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مـــن بـحـــــــــوث أســـبـــــــــوع املـــــــــدى الـــــــــرابـع

نـخـــب ســـيـــــــــاســـيـــــــــة ..نـخـــب ثـقـــــــــافـــيـــــــــة

رحـيـم
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سعــــد ـ ـ
ـ
مدخل

النخـب عمـومـاً ،هـي الفئــات التـي تتـميـز
عن بقية أفراد اجملـتمع من خالل قدرتها
علـى الفعل واإلنتـاج يف مجالهـا احملدد -
سـي ــاس ــة ،اقـتـص ــاد ،ثق ــاف ــة ،عل ــوم ،الخ -
وحـني نق ــول نخـب سـيــاسـي ــة فال بــد مـن
أننـا نـعنـي بهـا األفــراد واجلمـاعـات الـتي
متتلك خـطاب ًا سيـاسياً ،وتفتـرض نفسها
قــائــدة أو مــوجهــة لـلمـجتـمع ،أو ملكــونــات
مـنه ،وتسعـى من ثـم إلى الـفوز بـالسلـطة
الـسيــاسيــة عبـر وسـائل مـشـروعــة أو غيـر
م ـش ــروع ــة .وبـ ــاملقـ ــابل ف ــإن عـبـ ــارة نخـب
ثق ــافـي ــة حتـيلـن ــا إل ــى أف ــراد وجـم ــاع ــات
أيـضـ ـاً ،تهـتـم بــال ـشــأن الـثقــايف ،وتــسعــى
ملـمــارســة الـتــأثـي ــر علــى ذهـنـيــة اجملـتـمع
"قيمه ومعتقداته وأفكاره وأخالقه وحتى
عاداته وتقاليده" .ولـسوء احلظ ال توجد
معـاييـر دقيقـة أو حـدود صـارمـة ونهـائيـة
ميـكننـا مـن خالل اعتمـادهـا معـرفـة وفـرز
مـن هـم يف ضـمـن الـنخـب ال ـسـي ــاسـي ــة أو
الثقــافيـة ،ومـن هم خـارجهـا .ويف مـعجم
(علم االجـتماع) الـذي حرره الـبروفيـسور
ديـنـكـن مـيـ ـشـيـل يع ـ ـرّف الــنخـبـ ــة بـ ــأنهـ ــا
جـمـ ــاعـ ــة أو نخـبـ ــة مـن األفـ ــراد ُيعـتـ ــرف
بعـظـمـتهــا يف الـتــأثـيــر وال ـسـيـط ــرة علــى
ش ــؤون اجملـتـمع ،وهـي األقلـي ــة احل ــاكـم ــة
الـتـي تـتـمــتع ب ــسل ـطـ ــان القـ ــوة والــنفـ ــوذ
والـت ــأثـي ــر أكـث ــر مم ــا تـتـمــتع به الـطـبق ــة
احملكــومــة ،والـنخـب ــة به ــذا املعـن ــى تك ـوّن
أقلـي ــة مـتـمـ ــاسك ــة ،إال أن الـب ــروفـيـ ـس ــور
مـي ـشـيل يعــود لـيعـطـي تع ــريفـ ـ ًا للـنخـبــة
يـتعـ ــدى مفه ــوم ال ـسـيـط ــرة ال ـسـي ــاسـي ــة
ليعني "أي جمـاعة أو صنف من الناس أو
مجـمـ ــوعـ ــة مـن األف ـ ــراد ميلـك ـ ــون بعــض
ال ــصفـ ـ ــات والقـ ـ ــابل ـي ـ ــات ال ـتــي ي ـث ـمــنه ـ ــا
اجملـتـمع ك ــالق ــابلـي ــة الـعقلـي ــة الع ــالـي ــة،
املـ ـ ــراكـ ـ ــز اإلداريـ ـ ــة احل ـ ــسـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،القـ ـ ــوة
الع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة ،الـ ــسلــطـ ـ ــة األخالق ـي ـ ــة ،أو
الــسمعــة العــاليــة والتــأثيــر الكـبيـر .لـكن
هـ ــؤالء األفـ ــراد الـ ــذيـن يـتـمــتعـ ــون بهـ ــذه
الــصف ــات ق ــد يـتـمـي ــزون ب ــالـتـمـ ــاسك أو
الفرقة واالنقسام وقدراتهم يف التأثير يف
اجلــمـ ـ ــاهــيـ ـ ــر تفـ ـ ــوق قـ ـ ــدراتهــم يف حـكــم
اجلماهير)1("..
وقـ ــد يك ــون يف هـ ــذا املق ــام متـيـي ــز أدغ ــار
مــورانــا بـني منـطـني مـن املـثقفـني ،وهـمــا
"Intelligentsiaو"
"Intellectuelمف ـي ـ ــد ًا ح ـيــث املـفه ـ ــوم
األول ش ـم ـ ــولــي وروســي ،ي ـب ـ ــرز منـ ــطه يف
وضعـي ــة تـتــصف بجـمه ــرة غـي ــر مــثقف ــة

وب ــسل ـط ــة ب ــرب ــري ــة ،أم ــا الـث ــانـي فـن ــاتـئ
وفـرنـسـي ويبـرز منـطه داخل مجـتمع أقل
حــدة يف تنــاقضـاته ،تـنتـشــر فيـه الثقـافـة
داخل مجال واسع منه (.)2
يتحـدث جوليان بنـدا عن املثقفني الذين
يعيـشون "يف ما يـشبه احليز الكـوني ،غير
مقـي ــديـن ال بح ــدود ق ــومـي ــة ،وال به ــوي ــة
عرقية" وهـؤالء على وفق ما يـرى "عصبة
صغـي ــرة مــن امللـ ــوك /الفـالسف ــة ال ــذيـن
يتحلـون باملـوهبـة االستثـنائـية ،وبـاحلس
األخـالقــي الـف ـ ـ ــذ ،ويـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــون ض ـمــي ـ ـ ــر
الـب ـش ــري ــة" ( )3غـي ــر أنـن ــا يف ه ــذا املق ــام
نقصد باملثقفني شريحة أوسع بكثير من
تلك العـصبـة الـصغيـرة ..شـريحـة تـتميـز
عـن غيـرهـا بـأن مــا يهمهـا ،أو مـا يـشغلهـا
هـو حـس املعنـى ،أو قـضيـة املعنـى ،مـثلمـا
يرى دوركهامي ومحمد أركون.
وحـيث أن الـبنــاء الفــوقي اإليــديــولــوجي
يكـون هـو العـنصـر املهـيمن يف اجملـتمعـات
ال ـس ــابق ــة علــى الــرأسـمــالـيــة كـم ــا يقــول
سـمـيـ ــر أمـني فـ ــإن االهـتـمـ ــام واالنهـمـ ــام
بـالــسيـاسـة سـيفـوق االهـتمـام واالنـهمـام
بـاالقـتصـاد والتـنميـة ،ويف أغـلب األحيـان
يـكـ ـ ــون هـ ـ ــو الــبـ ـ ــديـل األسهـل لل ــتحـكــم
والـسيـطرة وممـارسة الـسلطـة ..لن يـكون
م ــصـ ـ ــدر الق ـ ــوة األول هـ ـ ــو القـ ـ ــدرة عل ـ ــى
اإلنــتـ ـ ــاج امل ـ ـ ــادي أو املع ـ ـ ــريف ،بل ال ـ ــسالح
ومـنـ ــاورات الـ ـسـيـ ــاسـ ــة .وهـنـ ــا لـن تـكـ ــون
ال دينــاميـ ًا لـتنـميــة املعـارف
الـثقـافــة حقـ ً
والفـنـ ــون والـعلـ ــوم بل إيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــا أو
إيــديــولــوجـيــات محــروســة بقــوة الــسالح
تتحول هي األخـرى -أي اإليديولوجيا -
إلـ ــى أداة قــمع وإرهـ ــاب وسـي ـطـ ــرة .ولـ ــذا
انهـمك املـثقفــون كمــا هــو حــال الـســاســة
علـى الـتفكيـر بـالـسلطـة الـسيـاسيـة أكثـر

مـن تـفكـي ــرهـم بـبـنـ ــاء ثق ــاف ــة ع ـص ــري ــة
للــمجـتـمـع .يقـ ــول أدونـي ــس " إن املـثـقف
العــربـي كــان يـنـتج ثقــافــة ،ويف ذهـنه أنه
ال
يعمل لتأسيس نظـام سياسي .كان مثق ً
بهـ ّم ال ــسل ـطـ ــة .كـ ــان يعـ ــارض ال ــسل ـطـ ــة
القائمـة باسم سلطـة أخرى حتل محلها،
وله ــذا ك ــان نـت ــاجه  -أي دوره الـثق ــايف -
وظيـفي ـ ًا مـن جهــة ،وتـســويـغي ـاً ،مـن جهــة
ثــانيــة .إمــا أنه يخــدم قـضيــة أو اجتــاه ـاً،
وإما أنه يسوغ ممارسة"(.)4
كــانـت األطــروحــة اإليــديــولــوجـيــة تـبــدأ
غــالـب ـ ًا مـن خالل مـنـطق ون ـش ــاط ثقــايف
وآليــات ثق ــافيــة وغ ــائيــة ثق ــافيــة قـبل أن
تتـلبـس بـلبــوس الــسيــاس ــة .وثمــة نـخب،
بـدأت من مــواقع الثقـافــة قبل أن تقـتحم
مـواقع الـسيـاســة كمـا هـو احلــال مع كثـر
من اآلبـاء املـؤسـسني للحـركـات واألحـزاب
الع ــربـي ــة ،كـم ــا أن امل ــارك ـسـي ــة والف ــاشـي ــة
والليبرالية كـانت كلها أطروحـات ثقافية
قـبل أن تـتح ــول إل ــى تـي ــارات سـي ــاسـي ــة.
وهـن ــاك سـي ــاسـي ــون ج ــاءوا مـن مـنــطق ــة
الــثق ـ ــاف ـ ــة وآخ ـ ــرون ج ـ ــاءوا مــن ثـك ـن ـ ــات
العــسكــر ،واألخـي ــرون ،يف الغــالـب كــانــوا
يندفعون بتأثير من موجهات ثقافية.
اجـرائيـ ًا يغـدو مـن الصعـب فك االرتبـاط
بني الـسيـاسي واملـثقف ال سيـما يف بـلدان
الع ــالـم الـث ــالـث ف ــال ـسـي ــاس ــة والـثق ــاف ــة
تـختــرق أح ــداهمــا األخــرى بقــوة وعـمق.
وألجل التميـيز بني السـياسي واملثقف يف
إطـ ــار ه ـ ــذا املقـ ــال نـلجـ ــأ إل ـ ــى العـن ـصـ ــر
ال ــوظـيفـي ،ف ــال ـسـي ــاسـي ،ه ــو مــن يك ــون
شــاغله الـسيـاسـة واملـوقع الـسيــاسي .أمـا
امل ــثقـف فهـ ـ ــو مــن ي ـن ـ ـشـغل ب ـ ـ ــاملعـ ــضلـ ـ ــة
الثقـافية ،بإنـتاج القيم الثـقافية ونـشرها
معـتـم ــد ًا وس ــائل الـت ــأثـي ــر يف الـعقلـي ــات

والقيم والسلوك.
ي ــدخل املـثقف مـنــطقــة ال ـسـيــاسـي حـني
ينتج خطـاب ًا مـوجه ًا لـآلخرين ،فهـو بدء ًا
مـن هـ ــذه اللحـظ ــة ي ــرمـي إل ــى الـت ــأثـي ــر
والــتغـيـيـ ــر .وه ـ ــو يقـ ــرأ ويـحلـل ويفـ ـسـ ــر
احلــدث والظـاهـرة ويــؤولهمــا من أجل أن
يؤثر ويغير .فالتأثير والتغيير ممارستان
سيـاسيـتان وهـدفان سـياسـيان .وبـدء ًا من
هــذه اللحـظــة أيـض ـ ًا تــأخــذ العالق ــة بني
املـثـقف والـ ـسـيـ ــاسـي مــنحـ ــى إشـكـ ــالـي ـ ـاً.
يحاول الـسياسي أحيـان ًا استعـارة أو حتى
س ـ ــرق ـ ــة دور امل ـثـقف ،وعــمل م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
ال ـسـي ــاس ــة مــن أجل حتقـيق م ـش ــروعه ــا
ال ـسـي ــاســي ،يف مجـتــمع م ــا ،سـي ــؤول ،يف
الـنهــاي ــة ،بال أدنــى ريـب ،إلــى تـبــدالت يف
الـن ـسـيج الـثق ــايف لـ ــذلك اجملـتـمع .كـم ــا
يحـ ـ ــاول امل ــثقـف ،يف أغلــب األحــيـ ـ ــان ،ال
سيما يف مناطق االضطراب السياسي ،أو
احلـراك السـياسـي العنيـف ،الدخـول إلى
منطقـة السـياسي ،ومـزاحمته يف التـأثير
عل ـ ــى م ـ ـس ـ ــار احلـ ـ ــدث ،وعل ـ ــى ق ـن ـ ــاع ـ ــات
اجملتمع .ويف هـذه األثنـاء تشـرع السلـطة
 أي ـ ـ ــة سـلـ ــط ـ ـ ــة  -وم ـنـه ـ ـ ــا الـ ـ ـسـلـ ــط ـ ـ ــةالسيـاسية ،بـاللعب يف عـالقتها بـاملثقفني
ب ـ ــآل ـي ـتــي اإلقـ ـص ـ ــاء واإلدم ـ ــاج كــي تف ـ ــرز
العصي علـى االحتواء من ذلك الذي من
املمكن أن ميتثل رغبة أو رهبة.
***
ل ـس ــوء احلــظ لـم يج ــر تـ ــأريخ أو أرخـن ــة
حتـ ــوالت الــنخـب الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة والــنخـب
ال ـ ـثـق ـ ـ ـ ـ ــافـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ـ ــات األفــك ـ ـ ـ ـ ــار
واإليـ ــديـ ــولـ ــوجـي ـ ــات يف العـ ــراق ب ـصـ ــورة
م ـنـهج ـي ـ ــة شـ ـ ــامل ـ ــة وب ـ ــأدوات ال ـتـحل ــيل
االجـتمـاعـي للثقـافـة والـسيـاسـة كمـا هـو
احل ـ ـ ـ ــال يف م ـ ــص ـ ـ ـ ــر ،يف سـ ـبـ ـيـل امل ــث ـ ـ ـ ــال،

ومؤلفات "رفعت السعيد ومحمد حسنني
هيكل وغـالي شكري وعـبد العظـيم أنيس
ومحـمـ ــود أمــني العـ ــالـم ولـ ــوي ــس عـ ــوض
وغيـرهـم تعني أي بــاحث يـسعــى لتقـصي
ت ـط ــور الــنخــب عل ــى خـلفـي ــة الــتغـي ــرات
الـسياسـية واالقتـصاديـة واالجتمـاعية يف
ذلك الـبلــد .وأحـسـب أن هنــاك ،ع ــراقي ـاً،
ع ـشــرات ومـئــات آالف الــوث ــائق مـن كـتـب
وأطـ ـ ــاريح جـ ـ ــامعــيـ ـ ــة وبح ـ ــوث ودراس ـ ــات
مـنشورة يف الصحف والـدوريات اخملتلفة،
ونـ ـش ــرات وبـي ــان ــات جلـم ــاع ــات وتـي ــارات
وأحـزاب وحكـومــات متعـاقبـة تـشكل مـادة
أولـي ــة خ ـصـب ــة ألرخـن ــة تـلك الـتح ــوالت
مـنهجياً ،وإن املـرحلة املقبلـة تهيئ فـرصة
مناسبـة للباحـثني والدارسني واملـؤسسات
الـبحـثـي ــة واألك ــادميـي ــة خل ــوض جت ــرب ــة
كهـذه ملا لـها مـن أهميـة علمـية وتـاريخـية
وس ـي ـ ــاســيـ ـ ــة وثق ـ ــاف ـي ـ ــة متـ ّكــن األج ـي ـ ــال
الـصـاعــدة من حتـسـس مــواطئ أقــدامهـا
من جهة ،والتعـرف على هويتهـا الوطنية
من جهة ثانية.
تـتك ــون النـخب تــاريـخيـ ـ ًا بت ــأثيــر عــوامل
سـي ــاسـي ــة واجـتـم ــاعـي ــة شـتـ ــى ،داخلـي ــة
وخـارجية ،ويف حاضنة ثقـافية ما ،ويبقى
دور حتـدرهــا الطـبقي حــاسم ـ ًا يف منحهـا
صفـ ـ ــاته ـ ــا وخـ ـص ـ ــائ ــصه ـ ــا وط ـبــيعــته ـ ــا،
ومحـت ــوى وشـكل أط ــره ــا امل ــؤسـ ـس ــاتـي ــة
وتـوجهاتها اإليـديولوجـية .وال يحدث كل
شـيء بفعل قــوانني حـتم تــاريـخي .أي أن
مــآل وجنــاحــات وإخفــاقــات ه ــذه النـخب
تقــررهــا أيـض ـ ًا الـضغــوطــات والـتحــديــات
الـتـي ت ــواجههــا ،والـت ـشــوه ــات العــرضـيــة
التي تـصيبهـا ،ومصـادفات الـتجربـة التي
تعتـرض مـسيـرتهـا ،تلك الـتي تعـينهـا ،أو
تلك التي تعيقها.
خـرج اجليـل األول من النخـب السـياسـية
الع ـ ــراقـي ـ ــة احل ـ ــاكـم ـ ــة مـن حتـت عـب ـ ــاءة
العـسكر العـثماني ،ومـن انخرط منهم يف
ثـورة الشريف حسني يف احلجاز ،وقاد مع
ت ــأسيـس الــدولــة الع ــراقيــة احل ــديثــة يف
العـام  1921املؤسسات الناشئة ،أما اجليل
ال ـث ـ ــان ــي فخ ـ ــرج م ــثل أسـالفه مــن حتــت
عـبـ ــاءة الع ــسك ــر أي ـضـ ـاً ،وه ــذه امل ــرة ك ــان
العــسكــر ال ــراديكــالـي ،فقــاد سلــسلــة مـن
االنقالبــات يف صــراع دمــوي علــى احلـكم
مـن ــذ ث ــورة  14مت ــوز  1958ويف احل ــالـتـني
كــانـت النـخبــة العــسكــري ــة هي احل ــاكمــة
فـعلـي ـ ـاً ،وحـتـ ــى املـ ــدنـيـني مـن الـ ـسـ ــاسـ ــة
احلكــام ،ب ــاستـثنــاءات قلـيلــة ،ارتــدوا بــزة
العسكـر حيث غابت الـشرعية الـدستورية
لـصــالح شــرعـيــة القــوة والقـمـع والقهــر.
وألن اجملـ ـتـ ـمـع امل ـ ـ ــدن ــي ،وامل ـ ـ ــدي ــن ـ ـ ــة ذات
التـقالـيد واملـؤسسـات العـصريـة لم يكـونا
قد وجدا بعد ،وألن معظم هؤالء وأولئك
كــانــوا مـتحــدريـن يف الغــالـب مـن أصــول
ريـفيــة  -عـشــائــريــة ،فق ــد امت ــزجت ،هــا
هنـا ،تقالـيد إدارة الثكـنة مع تقـاليد إدارة
العشيـرة ممهد ًة ومـؤسسـ ًة لدولـة هجيـنة
ال ميكـنـن ــا ب ــأي ح ــال أن ن ـسـمـيه ــا دول ــة

القــانــون واملــؤسـســات حلكـم مجـتمـع من
الــصعب أن نـطلق عـليه تـسـميـة اجملـتمع
املدني.
إن حــزمــة الـشــروط والعــوامل والـظــروف
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ــي ـ ـ ــة الـ ـت ــي أنـ ـتـج ــت الـ ـنـخ ــب
الـسيــاسيـة العــراقيــة هي ذاتهـا ،إلـى حـد
بعـي ــد ،الـتـي أنــتجـت الــنخـب الــثق ــافـي ــة
العـراقية .ويف أوقـات معينـة كان التـماهي
بـني الـنخـبـتـني ظــاه ــراً ،علــى الــرغـم مـن
بقـاء العالقة مـلتبسـة بينهمـا ،فقد كـانتا
تـتحــركــان ضـمن ح ــاضنــة اجـتم ــاعيــة -
تـاريخـية واحـدة ،وتتقـاطعـان يف اللحـظة
الـتـي تـتـبــايـن فـيهــا م ــواقعهـمــا إذ يـتـبــوأ
السياسـي املركز تاركـ ًا املثقف يف الهامش.
ولـعلـنـ ــا ،ان ــطالق ـ ـ ًا مـن ه ـ ــذه احلقــيقـ ــة،
نـ ـسـت ـطــيع تـ ــأشـيـ ــر كـثـ ــر مـن الـ ـسـمـ ــات
واألمــراض امل ـشـتــركــة بـيـنهـمــا ،بــدء ًا مـن
الـلـغـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـسـ ـتـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة ذات احمل ــمـ ـ ـ ــول
السـياسـي /اإليديـولوجـي الثقيل ،ولـيس
انـتها ًء بـاالزدواجيـة بني الـفكر والـسلوك.
وتاريخيـ ًا كان هنـاك سوء فهـم ورمبا سوء
نيــة أيضـ ًا يف العالقـة بني الـنخبـتني وقـد
خـشي الـسيــاسيـون مـنتجـي الثقـافــة من
الذيـن كانـت عدتهـم على الـدوام املسـاءلة
والـشك وتخـطي اخلطـوط احلمـر ،ورمبا
املراوغة كذلك ،والتورية والغموض.
***
أنشـأ التـماس مع اآلخـر /الغرب بـوجهيه
(االسـتعمار والتمدن) منطني من النخب
السيـاسيـة ،النـمط األول؛ هم اللـبرالـيون
وهـ ــؤالء حتـ ــدروا إمـ ــا مـن ال ـطــبقـ ــة شــبه
اإلقـ ـط ـ ــاعــيـ ـ ــة اآلفلـ ـ ــة الق ـ ــدمي ـ ــة ،أو مــن
البــورجــوازي ــة الن ــاشئــة .الـنمــط الث ــاني؛
وه ــم الـ ـ ـ ــراديــكـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــون م ــن قـ ـ ـ ــومـ ـي ــني
ومـاركسيني تـبنوا الفـكر االشتـراكي برؤى
مخ ـتـلف ـ ــة ،وه ـ ــؤالء يف غ ـ ــالــبهــم ك ـ ــان ـ ــوا
مـتح ــدريـن مـن الـب ــورج ــوازي ــة الــصغـي ــرة
التي تكونـت يف كنف الدولة الفتية أو من
أصــول ريفيـة ،أو كـانـوا عـسكــريتـاريـا ذات
أصـول ريفيـة خـاصـة القـومـيني مـنهم ،أو
ممن نشـأوا يف هوامـش املدن التـي تكونت
مع الـهجـ ــرة ال ـ ــواسعـ ــة مـن ال ـ ــريف إلـ ــى
املــديـن ــة خالل أربعـيـنـيــات وخـمـسـيـنـيــات
القرن املاضـي ،ومعظمهم من احملـافظات
اجلنــوبيــة .وهــذه الهــوامـش سـيكــون لهــا
دور م ـ ــؤث ـ ــر يف الــتـ ـ ــوزيع ال ـ ــدمي ـ ــوغ ـ ــرايف
العـراقي فيـما بـعد ..كـان احلافـز لنـشوء
ه ــذين الـنمــطني هــو مــا ميكـن تلـخيـصه
بعبـارة صدمـة االستعمـار ووعي التخلف،
وك ـ ــانـت ه ـ ــذه الــنخـب ت ـ ــول ـ ــد يف الع ـ ــراق
بالـتوازي مـع ،أو مبحاكـاة ما كـان يحصل
يف مـ ــصـ ـ ـ ــر وبـالد الـ ـ ــشـ ـ ـ ــام ،أمـ ـ ـ ــا اإلسـالم
السـياسي فنشـأ يف مرحلة تـالية كرد فعل
ل ـنـ ــشـ ـ ــوء هـ ـ ــذيــن ال ـن ـمـ ـطــني وألســبـ ـ ــاب
مـ ــوضـ ــوعـيـ ــة أخـ ــرى لـي ــس هـن ـ ــا مجـ ــال
اخلوض فيها.
ولـم تكـن والدة األنتـلجنــسيـا ،أي الـنخب
الثقــافيـة العــراقيـة احلــديثــة بعيــدة عن
هـذا املنـاخ .وقد تـأثرت هـذه النخب ،وهي

(البوتقة) آلرثر ميلر وعواقب هيمنة الرأي الواحد
ترجمة  /عادل العامل

يف شهــر نيـســان من عـام  ،1952كــان الكــاتب
املـســرحي األمـريـكي آرثــر ميلـر يـتمـشـى يف
غـابات نيو انـكالند مع صديقه احلـائز على
جـائزة األوسكـار إيليا كـازان ،الذي أبلغه أنه
كـ ــان علـ ــى وشك ذك ــر أسـمـ ــاء معـيـن ــة أم ــام
إحــدى محــاكـم الكــونغــرس االسـتع ــراضيــة
ال ـتــي كـ ـ ــانــت حتـ ـ ــاول آنـ ـ ــذاك اس ـتــئ ــصـ ـ ــال
الـ ـشـيـ ــوعـيـني األمـ ــريـكـيـني ،فـ ــراح الـكـ ــاتـب
املـس ــرحي ،وهــو شــدي ــد القلق ،إلــى م ــدينــة
سـالم ،بـواليـة مــاسشــوسيتـس ،حيـث انغمـر
بتـاريـخ مطـاردة الـسحـرة عـام  ،1692وكــانت
النتيجة ،بعد عـام من ذلك" ،البوتقة The
Crucible".
وقــد راحت املـســرحيــة تتقـدم مـتعثــرة علـى
مسـرح برودواي ،وكانـت اإلعدادات قد أزيلت
لـتجنـب استخـدام العـاملـني املكلفـني .وقبل
امل ـمــثل ـ ــون وامل ـم ـثـالت العــمل مــن دون أج ـ ــر
تقــريـب ـاً .وكــان مـيلــر يــدع ــو ذلك ب ــأنه مـن
"أعمـال املقـاومة" وعـندمـا انتهـى بعـد سعي

م ــوج ــز ،راح مــيل ــر يــبكـي ،أم ــا الـيـ ــوم ،فهـي
املـس ــرحي ــة األكثــر تقــدميـ ـاً من مـس ــرحيــات
ميلـر ،الذي تويف العام املـاضي عن  89عاماً.
وهـن ــاك إنـت ــاج ج ــدي ــد له ــا مـن قـبل ش ــرك ــة
شـك ـ ـس ـبــي ـ ـ ــر امللـكــيـ ـ ــة ،افــت ــتح يف مـ ـ ــديــنـ ـ ــة
ستــارتفــورد –أبــون –أفــون( ،مـسقـط رأس
شكـسـبي ــر) ،ونقل إل ــى لنــدن ي ــوم  5نيـســان
املــاضي .وهــو عــرض رائع علــى نحــو مـثيــر،
ومليء بالقوة واجلمال واحلزن.
وتـروي املسرحيـة األحداث الدقيقـة تاريخياً
الـتي وقـعت يف م ــدينــة س ــالم –والتـسـميــة
عبــريــة مبـعنــى الــسالم –عنــدمــا يـكتــشف
كاهن البلـدة جماعـة من النسـاء يرقصن يف
الغــابــة لـيالً ،وهــو أمــر ك ــان يح ــرمه ب ـشــدة
الـبيــوريتــانيــون املتــزمتـون .ويـنتـشـر حــديث
احلـالة غـير الـطبيعـية بـسرعـة ،وسرعـان ما
تكــون الـط ــريقــة لـتجـنـب الــواح ــدة االتهــام
بأنها ساحرة هي اتهـام غيرها .وأية محاولة
لـتفـنـيــد الـتهـمــة تــؤخ ــذ عل ــى أنه ــا عالمــة
أكيدة على أن هناك ارتباطاً بالشيطان.
ويستغل البعض هذه الفوضى لالنتقام من
أعــدائهم أو لـسلـب أرض غيــرهم مـن النـاس
فيتم سجن املئات ،ويشنق عشرون ،يف نهاية
املطاف.
ويقـ ـ ــوم ل ــني غلــني الـ ـ ــذي مي ــثل دور جـ ـ ــون

ب ــروكـت ــور –ال ــذي ي ــرفــض مــس ــاي ــرة تـلك
احلمـاقة فيتـهم بالتـالي هو نفـسه بالـسحر
والــشعــوذة –بـتق ــدمي أداء استـثنــائـي رائع،
فهـن ــاك م ــوطـنه نـي ــو انـكالن ــد الفخ ــور مـن
البـدايـة ،وهــو يف النهـايـة رجل مـنحن لـكنه
غيــر مكـسـور .أمـا جـيمـس لـورنـسـون الـذي
يقـ ــوم بـ ــدور نـ ــائـب احلـ ــاكـم فـيـ ـسـيء هـنـ ــا
استخدام القانون باسم السالمة العامة.
وق ـ ــد ســمح الـ ــشخــص ال ـ ــذي تـبـن ـ ــى علــيه
شخصيته املركبـة لـ"دليل شبحي" بالتحقق

نصف قـرن علـى الـوقت الـذي افـتتحـت فيه
املـسرحـية ،عـدم التفكـير هـنا بـعواقـب حرب
أمـريكـا جـورج بـوش علـى اإلرهـاب .مع هـذا،
هنـاك أيـضـاً قـضـايــا أكثـر عــامليــة للـتنـاول:
احل ـ ــريـ ـ ــة مقـ ـ ــابل الــن ــظ ـ ــام ،دور الــت ــط ـ ــرف
الـديني ،األسس املزعزعة جملتمع يدع اجلار
فــيه يـنـقلــب علـ ــى اجلـ ــار ،ومـ ــرونـ ــة الـ ــروح
اإلنسـانيـة التي ال تقـهر والـتي لن تـستـسلم
للغـوغـاء .وقـد اختـار ميلـر العنـوان املـذكـور،
"الـب ـ ــوتق ـ ــة" ،ألنه "سـيـ ـشـيـ ــر إلـ ــى احـتـ ــراق
الرداءات وزوالها ،وهو ما تفعله املسرحية".
ولق ــد ع ــرف آرث ــر مـيل ــر بـنفــسه م ــا يـتـعلق
مبثل هـذا التعصب .ففـي عام  ،1954رفضت
احلكــومــة األمــريـكيــة جتــديــد جــواز سفــره
والـ ـسـمـ ــاح لـه بحــضـ ــور االفـتـتـ ــاح األوروبـي
ملسرحية "البوتقة".
ويف عام  ،1956بـعد ثالث سـنوات مـن إسدال
الـستـار علــى املسـرحيـة يف بـرودواي ،أرغمـوا
مـيلــر نفــسه علــى املثــول أمــام جلنــة البـيت
األبيـض للنشـاطات غيـر األمريـكية وطـلبوا
مـنه ال ــوش ــاي ــة ب ــزمـالئه ،ورفــض فـ ــاتهـم ــوه
بـازدراء الكـونكـرس ،وحكمـوا عليه بـالغـرامة
وم ــواجهــة الــسجـن ،ولــو أن اإلدان ــة نقـضـت
عند االستئناف ولم ينفذ احلكم أبداً.
عن Economist /

إصدارات جديدة
القوقعة

شعر :عبد اهلل حسني جالب

صدر لـلشاعـر عبد اهلل حـسني جالب ديوانه
اجلـديد (القوقعـة) وهو يضم مـجموعة من
قـصــائــده احل ــديثــة الـتي سـبقـتهــا مقــدمــة
نقـديـة يف (إيقـاع الـنص) اسـتبـدل الـشـاعـر
فـيه ــا ت ـسـمـي ــة ق ـصـي ــدة الـنـث ــر بـ(ق ـصـي ــدة
اإليق ــاع) مع تـطـبـيق ــات ت ـس ــوغ الـت ـسـمـي ــة
اجلديدة.
من قصـائد الـديوان :الـريش –وردة املقـابر
–
سـب ــاعـيـ ـ ــة
–زهرة البرق –هدير بعيد –أبواب.
من قصيدة (شجرة هناك) قوله:
غزال البر
طارت عنه الغزالن
اليعسوب
يف مهب املناقير
ريش الطاووس والغيمات
غيمة الصفصاف
غيمة الطلع

نموذج عراقي لبناء السالم وحتويل

تأليف :أ.د .احلارث عبد احلميد حسن

عن مركز البحوث النفسية والتربوية يف جامعة بغداد صدر للدكتور احلارث عبد
احلـمـيــد كـتــاب جــدي ــد بعـنــوان (منــوذج عــراقـي جــديــد لـبـنــاء الــسالم وحت ــويل
الصـراعــات) تضـمن مقـدمـة تـفصـيليـة عـن فصــول الكتـاب حـيث اعـتبـر البـاحث
العـراق منوذجـاً نظريـاً وعمليـاً لتحويل الـصراع وبنـاء السالم متـناوالً استعـراضاً
ألهــم املفـ ــاتــيح األسـ ــاسـيـ ــة لـتـ ــأسـي ــس هـ ــذا
املـفهـ ــوم ويف مق ــدمـته ــا :اإلنــس ــان واجملـتـمع
والــوطن مع دراسـة ملفهــوم الصـراع وحتـوالته
يف محـاولـة جـادة لـدراسـة التجـربـة العـراقيـة
االجتماعية تاريخياً ونفسياً.

(عني)

مجلة للثقافة واإلبداع

صـدر حـديثـاً العـدد الفصلـي السـادس من
مجـلة (عـني) التي يـصدرهـا (منتـدى عني
الـثقــايف) –يــرأس حتــريــر اجمللــة مـحمــد
عـ ــزيـ ــز وقـ ــد ت ـضـمــن العـ ــدد مـ ــوضـ ــوعـ ــات
ثقــافيـة مـتنـوعــة منهــا :اخلطــاب الثقـايف
اجلـديد لعلي سعدون –الشعريـة العربية
حلسن الكعـبي املؤسـسة الـثقافيـة ومفهوم
الضميـر الثقايف جلمـال جاسم أمني –احلـرب يف النص التسـعيني لهاشم
لعيبي –الغيمة لـن متر بهدوء حملمـد عزيز ،إضـافة إلى قصـائد لعلي أنور

الهوامش:
( -1معجم علم االجتماع) حتـرير البروفيسور
ديـنكـن مـي ـشـيل  -تــرجـمــة الــدكـتــور إح ـســان
محـمد احلسن  -دار الرشيـد للنشر -بغداد..
ط 1980 /1الصفحات؛ 121. - 117
( -2علم اجتـماع املعـرفة) الـدكتـور معن خليل
عمـر  -مـنشـورات جـامعـة بغـداد - 1991 /ص
267.
ال عــن (صـ ـ ــور امل ــثقـف) إدوارد سعــيـ ـ ــد..
 -3نـق ً
ترجمة؛ غسان غصن  -ص 22.
( -4الـنــظـ ــام والـكالم) أدونـي ــس  -دار اآلداب -
بيروت ..ط - 1993 /1ص25.

مــــــــجـــــــــالت
ـ

من الــذنـب .وهكــذا سـتكــون تخـيالت امــرأة
شابة كافية إلرسال شخص ما إلى املشنقة.
إن مسـرحيـة "البـوتقــة" تتفحـص هنـا كيف
ميكـن لهيـسـتيـريـا ضـد عــدو غيـر مــرئي أن
تؤدي سريعاً إلى جتريد الغير من حقوقهم
القانونية.
فنجـد القــاضي يـعلن يف أحـد املـواقف..." :
إن الـشخص هـو إما مـع هذه احملكـمة أو أنه
البـد من أن يـعتبـر ضـدهـا ،ليـس هنـاك من
طـريق بينهمـا" .ومن الصعب ،بعـد أكثر من

الرصاعات

يف مـرحلتها اجلنينيـة ،مبا كان يحدث يف
مـركـز اإلمبـراطـوريـة الـعثمـانيـة املـريضـة
من إرهـاصـات تغـييـر وحتــديث ،ومبـا كـان
يجــري يف احمليـط العـربـي منـذ انـطالقـة
ثورة الـشريف حسـني يف اجلزيرة العـربية
مبـسـانـدة ورعـايـة اسـتخبـاريـة وعـسكـريـة
بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة .ومـ ــا حــصل مــن تغـيـيـ ــرات
جـي ــوب ــولـيـتــيكـي ــة بع ــد احل ــرب الع ــاملـي ــة
األولــى من تقـسيـم مليـراث اإلمبـراطـوريـة
الع ـث ـم ـ ــانــيـ ـ ــة امله ـ ــزومـ ـ ــة واملفـكـك ـ ــة بــني
املنـتصرين  -بـريطانيـا وفرنسـا  -كذلك
ف ـشــرارات الـنهـضــة الـفكــريــة يف الـبلــدان
العـربيـة األخـرى مـثل مصـر وبالد الـشـام
كــانـت ق ــد وصلـت إل ــى العــراق قـبـل ذلك،
ن ــاهــيك عـ ّم ــا ج ــاء به ال ــرعـيل األول مـن
ال ــذين متــاس ــوا مع فكــر الغــرب بــشقـيهــا
الليبـرالي واملاركسي .وبهـذا نشأت النخب
هذه يف حـاضنـة السيـاسة ،أو حتـت تأثـير
الهـ ّم ال ـسـيــاسـي .وإذ تــأخــرت انـعكــاســات
ع ـص ــر الــنه ـضـ ــة عل ــى ال ــوضـع الع ــراقـي
نـسـبيـ ًا بـسـبب عــوامل ذاتيـة ومـوضــوعيـة
فــإن الـنخـب الع ــراقيــة ،مع بــدء ت ــأسيـس
الـدولـة /األمـة العــراقيـة يف  1921وجـدت
نفــسه ــا مل ــزم ــة بـتك ــويـن رؤي ــة وخـط ــاب
ثقـ ــافـيـني /سـيـ ــاسـيـني يـ ــرهــص ملـ ـشـ ــروع
وطنـي حقـيقـي .بيــد أن هــذا املـش ــروع لم
يـت ــوضح قــط ،وبقـي مـضـبـبـ ـاً ،وبـني ش ــد
وجـذب ،طـوال أكثـر من ثمـانيـة عقـود ،يف
برامج األحـزاب السيـاسية ،ويف تـضاعيف
اإليـديـولـوجيـات املـتبنـاة مـن قبل الـنخب
والقـ ــوى الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة والــثقـ ــافـيـ ــة .ولـم
يحصـل عليه ،وعلـى أسـسه إجمـاع فـاعل،
بيـنهــا .أو بـعبــارة أخــرى؛ إن هــذا املـشــروع
الـوطني ُنسـي يف حمى الـصراع السـياسي
عل ـ ــى ك ـ ــرســي الـ ــسلـ ـط ـ ــة مــن جه ـ ــة ،ويف
السـجاالت الفـكريـة العقيـمة بـني النخب
من جهة ثانية.
ك ــانـت الــتغـيـي ــرات احلـ ــاصلـ ــة مف ــاجـئ ــة
ومـتسـارعـة وصـادمـة بـالقيـاس إلـى قـرون
مـن التــراجع والـركـود احلـضــاري امتـدت
لقرون منـذ سقوط بغـداد على يـد املغول
يف القــرن الـثــانـي ع ـشــر املـيالدي ،وكــانـت
التناقـضات واإلشكـاليات واملفـارقات التي
رافقت مـسـألـة تـأسيـس الـدولـة العـراقيـة
قــد انعكـسـت بعـمق علــى طبـيعــة نخـبهــا
الـسيــاسيــة والثقــافيـة الــوليــدة ،حيـث لم
تــستـطع الـتخلـص مـن بعـض عقــابـيلهــا
وتداعياتها حتى يومنا هذا.

–غسـان حسن –رعد زامل –حيـدر احلجاج –وقصـصٍ لضياء اخلـالدي
–لطفي جميل –محمد فاضل ،وللتقارير واالستطالعات واملواد النقدية
الثرية.

الرمز الرتاثي يف تصميم املطبوع املعارص
تأليف :معتز عناد غزوان

يـرتـبط الـرمـز التـراثـي يف تصـامـيم
املـطبـوعـات بـالهـويــة واخلصــوصيـة
وهـ ـمـ ـ ـ ــا م ــن الـعـ ـ ـ ــوامـل املـهـ ـمـ ـ ـ ــة يف
استعمالها ،وقد بحث األستاذ معتز
ع ـن ـ ـ ــاد غ ـ ـ ــزوان يف ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
احل ـي ـ ــوي وأص ـ ــدر ك ـتـ ـ ــابه (ال ـ ــرم ـ ــز
ال ـت ـ ـ ــراثــي يف ت ـ ـص ـم ـيــم امل ـ ـط ـب ـ ـ ــوع
املع ـ ــاص ـ ــر) ح ـ ــدي ـثـ ـ ـاً عــن سل ـ ــسل ـ ــة
(امل ــوس ــوع ــة الـثق ــافـي ــة) عـب ــر ع ــدة
مـ ــوضـ ــوعـ ــات بـ ــدأت مبـ ــدخل حـ ــول
أهـميـة املـوضـوع وكـان املـبحث األول
ح ــول أهـمـي ــة ال ــرم ــز يف الـتـصـمـيـم
فـيمـا تـضمـن املبحـث الثــاني دراسـة
اجلـ ــوانــب الفـنـيـ ــة والـت ـصـمـيـمـيـ ــة
للمطبوعات وتضمن املبحث الثالث
مـوضـوعـة الـرمــز التــراثي كـوسـيلـة
اتصالـية مهمة وكان األخير تطبيقاً
على مطبوعات عراقية.

جملة الثقافة األجنبية –العدد األخري
وقضايا املثقف املعارص
تشكل الثقافة االجنبية رافدا مهما ،ان لم
يـكن اساسـيا ،من روافـد ثقافـتنا املعـاصرة،
شعـرا وقصة ورواية ونقدا واجتاهات ادبية
وفـنيـة مخـتلفـة .واحــدى اكثـر نـوافـذ هـذه
الثقـافـة استمـراريـة وعطـاء يف العـراق هي
مجلــة (الثقـافــة االجنـبيـة) الـصــادرة عن
دار الـ ـش ـ ــؤون الــثق ـ ــافـي ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة ب ـ ــوزارة
الــثقـ ــافـ ــة ،بـجهـ ــود االسـ ــاتـ ــذة يـ ــاســني طه
حـافظ ،رئيـس التحـرير ،ونـاطق خلـوصي،
سكـرتيـر التحـريـر ،وكـامل عـويـد العـامـري
وسـل ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان داوود مـح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد وغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرهـ ــم،
ومـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـم ـ ـ ــات الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن الـك ـت ـ ـ ــاب
وامل ـتـ ـ ــرج ـمــني ،الـ ـ ــذيــن مي ــتع ـ ـ ــون القـ ـ ــراء
ويـنـفعـ ــونهـم فــصلـيـ ــا مبخـتـلف اب ــداع ــات
الثقافة العاملية احلديثة.
فقــد تــألق الع ــدد االخيــر ،امل ــزدوج الث ــالث
وال ـ ــرابع /الـ ـس ـن ـ ــة  2005 /26مــن مـجل ـ ــة
(الثقـافة االجنـبية) بتـرجمات العـديد من
زمالئـن ــا االف ــاضـل .فهـن ــاك ال ـس ــري ــالـي ــة
روم ــانـتــيكـي ــة ث ــوري ــة ،مل ــازن اك ــرم فـ ــاضل،
ووظــائـف اجلنـس االدبـي الحمــد خــالـص
ال ــشعـالن ،والفــن وعلـم الــنف ــس ،حلـ ـسـني
س ــرمك ح ـسـن ،وال ـسـيـط ــرة االجـن ــاسـي ــة،
لهنـاء خـليف الــداينـي ،ومنــاهج مـطـروقـة
وغيــر مطـروقـة يف النقـد املعـاصـر ،لكـاظم
سعـ ــد الـ ــديـن ،ويف الــنقـ ــد االدبـي وت ـ ــاريخ
االدب لعقــيل مه ــدي ي ــوسـف ،واللحـظ ــة
العـبـثـيــة يف الـنـظــريــة االدبـي ــة املعــاصــرة،
لـسـهيـل جنم ،ونـظــريــة اسـتجــابــة القــارئ
والنقـد ،لــرمضــان مهلهل سـدخـان ،ومـواد
اخــرى من تــرجمـة اسـاتـذة اخــرين يـضيق
اجمل ـ ــال ل ـ ــذك ـ ــر اس ـمـ ـ ــائه ــم ،فع ـ ــذرا .وهــي
نـصــوص قـصـصـيــة وفـنـيــة ومـت ــابعــات ،يف
البـوذيــة والتــراجيـديـا والـدولــة واخليـال
الـعـلـ ـم ــي ورؤيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــال ــم عـ ـبـ ـ ـ ــر عـ ـيـ ـ ـ ــون
رومـانـسيـة ..إلـى اخـره ،هـذه الـرومـانـسيـة
التي ربطـت للصدفـة ما بني اول مقـالة يف
هـ ــذا الع ــدد واخـ ــر مق ــال ــة ،حـيـث ج ــاء يف
االولــى :ان الـســريــالـيــة هـي املـثــال االكـثــر
ابهارا واثارة للدهشة لتيار رومانتيكي من
تـيـ ــارات القـ ــرن الع ـش ــريـن .وه ــو ،مـن بـني
جمـيع احلــركــات الـثقــافيــة لــذلك القــرن،
الـتـيــار الــذي حـمل الـتــوق الــرومــانـتـيكـي
إلعـادة الطـابع السـحري للعـالم إلـى اعلى
درجـاته يف التعبـير،وهـو ايضـا التيـار الذي
ج ـســد وب ــاالسلــوب االكـثــر جــذريــة الـبعــد
الـث ــوري لل ــروم ــان ـسـي ــة ،انـتف ــاض ــة ال ــروح
والـث ــورة االجـتـم ــاعـيـ ــة( ،تغـيـي ــر احلـي ــاة)
(رامـبو) و (حتـويل الـعالـم)(ماركـس) .تلك
كــانـت الـنجـم ــة القـطـبـيــة املــزدوجــة الـتـي
وجهت احلـركــة منـذ اصـولهـا دافعـة ايـاهـا
إل ـ ــى ال ــبحــث ال ـ ــدائــم عــن ال ـتـ ـط ـب ــيق ـ ــات
الثقافية والسياسية املدمرة...

