(با�س ��م الدي ��ن باكون ��ا احلرامي ��ة) و�سط ��و وقتل وتهدي ��د وما �شاكلها،
وط�ّي�رّ ت فرح ��ة الأكب ��اد والعب ��اد ت�ش� � ّكل الي ��وم حتدي� � ًا �آخ ��ر يُ�ضاف
وك ّمم ��ت وج ��ه البن ��ات وال�سيدات� ،إىل ن�ص ��اب امل�ش ��اكل القائم ��ة ب�ي�ن
متام ًا كم ��ا �أثبتت ف�ش َله ��ا يف متثيل الأط ��راف احلاكم ��ة ،امل�شاركة منها
ال�شع ��ب ويف بناء الوط ��ن وتقدمي واملعار�ض ��ة ،وم ��ن تل ��ك املتهاون ��ة
اخلدم ��ات ويف م�س�ي�رة تطوي ��ر فيه ��ا يف ر�ص ��د اجلرائ ��م ومتابع ��ة
الب�ل�اد وت�أم�ي�ن �سالم ��ة املواط ��ن �سلوكي ��ات فاعليه ��ا والواقف�ي�ن لها
و�صيان ��ة �شرف ��ه وعر�ض ��ه و�أمواله دعم� � ًا و�سن ��د ًا وت�شجيع� � ًا وت�س�ّتارّ ًا
وحري ��ة تعب�ي�ره وتنقل ��ه وحقه يف على فاعليها على ال�سواء .وهذا ين ّم
حي ��اة حرة كرمية .فحال ��ة الإحباط بالت�أكي ��د عن ال�ضع ��ف يف مواجهة
اجلرمي والف�شل يف تقدمي
القائم ��ة واملتزاي ��دة يوم� � ًا بعد �آخر احل ��دث
ّ
ب�سبب �سوءِ �أداء ال�سلطات الثالث ،احلل ��ول الناجع ��ة الت ��ي ينتظره ��ا
وف�شلها بتحقيق حتوّ الت مهمة على املواط ��ن الب�سيط من الدولة ،ال ّ
يقل
ال�صع ��د كافة ،وكذل ��ك يف الإ�صالح ،يف �أهميت ��ه ع ��ن الف�ش ��ل القائ ��م يف
�أ�صبح ��ت حالة يومي ��ة تت�شابك مع حت�س�ي�ن اخلدم ��ات و�س� � ّد الثغرات
�أح ��داث ال�ساع ��ة ،وف ��ق متغ�ّي رّ�رات االقت�صادي ��ة واملالي ��ة وب�ت�ر مناف ��ذ
ال�شارع الثائر ال�ساخن ،الذي مازال الف�س ��اد و�أدوات ��ه .توا�ص� � ُل ه ��ذه
�أ�سري الكتل اال�سمنتية وال�سيطرات ال�سم ��ة الفو�ضوي ��ة يف الإدارة،
غ�ي�ر النا�ضجة منتفية احلاجة التي التنفيذي ��ة منه ��ا والت�شريعي ��ة
ال ترح ��م ،وكذل ��ك ب�سب ��ب الأحداث والق�ضائي ��ة ،تف�ض ��ي �إىل نتيج ��ة
ال�سيا�سي ��ة والتفاع�ل�ات البيني ��ة �صائبة وهي غياب الر�ؤية ال�سيادية
والعالئقي ��ة ب�ي�ن الكت ��ل ال�سيا�سية وعدم وجود �سرتاتيجية للتخطيط
والزعامات و�أجندات ٍّ
كل منها ،وما يف الب�ل�اد ،ال�سيا�سي ��ة منه ��ا
�شهدت ��ه ه ��ذه م�ؤخر ًا م ��ن ت�شظيات والإداري ��ة واالقت�صادي ��ة واملالي ��ة
وانق�سام ��ات واتهام ��ات .واخل�شية والعلمي ��ة وحت ��ى املجتمعي ��ة التي

متهاف ��ت �أ�سا�س ًا .لأن الفك ��رة الفل�سفية
و�أي�ض� � ًا الديني ��ة والفني ��ة والأدبي ��ة
والقانوني ��ة ،ه ��ي �أمن ��اط م ��ن الوع ��ي
العقل ��ي ،امنا على ه ��ذه الدرجة �أو تلك
من التطور �أو التماي ��ز .وبالتايل ،ف�إن
م ��ا ينطبق على من ��ط وعين ��ا الفل�سفي
املعا�ص ��ر م ��ن كل الأح ��كام ي�ص ��دق
بال�ض ��رورة عل ��ى �س ��واه م ��ن الأمناط
الأخ ��رى ال�سابق ��ة تاريخي� � ًا ،لأن كل
واح ��د منه ��ا ه ��و ،وبغ� ��ض النظ ��ر عن
منطق ��ه وبن ��اه اخلا�ص ��ة ،تعب�ي�ر ع ��ن
وع ��ي مبا�شر وم�ستمر بالعالقة القائمة
ب�ي�ن عاملي العقل الإن�س ��اين والظواهر
يف مراح ��ل خمتلفة التط ��ور والرتاكم
والتعقيد.
�أما ماهية ال�شروط الذاتية واملو�ضوعية
الت ��ي �أدت �إىل ظهور الفك ��رة الفل�سفية
ذاتها ،وكي ��ف حتددت والدته ��ا الأوىل
وجتليات تلك ال ��والدة على امل�ستويني
التعب�ي�ري واملنهج ��ي ،فال ري ��ب لدينا،
�إن الفل�سف ��ة ولدت ومنت يف رحم منط
الفك ��ر التمثلي (الأ�سط ��وري) ،متميزة
عنه كلحظة تطور نوعي �أعلى ومباين

م ��ن جهة طبيعتها اخلا�صة ،ثم تبلورت
وتط ��ورت يف مواجهته ويف ال�صراع،
�أي الت�ض ��اد مع ��ه .فظه ��ور وا�ستق�ل�ال
الفك ��رة الفل�سفي ��ة تالي ًا ،اق�ت�رن بجملة
م ��ن مراح ��ل التط ��ور يف التعب�ي�ر عن
امل�ضم ��ون باجت ��اه املنه ��ج املنطقي �أو
اال�ست ��داليل ،وبالت ��وازي م ��ع االنتقال
نح ��و الأ�سل ��وب و�أدوات التعب�ي�ر
املواكب ��ة لالنتقال من ال�س ��رد ال�شفوي
اىل التدوي ��ن التحريري الأكرث فالأكرث
تعقي ��د ًا وه ��و م ��ا كان العق ��ل البابل ��ي
يف مراحل ��ه العُلي ��ا قد حقق ��ه منذ زمن
طويل.
وهن ��ا نحن نق�ت�رب م ��ن نظرة م� ��ؤرخ
الفل�سفة االغريقية الفرن�سي جون بيري
فرنان ،التي تكر�ست لها م�ؤلفاته املهمة
العدي ��دة ح ��ول �أ�صول الفك ��ر الفل�سفي
الأغريق ��ي ،والقائل ��ة ،ب� ��أن الفل�سف ��ة
ظه ��رت يف مواجه ��ة الأ�سط ��ورة ،و�إن
ذل ��ك الظه ��ور �أخ ��ذ من ��ذ البداي ��ة طابع
التقاب ��ل مفهومي� � ًا ب�ي�ن (ميثو� ��س) �أي
ت�صوري متثلي و(لوغو�س) �أي منطقي
ا�ستنتاجي ،وهما خطابان متناق�ضان،
�إذ ل ��كل منهما منط ��ق تف�سريه اخلا�ص
لكل من الله والإن�سان والطبيعة ،لكننا
ال نح�صر مثله متو�ضع ذلك االنتقال يف
النم ��ط املعريف زمني� � ًا وق�سري ًا بالعامل
الذهن ��ي الإغريق ��ي .فلحظ ��ة انتق ��ال
التفك�ي�ر العقالين من الن� ��ص ال�شفوي
�إىل الن� ��ص املكت ��وب� ،أق ��دم بكث�ي�ر من
حلظة والدة الفل�سفة االغريقية ،ونف�س
ال�ش ��يء بالن�سب ��ة لالنتق ��ال م ��ن من ��ط
تفك�ي�ر يف�س ��ر كل �شيء مبنط ��ق الآلهة
و�أعمالها الغيبي ��ة �إىل منط ي�ستند اىل
واحل�س
اال�ست ��دالل العقلي واملنطق ��ي
ّ
النقدي والت�سا�ؤل وال�شك والإقناع.

�أ�ضح ��ت فري�سة للحك ��م الع�شائري
و�أ�صح ��اب امليلي�شي ��ات املتنفذة يف
بع�ض املناط ��ق والأو�ساط ،ما يُبعد
الدول ��ة ع ��ن تطبي ��ق مب ��د�أ الق�ضاء
الع ��ادل بح ��ق املخال ��ف واخل ��ارج
ع ��ن القان ��ون وغ�ي�ر املن�ضب ��ط من
املن�ضوي ��ن حت ��ت �ألوي ��ة م�س ّمي ��ات
كث�ي�رة ال ح�ص� � َر له ��ا ،بحي ��ث �ضاع
اخليط ومع ��ه الع�صفور ،ف�أ�ضحينا
�شب ��ه دول ��ة بال قان ��ون ناف ��ذ �إ ّال يف
ح�ب�ر امللفات .وتلك ��م حالة وا�ضحة
ال حتتاج ل�ش ��رح تف�صيل � ّ�ي �أو �سند
توثيقي.
ّ
ما يح�ص ��ل على ال�ساح ��ة العراقية،
قي ��ام كانتون ��ات وتنظيم ��ات
وم�ؤ�س�سات �أ�شبه بحكومات موازية
للحكومة الر�سمية ،له ��ا ميزانيا ُتها
و�سيا�سا ُته ��ا الت ��ي تفر�ضُ ه ��ا عل ��ى
احلكوم ��ة بف�ضل م ��ا تتمت ��ع به من
وباع طويل يف �شبه الدولة
�سط ��وة ٍ
�ور م ��ن امل�ش ��اكل
الغائ�ص ��ة يف بح � ٍ
الت ��ي ال ح�ص� � َر له ��ا ،كم ��ا �أ�سلفن ��ا.
ّ
ولعل احل � ّ�ل الوحيد ال ��ذي ب�إمكانه
انت�شال �شب ��ه الدولة هذه و�إي�صالها
واعتبار
�إىل ب� � ّر دول ��ة ذات �سي ��ادة
ٍ
دو ّ
يل �صحي ��ح ،تكم ��ن بتعزيز نهج
"ال�سي ��ادة الوطني ��ة" عل ��ى غريها
م ��ن ال�سيا�سات والو�ص ��ول بها �إىل
نتيجة قيام �إدارة �سيا�سية وا�ضحة
املع ��امل م�ستندة �إىل �شرعية ال�شعب
وتتح ّم ��ل امل�س�ؤولي ��ة الوطني ��ة
مبوج ��ب تخوي ��ل حقيق ��ي م ��ن
ال�شع ��ب والفعالي ��ات املختلفة التي
لها ح ��ق امل�شاركة يف احلكم و�إبداء
الر�أي واالعرتا� ��ض ومراقبة الأداء
احلكومي ّ
بكل جوانبه .وهذا يدعو
�إىل اعتم ��اد مب ��د�أ ف�ص ��ل ال�سلط ��ات
الذي مازال يعاين من تداخلها ومن
ت�سيي� ��س يف �أدائه ��ا و�سيا�ساته ��ا
ل�شت ��ى الأ�سب ��اب والأه ��داف الت ��ي
تتقاط ��ع م ��ع طموح ��ات التي ��ارات
بخا�ص ��ة
الوطني ��ة ،املدني ��ة منه ��ا
ّ
وال�شعبي ��ة الراف�ض ��ة الت ��ي ترف ��ع
�صو َته ��ا ،ولك ��ن م ��ا من جمي ��ب �إ ّال
عل ��ى خجل .من هنا ،جن ��د �أنه ال ب ّد
من رفع مثل ه ��ذا الغمو�ض يف هذا
التداخل غ�ي�ر احل�ضاريّ والناق�ص
لل�شفافية يف اعتم ��اد مبد�أ امل�ساواة

وحتقيق العدالة يف �صفوف العامة
واحلفن ��ة اخلا�صة الت ��ي ا�ستقطبت
و�سيط ��رت عل ��ى مقالي ��د ال�سلط ��ة
وثروات البالد ،وهي مبعظمها غري
أهل لها.
� ٍ
�أ ّم ��ا م ��ا تعاني ��ه الب�ل�اد م ��ن �أزم ��ة
مالي ��ة واقت�صادي ��ة ودي ��ون ب�سبب
�سيا�سة االقرتا�ض التي مل تتوقف،
فمر ُّده ��ا بالت�أكيد� ،س ��وء التخطيط
والإهم ��ال والتق�ص�ي�ر وتف�ضي ��ل
امل�صال ��ح الفئوي ��ة والطائفي ��ة على
العام ��ة والوطني ��ة والف�ش ��ل يف
�إق ��رار �سرتاتيجيات بعي ��دة الأمد،
وا�ستن ��زاف االحتياط � ّ�ي من �أموال
الب�ل�اد يف م ��زاد �ص ��رف العمل ��ة
املتزاي ��د يوم� � ًا بع ��د �آخ ��ر ،بحي ��ث
كادت املبيع ��ات تزيد ع ��ن الواردات
الريعي ��ة يف بع� ��ض الأحي ��ان .هذه
الأزمة االقت�صادي ��ة �ش ّكلت بالأم�س
وال تزال ت�ش� � ّكل اليوم حتدي ًا كبري ًا
�شائك ًا يف خا�ص ��رة الوطن و�أبنائه
وم�ستقب ��ل الأجي ��ال الت ��ي �ستبق ��ى
دائن ��ة ل�سن ��وات و�أ�س�ي�ر َة لل ��دول
املُقر�ض ��ة و�شروطه ��ا .وهي �إن د ّلت
عل ��ى �ش ��يء� ،إنمّ ��ا هي عن ��وا ٌن �آخر
عل ��ى �س ��وء الإدارة و�ضعف القيادة
وغي ��اب االت�س ��اق يف اجل ��دارة
والأهلي ��ة وعدم و�ض ��ع الأ�شخا�ص
املنا�سبني من "ال ُنخب" من �أ�صحاب
اخل�ب�رات الرائ ��دة ولي� ��س م ��ن
"حفنات" من املوظفني وامل�س�ؤولني
م ��ن ناق�ص ��ي اخل�ب�رة والر�ؤي ��ة
الوطني ��ة والبع ��د ال�سرتاتيجي يف
و�ض ��ع ال�سيا�س ��ات الناجع ��ة .حتى
النزيه ��ون املتبق ��ون يف بع� ٍ��ض من
مفا�صل الدولة املتهالكة ،يواجهون
جب ��ا ًال م ��ن ال�صعوب ��ات يف ت�أدي ��ة
والوطني ،ب�سبب
الواجب الوظيفي
ّ
�صراع الإرادات احلزبية والطائفية
والعرقي ��ة يف الت�شريع ويف اعتالء
املنا�صب ويف اتخاذ القرارات ويف
التنفيذ على ال�س ��واء .والدليل على
وج ��ود تخ ّب ��ط يف معظ ��م �أجه ��زة
الدول ��ة ،يتمث ��ل بالف�ش ��ل يف تقدمي
�ول ت�سهم
�أجوب ��ة �أو مقرتحات حل � ٍ
املق�ص ��ر وحما�سبة الفا�سد،
يف ردع ّ
ويف توجي ��ه �سيا�س ��ة الدول ��ة نحو
ب� � ّر الأمان بحيث ينت�صر احلق على
الباطل ،وي�سود الع ��دل بدل الظلم،
و ُي ��ردعُ الف�س ��ا ُد و�صاح ُب ��ه وف ��ق
القوان�ي�ن وعدال ��ة ال�سم ��اء� ،إذا م ��ا
اقت�ضت ال�ضرورة من دون تقاع�س.
وه ��ذا م ��ا لي� ��س قائم� � ًا يف �أو�ساط
حكومتن ��ا و�سيا�سيين ��ا وزعاماتنا،
ل�سبب ب�سيط وهو تعار�ض حما�سبة
الفا�س ��د م ��ع منه ��ج التواف ��ق ال ��ذي
حتمي ��ه �أط ��راف �سيا�سي ��ة متنف ��ذة
يف ال�سلطات الثالث ،بحيث �أ�صبح
التواف ��ق والتقا�س ��م والتحا�ص� ��ص
�سم ��ة احلياة ال�سيا�سي ��ة ،بل وفوق
القانون والد�ستور.

قيل قدمي ًا �أن ملك ًا
ا�ست�شار �أحد م�ست�شاريه
م�ستف�سراً �إياه عن
�أ�سباب ا�ست�شراء الف�ساد
يف اململكة ،فقال له
امل�ست�شار "�سيا�ستك
اخلاطئة" فقال امللك،
"وما هو احلل ؟" قال
تنح عن
له امل�ست�شارَ " ،
احلكم "فقال له امللك
�ضاحك ًا" ،لكن مملكتي
�ستنهار �إذا تنحيت،
و�إن اجلماهري حت ّبني
رغم ا�ست�شراء الف�ساد
يف دولتي" فقال له
امل�ست�شار" ،يح ُبك البع�ض
من املنتفعني ويبغ�ضك
الآخرون" فقال امللك له،
"لن اتنحى لأنني �أحظى
مبقبولية املنتفعني
�ألي�س هذا خياراً
جماهريي ًا؟"...

هكذا هو د�أب البع�ض من ال�سا�سة
يف بلدنا فه ��م يتم�سكون بال�سلطة
املغري ��ة ،مربري ��ن ذل ��ك ب�أنه خيار
جماه�ي�ري ،رغم �أنه ��م مل يحققوا
�إجنازات يف جماالت التنمية ،ومل
يتح ّمل ��وا م�س�ؤوليته ��م القانونية
لأنهم يتغافلون ع ��ن ذلك ،و�أ�صبح
ه ��ذا التربي ��ر �ش ّماعة يُعل ��ق عليها
ه� ��ؤالء ف�شله ��م ومربراتهم ،معنى
ذلك� ،أن اخلراب الذي ح َّل يف البلد
م�صدره لي�س ال�سيا�سيني بح�سب
تربيره ��م ،ب ��ل اجلمه ��ور ال ��ذي
�سانده ��م و�أتى به ��م اىل ال�سلطة،
لك ��ن �إذا افرت�ضنا �أن اجلمهور هو
من ينتخب ه�ؤالء مبح�ض �إرادته،
ه ��ل م ��ن ح ��ق املنتخب�ي�ن -بفت ��ح
اخلاء� -أن يتخذوا �إرادة اجلمهور

 يعقوب يو�سف جرب
م�ب�رر ًا ليعيث ��وا ف�س ��اد ًا يف البلد؟
ه ��ل غاب ع ��ن �أذه ��ان ال�سا�سة� ،أن
هنال ��ك جملة من املب ��ادئ ال�سامية
الت ��ي ت�ضمنتها ديباج ��ة الد�ستور
العراق ��ي الب ��د �أن ميتثل ��وا له ��ا،
ليكون ��وا بالفع ��ل �سا�س ��ة وق ��ادة
حقيقي�ي�ن؟ �أم �أن ه ��ذه املب ��ادئ
حتوّ لت �إىل جمرد كلمات ط ّنانة ال
�أثر لها؟ هل بالفعل امتثل ال�سا�سة
مل ��ا ج ��اء يف ديباج ��ة الد�ست ��ور؟
العراق الذي �آل على
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حل َر َ�ش ْع َب ًا و�أ ْر َ�ضاً
للعراق احتا َد ُه ا ُ
ِ
و�سي ��اد ًة) لق ��د حتول ��ت الديباجة
َ
والكثري من املواد الد�ستورية �إىل
�شع ��ارات ال تنطب ��ق عل ��ى الواقع
املُعا� ��ش ،بل الأده ��ى �أنها حتولت
�إىل �أقنع ��ة لإخف ��اء الزي ��ف ،و�إىل
�أفيون لتخدير الر�أي العام.
ورغم ما حل بنا وببلدنا من معاناة
وخ ��راب و�ضي ��اع وتي ��ه ،ال يزال
زعما�ؤن ��ا يتبجح ��ون ب�أنهم القادة
الأف ��ذاذ ،و�إن الإرادة اجلماهريية
هي التي اختارتهم ليتحملوا هذه
امل�س�ؤولي ��ة� ،ألي� ��س ه ��ذا تناق�ض� � ًا
غريب� � ًا ،فكي ��ف يجتم ��ع الزيف مع
امل�شروعية التي نطقت بها ديباجة
الد�ستور ومواده؟ هل م ّثل ه�ؤالء
امل�شروعية وطبقوها بحذافريها؟
ه ��ل تق ّي ��دوا بالقانون �س ��واء كان
القان ��ون الد�ست ��وري �أم الت�شريع
الع ��ادي �أم اللوائح؟ ل ��و افرت�ضنا
ذل ��ك فما ه ��و ال�س ��ر وراء اخلراب

والفو�ضى التي حتل يف البلد؟ �أمل
يجتمع جميع ال�سا�سة على تقا�سم
الكعك ��ة وه ��در احلقوق ب ��دم بارد
حت ��ت م�ب�رر امل�شروعي ��ة املزيف ��ة
الت ��ي ح�صلوا عليها م ��ن �صناديق
االق�ت�راع؟ ع ��ن �أي ��ة م�شروعي ��ة
يتح ��دث ه� ��ؤالء؟ �إنه ��م واهم ��ون
فهم يتحدثون ع ��ن �سوء االختيار
واالنتخاب مل ��ن يدلون ب�أ�صواتهم
ل�صال ��ح ه� ��ؤالء الق ��ادة ،وه ��ل من
الغراب ��ة �أن يك ��ون اجلمهور على
خط� ��أ ؟ فم ��ا �أك�ث�ر الأخط ��اء التي
ارتكبتها وترتكبها اجلماهري ؟ �إن
�صناديق االقرتاع هي ال�شاهد على
ذلك ،فكم مرة ومرة يعود اجلمهور
ليعي ��د ه� ��ؤالء اىل �س ��دة احلك ��م؟
والتبج ��ح
�إن التم�س ��ك بال�سلط ��ة
ّ
بالقيم ال�صاحل ��ة و�إطالق الوعود
الكاذب ��ة خل ��داع اجلماهري ،ماهي
�إال مظاهر تعك�س خمالفة وا�ضحة
ين�ص عليه
ملبد�أ امل�شروعي ��ة الذي ّ
القانون ،لكن متى نتلم�س تطبيق
ه ��ذا املب ��د�أ ؟ نتلم�سه ح ��ال التقيّد
ب ��ه من قبل ال�سا�س ��ة ،وان�صياعهم
ل ��ه ،وتخليه ��م ع ��ن االمتي ��ازات،
وتخليهم عن ال�سلط ��ة ماداموا قد
ف�شل ��وا ،و�أن يرتك ��وا اجلماه�ي�ر
وحاله ��ا تخت ��ار الأ�صل ��ح ،فلي� ��س
م ��ن املعق ��ول �إنّ الأم ��ة ال ت�ض� � ّم
رج ��ا ًال �أف ��ذاذ ًا ي�صلح ��ون للحك ��م
والقيادة واالمتث ��ال احلريف ملبد�أ
امل�شروعي ��ة ؟! لك ��ن ه ��ل بالفع ��ل
�سيتنحى ه�ؤالء ال�سا�سة ويعبّدوا
الطري ��ق لل�صلحاء ليبن ��وا الدولة
املدني ��ة املعط ��اءة ؟ واق ��ع احل ��ال
ينف ��ي ذل ��ك ،فالدول ��ة حتولت �إىل
دولة م�ستعب ��دة ب�أيديهم ،وحتول
اجلمه ��ور لب�ضاع ��ة رابح ��ة ت ��در
الأرب ��اح عل ��ى ه� ��ؤالء ال�سا�س ��ة
التجار.
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