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بعد «�إعالن ال�شيعة»� ..صحوة
"املانيفي�ستو"!
ال �أخفي حلم ًا وردي ًا
ع�شته و�أنا �أُطالع
«املانيفي�ستو» ،وثيقة
�أ�صدرها نفر من �أ�صحاب
اخلربة العراقيني،
�أطلقوا على �أنف�سهم
عنوان «جمموعة
املانيفي�ستو» .ال حدود
فيه لآفاق الأمل بدولة
وطنية ،ال متييز طائفي
وال عن�صرية قومية،
مع انت�شال التعليم،
و�إرجاع مغيبات العقل
�إىل كهوفها ،لأهل العلم
املبادرة ب�إعادة �إعمار
البالد ،والعمل على
تنفيذ خطط لتنويع
املوارد االقت�صادية.
لقد جعلنا كاتب
«املانيفي�ستو» نعي�ش
الفردو�س ،لهذا �أجد
نف�سي متفق ًا مع ما
ُترجم بـ"خطة للإيحاء
الوطني".

بع ��د مطالعت ��ه طوي ��ت
ونف�ض ��ت
«املانيفي�ست ��و»،
احلل ��م بـ«ع ��دن م�ض ��اع» (رواية
فه ��د الأ�س ��دي) ،وع ��دت �إىل
قب ��ل ثماني ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا ،حيث
�ص ��دور «�إع�ل�ان �شيع ��ة العراق»
( ،)2002/1/17وم ��ا ج ��رى
َ
حوادث ج�سام ،نزفت
خاللها من
فيه ��ا دم ��اء ،وتب ��ددت ث ��روات،
ومتزق ��ت جمتمع ��ات ،وحتققت
فق ��رات ،لي�س ��ت قليل ��ة ،م ��ن
الإعالن املذك ��ور :حتقق التعليم
الدين ��ي ب�ل�ا قي ��ود ،واملنا�سبات
املذهبي ��ة ط ��وال الع ��ام زاحف ��ة
على الدولة ،وح�صل اال�ستقالل
بالعل ��م الدين ��ي بحري ��ة خميفة،
وهب ��وط مدم ��ر للعق ��ل ،وب ��د�أ
الأخ ��ذ بالث� ��أر وفق� � ًا لمِ ��ا ُح�شدت
به العواط ��ف امللتهبة ،من ثقافة
املظلومي ��ة .كل ه ��ذا �أ�ش ��ار �إليه
«�إع�ل�ان �شيعة الع ��راق»ُ ،
وطبق
عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع� .إال مطلب
�أن ين�ص الد�ستور على الأغلبية
ال�شيعي ��ة ،وه ��ذا مل ينف ��ذه �أهل
الإع�ل�ان �أنف�سه ��م ،عندما �أقاموا
يف الق�صور الرئا�سية.
كان املوقع ��ون عل ��ى الإع�ل�ان
 128عراقي� � ًا� ،أخ ��ذتُ �أنظ ��ر يف
م�صائره ��م ،منه ��م م ��ن �أ�صب ��ح
يف ال�سلط ��ة وم ��ن �أه ��ل الرثوة

 ر�شيد الخ ّيون
املنقول ��ة وغ�ي�ر املنقول ��ة،
ومط ��ارات حتول ��ت �إىل مق ��ار
لأحزابه ��م ،وجامع ��ات بيع ��ت
له ��م وهُ تك ��ت علمي� � ًا ،و�أ�صحاب
مواكب وف�ضائي ��ات .كان بينهم
معمم ��ون ال ُيق ��درون �أبع ��د من
حدوده ��م احلوزوي ��ة ،وب�سطاء
ال يعرف ��ون ما ت�ضمن ��ه الإعالن،
وحاملو خناجر الث�أر!
ال �أن�س ��ى َم ��ن �صح ��ا وتراج ��ع
ع ��ن عمامت ��ه احلزبي ��ة وحم ��ل
ل ��واء املدني ��ة ،مل ��ا طف ��ح الكي ��ل
بع ��د ت�س ّل ��م ال�سلط ��ة م ��ن قِ ب ��ل
�أه ��ل الإع�ل�ان ،و َمن حت ��ول �إىل
مداف ��ع ع ��ن الطائفة الت ��ي كانت
�سبب املظلومي ��ة ح�سب �شكوى
الإع�ل�ان منه ��ا ،وك�أن ��ه ق ��د عمي
عن ��د التوقي ��ع علي ��ه .مل يهرول
خوا� ��ص ال�شيع ��ة وعوامهم �إىل
موافق ��ة «الإعالن» ،لذا مل يوقعه
�أك�ث�ر من الع ��دد املذك ��ور ،وكما
�أتذك ��ر كان ج ��واب الراف�ض�ي�ن:
"لو كان عراقي ًا"!
ال �أدري ،مل ��اذا مل ي�س � ِ�م كات ��ب
وثيقت ��ه
«املانيفي�ست ��و»
بـ«الإعالن»؟! �أح�سبه يخ�شى مِ ن
الذك ��رى الأليم ��ة! ومل ��اذا جعلها
به ��ذا اال�سم ،وترجمه ��ا بـ«خطة
للإحياء الوطني»؟ مع �أن ترجمة
املفردة« :بيان ر�سمي»� ،أو «قائمة
بحمول ��ة ال�سفين ��ة» (قامو� ��س
هانز) .كتب �أح ��د املوقعني على
«الإع�ل�ان» ( ،)2002وامل�ؤيدين
()2017
للـ«مانيفي�ست ��و»
قارظ� � ًا الأخ�ي�ر ،و�أت ��ى عل ��ى
املانيفي�ستوهات ع�ب�ر التاريخ،
و�أ�شهره ��ا البي ��ان ال�شيوع ��ي
( ،)1848وع ��د يف مقدمته ��ا
مانيفي�ست ��و القادر العبا�سي (ت
422ه) .هنا يجب احلذر ممِ ا بني
ال�ضلوع ،وم ��ا يت�صل بالإعالن.
عل ��ى �أن الق ��ادر كتب بيان� � ًا �ضد
الفاطمي�ي�ن (567 -297ه) ،وقد

ا�ستخل ��ف خالل العه ��د البويهي
(447-334ه) ،وال �أع ��رف ك ��م
من فتوى وحم�ضر وقرار �صدر
خالل احلروب ب�ي�ن الدول ،فهل
ُتع ��د مانيفي�ست ��و؟! وكيف ُيقرن
هذا بـ«خطة للإحياء الوطني»؟!
نع ��م� ،أ�ص ��در الق ��ادر كت ��اب
(مانيفي�ست ��و) ع ��ام 402هـ ،يف
تبي ��ان �أن اخللف ��اء العبيدي�ي�ن
ال �صل ��ة له ��م بالعلوي�ي�ن ،وق ��د
َ
�صادق على هذا الكتاب م�ؤ�س�س
املرجعي ��ة الإمامية ال�شيخ املفيد
(ت 403هـ) ،وتلمي ��ذاه ال َّر�ضي
(ت 406ه� �ـ) واملرت�ض ��ى (ت
436ه� �ـ) ،ووافق ��ه البويهي ��ون
الزيدي ��ة ،لأنهم �ض ��د الفاطميني
الإ�سماعيلي ��ة ،و�أن جام ��ع «نهج
البالغ ��ة» ال َّر�ض ��ي وتلمي ��ذه
مهيار الديلم ��ي (ت 428هـ) كانا
�شاع ��ري الق ��ادر (ال ��كازروين،
خمت�ص ��ر التاري ��خ) .ومم ��ا قاله
الر�ض ��ي في ��ه« :ذا َّ
الط ��ود �أبقاه
الزَّمان ذخري ًة /مِ ��ن ذلك اجلبل
العظيم ال َّرا�سي» (نف�سه).
كما �أن القادر تزوج ُ�سكينة ابنة
به ��اء الدولة ب ��ن ع�ض ��د الدولة،
وكان عاقد ال ��زواج احل�سني بن
مو�س ��ى املو�س ��وي (م�سكوي ��ه،
جت ��ارب الأمم)� ،أم�ي�ر احل ��ج
ووال ��د ال َّر�ض ��ي واملرت�ض ��ى،
وكلهم كبار يف مذهب الإمامية.
ت�سل ��م القادر اخلالف ��ة بعد منام
بعل � ٍّ�ي ب ��ن �أبي طال ��ب (خمت�صر
التاري ��خ) ُي�سلمه ��ا ل ��ه ،وه ��ي
اخلدع ��ة نف�سه ��ا الت ��ي ح � ّ�ل بها
العبيدي ��ون خلف ��اءً .ف� ��إذا كان
امل ُ َوق ��ع عل ��ى «الإع�ل�ان» وامل�ؤيد
للـ«مانيفي�ست ��و» ق�ص ��د التذك�ي�ر
بالطائفي ��ة �ض ��د الفاطمي�ي�ن
لإحيائها اليوم ،فعليه املراجعة،
وال يغرنه موقع "ويكيبيديا".
عل ��ى �أي ��ة ح ��ال ،ح�س ��ب
«املانيفي�ست ��و» (� )2017سيكون
الع ��راق يف ع ��ام ( )2028ق ��د
�أحيته اخلط ��ط الكربى املنفذة،
بعد ا�سرتجاع الأموال املنهوبة
خلزائن ��ه ،وهن ��ا نحن مع ��ه قلب ًا
بي جنف ًا» �أيقظني
وقالب ًا« .لك ��نَّ ّ
م ��ن احلل ��م بـ«قائم ��ة حمول ��ة
ال�سفين ��ة» (املانيفي�ست ��و) ،م ��ن
َّ
حقيقة ال�صحوة ،وهل القول عند
�سق ��وط بغ ��داد (:)2003/4/9
«�سقط ��ت دول ��ة ال�سن ��ة» ،ح�سب
�إع�ل�ان  ،2002وقائله ��ا م ��ن
حل ��ق الإعالن بت�أ�سي� ��س «البيت
ال�شيع ��ي»� ،سيقابل ��ه «�سق ��وط
دول ��ة ال�شيع ��ة» ،مثلم ��ا يريدها
املانيفي�ست ��و ( ،)2017بينم ��ا
ال ال�سن ��ة وال ال�شيع ��ة حكم ��وا،
و�إمن ��ا �سلطات فيه ��ا �آل اجللبي
ال�شيعة و�آل �شوكت ال�سنة!
�أق ��ول :من حق احل ��امل بتطبيق
الوثيق ��ة الواع ��دة� ،أن يح�ص ��ل
عل ��ى تو�ضي ��ح واعت ��ذار ،فال بد
�أن �أح� � َد الإعالن�ي�ن خط�أ والآخر
�ص ��واب :الإع�ل�ان الطائف ��ي �أم
املانيفي�ستو الوطني؟! فاملنطق:
ال تتف ��ق �صح ��ة ال َّنقي�ضني! خال
ذل ��ك �سننظ ��ر �إىل املانيفي�ست ��و
كمج ��رد ُخدع ��ة ،و�أمتن ��ى �أن ال
يكون كذلك.
 عن" /االحتاد" الإماراتية
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�إ�����ش����ك����ال����ي����ة امل����ف����ه����وم
�إن �صورة الإ�شكالية هنا تتج�سد يف مفهوم املثقف ،ولي�س يف نوع الثقافة .ذلك من منطلق
مبدئي� ،إن امل�صادر الثقافية متنح خ�صائ�ص يف بناء ال�شخ�صية .وهذه اخل�صائ�ص و�إن
تباينت وفق النوع الثقايف� ،إ ّ
ال �أنها ت�صب يف الغاء الفراغ ،وال نعني به ال�سليقة التي هي
الأخرى متنح خ�صائ�ص فطرية حتت الزمة (املجال�س مدار�س) .الذي نعانيه ،حيث
يتمركز يف �شقني بنيويني للثقافة ،والكيفية التي انتقلت فيها الثقافة �إىل املعرفة .ويف
ً
علال �أو بالأحرى خلال بنيوي ًا .ولنبقى يف حقل الثقافة واملثقف،
كال املنحيني ،جند ثمة
ولي�س املعرفة والعارف .يف هذا جند �أن املثقف يختزل وجوده يف جملة مفردات ثقافية،
ميار�س من خاللها �سلوك ًا يفرت�ش الواقع ،ذلك لأن الإن�سان هذا و�سط ح ّيز� ،أي يخ�ضع للأثر
ً
م�شتغال يف حقل تربوي ،فمقايي�س ثقافته �إن كانت
والت�أثري  .فهو يت�أثر وي�ؤثر .ف�إذا كان
ً
منطية ،ف�إنها ت�ضفي �سلبا بظاللها على املتعلمني .والعك�س ي�صح.

 جا�سم عا�صي
كم ��ا و�أن االجن ��رار وراء
م�ستجدات خارج ت�ش ّكل املجتمع
�صعود ًا ،تنتجها الثقافة النمطية
وغري املبنية على مبادئ الإ�سهام
يف تطوي ��ر الواقع م ��ن م�س َتثمر
للزم ��ن مث�ل ً�ا �إىل متح ��رر م ��ن
ت�أثرياته.
ث ��م �أن املثق ��ف ال ي�شغ ��ل نف�س ��ه
باالخت�ل�اف يف الكيفي ��ة ،ب ��ل
يبح ��ث ع ��ن امل�ش�ت�ركات .فلي� ��س
يف كل ت�شكي�ل�ات الأف ��كار من ��ذ
ب ��دء اخلليقة تطاب ��ق نوعي  ،بل
ه ��ي جمموع ��ة تراكم ��ات كمي ��ة
ينتجه ��ا العق ��ل اجلمع ��ي املفكر،
مبا تتطلب احلياة زمان ًا ومكان ًا.
الأفكار والديانات لها خ�صائ�صها
الذاتية واملو�ضوعية  .نحن نلزم
�أنف�سن ��ا باملو�ضوعي ��ة الت ��ي هي
تقربن ��ا من بع�ضن ��ا .هنا تتج�سد
ظاه ��رة (اخل�ل�اف) يف املوق ��ف
عل ��ى ح�س ��اب املب ��د�أ� .إذ ال يوجد
ثمة تقاطع حقيقي بني الثقافات،
وبالت ��ايل بني املثقف�ي�ن ،ونق�صد
م ��ن بينه ��م ال�سيا�س ��ي حت ��ى ل ��و
ح�ص ��ل ن ��وع م ��ن تع ��ايل ه ��ذا
عل ��ى ح�س ��اب ذاك مث�ل ً�ا .فاملثقف
احلقيق ��ي ينظ ��ر �إىل االخت�ل�اف
يف مف ��ردات املب ��د�أ �سبي�ل ً�ا �إىل
احل ��وار ال ��ذي ب ��دوره يط ��وّ ر
البنية الفكرية (هن ��ا يبد�أ الطرح
ع�ب�ر مفه ��وم املثق ��ف احلا�ص ��ل
من فهمن ��ا لل�سيا�س ��ي الناجت عن
املثق ��ف) ،ويجعلهما قادرين على
املعاي�ش ��ة .وه ��ذا يخ� ��ص الدي ��ن
�أي�ض� � ًا الذي يتعلق بالن�ص املُنز ْل
� .إذ ميك ��ن االجته ��اد بالتف�س�ي�ر
وم ��ن ثم يف التطبي ��ق وفق تغيرّ
الزمان وامل ��كان �أي�ض ًا .وال�س�ؤال
هنا كي ��ف ا�ستط ��اع بع�ض رجال
الدي ��ن م ��ن التج ��اوز يف تكف�ي�ر
الآخر دون م�س ��وغ مبدئي �سواء
يف تاريخن ��ا املعا�ص ��ر �أو عل ��ى
م ��ا فعل ��ه املجته ��دون م ��ن رجال
الدي ��ن ،حي ��ث �أنتج ��وا تنظيم� � ًا
داعي ًا وع�سكري� � ًا ي�ؤلب امل�سلمني
�أو مم ��ن ت�أ�سلموا عل ��ى �سجيتهم
املبدئي ��ة ؟ �إن النظ ��ر يف رب ��ط

املثقف حالة ا�ستثنائية يف الو�سط ،لأنه قادر على تنبيه الآخر با�شتباك �أ�س�س الواقع ،واحتمال اقرتاب
وقوع الكارثة .فهو بهذا بارومرت الوجود� ،أو كما قال عنه (�إدور �سعيد) �إن �صورته �ستبقى خالبة على مر
الزمن .متام ًا كما ذكر ب�صدده (غرام�شي) يف كونه منوذج ًا ي�ؤدي جمموعة من الوظائف .فهو يف �صلب
مطورة لأنها ت�ستند �إىل جملة حقائق
املكون االجتماعي ،تقع ت�أثرياته مبا�شرة على الواقع ،وتكون حواراته ّ
�صاغتها املبادئ اخلا�صة والعامة.
الثقافة بالهوي ��ة واعتبارها حالة ل�صال ��ح فه ��م احلقيق ��ة وعك� ��س
مت ّي ��ز ومغاي ��رةُ ،يع ��د �ضرب ًا من ت�صورات ��ه عنه ��ا .مبعن ��ى �أن ��ه
خل ��ط الأوراق ،لكي تنتج ظاهرة ق ��ادر على �صياغ ��ة موقف مبدئي
مغاي ��رة ملب ��د�أ التوائ ��م .فالهوية دون �أن يكون ل ��ه انتماء مبدئي.
قومية� ،أي �شعارها االن�ضمام �إىل فاملب ��ادئ عام ��ة و�شائع ��ة يف �أي
املجموعة ،لكن الثقافة حراك عام و�س ��ط كان .وه ��ي يف حقيقته ��ا
 .فاملثق ��ف �إن كان عربي ًا �أو كردي ًا انبثق ��ت م ��ن حاج ��ات الوج ��ود.
�أو �شبكي� � ًا ،ف�إن ��ه ينهل م ��ن ثقافة فاملثق ��ف يف تعب�ي�ر (�إدوارد
عامة ،هي ثقافة احل ّيز البنيوي  .بارن ��ات تايلور) هو نت ��اج ثقافة
االختالف هنا يف اجلزئيات  .لذا عام ��ة ،وح�ض ��ارة جدي ��دة .فه ��و
فافتع ��ال االختالف هنا غري الئق ج ��زء م ��ن مر ّك ��ب ي�شم ��ل املعرفة
مث ًال بالوحدة الوطنية ،التي هي واملعتق ��دات والف ��ن والأخ�ل�اق
الهوي ��ة الكربى  .وه ��ي خال�صة والعادات التي يكت�سبها الإن�سان
للهويات ال�صغرى .الهوية تتحدد بو�صف ��ه ع�ض ��و ًا يف املجتم ��ع.
�صفاتها ووجودها خالل العالقة ه ��ذه اجلزيئات الت ��ي هي كليات
بالآخ ��ر .فاملثقف غري معزول عن يف حقيقته ��ا ،تق ��ود الإن�سان �إىل
هويته ومرمي يف زاوية ق�صية ،ممار�س ��ة حق ��ه يف احلي ��اة ،على
بل �إن ��ه �ضمن حراك ع ��ام ،يحمل �أ�س� ��س متوازن ��ة ،مبعن ��ى يكون
هويته وميار�س فعله االجتماعي ال�سل ��وك الثق ��ايف يحتك ��م �إىل
عرب هوي ��ة عام ��ة ،ولنق ��ل هوية الذات ��ي واملو�ضوع ��ي .وليك ��ن
الوطن واملواطنة.
ا�ستاللنا للمعريف الذي ميكن �أن
ل ��ذا فاملقيا� ��س ب�ي�ن اجلماع ��ات يكون خارج املثقف .وتقوم لدينا
املثقفة ينمو عل ��ى �أ�سا�س الأداء ،ع ّينت ��ان هم ��ا؛ املثق ��ف واملثق ��ف
وهذا ي�شمل الإن�سان غري املثقف ،املع ��ريف .واملعرف ��ة هن ��ا تخ�ص
الذي ينهل م ��ن جماالت التطبيق انتاج الر�ؤى الثقافية ،والأخرى
املبدئ ��ي للحي ��اة .فه ��و ج ��زء من يف االختيار املنا�سب .فهي ر�ؤى
وال�سب ��ل.
حمل ��ة هوي ��ة م�ضم ��رة ميك ��ن �أن منتج ��ة للتوجه ��ات
ُ
نقول عنها (جينية) �أو (مكت�سبة) تعمل على فرز الظواهر للخروج
اجتماعي ًا .فلي�س منا من مل يلتق بحقائ ��ق جدي ��دة .فالواقع ينتج
بنم ��اذج يف بيئ ��ات ع ��ن مراك ��ز ظواه ��ر و�إن كان ��ت جزئية  ،غري
املدن ،وه ��ي غري متعلم ��ة .لكنها �أنها بالرتاكم ت�صبح كلية م�ؤثرة،
ح�س� � ًا ثقافي ًا يوظف العقل بل مغيرّ ة �سواء كان التغيرّ �سلب ًا
متتلك ّ

�أو �إيجاب� � ًا .املع ��ريف يخت ��زل
امل�ساف ��ات لأن ��ه ذو ب�صرية نافذة
 .ل ��ذا جتد يف املب ��ادئ الو�ضعية
ع ��دم ا�ستق ��رار ،مبعن ��ى اجلمود
العقائ ��دي ،و�إن ح�ص ��ل ،ف�إن ��ه
ينتج نك�سات �صغرى وكربى كما
ح�ص ��ل يف املع�سك ��ر اال�شرتاكي،
ويح�صل يف املجتمع الر�أ�سمايل
ب�شكل متوا�صل على �شكل ب ّينات
م�ؤث ��رة �أ�سبابه ��ا كث�ي�رة  .لع � ّ�ل
افتعال وت�صعيد وترية احلروب
وافتع ��ال االح�ت�راب الطائف ��ي
والأثن ��ي م ��ن �أب�ش ��ع املمار�سات
املن ِتج ��ة للهيمن ��ة عل ��ى ث ��روات
ال�شعوب .
ل ��ذا فاملثقف حال ��ة ا�ستثنائية يف
الو�س ��ط ،لأن ��ه ق ��ادر عل ��ى تنبيه
الآخ ��ر با�شتب ��اك �أ�س� ��س الواقع،
واحتمال اقرتاب وقوع الكارثة.
فهو به ��ذا بارومرت الوج ��ود� ،أو
كم ��ا ق ��ال عن ��ه (�إدور �سعي ��د) �إن
�صورت ��ه �ستبقى خالب ��ة على مر
الزم ��ن .متام� � ًا كما ذك ��ر ب�صدده
(غرام�ش ��ي) يف كون ��ه منوذج� � ًا
ي� ��ؤدي جمموع ��ة م ��ن الوظائف.
فهو يف �صلب املكون االجتماعي،
تقع ت�أثرياته مبا�شرة على الواقع،
وتك ��ون حوارات ��ه مط ��وّ رة لأنها
ت�ستند �إىل جملة حقائق �صاغتها
املب ��ادئ اخلا�ص ��ة والعامة .وهو
عبرّ عنها ب� �ـ (املثق ��ف الع�ضوي.
ولع ��ل ما ا�ستند �إلي ��ه (غرام�شي)

�أو غريه من املفكرين الع�ضويني
 ،ه ��و النظ ��ر �إىل املثق ��ف بع�ي�ن
فاح�صة ،حيث ي�ضعونه يف مركز
احلراك االجتماعي يف كل ب ّيناته
البنائي ��ة .فه ��و منت ��ج للأ�س� ��س
الت ��ي تك ��ون م�ؤث ��رة يف احلي ��اة
والوجود الب�شري ،وله ت�أثرياته
عل ��ى ال�صياغ ��ات االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة
والرتبوي ��ة .من هذا يكون النظر
�إىل املثق ��ف بع�ي�ن ال�سيا�س ��ي يف
كون ��ه يخت ��زل الأزم ��ة ،و ُيزي ��ح
الغط ��اء ال ��ذي ق ��د يلعب ��ه بع� ��ض
ال�سيا�سي�ي�ن ق�ص ��د متري ��ر
م�شروعهم .فالقطيعة بني املثقف
وال�سيا�س ��ي خُمتلق ��ة� ،أنتجته ��ا
امل�صال ��ح �أو ًال ،وفر�ضته ��ا حقيقة
متداول ��ة غري حقيقي ��ة يف البناء
�ضمن مقول ��ة (ال�شخ�ص املنا�سب
يف امل ��كان املنا�س ��ب) .فغ�ي�ر
املنا�س ��ب ًي ��درك زوال وج ��وده،
ل ��ذا يخت ��زل الزمن خ�ل�ال حيازة
مكا�سب خمربة ملجال ��ه و�ضامنة
مل�ستقبل ��ه .فاملن�صب هنا وجد يف
نظره كفر�ص ��ة للغنيم ��ة .خا�صة
جند م ��ن م�ستلزم ��ات املن ��اط به
املن�صب �أن ُيراعي م�صلحة كتلته
�أو حزب ��ه .وعلي ��ك �أن تف�سر مثل
ه ��ذا املبد�أ  ،وكيف تكون املراعاة
؟! �إن املثق ��ف �أي�ض ًا يخ�ضع �ضمن
ت�شكي�ل�ات بنيت ��ه الثقافية العامة
�إىل جمموع ��ة م ��ن التوجه ��ات،
الت ��ي تك ��ون عالم ��ات م�ض ��رة
ل�صورته �أو ًال ،وخمربة لل�صورة
العامة ثاني ًا ،لذا قيل عنه (خيانة
املثق ��ف) وه ��ي خيان ��ات تعددت
�صوره ��ا واختلف ��ت م�صادره ��ا.
ما ميكننا التو�ص ��ل �إليه هنا؛ �أن
املثق ��ف وال�سيا�س ��ي تو�أمان� ،إذا
م ��ا ُنظر �إليهم ��ا مبوازنة ،و�إذا ما
نظر كل منهما بعينه وعني الآخر
بروي ��ة  .فهم ��ا فئت ��ان تعم�ل�ان
ل�صال ��ح الوج ��ود ،وف ��ق معادل ��ة
ن ��وع العطاء فق ��ط ولي�س غريه.
ف�إن ُنظرا �إلي ��ه من زاوية الك�سب
واحلي ��ازة واغتن ��ام الفر� ��ص،
ف�إنهم ��ا �سيقع ��ان �ضم ��ن �أحبولة
التخريب والف�شل اخلا�ص والعام
 .لعلن ��ا ووفق م ��ا �أثرناه ،مل يكن
لي�ش ّكل م ��ا ذكرناه �س ��وى مبادئ
عامة  ،لها تف�صيالتها التي تنفتح
له ��ا �صفح ��ات امل�ؤلف ��ات .وه ��ذه
خا�صي ��ة تتعل ��ق باملعرف ��ة ككل
والثقاف ��ة كج ��زء .وه ��ي بالتايل
تتطلب املداولة امل�ستمرة ،لك�شف
احلجاب عن الأخط ��اء اجل�سيمة
الت ��ي ُترتك ��ب بحج ��ة الثق ��ايف
�أو ال�سيا�س ��ي� ،س ��واء يف ط ��رح
املفاهيم� ،أو املمار�سات اليومية.

م�����ن ط����ل����ف����اح �إل�����ـ�����ى ط�ل�اف���ي���ح
-1ق�ضايا "طلفاح" خال الدكتور املقبور
يف الظل ��م وال�سرق ��ة والتج ��اوز على
القوان�ي�ن واملوازي ��ن �أ�شهر م ��ن "قفا
نبكي" كما يقولون.
ل ّقب ��ه النا� ��س (بحرامي بغ ��داد) حيث
عُ�ّي�نّ حمافظ� � ًا لبغ ��داد ،فع ��اث فيه ��ا
ظلم ًا بالعباد وكان ��ت هوايته املف�ضلة
ال�سط ��و عل ��ى الأرا�ض ��ي والب�سات�ي�ن
وممتل ��كات املواطننيِ ..بك ُِّل نهم ٍ ،وال
�سق ��ف لأطماعه الأ�شعبي ��ة ،وال ح َّد ملا
كان يبتغيه من ثرو َة �أَ�سطورية ..
وكل ذلك معروف م�شهود .
عا� ��ش قب ��ل �أن ي�سيط ��ر العفالقة على
ال�سلط ��ة وه ��و ال ميل ��ك دار ًا لل�سك ��ن
فتح � ّ�ول بع ��د �أن تب ��و�أ املن�ص ��ب �إىل
�سلطان للعقارات !!..
-2�إ ّال �أن الأه ��م ه ��و الهال ��ة الت ��ي كان
ُيحي ��ط بها َن ْف َ�سهُ ،زاعم� � ًا �أنه من كبار
املتم�سكني ب�أه ��داب الدين والأخالق،
والقِ ي ��م ،بينما احلقيق ��ة تقول :انه مل

يكن يتورع عن � ّأي عملٍ حرام �إذا كان
ي�صب ل�صاحله ومنفعته ال�شخ�صية .
ه ��ذا االزدواج يف ال�شخ�صي ��ة ،وهذه
املفارق ��ات الوا�ضح ��ة ب�ي�ن الظاه ��ر
والباط ��ن ،وال�سر والعل ��ن ،انعك�ست
ملوثة مل يك ��ن فيها �إ ّال
ع�ب�ر �صفح ��ات ّ
الأرق ��ام القيا�سي ��ة يف التنكر للمبادئ
الأ�صيلة والقيم النبيلة ..
كان ي�أمر ب�إيداع املتجاهرين بالإفطار
 ح�سين ال�صدر
يف �شهر رم�ضان يف ال�سجون !!..
وكان يط ��ارد ذوي َ
ال�ش ْعر الطويل من
ال�شبان ...
�ان الن�س ��اء والإخ ��وة والأ�صه ��ار والأع ��وان
وكان ي�أم ��ر ِب ِ�ص ْب � ِ�غ �سيق � ِ
وال�ش ��ركاء املح�سوبني،عل ��ى كب ��ار
اخلليعات ..
ال�سلطويني وكل واحد من اولئك فاق
وعلى هذه فق�س ما �سواها !!..
لقد �أ�صب ��ح يف ظرف زمني وجيز من طلفاح وجتاوزه ّ
وغطى عليه .
�أغن ��ى العراقيني ،وقي ��ل �:أ�صبح (من فالعراق اجلديد بلد (الطالفيح).
-4�أغنى (� )30شخ�صية يف العراق).
من �أبرز الدالئ ��ل على ذلك� ،أنك ت�شهد
-3واذا ُك ّن ��ا قد ابتلينا (بخ ��الٍ ) للطاغية ب� ��أ ْم عيني ��ك �أنَّ ال ��ذي كان يتقا�ض ��ى
يف العه ��د البائ ��د ،فق ��د ابتلين ��ا يف الإعانات من قبل ه ��ذه الدولة �أو تلك
الع ��راق اجلدي ��د بطاق ��م م ��ن الأوالد – من دول اللجوء – �أ�صبح ع�ضو ًا

الب ��ل �إن هناك حملة قوي ��ة تدعو اىل باعتقال الأمراء �أثبتتْ �إمكان ذلك .
مقاطعة تلك االنتخابات ،بدعوى �أنها والوق ��وع – على ما يق ��ول الفال�سفة
لن تنت ��ج وال ُتخ ��رج �إ ّال الذين نعرف – �أكرب دليل على الإمكان .
ف�شله ��م وف�ساده ��م �أو م ��ن يحر�صون ونحن على يق�ي�ن �أن ال�شارع �سيكون
على و�صوله اىل ال�سلطة ...
�سند ًا للحكومة وب�شكل م�ؤثر فاعل .
ورك ��ب ه ��ذه املوج ��ة بع� ��ض م ��ن
-8ي�س ّمونه ��م (مبراج ��ع دي ��ن) وم ��ا هم �إن الدي ��ون التي تكبدها العراق حتى
م�ستغن عنها
(مبراجع) يف نظر احلوزات العلمية الآن لي�ست بقليلة ،وهو
ٍ
ال�شريفة .
– ال حمال ��ة – مت ��ى ما ا�سرتجع ما
-7نهبه القرا�صن ��ة والل�صو�ص من املال
مل تع ��د هن ��اك ق ��درة عل ��ى التحم ��ل العام .
والت�ص�ب�ر بع ��د ه ��ذه الفواج ��ع
-9يف نادي كبار �أثرياء العامل ..
للدين ،يف ح�ي�ن �أنهم يتناق�ضون معه والكوارث عند عموم املواطنني .
ولو مت ذلك فال (تدوير) على الإطالق
�شوه ��وا وج ��ه يف �أفعالهم ويبتع ��دون عن ن�صو�صه فنج ��اح االنتخاب ��ات �إمن ��ا يك ��ون بل ه ��و (التغيري) الذي مي�ل��أ �صدور
نع ��م �إنّ (الطالفي ��ح) ّ
الإ�سالمي�ي�ن بف�شلهم و�س ��وء �أعمالهم وروحه ...
باتخ ��اذ االج ��راءات الفوري ��ة بح ��ق العراقي�ي�ن ان�شراح� � ًا ،بع ��د �أنْ مُلئتْ
ونهبهم لرثوات البلد ...
-6حيت ��ان الف�س ��اد ،ابت ��دا ًء ب�إ�ص ��دار قيح ًا و�أتراح ًا ..
-5�إن الف�ساد املايل والإداري (للطالفيح) �أوامر القب� ��ض عليهم ،ومنع �سفرهم،
-10�إنّ احلديث الدائر على الأل�سنة اليوم �أ�شاع حالة م ��ن االحتقان يف �أو�ساط وانته ��ا ًء ب�إحالته ��م اىل الق�ض ��اء ال ُيق�ض ��ى عل ��ى الإره ��اب ب�ش ��كل
يتعلق بربوز ظاهرة امللحدين ،وهي املواطنني من رجال احلكم وال�سلطة ،وانت ��زاع ما ميكن انتزاع ��ه منهم مما كام ��ل ،مامل ُي ْق َ
�ض عل ��ى الف�ساد املايل
يف احلقيقة لي�س ��ت �إحلاد ًا و�إمنا هي وم ��ن هن ��ا ت ��رى فت ��ور ًا وا�ضح ًا يف نهبوه و�سرقوه.
والإداري ب�ش ��كل حقيق ��ي – ،لأنهم ��ا
قوية للغاي ��ة �ض ّد االدعياء م�سائ ��ل االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبلة ولي�س ذلك بالأمر امل�ستحيل .
– كما هو معلوم – وجهان حلقيقة
ردود فع ��ل ّ
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