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لعنــة النفــط
االقتصاد السيايس لالستبداد
تأليف :جوردون جوفسون  -مجيد الهيتي
ترجمة :معهد الدراسات االستراتيجية
عرض :علي املالكي
صدر عن معـهد الدراسـات االستراتـيجية كتـاب (لعنة
الـنفط ..االقـتصـاد الـسيـاسي لـالستبـداد) للبــاحثني
جــوردون جــونــس ــون ومجـي ــد الهـيـتـي وقــام بـتــرجـمــة
الـكتــاب املعهــد ذاته ،ويقع الـكتــاب بـ( )77صفحــة من
القــطع الــصغـيـ ــر ،ويع ــالـج الكـت ــاب ق ـضـي ــة اي ــرادات
الـنفـط يف الـبل ــدان امل ــسلـم ــة واالدارة اجلـي ــدة لـتـلك
االيـ ــرادات وعلـ ــى الــنحـ ــو الـ ــذي ي ــسهـم يف عــملـيـ ــات
الـتـنـمـي ـ ــة واالنعـ ــاش االقـتــصـ ــادي والــتح ـ ــول نحـ ــو
الـدميقراطيـة اذ يجمع الدارسـون والباحثـون على ان
االيـ ــرادات الهـ ــائلـ ــة للــنفــط تقـ ــود نحـ ــو االسـتـبـ ــداد
والـديكتـاتوريـة وتبديـد الثروات ونـشوب احلـروب ،كما
ميكـن لهـا يف الـضفـة االخــرى ان تكـون سـبب ـاً للـرفـاه
االجـتمــاعـي والعــدالــة االجـتم ــاعيــة والـتحــول نحــو
الـدميقـراطيـة شـريطـة ان جتـري ادارتهـا علـى النحـو
الـذي توزع فيه ايـرادات النفط علـى املواطنـني بصورة
متساويـة فاحلكومـات النفطية مـن السهل ان تتحول
الى حـكومـات ديكتـاتوريـة النها (تـتحرر) مـن الرقـابة
االجتمـاعية على ممـارساتها وميكنهـا متويل آلة قمع
ضخمـة من اجليـوش اجلرارة واجهـزة القمع االمنـية
فتــستـغنـي عن احلـاجــة للـتمــويل الـضــرائبـي ،ويعـود
املواطن تابعاً للدولة.
تــوزع الكتـاب علـى عـدد مـن املبـاحث وعـرض املـؤلفـان
يف املـبحث االول خلفية عـامة عن الـنفط واهميته يف
البلدان التي يؤلف املـسلمون فيها  %50من السكان او
اكـث ــر اض ــافـ ــة للق ــراءة ال ــرقـمـي ــة مل ــؤش ــرات احل ــري ــة
االقتـصاديـة التي تعـد املعيـار على رفـاه االفراد يف كل
االمم كــم ـ ــا تــن ـ ــاول القـ ـســم االول مخ ـ ــاط ـ ــر الــنفــط
ويالحــظ الـبـ ــاحـثـ ــان ان الــبلـ ــدان الـتــي تفــتقـ ــر الـ ــى
املـؤسسـات الدميـقراطـية فـأن النفـط فيهـا عمل عـلى
تعميق الفساد والطغيـان والقمع (وكان صدام حسني
مثالً يجسد املثال املتطرف للمستبد النفطي).
ويـت ـ ــوقف مــبحــث مخ ـ ــاط ـ ــر الــنفــط عـن ـ ــد مع ـ ــان ـ ــاة
االقـتـص ــاد ال ــوطـنـي ،ومع ــانـ ــاة احلك ــوم ــة ال ــوطـنـي ــة
ومعـانـاة االمم االخـرى ،فـاالضـرار النـاجمـة عن سـوء
ادارة الـث ـ ــروة الــنف ـطـي ـ ــة ال تقـتــص ـ ــر عل ـ ــى اضع ـ ــاف
االقتصـاد الوطنـي وانحراف احلكـومات الـوطنيـة الى
انظمة استبـداد طاغية ،بل ان االثار الـسلبية تنعكس
ومتـتـ ــد لـتـ ـشــمل امم ـ ـاً اخـ ــرى تــتجـ ــاوز حـ ــدود االمـ ــة
النفـطيــة ،ثم الـوقــوف عنـد الــدرس التــاريخي الـذي
يـتلخص يف أن (النفـط يقود الـى الديـكتاتـورية ..وان
احـتكار احلكومـات العراقية الـسابقة لعـائدات النفط
ه ــو الـ ـسـبــب لالسـتـب ــداد واحلـ ــروب يف الع ــراق ارضـ ـاً
وشعباً".
وحتت عنـوان مقـاربـات ملعـاجلـة (لعنـة النـفط) يقـدم
الـبــاحـثــان خـمــس مقــاربــات متـثلـت بــاعــادة تـنـظـيـم
صـنــاعــة الـنفـط علــى أسـس المــركــزيــة والــشفــافـيــة
وتشكيل نظام املدفوعات النقدية للشعب من عائدات
الـنفط ،وصنـاديق االستقـرار واخلصخـصة ،والـبدائل
االخرى.
ويالحـظ البــاحثـان ان اخلـطــر الفعـلي الـذي يـتهـدد
الدميـقراطية يف الـبلدان املسلـمة ال يتأتـى من الدين
احلنـيف الذي يدعـو الى احلق والعـدل ..بل يأتي من
احلكـومـات الـتي ال حتتـاج الـى فـرض الضـرائب علـى
املــواطـنـني لكـي مت ــول نفــسه ــا وذلك لـتــوفــره ــا علــى
عائدات النفط.
ويف مـ ـبـح ــث (ث ـ ـ ــروة الـع ـ ـ ــراق الـ ـنـفـ ــط ــي ـ ـ ــة ..م ــن اداة
للـديـكتـاتـوريـة الـى قـاعـدة محـتملـة للـديـكتـاتـوريـة)
عــالـج البــاحثــان الـتجــربــة العــراقيــة وعالقــة الــدولــة
ب ــالثــروة فـيهــا ،لـيخلـصــا الــى ان الـتجــربــة الع ــراقيــة
قـدمت نـسخـة يف غـايـة الـتطـرف للحكـومـة النفـطيـة
الـتي حتتكـر التصـرف بايـرادات النفـط حيث تـتحول
تــدريـجي ـاً نحــو االسـتبــداد والــديـكتــاتــوريــة وت ــدميــر
البـالد ،وهي مـصــداق وبــرهــان علــى االطــروحــة الـتي
قدمتها دراسـات عديدة عن وجود (عامل ارتباط قوي
ومبـاشر بني تـوفر ثـروة طبيعـية كبـيرة وحتكم الـدولة
بهذه الـثروة مـن جهة ومـيل االنظمـة السيـاسيـة نحو
الديكتاتورية من جهة اخرى.
ثـم ينـتقـالن لبـحث ادارة ثــروة العـراق الـنفـطيــة بعـد
سقــوط الـنـظــام ال ــديكـتــاتــوري ،وقــد عــرضــا منــوذج
(االسكا) كخـيار مللـكية وتـوزيع ثروة العـراق النفـطية،
والـ ــذي يق ــود ال ــى متـتـع الع ــراقـيـني بـثـ ــروتهـم الـتـي
حــرمــوا مـنهــا علــى مــدى العقــود املــاضيــة ،بل انـهمــا
يــذهبــان الــى ان اقــامــة الــدميقــراطيــة احلـقيـقيــة يف
العـ ــراق لـن تـكـتــمل اال بـ ــالـت ـ ــوزيع املـبـ ــاش ـ ــر للـثـ ــروة
الـنفـطـي ــة اسـتـن ــاداً ل ــدف ــاع (كلـيـم ــون ــز وب ــادري) عـن
تطبيق منوذج االسكا.
ان كــتـ ـ ــاب (لعــن ـ ــة الــنف ــط ..االقــت ــص ـ ــاد ال ـ ـســي ـ ــاســي
لالستبـداد) يتناول قضية تتعلق بـالصورة املستقبلية
للـنظـام الـسيــاسي يف العـراق وتــأثيـر ملـكيـة عـائـدات
الـنفــط واليــات ادارتهــا وضــرورة ان يــأخــذ امل ــواطنــون
ح ــص ــتهــم مــن حـقهــم يف الــثـ ـ ــروات الـ ـطــب ــيعــيـ ـ ــة او
االستخراجية يف البالد.

VIEWS&THOUGHTS
آراء وأفكار

حماولة تنظريية يف اإلنتامء السيايس
د .شاكر كتاب *
لإلنتماء معان اجتمـاعية ونفسية
وسيــاسيــة .من املعــاني األولـى هـو
امل ــيل الـ ـط ـب ــيع ــي لل ـبـ ـ ـش ـ ـ ــر نحـ ـ ــو
اإلل ــتق ـ ــاء وال ـن ـ ـش ـ ــاط امل ـ ـش ـت ـ ــرك
خـاصة إزاء حـاجاتهـم املشتـركة يف
مـواجهة ظـروف تتعـلق مبصيـرهم
وتـ ـطـلع ـ ـ ــاتهــم .ل ـ ـ ــذلــك يق ـ ـ ــال إن
اإلن ـ ـس ـ ــان ه ـ ــو ك ـ ــائــن إج ـت ـم ـ ــاعــي
ب ـ ـطـ ـبـ ـيـعـ ـتـه .ولـعـل م ــن املـعـ ـ ـ ــان ــي
اإلجـتـم ــاعـي ــة األكـث ــر عــمق ــا ه ــو
قنــاعــة ذاتيــة لــدى اإلنـســان كفــرد
بـ ـ ـ ــأنه يـ ـ ـس ــتح ـيـل عل ـيـه الع ـي ـ ــش
وتـ ـ ـ ــأم ــني ظـ ـ ـ ــروف حـ ـيـ ـ ـ ــاة آمـ ـنـ ـ ـ ــة
وم ـتـك ـ ـ ــاملـ ـ ــة مــن دون اإلل ــتحـ ـ ــاق
بــاجلمـاعـة ...بــاجلمـاعـة تـتكــامل
الـط ــاق ــات واملع ــارف واألدوار ..مـن
هـنـ ــا ف ـ ــإن الغـ ــالــب علـ ــى أهـ ــداف
الـتـنـظـيـمــات اإلت ـســانـيــة جـمعــاء
وعلـى األخص الـسيـاسيـة منـها أن
تكــون أهــدافــا إجـتـمــاعـيــة تـتـعلق
باجملموع أكثر مما تعلق بفرد ما .
من املعاني الـسياسية لإلنتماء هو
أن يلتحق الفرد مبـجموعة بشرية
ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار تـ ـن ـ ـظـ ـيـ ـم ــي مـع ــني
إلتفـاقه معها على نـظريات وأفكار
ومـواقف هي سـياسـية بـطبيعـتها..
مـ ــن ذلــك ش ـكـل احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة املـ ـ ـ ـ ــراد
حتق ـيـقه أي مـ ـ ــا نـ ـ ـس ـم ــيه بـلغـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة مـ ـثـال الـعـالق ـ ـ ـ ــات
اإلج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة امل ـ ــراد س ـيـ ـ ــادته ـ ــا
وت ـ ــرت ـب ــط به ـ ــذا األم ـ ــر ارت ـب ـ ــاط ـ ــا
مبــاشــرا نـظــريــة الــدولــة وطبـيعــة
السلطة لدى هذه اجملموعة .
كـ ــذلـك مــن املعـ ــانـي الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
لإلنـتمـاء هـو اتفــاق املنـتمـي ليـس
فقـط مع الـرؤيـا واألفكـار إمنـا مع
أسـالـيب العـمل املقتـرحـة مـن قبل
امل ـن ـظ ـم ـ ــة س ـ ــواء مــن ح ـيــث شــكل
ال ـت ـنـ ـظ ـيــم أو ال ـن ـ ـشـ ـ ــاط اله ـ ــادف
مبـاشـرة إلــى حتقيق األهـداف من
ذلك كيفـية الـوصول إلـى السلـطة
 .لـ ــذلك نـن ــوه هـن ــا إل ــى اشـت ــراط
الكـثيــر من األحـزاب يف أنـظمـتهـا
الـ ــداخلـيـ ــة علـ ــى الع ـضـ ــو أن يق ــر
بـرنـامجهـا ونظـامهـا الـداخلي وأن
يعمل يف إحدى منظماتها.
وعلــى احلــد الفــاصل بـني املع ــاني
اإلجتمـاعية والـسياسـية لإلنـتماء
تقع مـسـألـة غـايـة يف األهـميـة هي
شـكل اإلنـتـم ــاء هل ه ــو ط ــوعـي أم
إضـطراري إجـباري ( قـسري )  .إن
الغــالـبـي ــة العـظـمــى مـن األحــزاب
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيـ ـ ــة يف مخــتلـف بل ـ ــدان
الع ــالم تــؤكــد حـني تعــرف نفــسهــا
بـأنها أحـزاب ذات انتمـاء طوعي أو
اخـتـي ــاري يق ــوم علــى أســاس وعـي
العـضــو مبــا يـفعل لـكن فـعله هــذا
ه ــو ط ــواعـي ــة ..والـتـط ــوع هـن ــا يف
اإلنـتمــاء له معــان عــديــدة  ..فهــو
األكثـر دميقـراطيـة من أيـة صيغـة
أخ ـ ــرى لإلن ـت ـم ـ ــاء  ..ل ـ ــذلـك إل ـ ــى
ج ــانـب اإلنـتـم ــاء ال ـط ــوعـي تــضع
األح ـ ـ ــزاب ح ـ ـ ــري ـ ـ ــة اإلس ـتـق ـ ـ ــال ـ ـ ــة
واخلــروج مـن احلــزب مـتــى ي ـشــاء
العـضـ ـ ـوـ ـ ـ ـ ــ ..وم ــن هـ ـنـ ـ ـ ـ ــا  -رمبـ ـ ـ ـ ــا
سـنتحـدث بـتفصـيل أكثـر يف مكـان
آخـ ــر..لكـنـن ــا نـضــيف اآلن مع ــانـي
أخ ـ ـ ــرى لـإلنـ ـتـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـط ـ ـ ــوع ــي -
فـالـعضـو املـنتـمي طــوعيــا يتـحمل
م ـس ــؤولـي ــة م ــا يـفعل ..وب ــالـت ــالـي
علــيه اإللـتـ ــزام بـ ـشـكل الـتـن ـظـيـم
وبــأســالـيـب عـمل املـنـظـمــة وطــرق
معـاجلتهـا للمـشاكـل ومن ثم سبل

وصــولهـا إلـى أهــدافهــا وأن يتـحمل
املـسؤوليـة مع بقية األعـضاءعن كل
ذلك خــاصــة عنــدمــا تـتقــاطع هــذه
األن ـشـط ــة مع األنـظـم ــة والقــوانـني
ال ـســائــدة أو تـتع ــارض مع مـص ــالح
مـنظمات سياسية أخرى ..فالصراع
الـسيـاسـي بني األحـزاب الـسيــاسيـة
والـسلطـة وبينهـا هي نفـسها يـنفذه
ويق ـ ــوم به األع ـضـ ــاء أوال وقـبـل كل
شئ ...ثـم هم الـذيـن يتـحملـون وزر
نتائجه..
ومن معــاني الـطــوعيـة يف اإلنـتمـاء
إن العـ ـضـ ـ ــو ل ـي ـ ــس فق ــط ي ــتح ــمل
م ـســؤولـيــة انـتـم ــائه ون ـش ــاطه إمنــا
أيـضــا يـتحـمل كـل ذلك دون مقــابل
أو تعـويضـات مـاديـة ..فـاحلـزب هنـا
ال يـ ـ ـ ــدفـع ألع ـ ـضـ ـ ـ ــائـه ثـ ـمـ ـنـ ـ ـ ــا ع ــن
األنـتـمـ ــاء وال عــن العـمـل املقـ ــام به
داخـل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـيـ ــم أو مل ـ ـ ـصـلـحـ ـ ـ ـ ــة
التـنظـيم ..فـالـعضـو احلـزبـي ليـس
موظفا وال عامال أجيرا يف املؤسسة
احلزبية وبـالتالي ال يـتلقى أجورا.
فاحلـزب إذن ليـس مسـؤوال عن دفع
تغـطـي ــات لـضـم ــان ــات ض ــرائـبـي ــة أو
تق ــاع ــدي ــة أو تع ــويـضـي ــة يف ح ــال ــة
حـ ــدوث إصـ ــابـ ــات أثـنـ ــاء الـنـ ـشـ ــاط
الـسيـاسي ..وبـالـطبـع تسـتثنـى هنـا
حــاالت الـتفــرغ احلــزبـي الـتــام كــأن
يـتف ــرغ النــاشـط الــسيــاسـي للعـمل
كـليــا املـصلحــة احلــزب ومــؤسـســاته
ومقـ ــاره  ..آن ـ ــذاك يلـ ــزم احلـ ــزب أن
ي ــدفع م ــا يكـفل للـمـتف ــرغ تغـطـيــة
حاجـاته املعـيشـية وحـاجات عـائلته
بـصيغـة راتب شهـري تـستقـطع منه
يف الـظ ــروف الع ــادي ــة والـطـبـيعـي ــة
ح ـصـ ــة الـ ــدولـ ــة ب ـصــيغـ ــة ضـ ــريـبـ ــة
ألغ ـ ــراض الـ ـض ـم ـ ــان اإلج ـت ـم ـ ــاعــي
وحــسب قــوانـني العـمل الـســاريــة يف
البلـد املـعني .وكـذلـك يسـتثنـى ممـا
ذكرنا آنفا احلالة املزرية التي وصل
إلـيهــا تــده ــور اخللق ال ـسـيــاسـي يف
اإلنـتمــاء واملتـمثل يف جلـوء الكـثيـر
من أألحزاب السياسية الناشطة يف
العــراق يف يــومنــا هــذا إلــى تــرغـيب
الـسـذج مـن النــاس لإلنـتمـاء إلـيهـا
مقابل تقدمي املساعدات املالية لهم
( شـ ــراء الـ ــذمم والــنفـ ــوس ) والـتـي
مصـدرها غـالبا مـا يثيـر الكثـير من
الـ ـشـكـ ــوك لـكـنـنـ ــا نـتـكلـم هـنـ ــا عـن
األحـ ـ ـ ـ ــزاب األصـ ـيـلـ ـ ـ ـ ــة ذات الـ ـ ـ ـ ــوزن
الــسيــاسـي والتــاريـخي إضــافــة إلــى
وزنه ــا األخالقـي وال ــوطـنـي الـن ــزيه
وذات الـرسـالـة الـشـريفـة واألهـداف
النبيلة.
واإلنتماء الـطوعي مبعانيه املذكورة
أعاله يثيـرإشكـاالت أخرى البـد من
التـوقف عنـدهـا من ذلـك :اإلنتمـاء
الـ ـطـ ـ ــوعـ ــي الـ ـ ـ ــواعـ ـ ــي واإلن ـت ـمـ ـ ــاء
اإلجبـاري وأخيرا اإلنتمـاء الطوعي
النفسي.
فـاإلنـتمــاء الطــوعي الـواعـي أقصـد
به لـي ــس فقــط حـ ــريـ ــة اإلنـتـنـمـ ــاء
ط ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــا وب ـ ـ ـ ــإرادة ومـعـه ح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
اإلنــسح ــاب متــى مــا يـشــاء العـضــو
ل ـك ـن ــي أضفت هنـا عنـصر الـوعي ..
وهـ ــذا مــا يـجعل هــذه الـصـيغ ــة من
اإلنتماء أكثر دميقـراطية وجدــديــة
وحـري ــة ألنهـا مـرتـبط ــة بـاملسـؤوليـة
أكثر وباإلرادة الواعية ..لذلك ليس
إع ـت ـبـ ـ ــاطـ ـ ــا أن يـكـ ـ ــون مــن شـ ـ ــروط
اإلنـتمـاء لـدى الكـثيــر من األحـزاب
الــسيــاسيـة هــو إن العـضـو يـجب أن
يتجـاوز الثـامنـة عشـرة من عـمره ..

إن هـ ــذا الـشــرط وعالقـته بــالــوعـي
يـ ـشـكل إشـكـ ــاال هـ ــو اآلخ ـ ــر وبحـ ـ ــد
ذات ــه ..فـف ـ ــي األع ـ ــم الـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــب إن
اإلنـسـان يف هـذا الـعمــر يكــون علـى
وشك مغ ــادرة عمــر املــراهقــة وعلــى
أبـواب املشـاركة الـفعالـة ( الواعـية )
يف احليــاة اإلجـتمــاعيــة ( الــدخــول
إلـى اجلـامعـات ،اإللتحـاق مبكـانـات
العـمل اخملـتـلف ــة  ،إق ــامـ ــة عالق ــات
عاطفيـة أكثر اتـزانا ورمبـا اإلقتراب
من الــزواج وتكــوين عـائلــة ) وهكـذا
فـنحـن إزاء إن ـس ــان يف عـم ــر يـ ــؤهله
ألن ي ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ــوعـ ــي م ـ ـ ـ ــا يج ـ ـ ــري يف
محـيطه وأن يتـأثر مـباشـرة به ومن
ثم أن يتخذ املـواقف بوعي إزاء هذا
الـ ـ ــذي يج ـ ـ ــري  ..ولـعل مــن دالالت
وعـيه قــراره ب ــاإلنتـنمــاء ..ل ـكـن من
هنا ننزلق من دون إرادتنا  -ألننا ال
نــريــد اإلنــزالق أبــدا –يف طــريـقني
األول :مــاذا عن الـبلــوغ املـبكــر لــدى
الكـثـي ــر مـن الـن ــاس خ ــاص ــة إذا م ــا
قـارن ــا بني الـشبـاب يف بلـدان العـالم
املـتق ــدم إقتـصــادي ــا وشبــاب الع ــالم
ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال ي ـئــن حتــت وط ـ ـ ــأة
اإلحـتالالت املـتـن ــوع ــة واإلسـتـغالل
والـعبوديـة والتخلف احلضـاري وما
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرافـقـه م ـ ــن طـغـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـعـقـل
األسـطــوري واخلــرايف الــذي يـشـكل
أهـم الـعقـب ــات يف طـ ــريق الـتـفكـي ــر
العلـمـي كـم ــا يـ ــرى محق ــا األسـت ــاذ
فؤاد زكـريا يف كتـابه املهم " التفـكير
العلمي " .
إن ال ـنـ ـض ـ ـ ــوج العـقلــي وبـ ـ ــال ـتـ ـ ــالــي
الفكــري ومنه يـنبع حـتمــا النفـسي
لـدى الفـرد يرتـبط كثـيرا بـاملسـتوى
احل ـ ـض ـ ـ ــاري والـعـل ـمــي الـق ـ ـ ــائــم يف
احمليـط والبـيئــة التـي يحيـاهـا  .إن
امل ـ ــرء ال ـ ــذي م ـ ــا زال ب ـ ــرغــم ع ـم ـ ــره
املــدي ــد يتـكفله ويـتخــذ القــرار عـنه
أولـيــاء األمــر والـنهـي ( كــافــة أنــواع
الــسلـط ــات مـن أب ــويـن إل ــى سلـط ــة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة أو اجمل ـت ــمع مبـ ـ ــا يف ذلـك
املنـظمـات ) يخـتلف عن ذلك الـذي
يتحـمل املسـؤوليـة عن ذاته مبـاشرة
ويقـرر مـصيــره بنفـسه ..هـذا األمـر
بكل ثقله يبرر شعورنا باإلستهجان
ع ـن ـ ــدم ـ ــا ن ـطـلع ع ـ ــاى ق ـ ــرار بعــض
األح ــزاب ال ـسـي ــاسـي ــة عـن ــدن ــا غـي
العـ ـ ــراق ب ـتـخف ـي ــض سـقف ع ـمـ ـ ــر
املـنتـمي إلـى  16عـامـا .ومـن املعلـوم
طبعـا إن الغرض من ذلـك هو كسب
امل ـ ــزي ـ ــد مــن األعـ ـض ـ ــاء مــن دون أن
نـستبعـد النـيات املـسبـقة بـاستغالل
عـدم أو يف األقل قلـة خبـرة الـشبـاب
يف ه ــذا العـم ــر..صحــيح إن الف ــارق
بني  16و  18سـنف قلـيل لكـنه علــى
الــصع ــد الـبـي ــول ــوجـي ــة وال ــذهـنـي ــة
وبــالـتــالـي الـنف ـسـيــة يـصـبح فــارقــا
كبيرا ومؤثرا..
إن شرط الـوعي ضـروري وأساس يف
اإلنـتـنـم ــاء الـط ــوعـي لــيك ــون أكـث ــر
دميقــراطـيــة مـن غـي ــره ألنه حـتـمــا
سـيكون أكثر إنـسانية..مـن هنا يأتي
أي ـ ـض ـ ـ ــا رف ـ ـض ـن ـ ـ ــا ورفـ ــض األخـالق
الـدميقـراطيـة ملــا أتبع لـدى الكـثيـر
م ــن أن ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ــة احل ـك ــم واألحـ ـ ـ ــزاب
الـ ـ ـش ـم ـ ـ ــول ـي ـ ـ ــة يف إج ـب ـ ـ ــار ال ـن ـ ـ ــاس
وإرغ ـ ــامهــم علـ ــى اإلنـتـمـ ــاء إلــيهـ ــا
م ـتـ ـ ـ ــوسل ـ ـ ــة ل ـ ـ ــذلـك ب ـ ـ ــال ـت ـ ـ ــرغ ـيــب
والـتـ ــرهـيـب  ..إن يف ذلـك أخ ـطـ ــارا
كـثـي ــرة ..فع ــدا عـن ال دميق ــراطـي ــة
هكـذا إنـتمـاء نـستـطيـع أن نتحـدث
عن ال إنـسـانـيتـه أيضـا ..فـاإلنـسـان

اجملبــر علــى اإلنـتمــاء يــستـلب مـنه
وعـيـه وإرادته وقـ ــراره ..أي تـ ـســتلـب
مــنه إنـ ـس ـ ــان ـي ـتـه وذاتــه و إال ف ـ ــأيــن
تكـمن إنـســانيــة وآدميـة اإلنـسـان إن
لـم تكـن يف إرادته ال ــواعيــة وحــريـته
يف اتخذ قراره .إن الفارق اجلوهري
بني اإلنسان واحليوان هو يف الوعي
وم ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـنــه ل ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــت ف ـق ـ ـ ـ ــط
الـفيــزيــول ــوجي ــة من قـبيـل طبـيعــة
الــدمــاغ واملخ وبـقيــة أجــزاء اجلهــاز
العـصـبـي ولكـن مكــامـنه الـنف ـسـيــة
والـذهـنيـة أيـضـا ومـن ثم يف حـريـة
القـ ــرار يف ضـ ــوء هـ ــذا الـ ــوعـ ــي ..يف
هـ ــذيـن الـ ـشـ ــرطـني ح ـصـ ــرا تـكـمـن
آدمـية اإلنسان ..لذلك فإن اإلنسان
اجملـبـ ــرعلـ ــى اإلنـتـمـ ـ ــاء حلـ ــزب مـ ــا
واملـضطـر إلتخـاذ مـوقف مـا هـو أول
من يثـور علـى هذا احلـزب ويتخـلى
عــن ه ـ ــذا امل ـ ــوقـف مع أول ف ـ ــرص ـ ـ ــة
سانحة..
إال إننـا ولكي نحـافظ علـى التـوازن
يف ت ـنـ ـ ــاول امل ـ ـشــكلـ ـ ــة ال بـ ـ ــد مــن أن
نـتح ــدث عـن إجـب ــار واضـط ــرار مـن
نـ ـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر يـقـف وراء اإلنـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاء
للتجمعات اإلنـسانية ومنهـا خاصة
الـتـنـظـيـمــات ال ـسـيــاسـيــة ..أقـصـ ــد
ه ـن ــا بـاملعـ ــاني والعــوامــل النفـسي ــة
الك ــامـن ــة وراء ال ــرغـبـ ــة والق ــرار يف
اإلنـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاء والـ ـتـحـ ـ ـ ــاق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان
بـاجملمـوع البـشـري يف محـيطه ..إن
الـكـثـيـ ــر مـن مـ ــدارس علـم الــنف ــس
تـ ـ ــرى يف قـ ــرار اإلنـتـمـ ــاء عـ ـمـ ـ ــومـ ـ ــا
ه ـ ـ ــروبـ ـ ــا واعـيـ ــا أمـ ــام قـ ـلــق مـ ـ ــؤل ــم
يـ ـ ـ ـس ـ ـب ـ ـبــه اخلـ ـ ــوف مــن الـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة
والـرغ ـبــة يف الــحصـول علـى األمـان
يف أح ـضـ ــان ال ـجـ ـم ـ ــاع ـ ــة والـت ـطـلع
الـ ـط ـب ــيعــي لـ ـ ــدى اإلنـ ـ ـسـ ـ ــان يف أن
ي ـتـخل ــص مــن مـ ـ ــواجه ـ ــة مـ ـص ـي ـ ــر
مجهـول وحـده واخلشـية من حتمل
م ـس ــؤولـي ــة الق ــرار مم ــا ي ــدفع ــة يف
الـنهــايــة ألن يـتخلـ ــى عـن حــريـتـ ــه
الـ ــشخ ـصـيـ ـ ــة ل ـص ـ ـ ــالح اجلـمـ ــاعـ ــة
مقـ ــابل أن تــتخـ ــذ هـ ــذه اجلـمـ ــاعـ ــة
القــرار عنه وهـي التـي ستـتحمل يف
احملصلـة النهـائيـة مسـؤوليـة القرار
مهما كان نوع ــه.

وهـن ــاك مـن ي ــذهـب إلـ ــى أبع ــد مـن
ذلـك ..فـ ــاإلنـ ـسـ ــان يف ن ـظ ـ ــر بعــض
علـم ــاء الــنفــس مـنـ ــذ أن تلـ ــده أمه
يغادر أكـثر األمكنـة أمانـا واستقرارا
واكـتفــاءا ذاتيــا  ..يغـادر رحـ ـ ــم أم ـ ــه
..حيث تـوفرت له كـل ظروف األمان
واحليـاة اآلمنـة الـسعيـدة وبال أدنـى
جه ــد ..وتـوفـرت لـه أسبـاب الـعيـش
مـن دون حتـ ــمل أي ــة م ـس ــؤولـي ـ ــة ..
وه ـكــذا يفس ــر بكــاء الطفـل الولــيد
بـضـي ــاعه جـنـته الهــادئ ــة والهــانـئــة
حيث يـسبــح يف دفء وأمان وإذا بــه
ي ــواجه عـاملا غـريبـا مليئـا بالـصراخ
( رد فعل احمليـطني بعـمليـة الـوالدة
مـن إطالق أن ــواع األص ــوات ف ـ ــرح ــا
بـاملـولـود ) وبـاحـتضـان غــريب عـليه
ل ـ ـ ـ ــذلــك ال يـ ـ ـ ـس ـك ــت  .ولـعـل ه ـ ـ ـ ــذه
اللحظة التاريخية الهائلة يف حياة
الـكـ ــائـن احلـي عـمـ ــومـ ــا والـبـ ـشـ ــري
خصوصـا تكون حاسمـة يف نتائجها
 ..حـيث ال عــودة للفــردوس املفقــود
 ..لكـن البحـث عن أســاليـب للعـودة
حـتـ ــى ولـ ــو بخـ ــداع الــنف ــس يــبقـ ــى
قـائمـا ..وحتـى حني يـسكت الـطفل
الــولـيــد ويـكف عـن الـبكــاء عـنــدمــا
حتتـضنه أمه فهـو نـوع من الفـرحـة
واإلطـمـئـن ــان اخل ــادع فلـعله ي ــوهـم
نفسه بأن أمه ستعـيده حيث كان أو
يـأمل يف األقل بـاحلصـول علـى ولـو
جـزء يـسيـر ممـا كـان يـنعم به قـبيل
حلـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يف رح ـ ـ ــم األم ...ويف
احلقيقـة إن هـذا هـو كل مـا حتـاوله
األم هـ ـن ـ ـ ــا وتـ ـتـ ـمـك ــن عـلـ ـيـه  .ه ـ ـ ــذا
اإلنك ـس ــار الـنف ـســي األول والكـبـي ــر
ســيالزم ال ـطـفل حـني يـن ـش ــأ وحـني
يكبر  ..فإما أن يتحرر منه وهذا ما
يـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف مـجـ ـ ـتـ ـ ـمـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـثـل
مجـتمعــاتنـا األبـويـة القــائمـة علـى
العـ ــطف واحل ـن ـ ـ ــان وبق ـيـ ـ ــة أنـ ـ ــواع
املشاعر والعـواطف التي قد نصفها
بـاإلنسـانيـة بـرغم أضـرارهـا املـميتـة
أحيـانا  ..أو أن يالزمه طـوال حياته
وهو األرجح  ..وم ـن ــذ هذه اللـحظة
بـالــذات تنـشــأ وتبـدأ بـالـنمـو حـالـة
نفسية تتـمثل برغبة شديدة وغالبا
مـ ــا تـكـ ــون غـيـ ــر واعـيـ ــة لـكـم ـ ــونهـ ــا

وارتكـاسها يف أعـماق العقل الـباطن
يف اإللتحـاق بــاجلمـاعـة ملـا يف ذلك
مـن إمكــانـيــة تــوفـيــر األمــان ورمبــا
احلـصــول علــى شئ يـشـبه إلــى حــد
مـا مـا كـان يتـمتـع به يف رحم أمه أو
يف األقـل بشئ مـن شعور يـشبه ذلك
الــذي متـلكه حلـظــة احتــضنـته أمه
بعد قذفها أياه خارج رحمها  .إن يف
جتـ ــارب الكـثـي ــريـن حـت ــى مـن كـب ــار
الفـنـ ــانـني واألدبـ ــاء والـ ـسـيـ ــاسـيـني
والـق ـ ـ ــادة وال ـ ـ ــزع ـم ـ ـ ــاء م ـ ـ ــا يـع ـ ـطــي
اإلمكــانيــة لإلستــدالل بهـا كـنمـاذج
وأمــثل ـ ــة علـ ــى م ـ ــا نقـ ــول  .لـكـن يف
الــسيــاس ــة أحيــانــا نــواجه منــوذجــا
مـرعبـا يتمـثل يف منو هـذا اإلنكـسار
ال ـ ـنـف ـ ـ ـ ـسـ ــي والـف ـ ـ ـ ـشـل يف الـع ـ ـ ـ ـ ــودة
لـلفـ ـ ــردوس املـفقـ ـ ــود ل ـي ــتحـ ـ ــول يف
الرغبـة العارمـة لإلنتقام خـاصة إذا
تفــاقـمت حــالــة احلــرمــان وواصـلت
أسـواطها املـؤملة يف املـراحل الالحقة
من احلياة.
إن هذه املعـاناة النفسيـة التي تكمن
وراء قــرار اإلنـتـم ــاء للجـمــاع ــة لهــا
عنــاصــرهــا النــوعيــة العــديــدة لـكن
أهم مـا يـتعلق مبـوضــوعنــا هنـا هـو
إلــى أي حــد تـتع ــارض مع م ـسـتــوى
ون ــوعـي ــة ال ــوعـي املــطل ــوب يف ق ــرار
اإلل ــتحـ ـ ــاق ب ـ ـ ــالع ــمل الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاســي
حت ــدي ــدا ؟؟ إنـن ــا ن ـشـك يف سالم ــة
وعـي وراءه قلق وخ ـشـيــة مـن ضـيــاع
وخــوف من وحــدة ورغبــة يف األمــان
والعــودة إلــى الــرحـم ..لــذلـك نحـن
منـيل وبـتفــاؤل دائـم ومالزم إلــى إن
الـطفل –اإلنـسـان يـتحــرر من آثـار
اإلنـك ـ ـسـ ـ ــار األول والـك ـب ـيـ ـ ــر الـ ـ ــذي
يـصـيـب نف ـسـيـته حلـظــة الــوالدة ..
يــتحـ ــرر يف أثـنـ ــاء حـي ـ ــاته وت ـطـ ــوره
العـقلــي وعالقـ ـ ــاته اإلج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة
امل ـت ـن ـ ـ ــوع ـ ـ ــة وآالف احل ـ ـ ــاالت ال ـتــي
يـضـطــرالــى أن يـتخــذ قــراره فـيهــا
بــنفـ ــسه وووحـ ــده  ..لـ ــذلـك نــبقـ ــى
وب ــرغـم كل مـ ــا تقـ ــدم مع اإلنـتـم ــاء
الطـوعي الـواعي واملـسؤول لإلنـسان
 ..ألنه األكـثــر إن ـســانـيــة  ..واألكـثــر
دميقراطية ...
* كاتب وباحث عراقي

يف التنوع واالستبداد

صورة عن اجلدل الثقايف والسيايس
احمد ثامر جهاد

يف الـوقت الذي تبدو فيه أوضاعنا املأساوية
الراهنة متروكة ألهواء السياسة واالحتالل
وقـوى االستبـداد اجلـديـد ،سنـرى هـاهنـا أن
ثمـة تنـاقضـات ومفـارقـات ومخـاطـر حتـيط
بنا من كل صـوب وترسم حياتنـا ومصائرنا.
وثـم ــة ح ــاض ــر ملـتـبــس تـتـن ــازعه مـص ــالح
ونــوايــا وقـطــاعــات رأي وكـتل تــأثـيــر ،يُعـيــد
بـعضهـا إنتـاج صـور االسـتبـداد يف بنـى عـدة
قادرة علـى أداء وظيفـة البنـى القدميـة ،من
دون أن يك ــون له ــا إح ــاط ــة واعـي ــة ب ــدالالت
الـتجــربــة الع ــراقي ــة أو االكتــراث مبـســارهــا
الكــارثـي علــى مخـتلف الـصعــد ،خــاصــة إن
فئــات واسعــة لم تــستــوعب بعــد ،علــى نحـو
عقالنـي ،صــدمــة الـتغـيـيــر احل ــاصل ،إنْ يف
التفكير أو املمارسة.
ويف إطـ ـ ــار ال ــتلـ ـ ــويـح بهـ ـ ــذه اإلشـ ـ ــارة ال ـتــي
نفتـرض كـونهـا ملحـوظـة يف صـورة احلـدث
الع ــراقـي إجـم ــاال ،سـنح ــاول ط ــرح بــضع ــة
تصورات ،نزعم أن لها أهميتها الراهنة :
الشـك إن ق ـ ـ ــراءة واسـ ـتـ ـيـع ـ ـ ــاب م ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــر
االسـتـب ـ ــداد  -أي ـ ــا ك ـ ــانـت  -وف ــضح آلـي ـ ــاته
ومعــارضــة وســائلـه ،هي جــزء ال يـتجــزأ من
إرادة الـتخـطـيـط مل ـسـتقـبل الـثقــافــة يف أي
مـجتـمع يـسعـى الجـتيـاز مــستـنقع مـحنـته
الــشم ــوليــة ،لـينـشـئ ثقــافــة له ــا مالمحهــا
املتحـررة واملـسـتقلـة والفـاعلـة ضـمن اجتـاه
الـ ــسعـي املـبـ ــذول إلرسـ ــاء دعـ ــائـم اجملـتــمع
املــدني بـأوسع معـانـيه .كمـا إن إعــادة كتـابـة
تـاريخ الثقـافة  -الـعراقـية –حتديـدا تعني
يف جــانـب مـن جــوانـبه ــا تفعـيـل اإلمكــانــات
وتـوسـيع احلـدود وحتــديث الــرؤى للـوقـوف
علـ ــى مـ ــا أجنـ ــز ومـ ــا لـم يــنجـ ــز ،لــتقـ ــريـ ــر
حــاجــاتـنــا الــراهـنــة ب ــروح نقــديــة تــؤســس
لـوضع صيغ منـاسبة للـتعامل مع صـراعات
احلاضر وإشكالياته.
مـن هنـا حتـاول مـســاهمـتنـا هــذه أن جتعل
احلـاضـر مـركـز اهـتمـامهـا األسـاس ،خـاصـة
هـي تـتـ ــوجه لـتــمكـني وض ــوح احل ــاج ــة مـن
التبـاس املفهـوم .لـذا سيكـون من أولـويـاتهـا
اخـتبـار إمكـانيــة ومعنـى خلق شـراكـة مـا يف
الـ ـط ـم ـ ــوح ال ـ ـس ـي ـ ــاســي والــثقـ ـ ــايف للــنخــب
العـراقيـة التي بـات ملحـوظـا عمق اخلالف
ال ـ ــذي يجـمـعهـ ــا يف سـ ــاحـ ــة انـ ــشغ ـ ــاالتهـ ــا

احلــاليــة السـتعــادة الـبلــد ثــانيــة من أيــدي
العــابـثـني مبخـتلـف أشك ــالهـم وعـنــاويـنهـم.
وإذا مـا حاولـنا استـشراف مـستقبل الـصراع
الثقـايف واألخالقي الـذي اخـذ يهـيمن علـى
اهتمـام النـخب االجتمـاعيـة والسـياسـية يف
الفتـرة الــراهنـة ،مـع العنـايــة بصـورة أجلـى
مخـصــوصــة لـ (احملـتل الغ ــربي الــذي هــزم
الــدكتـاتـوريـة الـوطـنيـة) ،سـنجــد إننـا أمـام
تـيـ ــاريـن رئـيـ ـسـني مــتعـ ــارضـني ،أحـ ــدهـمـ ــا
لـيـبــرالـي واآلخ ــر محــافـظ .يـتغــذى صــراع
ه ــذين الـتيــاريـن من الـتعــارضــات الق ــائمــة
بـيـنهـم ــا يف رسـم كـي ــان ال ــدول ــة وح ــدوده ــا
واجتــاه الــسيــاس ــة واجملتـمع ووضع األفــراد
واجلـمـ ــاعـ ــات وحـ ــري ـ ــاتهـمـ ــا الـ ــواجـبـ ــة .يف
الـغضــون لن يكـون الغـرب أو أمـريكـا مـظلـة
حـاميـة لهـذا الصـراع املتـستـر بقـدر مـا تعـد
بــرامجـهمــا املعـلنـة والـسـريــة ركنـا أســاسيـا
فاعال يف الصراع وموجها له.
قـد يـولـد النـزاع أحيـانـا من فـرضيـة تفيـد :
أن كل محـاولــة تبــذلهـا الـنخب الــسيــاسيـة
اآلن ل ــشق الـط ــريق وسـط ف ــوض ــى الق ــوى
املتصـارعـة هي فـرصـة لـتحييـد (اآلخـر) أيـا
كان ،والتعالي املؤقت على الصدام الدائر أو
الكـامن يف مـنظـومــة املصــالح والقيـم ،وهي
ب ــذلك تــركـيــز ال بــد مـنه للـم ـشـكالت الـتـي
تــسعــى اجلـمــاعــات املـتـصــارعــة إل ــى حلهــا
تــوافـقيــا .وحـيث ال تـصلـح التــوافـقيــة حال
نــاجعــا ملـســائل خـالفيــة أس ــاسيــة يـعيــشهــا
اجمل ـت ـمـع الع ـ ــراقــي ،إال يف حـ ـ ــدود تق ـ ــريــب
املفـاهيم املتعارضـة ودمجها القسـري حينا،
وتكـيـيف الــوق ــائع والـتخفـيف مـن ح ــدتهــا
حـينـا آخـر ،يـصعب الـتكـهن بحــال الثقـافـة
ومـسؤولـياتهـا وهي بعيـدة متامـا عن سـاحة
الـصراع الفعلـي وعن احملاوالت الـتي جتري
يف ق ــاعـ ــات مغـلق ــة لـتق ــري ــر شـكل ال ــدول ــة
والق ــان ــون ودور املــثقف وقـض ــاي ــا احل ــري ــات
العـامـة والـشخـصيـة وحقـوق املـرأة ومـا إلـى
ذلك مـن القضـايـا االشكـاليـة .رمبـا واحلـال
ه ــذه ،سـي ـظـل تلـمــيح املـفك ــر ادغ ــار م ــوران
اقـرب إلـى تــوصيـف وضعنــا القــائم ،والـذي
ي ــذهـب إل ــى  :أن الـ ـسـي ــاسـ ــة تع ــالـج اعق ــد
املـشــاكـل ،وهي الـتي تـســوده ــا اكثــر األفكــار
تـب ـسـيـط ــا واقله ــا اسـتـن ــادا إل ــى أس ــاس ،بل

أقساها واشدها فتكا …
قد يـشتـرك اجلميع الـيوم عـلى نـحو ظـاهر
يف الـتنــديــد بــال ــدكتــاتــوري ــة ،ويف التـصــدي
حملــاربـتهــا ،لـكن غــالـبيــة مــاثلــة يف املقــابل،
تصـم اآلذان عن العـار الـذي يالحقهـا جـراء
عنفها واستبدادهـا وزيف ممارساتها .لذلك
فــإن رفـضــا مـنــاعـيــا لـثقــافــة احل ــوار ميهــد
الـط ــريق درامـتــيكـي ــا السـتع ــادة االسـتـب ــداد
الكـريـه بصـور مغـايــرة ،تعيــد إنتـاج املــاضي،
وت ـ ـص ـيــب اجمل ـت ـمـع بـح ـم ـ ـ ــى اخل ـ ـ ــوف مــن
الـثقــافــة ،اخل ــوف من احلــريــة ،اخل ــوف من
اآلخر.
عـقب الـتغـييــر احلــاصل عـصـفت بــالـشـعب
املــأزوم جملـة تـوسالت وجــدانيـة بـارتهـانـات
غ ـ ــام ـض ـ ــة ،ذهــب بع ــضه ـ ــا لـتـمـنـي ح ـ ــدوث
مصـاحلـة التــاريخيـة بـني النخـب الثقـافيـة
والـسيـاسيـة ،تـشتــرط نقطـة تـوافق مـا –
ان كــان ممـكن ــا  -بني الــسي ــاسي والـثقــايف..
ت ـ ـ ــوافق ق ـ ـ ــوامه ال ـتـخلــي عــن مـ ـ ــواقـعه ـمـ ـ ــا
الـتقـليــديــة  :حيـنهــا لـن يكــون كل املـثقـفني
عـمالء لـلنـظــام القــدمي أو ضحــاي ــا للغــرب
الفـاســد ،ولن يكــون معنــى املثقف مـتحققـا
فقـط يف ك ــونه معــارضــا للــسلـط ــة .وتبــاعــا
يكــون الــسي ــاسي ه ــاهنــا أداة لـتحقـيق قـيم
اجملتـمع وقـيم الـثقــافــة بــوئــام أبــوي .إال ان
فهمـا آخـر ،دنيـويـا ومهـمشـا ،يعي املـرتكـزات
االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة والـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة ل ـنـ ـ ـشـ ـ ــوء
الـديكتاتوريات يف سياقها التاريخي ،يحاول
ما أمكنه ذلك إعـادة التأكيد على ضرورة ان
يك ــون املــثقف م ــدافع ــا عـن مـنـظ ــوم ــة قـيـم
ع ــامليــة تـتجلــى يف الـتحــرر والــدميق ــراطيــة
وحـرية الـرأي واملعارضـة .خاصـة ان وظائف
امل ــثقـف مل ـت ـب ـ ـس ـ ــة وغ ـيـ ـ ــر مح ـ ـس ـ ــوم ـ ــة يف
مجتـمعاتنا ،بالنظـر حلالها يف الغرب الذي
انتج عبر تاريخه التنـويري معرفة تواصلية
جـعلـت املـثـقفـني حـم ــاة م ـش ــروع احل ــداث ــة
والــتقـ ــدم والـ ــرفـ ــاهـيـ ــة مــن خالل الـتـ ـسـلح
بـنـظ ــرة نق ــدي ــة امـتـلكـت بج ــدارة مع ــرفـي ــة
وعـيهــا اخلــاص املــشفــوع بــاسـتقــرار ورخــاء
مـج ـت ـمـعــي يـج ـن ـبـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــراثــن ال ـتـفـك ـي ـ ـ ــر
الـدميـاغـوجـي ،لنـرى صـور شـراكــة منـشـودة
جتعـل املثقف الغـربي داعمـا ملشـروع الـدولـة
يف حتقـيق القــانــون والـنـظ ــام وتعــزيــز أمـن

الفرد واجملتمع.
عراقـيا كـان النـظام الـسابـق يستـورد ببـراعة
احملـت ــرف شـت ــى فـن ــون الـت ــرهـيـب والف ـس ــاد
واملوت ،من دون أن نقوى –كمثقفني  -على
فعل شئ يوقف عجلة اخلراب ،واليوم تهرب
إلـينــا بـضــائع اجلهل والـتخلـف وفيــروســات
العنف واالزدراء والتعصب وإلغاء اآلخر من
دون أن نتمكن بـرغم إدراكنا إيـاها من فضح
م ـص ــادره ــا وه ــوي ــات مـ ــورديهـ ــا احمللـيـني او
األج ــانـب .ولــن نك ــون مـبـ ــالغـني ب ــإح ـص ــاء
املع ـطـيـ ــات املـبـ ــرهـنـ ــة علـ ــى م ـظـ ــاهـ ــر هـ ــذا
االستبـداد واالقصـاء يف مجتـمعنـا العـراقي
الـي ــوم .اسـتـب ــداد مــتع ــدد األطـيـ ــاف يفـي ــد
ظاهره بأن اخلصـم هو من يخالفك الرأي.
وخصـمك مخـطئ وكــاذب ومتـآمـر وجـاحـد
علــى الــدوام .وال مجــال حلـسـن النــوايــا ،أو
اجتـياز احملنة باحلوار .السـيما أننا من هذا
املـنـظــار الـتـبــريــري  :أمــة تـقف يف مقــدمــة
امل ـسـتهــدفـني بغــزو ك ــاسح يهــدد الـثقــافــات
ال ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة والق ـ ــوم ـي ـ ــة يف أهــم مق ـ ــوم ـ ــات
خصـوصيـاتهـا وهــويتهـا التــاريخيـة ،مـثلمـا
يشير محمد عابد اجلابري !
ولنا ان نتسـاءل  :إن كانت هناك ثـمة ثقافة
عراقـية تـراهن اليـوم علـى جناة املـركب عـبر
ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى وط ـيـ ــس مع ـ ــرك ـ ــة مخــتل ـ ــة
األطــراف ،يتــسيــد العـنف مـشهــدهــا األبــرز
وتغـيـب عـن أول ــويـ ــاته ــا ،حتـت ذرائع شـت ــى،
سبل معاجلة مظاهر اخلراب املرير يف حياة
الناس واجملتمع ؟
إن استعــادة طمـوحــة لتـاريخ صــراع األفكـار
يف العـ ــالـم قـ ــد حتـتــم علـيـنـ ــا طـ ــرد أشـبـ ــاح
املـاضي املـوجـع واقتنـاص أيـة فـسحـة حتـول
سـياسي ،لـتعزيـز ما يـدعى مبنـظومـة القيم
العامليـة التي توحـد اجلماعات وتـنظم حياة
الـشعــوب مهمــا تبــاينـت اختالفـاتهـا .بــرغم
ذلك وب ـسـبـبـه يح ــاول الــنخـبـ ــوي أن يك ــون
م ـسـتعــدا لـتحـمل مــأس ــاته دائـمــا ،ب ــوصفه
مثـقف اليـوتــوبيـات ،املـثقف الـنبـوي،حـارس
القيم واملفـاهيـم ،راهب عصـر العـوملة ..فـقد
أملـت علـيه قـيـم احل ــداث ــة ومـ ــا بع ــده ــا أن
يغ ـ ــدو شـك ـ ــاك ـ ــا وممــن ال يــثق ـ ــون بـ ـ ــالعـقل
واحلقـيقة يف نهـاية األمـر ،وان يتذكـر عبارة
( ف ـ ـ ــول ـت ـي ـ ـ ــر )  " :مــن انـك لــن تـ ـ ـس ـتـق ـبـل

استقـباال حسنا إذا ما حـاولت تنوير الناس،
ف ـ ـسـ ـ ــوف ت ـ ـسـحق "..ورمبـ ـ ــا يلـ ـ ــوذ ال ــبع ــض
بـوحـدته املقـدسـة ،يــائسـا من صالح احلـال،
مــرددا مع (روالن بــارت) وقــد تــوافق نـسـبيــا
مع ح ــس رجل الـتـنـ ــويـ ــر الفـ ــرنـ ـسـي الـ ــذي
سبقه مبئـات السنـوات ،حينـما ذهـب إلى " :
أن األمر الوحيد الـذي على املثقف أن يقوم
بـه ال ـي ـ ـ ــوم ،ه ـ ـ ــو أن ي ـتـح ـمـل ه ـ ـ ــامـ ـ ـش ـي ـتـه
وعزلته"..
ولكـن مــا هــو عـيـنـي يلــزمـنــا ب ــالقــول  :بـني
ثـقافـة احلوار وثـقافـة التطـرف ،بني التـنوع
واالستـبداد ،ثـمة مـسافـة فاصلـة سرعـان ما
تتـسع ،محـطمـة مــا ميكن تـسمـيته األسـس
املــدنيــة لكيـان الـدولــة عبـر عقــود متــراكمـة
مـن ت ــاريـخه ــا احل ــديـث .فـلح ـظـ ــة ته ـشـيـم
مؤسـسات الـدولة العـراقية –عشيـة احلرب
 بأيد وحشية من حـديد تعيد إلى األذهانمديـات القـسوة الـتي زرعتـها ثـقافـة اخلوف
يف نف ـ ــوس األف ـ ــراد مـن م ـظ ـ ــاه ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
املـهيبـة .انه اخلـوف واجلهل ذاته مـن اكتنـاه
وممـارســة الثقـافـة املــدنيــة ،من فكـرة شعـور
الفـرد بـأنه بـاني مـؤسـسـاته وحــاميهـا يف آن
واحد.
ولكـن األش ــد ف ــزع ــا ب ــالـن ـسـب ــة مل ـسـتقـبلـن ــا
كعـراقـيني ،أن تكـون حلظـة الهــدم ال البنـاء،
حلـظــة دميــومــة تــاريـخيــة ملـغمــة بــاخللـط
العميق واملـستمـر بني جـملة حـدود أساسـية
ال حت ـت ـمـل اخلـلـ ــط املـف ـ ـ ــاه ـي ـمــي ،ح ـ ـ ــدود
عقالنـيــة تــرسـم الكـيــانــات الـبـنـيــوي ــة علــى
هداها بني الدولـة واجلماعة والفرد والدين
والسلطة واملعارضة والرأي...الخ.
يف وضع مـنـفلـت وشـ ــائـك وغـيـ ــر مـ ـسـبـ ــوق،
يـلزمنـا لتصـويب مسـاره السـياسي والـثقايف
حــاضنــة قيـميـة فــاعلــة تبـذ الـعنف وتــشيع
احلـوار وحتسن تقديـر الوقت بـشكل ميكنها
من إعادة تـأهيل اجلماعات البـشرية أيا كان
دورهـا وموقعها ودائما يف إطار دولة القانون
واملواطنة والتمدن ؟
انه ال ــسعـي ال ــذي ي ــوح ــدن ــا اآلن ،حـيـنـم ــا
يـجعلـن ــا نخـتـط ،مـ ــا أمكـنـنـ ــا ذلك ،سـبـيال
حلوار دميـقراطـي يؤمـن بإمـكانـية الـوصول
إلـى ضفــاف آمنــة تتجــاوز املطــالبـة بحـريـة
الثقافة نحو امتالك ثقافة احلرية.

