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  بالتغيري الثقايف، ميكن اعادة بناء العراق
 
  

 ١نزار حيدر
 

لعلي اختلف مع البعض فيما خيص دور النخبة يف بناء العراق، فانا ال اعتقد بان التغيري يبدا من النخب، خاصة    
منظـرة  يف بلداننا العربية، اليت حتولت فيها النخب اىل كومبارس يسري يف ركب االنظمة الشمولية االستبدادية، 

  .ومعللة ومربرة هلا استبدادها وسلطتها البوليسية القمعية
 

كل جوانب احلياة، واليت على راسها النظام السياسي، فاذا صلح هذا  فان البناء عملية شاملة يفترض اا متس    
وحنن  والعكس هو الصحيح، فاذا فسد النظام السياسي فسد كل شئ، النظام صلحت الكثري من االمور تبعا له،

يف العراق خنتزن الكثري من التجربة ذا اخلصوص يف ذاكرتنا اجلمعية، سواء البعيدة منها او املنظورة، فعندما رفع 
ان مـن   النظام الشمويل البائد شعار التنمية يف بدايات السبعينيات من القرن املاضي، وجنح على الصعيد املادي،

ادية وغريها، اال ان كل ذلك مل يصمد امام فساد النظام السياسي الذي خالل التكنلوجيا والبناء والتنمية االقتص
حتول اىل سلطة الفرد االوحد، فاار كل ما بناه النظام بسبب حروبه العبثية اليت راح يشنها ضد شعبنا الكردي 

تارة ثالثة ورابعة، يف مشال العراق تارة وضد اجلارة ايران تارة اخرى، وضد اجلارة الكويت ومن مث اتمع الدويل 
دوالر امريكـي،  ) ٣.٧(وكدليل على صحة ما اذهب اليه هنا، فان الدينار العراقي كان وقتها يعادل  .  وهكذا

   .دينارا عراقيا) ٤٠(ولكنه اار فيما بعد لتصل قيمته يوم سقوط الصنم اىل ان يعادل السنت االمريكي الواحد 
 

ثريا عندما ارى نظاما سياسيا ما ينجح يف التنمية على اي صعيد كان اذا مل تاسيسا على ذلك، فانا ال اتفاءل ك   
يقرر اصالح نفسه، الن مثل هذه النجاحات ستنهار ان عاجال ام آجال، وما جتربة النظام السياسي يف ايران ابان 

 .احلقيقة حكم العائلة البهلوية اليت قادت ما امسته بالثورة البيضاء، اال واحدة من االدلة على هذه

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٢

اننا، يف العراق، كما يف عاملنا العريب، حباجة اىل التاسيس لدول وليس النظمة، ولالسف الشديد فـان جـل      
شعوبنا تعيش يف ظل انظمة تصدر تشريعاا على هيئة قرارات او مرسومات ملكية او مجهورية وكاـا هبـة او   

  .او عليها من احلاكم لرعيته او تفضال منحة
 

على هذا الفهم، فانا اعتقد بان عملية البناء اليت جيب ان تكون شاملة تبدا مـن التغـيري الثقـايف اوال،    بناء    
 فمشكلتنا اننا الزلنا مل نتعلم كيف نعيش يف هذه احلياة اليت خلقنا اهللا تعاىل فيها وسخر لنا كل شئ خلقه، فالزلنا

والنفاق والتناقضات، اما فن احلياة والسعادة والتعـايش   نتفنن يف املوت والقتل والتدمري واخلالفات واملشاحنات
  .فالزلنا بعيدين عنها كل البعد واحلوار والتفاهم وتنظيم اخلالف والتعاون

 
ومن اجل ان حنقق مثل هذه الثقافة، فاننا حباجة اىل ان تشترك كل شرائح اتمع العراقـي يف عمليـة بنـاء       

  .لتغيري الثقايف اوالالعراق، والذي كما قلت، تبدا من ا
 

الذي جيب ان ميس طريقة التفكري وادوات احلوار واالهداف  ذاك التغيري ان املقصود بالتغيري الثقايف، هنا، هو   
يتصور بان الدميقراطية تعين صندوق االقتـراع فحسـب، او ان    الغائية للعملية الدميقراطية، فالكثري منا، مثال،

ذا خطا جيب ان يتغري، فاذا كان صندوق االقتراع هو اداة الفرقاء للوصـول اىل  الدولة تعين احلكومة فقط، وه
السلطة، اي انه يشرعن الوصول اىل السلطة، فان االجنازات والنجاحات هي اليت متنح هذه السـلطة الشـرعية   

اهـداف   املطلوبة لالستمرار يف احلكم، فحكومة وصلت اىل السلطة عن طريق صندوق االقتراع تفشل يف حتقيق
الناخب، هلي حكومة بال شرعية لالستمرار يف سدة احلكم، وهذا ما جيب ان يفهمه العراقيون من اجـل تغـيري   

حىت ال يكتفي الشـعب   طريقة التعامل مع احلكومة، اية حكومة تصل اىل السلطة عن طريق صندوق االقتراع،
ال يعرف ماذا تفعل احلكومة وما الذي اجنزته وما بايصال ممثليه اىل السلطة باالنتخابات، مث يرقد يف سبات عميق 

  .هي جناحاا، ويف اي برنامج فشلت وملاذا وكيف؟
 

كذلك، فان اعتماد فهم ان الدولة تعين احلكومة حتديدا، خطا آخر ال يساهم يف بناء مفهوم الدولة، وهو الفهم    
بتسمية رئيس الوزراء القادم منـها لتضـمن    شبثالذي يدفع اليوم كل الفرقاء السياسيني والكتل الربملانية بالت
مبفاهيم اخرى تعتمد اركان الدولة بالكامل، فالربملان  وصوهلا اىل احلكومة ــ الدولة، امنا ينبغي تغيري هذا الفهم

 قبة الربملان جزء من الدولـة، ومؤسسـات   جزء من الدولة والسلطة القضائية جزء من الدولة واملعارضة حتت
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تمع املدين واالعالم ومراكز االحباث وجمموعات التفكري والتنظري، ان كل ذلك اجزاء من الدولة ال ا ومنظمات
   .ميكن الفصل بينها ابدا

  
اما على صعيد النخبة، فلقد حاولت ان تساهم يف عملية البناء، كل حسب اختصاصها، اال اا، ولالسـف،     

ر العراق اجلديد بسببها الكثري من الطاقات والكفـاءات  تعرضت لعمليات تصفية جسدية ومالحقات امنية خس
البائد كان  اذ كما نعرف فان النظام الشمويل واخلربات اليت حاولت ان تعود اىل بلدها للمسامهة يف عملية البناء،

يف  قد صفى النخب العراقية وعلى خمتلف االصعدة، فلقد عمد النظام البائد اىل تبين سياسة الوالء للسلطة اوال،
التعامل مع النخب العراقية، ومن كان يشك يف والئه كان يعمد اىل تصفيته وان كان رفيقا يف احلزب احلاكم، او 

  .عبقريا او مثقفا ومفكرا او عاملا ومتخصصا يف اي جمال من جماالت العلم واملعرفة
 

ليت حكمت يف بغداد بعد سقوط كما ان سياسات احلزبية الضيقة واحملاصصة اليت اعتمدا االحزاب والكتل ا   
، غلقت االبواب امام النخب العراقية اليت ال تنتمي جلها اىل االحـزاب  ٢٠٠٣الصنم يف التاسع من نيسان عام 

احلاكمة اليوم، ما اضاع فرصة ذهبية كبرية امام العراقيني لالستفادة من النخب العلمية الـيت تعلمـت كـثريا    
  .ل مدة اقامتها فيهاوابدعت اكثر يف بلدان املهجر طوا

 
كما ان للفساد االداري والروتني وضياع القرار يف دهاليز مؤسسات الدولة، اضاع الكثري من الفرص امـام     

  .النخب العلمية واملثقفة اليت حاولت الرجوع اىل بلدها لتصب فيه خربا الطويلة
 

النواب قبل حوايل عـامني يف العاصـمة    لقد استبشرت هذه النخب خريا مبؤمتر الكفاءات الذي رعاه جملس   
بغداد، اال اا اصيبت خبيبة امل كبرية عندما علمت بانه كان مؤمترا استعراضيا اريد منه خدمة اغراض دعائيـة  

  .انتخابية لقائمة على حساب القوائم االخرى
 

الدائم مع الداخل، خلدمـة  وما بقي من جهود تبذهلا بعض النخب هنا وهناك يف بالد املهجر، لتنظيم التواصل    
   .عملية التنمية والبناء، مل تعد كوا جهودا حمدودة ال ترقى اىل مستوى الطموح وفعل الدولة

        
فلقد سعت مفاتيح اتمع العراقي، خاصة شرحية املثقفني والوجهاء، اىل ضبط ايقاعات الشارع للحيلولة دون    
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 رف القاسي الذي مر به العراق منذ سقوط الصـنم، خاصـة يف فتـرة   انفالته، فكلنا نعرف، مدى خطورة الظ
يف مدينة سـامراء   التكفريية االثارات الطائفية اليت توجت بالعملية االرهابية اليت نفذا مجاعات العنف واالرهاب

طائفية بني ابنـاء  املقدسة، بتفجريها ملرقد االمامني اهلمامني العسكريني، واليت اريد منها تفجري احلرب االهلية وال
العراق الواحد، اال ان املوقف املتزن واحلكيم الذي ابدته مفاتيح اتمع العراقي، وعلى راسها املرجعية الدينيـة  

اء، الذين دعوا مجيعهم اىل ضبط النفس وعدم االجنـرار وراء  العليا يف النجف االشرف، وشرحية املثقفني والوجه
املخطط الذي رمسته اجلماعات االرهابية للعراق اجلديد، هو الذي حال دون انزالق العراق يف اتـون احلـرب   

  .االهلية واحلمد هللا
 

طـط االرهـابيني   ومن ينعتون انفسهم باملثقفني اجنروا اىل خم) الوجهاء(ولكن ما يؤسف له حقا، هو ان بعض    
عندما حولوا مناطقهم اىل حواظن دافئة جلماعات العنف واالرهاب، واىل مالذات آمنة لالرهابيني، ما سـاعدهم  
على مواصلة خمططام الدنيئة مدة زمنية اطول، ما كان ميكنهم ان يستمروا كل هذه املـدة الزمنيـة الطويلـة    

داخل العراق من يساعدهم على حتقيق اهدافهم، فكلنا نعرف فان ينفذون فيها خططهم التخريبية، لو مل جيدوا يف 
االرهابيني يف العراق جلهم من القتلة الذين تسللوا اليه من خارج احلدود مستفيدين من االنفالت االمين الـذي  

اىل  صاحب عملية سقوط الصنم، ومدعومني باملال احلرام الذي اغدقته عليهم انظمة واسر حاكمة يف املنطقـة، 
جانب الدعم اللوجسيت الذي حيصلون عليه من اجهزة خمابرات اقليمية ودولية عديدة، اهلدف من وراء كل ذلك 
هو تدمري العملية السياسية اجلديدة اليت يشهدها العراق، وحتديدا حماوالت العراقيني يف بناء جتربتهم الفتية املتمثلة 

 .يف النظام الدميقراطي اجلديد
     

 :دم فانين انتقد اربع شرائح يف اتمع العراقي اجلديدوبناء على ماتق
 .هم السياسيون الذين عادوا اىل العراق بعد سقوط الصنم ليمسكوا بالسلطة: الشرحية االوىل   
بالد املهجر، خاصـة وان   كنت امتىن عليهم ان ينقلوا للعراق اجلديد، وللشعب العراقي، افضل ما تعلموه يف   

الغرب اليت حتكمها االنظمة الدميقراطية، وحيكمها القانون والنظام والتنظيم يف كل منـاحي   يف بالد جلهم عاش
 .احلياة

كنت امتىن عليهم ان يعودوا اىل العراق بافضل ما تعلموه، اذا م ينقلوا للعراق اسوأ ما تعلموه، او قل مـا مل     
 .سف الشديدولال) العامل ثالثية(وثقافتهم ) العراقية(ينسوه من تربيتهم 
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السياسيون الذي يريدون ان يرموا بكرة الدميقراطية العراقية يف ملعـب االنظمـة    الشرحية الثانية، هم: ثانيا   
 .االستبدادية الشمولية البوليسية

ام يرومون اىل رمي الدميقراطية العراقية يف حضن الديكتاتوريات العربية، وهذا، لعمري امر خطري ينبغي ان    
السلطة اجلديدة، فهذا ال يعين  ما يف تورط فيه هؤالء، فاذا كان الناخب العراقي قد منحهم ثقته لتسنم موقعال ي

مينحهم احلق يف التصرف بثقة الناخب كيف ومـىت واىن يشـاء، ابـدا،     ابيض، مفتوح، على صك انه وقع هلم
واطؤا يف التفريط بالدميقراطية الفتية اليت منهم ت فالعراقيون سيحاسبون هؤالء اشد احلساب واعسره، اذا ما ملسوا

 .يبنيها الشعب العراقي بدماء النحور ودموع االرامل وااليتام
ان النظام السياسي العريب الفاسد حياول اليوم هضم التجربة الدميقراطية يف العراق اجلديد بعد ان يـئس مـن      

سياسيني من مغبة ان يكونوا هم العامل املساعد ملثـل  امكانية تدمريها، ولذلك فانا، هنا، احذر هذا النوع من ال
 .هذا اجلهد العريب الرمسي

 .ان عليهم ان ال يكونوا اعداء انفسهم، واعداء شعبهم وبلدهم   
 

الشرحية الثالثة، هي شرحية املثقفني اليساريني، من خملفات العهود البائدة، من الذين ينتقدون دميقراطيـة  : ثالثا   
 .الديكتاتوريات اليت يكتبون يف وسائل اعالمها بالدهم حلساب

اعوام، يعتربها كافية ) ٦(بالسلطة يف بغداد مدة ) حزب الدعوة(تصور، ان احدهم ينتقد يف مقال له استمرار    
يف صحيفة رمسيـة لنظـام    النقدية التنظريية هذه من اجل ان ال نؤسس لسلطة احلزب الواحد، وقد نشر مقالته

 .والرؤى عام، انظروا اىل التناقض يف املوقف) ٢٠٠(حتكم البالد الكثر من  عائلة واحدة سياسي ال زالت
لالسف الشديد، فان امثال هؤالء الذين كانوا يف يوم من االيام ميألون الدنيا صراخا وعويال بشعارات طبقـة     

، اذا م اليوم يف خدمة السـلطان،  الربوليتاريا وامثاهلا من هذه املصطلحات اليت مل تشبع جائعا او تكسو عريانا
 .واي سلطان؟ انه سلطان االنظمة الوراثية الشمولية املتخلفة

امتىن عليهم ان يعيدوا النظر يف طريقة نقدهم، ووسائلهم يف هذا النقد، فبدال من ان يوجهـوا سـهامهم اىل      
نيقاا احلارقة، علـيهم ان يـدخلوا اىل   دميقراطية العراق الفتية من اسوار ديكتاتوريات االنظمة الشمولية ومنج

املدينة فينتقدوا من الداخل ما امكنهم اىل ذلك سبيال، ليسامهوا يف االصالح والتصحيح والبناء بدال من التهريج 
 .الذي ال ينفع شيئا

 ام يطعنون بالدميقراطية العراقية يف صحف النظم الشمولية، مقابل دراهم معدودة، وهـم بـذلك خيـذلون      
فكيف، يا ترى، حتول منظـروا   بالتاكيد مل ينصروا الديكتاتورية والنظام السياسي الشمويل، الدميقراطية ولكنهم
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على حد وصفهم للنظم البورجوازية ايام  طبقة الكادحني وطبقة الربوليتاريا اىل منظرين ملصاصي دماء الكادحني،
 .زمان؟

لة، مبا امساهم املفكر العراقي الراحل عامل االجتماع الدكتور علـي  فبعد ان ابتلي العراقيون، ولفترة زمنية طوي   
الوردي، وعاظ السالطني، باتوا اليوم يعانون من مثقفي السالطني، الذين ينظرون للديكتاتوريات على حسـاب  

  .النظام الدميقراطي اجلديد الذي يبنيه العراقيون اليوم باغلى االمثان
 

بالذكر االحتادات العربية املعنية بالفكر والثقافـة   منهم العرب، واخص) املثقفني( الشرحية الرابعة، هي شرحية   
وغري ذلك، هؤالء الذين تعاملوا بعدوانية مفرطة مع احلالة الثقافية اجلديـدة يف   والكتاب، بتشديد التاء، والكتابة

ت يف خدمـة االنظمـة الشـمولية    العراق، باملقاطعة تارة وبالتخوين تارة اخرى، ناسني او متناسني ام مؤسسا
 .والبوليسية القمعية

امتىن عليهم ان يعيدوا النظر يف مواقفهم من احلالة الثقافية يف العراق وكل ما يتعلق ا من مؤسسـات، ففـي      
 وكياـا  العراق اليوم منظمات ومؤسسات ثقافية وفكرية حرة ال تنتمي اىل السلطة، وهي حتاول ان تبين نفسها

ن سلطة احلاكم، وان اكرب دليل على ذلك هو هذا الكم اهلائل من االعالم احلر ووسائله املختلفة، واليت بعيدا ع
وتشري اليه باصابع االـام اذا   تطال باقالمها اكرب مسؤول، تفضحه اذا سرق وتنتقده اذا قصر، بتشديد الصاد،

       .شك فيه الشارع
مثل قناة اجلزيرة القطريـة  ) العريب(ي بذله االعالم الطائفي والعنصري الرغم من اجلهد التخرييب اجلبار الذ وعلى

املثابرة،  عضدا واحرص على اشد عزمية واقوى واخواا، على الرغم من كل ذلك، اال ان العراق خرج من احملنة
اقـي، الـار   وانا اجزم بالقول انه لوال التراث الفكري والثقايف والديين واحلضاري الذي يتميز به الشعب العر

 .البلد ومتزق الوطن وتفتت اتمع
 انظروا اىل جتارب اخرى يف هذا العامل تعرضت اىل معشار ما تعرض له العراق وشعبه االيب الصامد،   

  .ما الذي بقي منها سوى االطالل اليت يقف عليها الشعب باكيا ناحبا ومولوال؟
    


