
القومية وتن�شط  مبداأ  يتحقق  لكي  ُبدَّ  ال  كان   -1
تاريخية  اأن ترتبط بحركة  حركتها وتزدهر من، 
االرتباط  ه��ذا  ويف  االإ�شالمية،  كاحلركة  كبرية 
�شمان  الأمن وطماأنينة وم�شتقبل كل االأقليات يف 
العامل العربي ومن �شمنهم امل�شيحيون، وذلك ملا 
يتميز به االإ�شالم احلقيقي واالأ�شيل، من ت�شامح 

مع االأدي�ان االأخرى و�شيانة ملعتقداتها.
عقب  العربية  القومية  ح��رك��ة  ا���ش��ت��داد  بعد   -2
انتهاء احلرب العاملية االأوىل قام بع�ض املفكرين 
قبل   1914 ع��ام  ففي  ل��ه��ا،  ب��ال��دع��وة  امل�شيحيني 
�شرورة  فكرة  امل�شيحيني  العرب  املفكرين  بع�ض 
جزءًا  باعتباره  العربية  القومية  حلركة  االإ�شالم 
اعتنق   1930 ع��ام  ويف  عظمتها.  و�شبب  منها 
اأن  فكرة  العرب  القوميون  امل�شيحيون  املفكرون 
للعرب  ج��اءت  التي  املحرك�ة  القوة  كان  االإ�شالم 
اأ�شل  ه��ي  املبكرة  اجل�����ذور  ه��ذه  ول��ع��ل  باملجد. 
زريق  وق�شطنطني  عفلق  مي�شيل  رب���ط  دع���وة 
القومية  بني  امل�شيحيني  املفكرين  من  وغريهم�ا 

العربية واالإ�شالم.
االإ�شالم  العربية عن  القومية  اإن ف�شل حركة   -3
يعار�ض املنطق التاريخي الذي قام عليه االإ�شالم، 
قوم  يف  اخل��الف��ة  بح�شر  يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة 
قري�ض العروبيني منذ العهد الرا�ش�دي حتى نهاية 
ا�شتوؤنف  ثم  م،   1171 عام  يف  الفاطمي  الع�شر 
هذا التكري�ض القومي للخالفة والرئا�شة القر�شية 
ال��ق��وم��ي��ة يف ال��ع�����ش��ر احل��دي��ث م��ن خ���الل حكم 

العلويني يف املغرب، والها�شميني يف امل�شرق.
4- اإن حركة القومية العربية دون ربطها باالإ�شالم 
لذاتها  ُقد�شيًا  تاريخيًا  متجيدًا  جمدها  ال��ذي   -
جُمدت  اأن  اأم��ة  الأي  ي�شبق  مل  الإجنازاتها  ولي�ض 
)اآل  للنا�ض((  اأُخ��رج��ت  اأم��ة  خ��ري  ))كنتم  مبثله  
عمران: 110( - ال تعني �شيئًا بالن�شبة لالأغلبية 
املفكرين  على  وك��ان  العربي.  العامل  يف  امل�شلمة 
يربطوا  اأن  وم�شلمني  م�شيحيني  من  القوميني 
حركة القومية العربية باالإ�ش�الم لكي يجدوا اآذانًا 
اإىل  ولي�شتندوا  احل��رك��ة،  لهذه  للدعوة  �شاغية 

اأ�شا�ض تاريخي متني وعميق لهذه الدعوة.
5- اإن االأقلية العربية امل�شيحية يف العامل العربي 
وقد  االإ�شالم.  غري  �شدتها  يف  حاميًا  لها  جتد  لن 
العرب  امل�شلمني  لعالقة  الطويل  التاريخ  �شهد 
اأن ال�شدام الديني االإ�شالمي  بامل�شيحيني العرب 
بقدر  للتحارب  �شببًا  ي��ُك  ومل  يق�ع  مل  امل�شيحي 
امل�شلمني  ب��ني  اخل���الف  ال��ت��ح��ارب  �شبب  ك��ان  م��ا 
م�شالح  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  وامل�شيحيني 
اأن  ت��اري��خ��ي��ًا  ال��ث��اب��ت  وم��ن  خ��ارج��ي��ة.  �شيا�شية 
يف   1860 ع��ام  يف  قواتها  اأن�زلت  التي  فرن�شا 
بريوت للدفاع عن امل�شيحيني كانت وراء  املذبحة 
والدروز  امل�شيحيني  بني  ح�شلت  التي  الرهيبة 
خارجية  واأطرافًا  اإ�شرائيل  واأن   .1860 عام  يف 
ال�شدام  وراء  ك��ان��ت   1975 ع���ام  يف  اأخ�����رى 
الفل�شطيني- اللبناين الذي اأدى اإىل حرب اأهلية 

مدمرة ا�شتمرت خم�شة ع�شر عامًا.
العربية  القومي�ة  حلركة  الفكري  املحتوى  اإن 
املفكرين  قيام  وقبل  الع�شرين،  القرن  بداية  قبل 
القوميني الع�رب من م�شلمني وم�شيحيني بالتنظري 
لهذه احلركة كان فارغًا من الفكر غري الفكر الذي 
جاء به االإ�شالم، وجاء به املفكرون امل�شلمون على 
مدار التاريخ. ومل يُك يف الفكر العربي قبل القرن 

الع�شرين غري الفكر االإ�شالمي.
وعلينا اأن نالحظ اأن املفكرين القوميني امل�شيحيني 
العرب كانوا اأ�شد حما�شًة من القوميني امل�شلمني 
العرب لربط احلركة القومية باالإ�شالم. كما علينا 
كانوا  العرب  امل�شيحيني  القوميني  اأن  اأن نالحظ 
القومية  احلركة  ومنّظري  ومفكري  زعماء  من 
الع�شرين.  القرن  من  الثاين  الن�شف  العربية يف 
عفلق،  مي�شيل  امل��ث��ال:  �شبيل  على  هنا  ون��ذك��ر 
اأنطون �شعادة، ق�شطنطني زريق، جورج حب�ض، 
وديع حداد، نايف حوامتة، جمال ال�شاعر، �شبلي 

العي�شمي، غ�شان تويني، وغريهم.
ولعل هذه ال�شبغة امل�شيحية حلركة القومية يف 
�شببًا  كانت  اخل�شو�ض  وج��ه  على  ال�شام  ب��الد 
وبني  العرب  القوميني  بني  اخل��الف  اأ�شباب  من 
القومية  حركة  اأن  علمنا  ل��و  فيما  االإ���ش��الم��ي��ني، 
كثرية  بتهم  االإ�شالميني  قبل  من  ُرميت  العربية 
الفكري،  ال���غ���زو  اجل���دي���دة،  اجل��اه��ل��ي��ة  م��ن��ه��ا: 
حماربة  امل�شتوردة،  االأفكار  القومي،  التع�شب 

االإ�شالم، الَعلْمنة امللعونة.. الخ.

وعندما جاء مفكرون عرب م�شيحيون واأ�شافوا 
الفكر العربي كمفاهيم  اإىل  اجلديد غري امل�شبوق 
من  وغريها  والدميقراطية  والَعْلمانية  احلداثة 
االإ�شالمي  الفكر  يف  وج��دوا  الع�شري�ة،  املفاهيم 
معينًا �شرقيًا غزيرًا جل�ذور هذه املفاهيم، فنهلوا 
منها واأ�شافوا اإليها، وكّونوا عجينة الفكر العربي 
املع�ا�شر الذي ارتكز على مثل هذه املحاور وعلى 
حماور اأخرى خمتلفة، فكان االإ�شالم بذلك قا�شمًا 
الفك�ر  ويف  العربي،  القومي  الفكر  يف  م�شرتكًا 
العربي،  الفل�شفي  الفكر  ويف  العربي،  ال�شيا�شي 
من  وك��ان  كذلك،  العربي  االقت�شادي  الفكر  ويف 
على  باالإ�شالم  القومية  حركة  ترتبط  اأن  املنطق 
النحو الذي ارتبطت به. واإن مل يُك هذا االرتباط 
الليرباليني  امل�شلمني  املفكرين  من  ج��زءًا  ير�شي 
كما  الع�شر،  هذا  يف   ال�شلفيني  املفكرين  وعامة 
ال  التي  الَعْلماني��ة  القومية  ُدع��اة  ير�شي  ي��ُك  مل 
وزن  ال  العربي،  املجتمع  يف  �شغرية  فئة  ت��زال 
لها  كما ال وزن  ال�شيا�شي،  القرار  لها يف �شناعة 
بني النا�ض اأ�شحاب امل�شلحة احلقيقية يف التقدم 

القومي.
امل�شلمني   امل��ف��ك��ري��ن  ب��ع�����ض  اأن  امل��ع��ل��وم  وم���ن 

ينكرون  خ��ال��د،  حممد  خ��ال��د  اأم��ث��ال  الليرباليني 
عنها  عرب  التي  العربية  القومية  وفكرة  مفهوم 
القومية  ع��ن  �شيئًا  اأع���رف  ال  "اأنا  بقوله  خ��ال��د 
اأ���ش��ي��اء ع��ن الوحدة  اأع����رف  ال��ع��رب��ي��ة، ول��ك��ن��ي 
وجماعة  قطب  �شّيد  ك��ان  فقد  كذلك  االإ�شالمية"، 
اخلليج  يف  ال��دي��ن  واأ���ش��ي��اخ  امل�شلمني  االإخ���وان 
القومية  العربي واملغرب من بعده يرمون دعوة 
العربية باجلاهلية، ويعتربونها ن�زعة اأوروبية، 
بني  ال��رب��ط  اأن  وامل��الح��ظ  للم�شلمني.  ت�شلح  ال 
االأحيان  اأغلب  يف  ياأتي  كان  واالإ���ش��الم  القومية 
اأن  حني  يف  العرب  الليرباليني  املفكرين  قبل  من 
واأ�شوليني،  �شلفيني  م��ن  االإ�شالميني  املفكرين 
االإ�شالم  عالقة  االأح��ي��ان  اأغلب  يف  ينفون  كانوا 
القومية  ُدع��اة  ب��اأن  ليقينهم  العربية،  بالقومية 
العربية هم من الَعْلمانيني املطالبني بف�شل الدين 

عن الدولة، وهو ما ال يقبلونه.
ا�شتد  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ات  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
من  ج���زءًا  اأ�شبحت  عندما  وازده���رت  �شاع�دها 
النه�شة  اأ�شباب  التي كانت من  الَعْلمانية  احلركة 
كانت  الغربية  القومية  معركة  واأن  االأوروب��ي��ة. 
طويلة مع الكني�شة ومريرة اأي�شًا، خا�شة عندما 

م�شالح  ه��دد  ال��ذي  الَعْلماين  وجهها  عن  ك�شفت 
الكني�شة املادية واالجتماعي�ة. اأما يف ال�شرق فال 
يزال االإ�شالم عميق اجلذور ومل ت�شتطع االأفكار 
ُت�دث  اأن  الغرب  من  القادم�ة  اجلديدة  القومية 
م�شيحيني  م��ن  ال��ع��رب  والَعْلمانيون  ث��غ��رة،  فيه 
وم�شلمني مل ي�شتطيعوا حتى االآن وبعد اأكرث من 
قرن ون�شف القرن اأن يقيموا الدول�ة القومية يف 
اأي جزء من العامل العربي. ويرى بع�ض املفكرين 
التام  الف�شل  اأنه ال ميكن  الل�يرباليني  الَعْلمانيني 
القول  ميكن  ال  وعليه  والقومية.  االإ���ش��الم  ب��ني 
جاءت  اجلديدة  العربية  ال�شيا�شية  القومية  اأن 
نتيجة �شراع داخلي اأو توتر روحي كان العرب 
ي�شعرون به داخل احل�شارة العربية االإ�شالمية. 
لي�شت  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��رق  يف  احلقيقية  ف���االأزم���ة 
جابهتها  التي  كتلك  روح��ي��ة  اأزم���ة  جوهرها  يف 
ال�شاد�ض  ال��ق��رن��ني  يف  ال���غ���رب  يف  امل�����ش��ي��ح��ي��ة 
وال�شابع ع�شر والتي انتهت بالق�شاء على وحدة 
و�شلطة الكني�شة، وقيام قوميات ودول اأوروبية 

ذات حكومات َعْلمانية.
بع�ض  ي��راه��ا  -ك��م��ا  التاريخية  ال��ع��الق��ة  اإن   -6
والقومية  االإ���ش��الم  ب��ني  النا�شريني-  املفكرين 

"خا�شة" وهي عالقة جدلية،  العربية هي عالقة 
ثمرة  االأم�����ة  ف��ك��ان��ت  ج���دي���د.  خ��ل��ق  اإىل  ان��ت��ه��ت 
واملجتمعات  ال�شعوب  تلك  م��ع  االإ���ش��الم  تفاعل 
واجلماعات، وتفاعلها فيما بينها يف ظل االإ�شالم 
وحمايته تفاعاًل انتهى اإىل اأن تكون �شعبًا عربيًا 
اأ�شه�م  وه��ك��ذا  متفرقة،  �شعوب  م��ن  ب��داًل  واح���دًا 

االإ�شالم يف تكوين االأمة العربية.

النا�سرية والعالقة بني الإ�سالم 
والقومية

كانت   )1970-1954( النا�شرية  امل��رح��ل��ة  يف 
حيث  والقومي�ة،  االإ���ش��الم  بني  وا�شحة  العالقة 
ف�شل عبد النا�شر ب�شكل قاطع بني الدين والدولة 
منذ عام 1969 يف حديث له لل�شحافة االأمريكية 

حيث قال:
على  االأوط���ان  اإق��ام��ة  نت�شور  اأن  ن�شتطيع  "ال 
ال  اأوط�����ان  ه��ن��اك  فت�شبح  ال��دي�����ان��ات،  اأ���ش��ا���ض 
يعي�ض  ال  واأوط����ان  امل�شلمني،  غ��ري  فيها  يعي�ض 
فيها  يعي�ض  ال  واأوط����ان  امل�شيحيني،  غ��ري  فيها 
غري البوذيني، وهكذا. ل�شوف تكون هناك يف كل 

مك�ان اأعمال تنمُّ عن التع�شب.
"تامي"  جم��ل��ة  يف  ال��ن��ا���ش��ر  لعبد  ح��دي��ث��ني  )م���ن 
"لو�ض  ج��ري��دة  ويف   ،69/6/12 االأم��ري��ك��ي��ة 

اجنلو�ض" 1970/2/3(.
كما كانت العالقة بني القومية واالإ�شالم وا�شحة 
يف فكر اأن�شار عبد النا�شر من "حركة القوميني 

العرب" الذين قالوا:
ر�شالة،  ال��دي��ن  واأن  حياة  واق��ع  القومية  "اإن 
جانبًا  ُت�شلح  وال��ر���ش��ال��ة  وج���ود  القومية  واأن 
هذا  لكن  خمتلفان  فهما  وهكذا  الوجود،  هذا  من 
االختالف ال ي�شل اإىل حد الت�شارب. وتتعار�ض 
اإىل حركة  الدين  القومية والدين، عندما يتحول 
على  وترتكز  القومية  ال��رواب��ط  تنفي  �شيا�شية 
الروابط الدينية، فهذه الروابط ال تكفي وحدها 
هي  العربية  فالوحدة  القومي،  الوجود  الإثبات 
الوحدة  ول��ي�����ض  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأم��ة  االأول  امل��ح��رك 
"مع  اجلبوري،  وحامد  دروزة  احلكم  الدينية.) 

القومية العربية"، �ض114،115.
القوميني  "حركة  ال��ت��ل،  �شهري  ك��ذل��ك:  وراج����ع 
 ،89 ����ض88-  الفكرية"،  وانعطافاتها  ال��ع��رب 

.)124 -123
كذلك، فقد قال البعثيون منذ زمن طويل:

املرحلة  هذه  يف  للعرب  االأ�شا�شي  املحرك  "اإن 
ال�شر  كلمة  ه��ي  ال��ت��ي  القومية  ه��و  حياتهم  م��ن 
قلوبهم،  اأوت��ار  ترك  اأن  وحدها  ت�شتطيع  التي 
ا�شتجاب  وك��م��ا  ن��ف��و���ش��ه��م.  اأع��م��اق  اإىل  وت��ن��ف��ذ 
اأن  فا�شتطاعوا  الدين  لنداء  املا�شي  يف  العرب 
فاإنهم ي�شتطيعون  يحققوا االإ�شالح االقت�شادي، 
العدالة االجتماعية وامل�شاواة بني  اليوم تقيق 
جميعًا  ال��ع��رب  ب��ني  احل��ري��ة  و�شمان  امل��واط��ن��ني 
عفلق،  مي�شيل  وح��ده.)  القومي  لالإميان  نتيجة 
الن�ض  وهذا   .88-87 �ض  البعث"،  �شبيل  "يف 

كان قد ُكتب اأ�شاًل يف عام 1946(.
لعالقة  واأن�شاره  النا�شر  عبد  مفهوم  كان  ورمبا 
املُ�شمرة  املبادئ  من  القومي�ة  بالدولة  االإ���ش��الم 
وجماعة  النا�شر  عبد  بني  ال�شراع  ولَّ��دت  التي 
االإخوان امل�شلمني يف اخلم�شينيات وال�شتينيات 
مكان  ال  اأن  اأدرك�����وا  حيث  الع�شرين،  القرن  من 
هذا  وا�شتمر  النا�شرية.  القومية  الدولة  يف  لهم 
جهة  م��ن  والقوميني  النا�شريني  ب��ني  ال�����ش��راع 
بعد  ما  اإىل  اأخ��رى  امل�شلمني من جهة  واالإخ���وان 

رحيل عبد النا�شر.
ويف مرحلة الحقة، كانت عالقة القومية العربية 
بع�ض  يف  وا�شحة  غري  ملتب�شة  عالقة  باالإ�شالم 
االأحيان خا�شة يف فكر بع�ض املفكرين الَعْلمانيني 

الليرباليني. فمنهم من قال:
االأر�ض،  الله على  بناًء ملدينة  لي�ض  االإ�شالم  "اإن   
حد  و�شع  من  والُب���دَّ  عربيًا،  دينًا  لي�ض  اأن��ه  كما 
فا�شل بني الدين وبني النظام ال�شيا�شي العاملي، 
واإال حّملنا الدين ما ال يطيق وما ال يدخل يف اإطار 
يحتمل"،  ال  ما  ال�شيا�شي  الواقع  مهمته، وحّملنا 
عربية  ثقافة  �شبيل  "يف  ال���دامي،  عبد  الله  )عبد 

ذاتية"، �ض 119(.
الدين بالدولة  اأن ال قطع يف عالقة  وهنا نالحظ 
والدولة  ال��دي��ن  ب��ني  نهائيًا  ف�شل  وال  القومية، 
كان  ال��ف�����ش��ل  ه���ذا  يف  ال�����رتدد  واأن  ال��ق��وم��ي��ة، 

وا�شحًا.

اإن املتابعة الدقيقة وامل�ستمرة 
ملا يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية 

العراقية خالل الفرتة التي اأعقبت 
اإ�سقاط النظام الدكتاتوري الفا�سي 
حتى الآن توؤكد مبا ل يقبل ال�سك 

يف اأن العراق بحاجة اإىل �سمان 
م�ساألتني مهمتني، وهما:

ي�شارية  �شيا�شية  ق��وى  اإىل  بحاجة  اإن��ه   -1
اأج���ل  م���ن  ت��ن��ا���ش��ل  ن��ه��ج دمي���ق���راط���ي  ذات 
املواطنة  يف  وامل�شاواة  االجتماعية  العدالة 
و�شور  اأ�شكاله  مبختلف  التمييز  ورف�����ض 
ظروف  وت�شني  البطالة  ومكافحة  ظهوره 
ال��زراع��ي��ة وتعجيل  امل�����ش��األ��ة  ال��ع��م��ل وح���ل 
قاعدة  ال��ت�����ش��ن��ي��ع وب���ن���اء  ال��ت��وج��ه ���ش��وب 

االأولية  امل��وارد  اإىل  ت�شتند  متينة  اقت�شادية 
خا�ض  ب�شكل  وم��ن��ه��ا  ال��ب��الد،  يف  امل��ت��وف��رة 
اأجل  وم��ن  الطبيعي،  وال��غ��از  اخل���ام  النفط 
والدولة  الدميقراطي  امل��دين  املجتمع  بناء 
احلياة  اإىل  ت�شتند  التي  الدميقراطية  املدنية 
واملوؤ�ش�شات الد�شتورية والربملانية والف�شل 
بني ال�شلطات والتداول ال�شلمي الدميقراطي 
قوى  اإىل  بحاجة  وه��و  لل�شلطة،  ال��ربمل��اين 
ي�شارية متاآلفة ومتحالفة وقادرة على ت�شكيل 
رقم مهم موؤثر يف احلياة ال�شيا�شية العراقية 
ال تبقى تتحرك على هام�ض احلياة ال�شيا�شية 
اأو تتحرك  للمجتمع  العام  بالتثقيف  وتكتفي 
تدرك  اأن  املفرو�ض  م��ن  اأن  كما  مكانها،  يف 
قوة  كل  ب��اأن  العراق  يف  الي�شار  قوى  جميع 
ع��ل��ى تقيق  ق����ادرة  غ��ري  ان��ف��راد  ع��ل��ى  منها 
نتائج اإيجابية كبرية، �شواء اأكان على �شعيد 
االنتخابات العامة، اأم على م�شتوى جمال�ض 
اأهداف  تقيق  �شعيد  على  اأم  املحافظات، 
الفئات االجتماعية الكادحة املنتجة للخريات 
امل��ادي��ة وال��ف��ق��رية وامل���ع���وزة ل��ت��ق��دمي الدعم 

اأو  الكفاف  حالة  من  للخروج  لها  وامل�شاعدة 
العي�ض تت خطر الفقر الدويل املحدد للدول 

النامية اأو البطالة الهادرة للكرامة.
2- ولكن ال�شاحة ال�شيا�شية العراقية بحاجة 
ما�شة حقًا اإىل اأكرث من ذلك، اإنها بحاجة اإىل 
اأحزاب  اإىل  اأي�شًا،  اأخ��رى  دميقراطية  ق��وى 
�شيا�شية وطنية دميقراطية قادرة على تعبئة 
قوى الو�شط وي�شار وميني الو�شط يف اإطار 
ال�شغرية  وال��ربج��وازي��ة  الو�شطى  الطبقة 
ومبعنى  االجتماعية،  الفئات  م��ن  وغ��ريه��ا 
وطنية  اأح���زاب  اإىل  بحاجة  ف��ال��ع��راق  اآخ���ر، 
دميقراطية ميكن اأن تلتقي يف جبهة عري�شة 
اأهدافهما  ب�شبب  الوطنية  الي�شار  اأحزاب  مع 
�شعيهما  وب�شبب  امل�شرتكة  العامة  الوطنية 
الدميقراطية  الدولة  اإقامة  ل�شالح  امل�شرتك 
الدميقراطي  امل���دين  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ربمل��ان��ي��ة 
القائم على اأ�شا�ض احلياة الد�شتورية والدولة 
الدميقراطي  ال�شلمي  وال��ت��داول  املوؤ�ش�شية 

لل�شلطة.
اإن الطبقة الو�شطى يف العراق تتكون لتوها 
جمددًا بعد اأن غيبت عمليًا ما يقرب من اأربعة 
االقت�شادية  املجاالت  من  الكثري  ويف  عقود 
واحلياة ال�شيا�شية، رغم اأنها ال تزال �شعيفة 
ال�����ش��ن��اع��ي احلديث  امل���ج���ال  ع���ن  وب��ع��ي��دة 
يراد  مق�شودة  �شيا�شة  اأنها  يبدو  كما  والذي 
ال�شناعية  الو�شطى  الطبقة  اإ���ش��ع��اف  بها 
املالية  النفط  مل���وارد  خا�شعًا  البلد  واإب��ق��اء 
مك�شوفًا  يبقى  واأن  اخل��ارج  من  واال�شترياد 
العراقي  املجتمع  اإب��ق��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا، 
جمتمعًا ع�شائريًا ا�شتخراجا وا�شتهالكيًا غري 
ي�شتهلك  وال�شناعية  الزراعية  لل�شلع  منتج 
دخله القومي دون اأن يعّظم الرثوة الوطنية 
امل��ن�����ش��ود ومب���ا ي�شهم يف  ال��رتاك��م  وي��ح��ق��ق 
الدخل  وبنية  الوطني  االقت�شاد  بنية  تغيري 

الوعي  وكذلك  االجتماعية  والبنية  القومي 
�شيا�شة  اإنها  البالد،  يف  والديني  االجتماعي 
خطرة ال ميكن مواجهتها اإال بتحالف القوى 
االجتماعية  الفئات  خمتلف  من  الدميقراطية 

وعلى م�شتوى العراق كله.
اإال اأن هذا التوجه نحو قوى الي�شار والقوى 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة االأخ������رى ب��اع��ت��ب��اره��ا قوى 
ملواجهة  كاف  غري  وطنية  واأح��زاب  �شيا�شية 
اأكانت  ���ش��واء  ميينية،  �شيا�شية  ت��ال��ف��ات 
مل  ما  قومية،  اأم  طائفية  �شيا�شية  اإ�شالمية 
يجر التحرك على عدة اجتاهات اأ�شا�شية يف 

املجتمع العراقي، وهي:
اأ- نحو منظمات املجتمع املدين الدميقراطية 
يف  الكثرية  واملهنية  العمالية  النقابات  مثل 
ال��ع��ام��ل��ة يف جماالت  ال��ع��راق واجل��م��ع��ي��ات 
الفنون واالآداب واملو�شيقى والغناء والثقافة 
للم�شاركة  للتاأثري االإيجابي عليها  ب�شكل عام 
بقائها  م��ع  واالنتخابات  العامة  احل��ي��اة  يف 

م�شتقلة من حيث املبداأ �شيا�شيًا.
من  العراقية،  ال�شبيبة  �شوب  التوجه  ب- 
عالية  ن�شبة  ت�شكل  التي  وال��رج��ال،  الن�شاء 
تعي�ض  اأن  يهمها  وال��ت��ي  ال��ع��راق  �شكان  م��ن 
يف اأج�����واء احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ورف��ع 
القيود املحددة حلركتها ون�شاطاتها املتنوعة 
م�����ش��ت��ل��زم��ات تطورها  ك��ل  ت��وف��ري  و���ش��م��ان 
والريا�شي... والفني  واالجتماعي  الفكري 

الخ. 
العراقيات  ال��ن�����ش��اء  ���ش��وب  ال��ت��وج��ه  ج- 
ال��ك��ث��ري م��ن حقوقهن  ُح��رم��ن م��ن  ال��ل��وات��ي 
ويف  اأواًل،  الد�شتور  يف  والعادلة  امل�شروعة 
ثانيًا،  اليومية  واملمار�شة  العملية  احل��ي��اة 
وخ�شوعهن الإجراءات وعادات وتقاليد بالية 
�شخ�شية  وا�شتقاللية  ودور  مكانة  من  تط 

املراأة وكاأنها اإن�شان من الدرجة الثانية.

اإن الن�شاء يف العراق ي�شكلن قوة كبرية فهن 
ن�شبة  على  ويهيمن  املجتمع  ن�شف  من  اأكرث 
من  واخل�شية  واالأم��ي��ة  اجلهل  منهن  كبرية 
اإىل  اإ�شافة  الرجل،  ومن  والعادات  التقاليد 
�شيوخ  من  والكثري  الدينية  املوؤ�ش�شات  دور 
يف  ال�شلبية  الوجهة  ه��ذه  تعميق  يف  الدين 
حياة املراأة. نحن بحاجة اإىل توعية تنويرية 
اإىل  بحاجة  العراقي،  الن�شوي  املجتمع  يف 
الغالبية  وع��ق��ول  ع��ي��ون  ع��ن  الغ�شاوة  رف��ع 
يف  جم���ددًا  ن��ب��داأ  اأن  علينا  منهن،  العظمى 
امل��راأة ووعيها  واق��ع  لتغيري  ال��دوؤوب  العمل 
ال�شيا�شية  احلياة  ويف  املجتمع  يف  ودورها 
والريا�شية،  والفنية  والثقافية  واالجتماعية 
تنه�ض  اأن  يفرت�ض  التي  الكبرية  املهمة  اإنها 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأن غ��ريه��ا من  ال���ق���وى  ب��ه��ا 
القوى ال يريد للمراأة غري احلالة الراهنة اأو 
من  ومزيدًا  واالأمية  اجلهل  يف  غو�شًا  اأك��رث 

االختفاء وراء احلجاب.  
تتوجه  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��وى  وع��ل��ى  د- 
واأتباع  االأخ����رى  ال��ق��وم��ي��ات  اأت��ب��اع  ���ش��وب 
اجلماعات  ه���ذه  اأي�����ش��ًا،  االأخ�����رى  االأدي�����ان 
ال�����ش��ك��ان��ي��ة ت��ع��اين ال���ي���وم م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز يف 
املواطنة ويف التعامل اليومي والتي تواجه 
االإرهابية  القوى  اأي��دي  على  امل��وت  اأخ��ط��ار 
قوى  اأن  رغ��م  املقيتة،  والطائفية  املتطرفة 
ولكن  كله،  العراقي  ال�شعب  تالحق  االإره��اب 
االإ�شالمية  االأو���ش��اط  ل��دى  مبيتة  نية  هناك 
القوى  م��ن  وال��ك��ث��ري  االإره��اب��ي��ة  ال�شيا�شية 
"تنظيف  اإىل  ت�شعى  التي  املتطرفة  الطائفية 
واأتباع  القوميات  ه��ذه  اأتباع  من  العراق!" 
ذلك  ن��الح��ظ  اأن  وعلينا  االأخ�����رى.  االأدي�����ان 
امل�شيحيني  م��ع  ج��رى  م��ا  اإذ  كبري،  بو�شوح 
املقيمني  االإيزيديني  اأو  املندائيني  وال�شابئة 
ملحافظة  التابعة  وال��ن��واح��ي  االأق�����ش��ي��ة  يف 

اإداريًا ميكن اأن يتكرر يف كل حلظة.  نينوى 
للحفاظ  وم�شوؤولية  بحر�ض  نعمل  اإذ  اإننا 
الوقت  يف  نحافظ  النا�ض،  ه��وؤالء  حياة  على 
نف�شه على التنوع الرائع يف احلياة القومية 
جميل  موزائيك  فهو  ال��ع��راق،  يف  والدينية 

وينبغي منع هدمه.
االأو�شاط االجتماعية  العمل يف هذه  اإن   . ه� 
املختلفة ي�شتوجب �شياغة  العمرية  والفئات 
وحاجاتهم  االآنية  م�شاحلهم  مت�ض  �شعارات 
امل�شروعة الراهنة واالبتعاد عن تلك االأهداف 
امل�شتقبلية التي يفرت�ض اأن يت�شمنها برنامج 
ب�شكل  دميقراطي  اأو  ي�شاري  �شيا�شي  حزب 
على  للنقا�ض  مطروح  الربنامج  اأن  اإذ  ع��ام، 
يف  با�شتمرار،  ترويجه  وميكن  كله  املجتمع 
اأن  يفرت�ض  االن��ت��خ��اب��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ح��ني 
يت�شمن ما هو راهن وعملي يو�شع يف املقدمة 
ال�شبل  عن  والتحري  االنتخابية  احلملة  من 
يف ك�شب هوؤالء النا�ض للمطالبة بتحقيق تلك 
اأو  النقل  اأو  املاء  اأو  الكهرباء  االأه��داف، مثل 
العمل اأو تنظيف ال�شوارع وتخلي�ض النا�ض 
املدمرة  ال�شوارع  وتعمري  القمامة  اأكوام  من 
مالعب  توفري  اأو  للريا�شة  �شاحات  واإق��ام��ة 
اأو تنظيم  اأو تاأمني الكتب الدرا�شية  لالأطفال 
والبعثات  والكليات  اجلامعات  يف  القبول 
ال��ت��ي مت�����ض الطلبة  ال��درا���ش��ي��ة وال���زم���االت 
اأ�شاليب  ا�شتخدام  ملنع  وعائالتهم  مبا�شرة 
غري نظيفة، اأو ا�شتعادة بناء جمل�ض اخلدمة 
واملن�شوبية  امل��ح�����ش��وب��ي��ة  لتجنب  ال��ع��ام��ة 
الف�شاد  مكافحة  اأو  الطائفية،  واملحا�ش�شة 
الرئا�شات  ن�شاط  من  ابتداء  واالإداري  املايل 
واملوؤ�ش�شات  وال���وزارات  وال���وزراء  الثالث 
التجارة  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ح��اف��ظ��ات،  وجم��ال�����ض 
النوعية  على  والرقابة  والداخلية  اخلارجية 
من خالل هيئة املقايي�ض و�شبط اأ�شعار ال�شلع 

والكوبونات  احلكومي  الدعم  تنظيم  و�شبل 
للعائالت الكادحة واملحتاجة فقط....الخ.

تكثيف  ت�شتوجب  ال��ق��ادم��ة  االن��ت��خ��اب��ات  اإن 
الدميقراطية  ال��ق��وى  ل��ك��ل  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل 
جبهة  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  والعلمانية 
ل�شالح  وا�شع  تالف  اأو  وا�شعة  �شيا�شية 
قاعدة  �شتكون  وال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  خ��و���ض 
اال�شرتاتيجي  التحالف  لبناء  جيدًا  واأ�شا�شًا 
التي  هي  ال�شغرية  النجاحات  اإن  املن�شود، 
ت��خ��ل��ق اأر���ش��ي��ة م�����ش��رتك��ة ل��ن��ج��اح��ات اأك���رب 
الفهم  م��ن  تدريجيًا  وت��ق��رب  اأم��ن  وع��الق��ات 
الفرتة  خ��الل  ال��ع��راق  يحتاجه  مل��ا  امل��ت��ب��ادل 

القادمة.
لنعمل من اأجل رفع الهمم لتحقيق ما عجزنا 
املبذولة  اجلهود  رغم  االآن  حتى  تقيقه  عن 
يف  جاء  كما  كافية،  تكن  مل  يبدو  كما  والتي 
املكتب  ع�شو  عاكف،  ح�شان  الدكتور  مقالة 
اإن  ال��ع��راق��ي.  ال�شيوعي  للحزب  ال�شيا�شي 
مثل  تقيق  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�شاعب  اإدراك 
هذه العملية ال مينع من العمل من اأجلها، بل 
يتطلب املزيد من اجلهد ومن اجلميع ل�شمان 
ذلك،  لتحقيق  ممكنة  فر�شة  باأقرب  الو�شول 
وتطويره  عليه  احل��ف��اظ  يف  ن�شتمر  واأن 
االنتخابات  من  االنتهاء  بعد  ن�شيانه  ولي�ض 
بها  يخرج  اأن  ميكن  التي  النتائج  كانت  اأي��ًا 

تالف القوى الدميقراطية العراقية.
من املفيد اأن ي�شتعيد تالف "مدنيون" دوره 
ويتو�شع مع قوى دميقراطية اأخرى لي�شبح 
االنتخابات  يف  االإيجابي  التاأثري  على  ق��ادرًا 

القادمة.
ومعقدة،  ك��ث��رية  وامل��ه��م��ات  طويلة  امل�شرية 
من  املزيد  ب��ذل  وت�شتوجب  ت�شتحق  ولكنها 
اجلهد ل�شالح تاأمني م�شتلزمات تقيقها ولو 

على مراحل.
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Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�شوابط االآتية:
1 � يذكر ا�شم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�شل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�شفحة:

Opinions112@ yahoo.com 

ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

�ساكر النابل�سي

اأن مردَّ احلما�سة والقناعة للربط والفك بني  يف زعمي 
الإ�سالم وبني القومية العربية يف الن�سف الأول من هذا 
املقال  اأي�سًا، والذي قراأناه يف  الثاين  الن�سف  القرن ويف 

ال�سابق، يعود لالأ�سباب الأخرى التالية:

كاظم حبيب

د. مهدي �سالح دواي

ملا  االإن�شان،  خيارات  تعدد  م�شاألة  املعا�شر  التنموي  االأدب  طرحها  التي  الق�شايا  اأه��م  من 
تت�شمنه من حقائق جمربة لكيفية تعاي�ض االإن�شان يف بيئات متغرية ومتداخلة على م�شتوى 
م�شاألة  اإن  االأمر  ال�شناعة، وحقيقة  بعد  ما  املحلي وامتداداته اخلارجية يف ع�شر  املجتمع 
�شاأنه، وهو  االإن�شان واإعالء  اإكرام  ال�شماوية يف �شياق  الديانات  اأقرتها  قد  تعدد اخليارات 
يحمل ر�شالة عظيمة تتطلب املزيد من الفهم لفل�شفات اخللق واحلياة واالنبعاث، فالطبيعة 
الب�شرية الفانية للفرد تتم عليه ا�شتثمار قواه املتنوعة على الوجه االأكمل ل�شمان تقيق 
الذات واعتمار االأر�ض وجت�شيد الهوية احل�شارية لوجوده. وتن�شحب تلك الروؤى )ولو بقدر 
التنظري( على كل ما جاءت به احل�شارات القدمية باأفكارها الطوباوية والواقعية، واإذا كانت 
تلك البدايات قد امتزجت بحقائق الدين والفل�شفة والالهوت، فاإن التعاطي مع هذا املفهوم 
وموؤ�ش�شات وحكومات،  اأفرادا  ال�شعوب  تطور  ملدى  دوليا  معيارا  ميثل  اأ�شبح  قد  املعا�شر 
واىل  والعملية،  الفكرية  اإنتاجيته  م�شتوى  رفع  اإىل  تقود  اأن  ميكن  الفرد  خيارات  فتو�شيع 
تاأمني حرية التعبري عن اآرائه، واىل الثقة العالية بالنف�ض، والقدرة على االبتكار واالإبداع، 

وجملة هذه املزايا وغريها جتعل من املورد الب�شري يف حراك دائم نحو االرتقاء والتاألق.
فما ن�شهده اليوم من طفرات علمية واقت�شادية وثقافية ال ميكن اأن تتاأتى من اأمناط تقليدية 
الع�شر  ملعطيات  وفقا  الب�شري  امل��ورد  ال�شتثمار  تبذل  كبرية  جهودا  هنالك  اإن  بل  للعمل، 
اخليال  من  للواقع  اقرب  اأ�شبحت  الكارتونية  )ال�شوبرمان(  ففكرة  املت�شارعة،  ومتغرياته 
اأن يعاد النظر بعالقة االإن�شان  يف ظل تول ادوار ومدارك الن�شاط االإن�شاين، فكان لزاما 
اأ�شبحت كفيلة  العلمية والتكنولوجية يف جمال االت�شاالت  الثورة  اأن  اإذ  باملكان والزمان، 
الق�شايا  من  ابعد  هو  ملا  و�شوال  والتنبوؤ  واالإدارة  التخطيط  من  متعددة  اأن��واع  بتاأ�شي�ض 
ا�شتثمار  مدى  على  تقوم  الدويل  ال�شبق  عنا�شر  اأ�شبحت  لذلك  وتبعا  واالإقليمية،  املحلية 
الكامنة عن طريق فتح خياراته  اإطالق قواه  اإال من خالل  يتم  الب�شري، وهذا ال  املال  راأ�ض 

نحو التعلم والعمل والتوا�شل.
للتنمية  جديدة  مفاهيم  باإظهار  املتحدة(  لالأمم  االإمنائي  )الربنامج  اهتم   1990 عام  ومنذ 
الب�شرية قائمة على اأدلة رئي�شية وفرعية ترتكز على قاعدة بيانات وا�شعة تعامل اإح�شائيا 
وتلل نتائجها و�شوال اإىل قيا�ض حالة املجتمعات ومدى فاعليتها يف احت�شان تنمية ب�شريه 
م�شتدمية، وبهذا النمط تغادر اأدبيات التنمية املفاهيم ال�شيقة للتطور، لتنتقل اإىل اآفاق اأو�شع 
زيادة  كونها  من  الأكرث  النا�ض  قدرات  لتو�شيع  متوا�شلة  عملية  التنمية  مبوجبها  اأ�شبحت 
منفعة، اأو رفاهًا اقت�شاديًا، اأو اإ�شباع حاجات، وبهذا املعنى ت�شكلت للتنمية الب�شرية اأبعاد 
الذات  الإر�شاء  اأحوجنا  فما  امل�شاركة، احلرية،  اال�شتدامة،  االإن�شاف،  التمكني،   : اأهمها  عدة 
ال�شلبية املوروثة واملكت�شبة عرب عقود عقيمة كان  الرتاكمات  العديد من  االيجابية يف ظل 
للفرد العراقي فيها خيارات اأحادية، قادت بالتايل اإىل تهمي�ض الفعاليات العراقية مب�شمياتها 
املتعددة، فاأ�شبح العراقي يو�شف بامل�شتهلك ال�شره بديال عن املنتج املبدع، واملتلقي لالأفكار 
هذه  وجملة  الرائد،  املبتكر  عن  بديال  الغري  على  املتفرج  واملنبهر  لها،  املوؤ�ش�ض  عن  بديال 
فيه،  العمل  واأمناط  العراقي،  لالقت�شاد  الكلية  املوؤ�شرات  على  �شلبا  انعك�شت  قد  التداعيات 
تو�شيفا  االأك��رث  والتكنولوجية  والتجارية  الغذائية  والفجوات  التبعية  �شمات  فاأ�شبحت 
لالقت�شاد العراقي. اإذن البد من خطوط �شروع جديدة النطالقة ال�شخ�شية العراقية، وهذا 
يتطلب اإعادة قراءة مو�شوعية لالإن�شان العراقي بعدما عانى الكثري، فال جدوى من موازنات 
العراق، وعلى هذا  الفعاليات داخل  املراجعات والقرارات ملجمل  اإجراء تلك  فلكية من دون 

االأ�شا�ض ميكن اعتماد عدة عناوين ميكن اأن تتحدد من خاللها م�شوؤوليات االأطراف كافة.
تعزيز لغة الأرقام

ففي ع�شر تليل املعلومات ال ميكن اأن ت�شع حلول من دون قاعدة بيانات رقمية للظواهر 
مو�شوع الدرا�شة، فاإطالق تقرير التنمية الب�شرية يف العراق لعام 2009  �شي�شهم حتما يف 
تفيز الباحثني نحو املزيد من التحليل والتخطيط ور�شم ال�شيا�شات، وميكن بهذا االإطار  
اال�شتفادة الق�شوى من فعالية التعداد ال�شكاين العام يف تاأ�شي�ض انطالقة لو�شع درا�شات 
واملنطق  الواقع  نحو  باملجتمع  تدفع  واقت�شادية  واجتماعية  و�شيكولوجية  دميوغرافية 
والعقالنية بدال من ع�شوائية القرارات و�شعارات اجلدران امللونة، فكل ما يف العامل اأ�شبح 
رقميًا حتى الظواهر غري املادية باتت تتعامل بلغة االأرقام فهذه اللغة اأ�شبحت اأكرث �شدقا 

وتو�شيفا من اأمناط التحليل اخلطابية.
التعليم.. التعليم.. ثم التعليم

فالتعليم ينبغي ان يكون م�شتمرا ونوعيا وابتكاريا لتطوير اللغة احلوارية للفرد العراقي 
بدال عن اأمناط التعليم املثرية للخجل واملنكفئة على الذات، وعلى �شلة بذلك تطوير البحث 
العلمي نوعيا من خالل و�شع معايري وتقاليد خا�شة لهذا اجلانب احليوي، ويرافق ذلك تاأمني 
درجة ق�شوى من البعثات واالإيفادات وت�شهيالت ال�شفر املدعومة الإدماج ال�شخ�شية العراقية 
)االأحادية اجلانب( يف احلوا�شر العربية والعاملية، فاملالحظ اأن الدول املتقدمة تراهن بقوة 

على جدوى تالقح االأفكار وفهم االآخر من اجل تر�شني مكا�شبها العلمية والثقافية.
اإن�ساء وتطوير البنى التحتية

البيئة املحيطة بها، فكثريا ما  العلم هو �شمات  ال�شخ�شية بعد منظومة  اأكرث ما يالم�ض  اإن 
يحدث  حني  يف  مواتية،  غري  خدمية  بيئة  يف  العبثية  اإىل  التثقيف  عالية  ال�شخ�شية  تركن 
العك�ض عندما يجد االإن�شان نف�شه و�شط منظومة معا�شرة ومتطورة تيط بتفا�شيل حياته 
اليومية . فرداءة خدمة الكهرباء و�شحة م�شادر الوقود وتدهور خطوط النقل قد �شاهمت 
يف تكوين �شخ�شية عراقية حمبطة وغري مكرتثة بعامل الزمن وميالة اىل حميطها ال�شغري 
)االأ�شرة( على ح�شاب اأدوارها االأخرى، ومبرور الوقت اأ�شبحت تلك ال�شخ�شية تطمح اإىل 
تلبية حاجاتها البيولوجية، يرافقها اإهمال منظم الأدوار احلياة االأخرى، ما انعك�ض ذلك �شلبا 
على اإيقاع احلياة ب�شكل عام، من هنا ميكن القول اإن بيئة اخليارات املتعددة هي باالأحرى 

بيئة اخلدمات املتعددة واملتطورة مع الزمن.
البيئات  اأزمة  احلقيقة  يف  هي  املعا�شر  العراقي  املجتمع  انبعاث  اأزمة  اإن  القول  وحم�شلة 
املحيطة به اأكرث مما هي اأزمة ذات، فاملعروف تاريخيا اإن هنالك ا�شتعدادًا عاليًا لدى العراقيني 
نحو االرتقاء وتدي ال�شعاب، وعليه فاإن جناح اإي م�شروع او برنامج عمل �شيكون مرهونا 

بتعدد خيارات االإن�شان العراقي ليكون الرهان عليه رابحا كمحور للتغري نحو االأح�شن.

هل �لعر�ق بحاجة ما�ّسة �إىل جبهة دميقر�طية و��سعة؟

تعدد خيار�ت �لإن�سان.. 
م�س�ؤولية من؟

هل �أ�ساع �جلدل �لنخب�ي �لعقيم عالقة �لق�مية بالإ�سالم؟


