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تدبرُي السياسة: كيف يتحول العراُق إىل دولة فاعلة يف اإلقليم؟ 

ملخص
كيف ميكن أن يتحول العراق إىل دولة فاعلة يف اإلقليم، وما االشرتاطات الواجبة، واإلكراهات 

القائمة أو احملتملة، يف الداخل واخلارج، وأي أفق ممكن لذلك؟
السياسة”، وتعين حترير  أو فكرة “تدبري  مقولة  للموضوع من  مقاربته  التحليل يف  ينطلق 
العراق من إكراهات الواقع واملدارك النمطية حول نفسه وحول العامل، و”َتَلُّك اإلمكان” الذي 

يثريه أو يتضمنه الواقع والعامل اليوم.
خيلص التحليل إىل احلاجة لوعي أسباب اإلخفاق املتكرر حيال: االستبداد واهليمنة والتغلغل 
اخلارجي، وتصاعد التيارات والفواعل العابرة للدولة، املناهضة هلا )الدولة(؛ وتيارات وفواعل “الال 

دولة”، والنزعات الطائفية واجلهوية، واجلهادية املتطرفة، وابلطبع الفساد. 
وخيلص التحليل أيضاً إىل حاجة العراق لـ “كتلة اترخيية” تضع األجندة الالزمة أو الواجبة 
أمام فواعل السياسة لديه، والعمل على ووقف تراجع “القيم املشرتكة”، واحتواء الفجوات والتمزقات 

يف مدارك العراقيي وتطلعاهتم حول طبيعة اجملتمع والدولة، واملوقع والدور يف اإلقليم والعامل.
إن خروج العراق من أزماته، وحتوله إىل دولة فاعلة يف اإلقليم يتطلب فواعل فكر وسياسة 
واجتماع .. على قدر املسؤولية، والعمل على تدبري الواقع، وإعادة إنتاج “فكرة العراق”، جمتمعاً 

ودولة، ومكانة ودوراً، وأفقاً للمستقبل.  
يتألف التحليل من مقدمة ومثانية حماور: أواًل- يف الرؤية واملقاربة، اثنيًا- السياسة ابلعراقي! 
اثلثًا- وعي اللحظة، القيم والتفكري، رابعًا- مقام الدولة، خامسًا- القابليات االجتماعية، سادسًا- 

اغتنام العراق! سابعًا- يف أفق “البامياء”! اثمنًا- اإلشارات والتنبيهات، وأخرياً خاتة.

تدبيرُ السياسة: 
كيف يتحول العراقُ إلى دولة فاعلة في اإلقليم؟ 

عقيل سعيد محفوض *

*  ابحث واكادميي.
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مقدمة 
يشهد العراُق منذ عدة عقود حالة من “الال يقي” حيال اللحظة الراهنة، وابلطبع حيال 
املستقبل. لكن اللحظات الكاحلة هي األكثر خصوبة، ابلنسبة لألمم واجملتمعات، ابفرتاض ووجود 
فواعل فكر وسياسة واجتماع ودين.. نشطة، أو وجود ما يسميه انطونيو غرامشي “كتلة اترخيية”، 

تعمل على قراءة الواقع وفهمه وتدبريه وخلق استجاابت فعالة حياله. 
ينطلق التحليل يف مقاربته للموضوع من مقولة أو فكرة “تدبري السياسة”، وتعين حترير البلد 
من إكراهات الواقع واملدارك النمطية حول نفسه وحول العامل، و”تلك اإلمكان” الذي يثريه أو 

يتضمنه الواقع والعامل اليوم.
خيلص التحليل إىل احلاجة لوعي أسباب اإلخفاق املتكرر حيال: االستبداد واهليمنة والتغلغل 
اخلارجي، وتصاعد التيارات والفواعل العابرة للدولة، املناهضة هلا )الدولة(؛ وتيارات وفواعل “الال 

دولة”، والنزعات الطائفية واجلهوية، واجلهادية املتطرفة، وابلطبع الفساد. 
وخيلص التحليل أيضاً إىل حاجة العراق لـ”كتلة اترخيية” تضع األجندة الالزمة أو الواجبة 
أمام فواعل السياسة لديه، وضرورة العمل على صياغة “وعي مجعي” أو “هوية مجعية”، ووقف 
تراجع “القيم املشرتكة”، واحتواء الفجوات والتمزقات يف مدارك العراقيي وتطلعاهتم حول طبيعة 

اجملتمع والدولة، واملوقع والدور يف اإلقليم والعامل.  
أواًل- يف الرؤية واملقاربة

تدبري السياسة هنا، هو حترير العراق من إكراهات السياسة اليت تثقله وتكبله، وحتويله من 
حالة الصراع “فيه” و”عليه”، وتوسيع اخليارات أمامه، مبا هو جمتمع ودولة، ليكون جزء من نظام 

تفاعالت إقليمي ودويل، فاعاًل ال منفعاًل، ما أمكن. 
وهذا طموح كبري، ابعتبار حالة اإلخفاق واالختالل واالضطراب يف جمتمعات ودول اإلقليم، 
وان تطلع تلك الدول ألن تكون مستقرة، ال يزال بعيداً، طاملا اهنا أخفقت –منذ عدة عقود، على 

أقرب تقدير- يف االجابة على أسئلة اللحظة، بل أخفقت يف قراءة ما هي فيه وعليه.
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تدبرُي السياسة: كيف يتحول العراُق إىل دولة فاعلة يف اإلقليم؟ 

ان التحول إىل “دولة فاعلة”، ينطلق من “فكر الدولة”، أو ابألحرى “االمجاع األويل” 
حوهلا، ولكن هل هذا ممكن يف ظل اخلالف أو الصراع على احملتدم طبيعة الدولة نفسها، وعلى 
وجود الدولة اليت نعرفها، رمبا لصاحل منط دولة أو أمناط دول أخرى تشبهها أو  ختتلف عنها، قلياًل 
أو كثرياً، وما إذا كان العراق “كيانياً هنائيًا” بنظر أهله، ويعمل سياسيوه وفواعله يف أفق عراق 

واحد.
لكن، االنطالق من “فكر الدولة” له حماذير كثرية، أمهها: 

أواًل، أنه ينطلق من فرضية غري مؤكدة أو غري متوافق عليها، حول ان العراقيي اليوم يعطون 
أولوية أو قوامة للدولة ابلفعل، أو أن لديهم إمجاع بينهم على ذلك.

اثنياً، أن ظاهرة الدولة يف العراق )واملنطقة( هي مثار أسئلة عميقة، مثلها مثل ظاهرة اجملتمع 
أو االجتماع، فهل ان العراقيي اليوم هم جمتمع أيضاً، ابملعىن املتعارف عليه يف العلوم االجتماعية، 
حتكمهم روح واحدة وفضاء واحد وتطلعات واحدة أو مشرتكة، ولو كان احلد األدىن من كل ذلك؟

اثلثاً، هل ميكن التوصل إىل حل ملشكالت العراق مبعزل عن الوضع اإلقليمي )والدويل(، 
وإىل أي حد ميكن للعراقيي مباشرة أهدافهم وتطلعاهتم يف ظل كل تلك التدخالت اخلارجية، وكل 

ذلك االحتدام حول العراق، وكل ذلك االحتدام يف اإلقليم؟ 
رابعاً، هل ميكن للعراق اليوم أن يفكر يف تغيري وضعيته يف اإلقليم والعامل، وان فعل، هل 
ميكنه حتقيق ذلك، ما الوضع الذي ميكن أن جيمع عليه العراقيون، ابعتبار ظروفهم الراهنة، وحىت 

ابعتبار فواعل السياسة لديهم اليوم؟
خامساً، هل لدى العراقيي “االستقالل الكايف” عن التدخالت والتأثريات اخلارجية، وإرادة 
أن يقولوا ما يرون أنه مناسب لبلدهم، ولكنه قد ال يكون مناسباً ملن “يتحالف” معهم، أو غري 

مناسب ملن يضخ املوارد يف دينامية السياسة واالقتصاد والوالء يف البلد؟
سادساً، أي اشرتاطات وقابليات “بدئية”، إن أمكن التعبري، جيب توفرها للسري يف هذا 
اخلط؟ وأين “نقطة البداية”، من حيث الزمان أو املكان أو املوضوع اخل ومن الذين سوف يقومون 

أو حياولون الفعل؟
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حيتاج العراقيون –وهذا تقدير أويل- لدراسة أسباب “آتكل” املشروع الوطين، و”تراجع” 
مشروع الدولة خالل قرن تقريباً على أتسيسها احلديث؛ ووعي أسباب اإلخفاق املتكرر حيال: 
االستبداد القاّر أو املقيم، واهليمنة والتغلغل اخلارجي؛ وتصاعد التيارات والفواعل العابرة للدولة، 
املناهضة هلا )الدولة(؛ وتيارات وفواعل “الال دولة”، والنزعات الطائفية واجلهوية، واجلهادية املتطرفة.

ما العمل واحلال كذلك؟ 
يواجه العراقيون، وهذا ينسحب بكيفية أو أخرى على السوريي أيضاً، مهمة مركبة ومتعاكسة:

وأولويتها 	  أولويتها من جهة، مث ابحلد من سلطتها  بتثبيتها وأتكيد  الدولة،  أواًل، حيال 
لصاحل اجملتمع، من جهة مقابلة أو معاكسة. 

اثنياً، حيال اجملتمع، وهنا تربز مهمة مركبة ومتعاكسة أيضاً، تتمثل بتأكيد أولوية االجتماع 	 
العراقي، ولكن مبعىن أن يكون هوية موازية لعدد كبري من اهلوايت، يعلوها وال يلغيها أو يكبتها أو 

يدوسها، يتفاعل معها وال يتماهى با.
هذه مهمة شاقة وغري مضمونة النتائج، اذ ان أحداً ال يستطيع التنبؤ مبا ميكن أن تؤول إليه 
سياسات واجتاهات اهلوية، وخاصة ان فكرة اجملتمع نفسها تواجه حتدايت متزايدة، ومثل ذلك فكرة 
الدولة واهلوية واالنتماء للوطن والدولة اخل ويف وضع مثل العراق اليوم -وهذا ميكن أن ينسحب 
على عدد من دول اإلقليم- من الصعب تقدير األوزان النسبية لفواعل الداخل واخلارج يف تقرير 

أي ظاهرة من الظواهر؟
اثنيًا- السياسة ابلعراقي!

تتحدث انثروبولوجيا و”معهود” السياسة عن العراق بوصفه واحداً من أقدم املناطق اليت 
عرفت أو أنتجت السياسة يف العامل.1 وهذا ما يفخر به أهل العراق، وحيق هلم ذلك، إال أنه مع 
ذلك يثري أسئلة من قبيل: ملاذا ال ينعكس ذلك على أحوال العراق اليوم، وملاذا ميثل اتريخ العراق 

تراجيداي دائمة )أو شبه دائمة( يف السياسة؟

1.  انظر مثاًل: إيف شيمل، السياسة يف الشرق القدمي، ترمجة: مصطفى ماهر، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، املشروع القومي 
للرتمجة، دون اتريخ(.
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تصرََّف العراقيون كما لو أن مثة سبيل أو طريق واحد للسياسة، ابملعىن الذي ورثوه وعرفوه، 
وهو حماولة “اإلمساك” ابلقوة أو السلطة: خروجاً عليها أو تسكاً با. ولذا يعد العراق من أكثر 
املناطق واجملتمعات اليت عانت من سطوة السلطة، ومن أكثرها خروجاً عليها، ورمبا أكثرها صراعات 
والسلطة  السياسة  وتراكمات وطبقات كثرية من خربات  ومثة اتريخ طويل  ومواجهات وحروب. 

والقوة واملوت والثورة، لدرجة ومست صورة العراق على مدى التاريخ، البعيد والقريب.2  
والتعدد  واالختيار  احلياة”،  “تدبري  هي:  مثاًل  اإلغريق  منظور  من  السياسة،  إذا كانت 
واملداولة، فهي من منظور ومعيوش مشرقي اترخيي وراهن: “سوُس الناس كما ُتساُس اخليل”، أي 
“الضبط” و”الرتويض”، واملعىن العميق هو: القوة والغلبة، وهذا ما كان يف كثري حلظات هذا 

املشرق اجلميل، ومنه العراق3.
وهكذا، فإن مثة فارق بي فكرة السياسة ومثاهلا ومأموهلا، مبا هي تدبري للحياة، وبي خربهتا 
التارخيية ومعيوشها، مبا هي تغلب وقهر ومحل على السمع والطاعة، و”رؤوس قد أينعت وحان 

قطافها”،4 ومبا هي عصبية قبلية وطائفية اخل
لكن سردية السياسة لدى أهل العراق، أكثر تعقيداً، فقد أظهر العراقيون اهتماماً جدايً، 
وطن  أجل  من  تضحيات كبرية،  وقدموا  واألرواح،  ابلدماء  إمضاء(  أو  توقيع  )من  َوقَـُّعوا  وقد 
وسياسة ودولة، ومن أجل فكرة العراق؛ وحىت األكثر طائفية، يعلن رفضه للطائفية، واألكثر تبعية 
للخارج يعلن أنه ضد التبعية، وهذا بسبب أن يف نظم القيم اجلمعية ما يعلي من شأن فكرة الوطن 

واالستقالل اخل وهذه مسألة تتطلب املزيد من التدقيق والتقصي.
ولكن، إذا كان اجلميع يعلن التزامه بعراق واحد قوي وسيد ومستقل، وضد الفساد واهلدر، 
وضد الطائفية، فلماذا يرتاجع حال البالد، ويغرق –إال ما رحم ربك- ابلتبعية والطائفية والفساد 

على هذا النحو؟ 
وملاذا يتذمر العراقي من رجال السياسة ورجال الدين فيه، مث يعود للتمسك بم مع أول 

2.  علي الوردي، دراسة يف طبيعة اجملتمع العراقي، )بريوت: دار الوراق للنشر والتوزيع،  2017(. 
3.  هذا يذكران بكالم ميشيل فوكو عن منوذج امللك-الراعي/”راعي البشر” لدى الشرقيي، انظر: ميشيل فوكو، “من أجل نقد 

العقل السياسي”، تعريب: حسونة املصباحي، الكراس الفكري، العدد 47، تشرين األول/أكتوبر 2005، ص 3-23.  
4.  العبارة لـ احلجاج بن يوسف الثقفي، الوايل األموي على العراق.
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خضة أو استحقاق، بل وقد يكون مستعداً للموت من أجلهم، أو حتت عباءهتم؟ ليس العراقي 
استثناء يف ذلك، غري أن هذا يتطلب املزيد من التقصي والتدقيق. 

واالن؛
“الدولنة”  على  بطبعه  العصي  أي  دولة”،  “الال  جمتمع  هو  العراق  يف  اجملتمع  ان  هل 
و”االنتظام” حتت حكم القانون؟ أليس يف ذلك تربير –بكيفية ما- لالستبداد واستخدام القوة 

املفرطة والقهرية للسلطات ونظم احلكم ضد اجملتمع؟ 
أليس يف ذلك نوع من “اجلوهرانية” و”احلتمية” يف قراءة وفهم اجملتمع يف العراق، وإساءة 
وانتقاص من قدر العراقيي وقدرهتم ومقامهم، وقد عرف العاملُ عن أسالفهم أهنم من أول من أنتج 

القانون واحلضارة يف التاريخ املعروف؟
وهل “يعاف” العراقيون سياسييهم، واصطفافاهتم، والصور النمطية الدارجة عنهم، ويرتكوا 
التخندق فيما هم فيه، على ما يظهر من مطالب وبرامج ومشاريع بي احلي واالخر، منطلقي 
يف أفق خمتلف، يقوم على البداهات أو األوليات، إن أمكن التعبري، منها أن يكونوا عراقيي، وان 
كوهنم ذلك، ال يضعهم ابلضرورة يف مقابل عراقيي اخرين، أو إيرانيي أو أتراك أو خليجيي اخل؟

كيف ميكن أن حيصل ذلك، وهم ممزقون بي هوايت ووالءات وانتماءات هي “يف” العراق، 
لكنها قد ال تكون “يف أفقه”، وكيف ميكن أن حيصل ذلك، والعامل كله تقريباً، يف فصام واختالل 

يف مدارك وتطلعات العيش والوجود واملعىن؟ 
اثلثًا- وعي اللحظة، القيم والتفكري

وعي اللحظة
لعل من أوىل املهام أمام العراقيي، هي “وعي اللحظة”، أي وعي العامل اليوم، وقد انتهى 
كما نعرفه5، إذ ان خرائط املعىن والقوة يف تغري مستمر، ومثة مصادر هتديد-فرصة، جديدة وَسيَّاَلة. 
اهلوية والوالء واالنتماء والسياسة والسيادة  أمام مفاهيم ومعان ووقائع جديدة حول  العامل  ان  مث 

5.  إميانويل والرشتي، هناية العامل كما نعرفه: حنو علم اجتماعي للقرن احلادي والعشرين، ترمجة: فواز الصياغ، )املنامة: هيئة البحرين 
للثقافة والرتاث، 2017(.
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والدولة واالجتماع6، فأي منعكس لذلك على احلدث العراقي اليوم، أي معىن للهوية واهلوية الوطنية 
العراق منذ بداية  التطورات احلاصلة يف  العراقيي، بل أي معىن للسياسة والدولة، يف ضوء  لدى 
تشكيل الدولة احلديثة أو دولة االنتداب، وخاصة بعد حكم “البعث”، وابألخص بعد االحتالل 
األمريكي 2003، وأي مفهوم لـ”الوطن” و”اهلوية الوطنية”، وهل ميكن أن يتوصل العراقيون، 

فعاًل، إىل أدىن تفاهم حول ما حدث يف بالدهم، منذ العام 2003 على أقرب تقدير؟ 
ميكن احلديث هنا عن ديناميات خمتلفة، ذلك أن الكرد –أو شرحية قد تكون كبرية أو صغرية 
منهم- ال جيدون حرجاً يف “االنفصال” عن الدولة املركزية، أو “التحالف” مع قوى مثل الوالايت 
املتحدة وتركيا، من دون كبري اعتبار ملواقف الدولة املركزية أو مواقف الشركاء االخرين؛ كما أن 
أصحاب “املنظور الفئوي” لألمور ال جيدون حرجاً يف “االرتباط” بوالءات عابرة للحدود، حىت 
لو كان هلا تداعيات على التفاعالت الداخلية، وحىت لو أدى ذلك إىل اصطفافات متعاكسة )قل 

متحاربة( يف البناء االجتماعي والسياسي، واألهم أن كال منهم يبقى على “انتمائه” للعراق. 
العراقيون من صياغة “وعي مجعي” أو أن يعربوا عن “أان مجعية”  من املهم أن يتمكن 
أو “هوية مجعية”، مبا هم عراقيون، وليس فقط مبا هم عرب أو كرد أو تركمان؛ شيعة أو سنة أو 
مسيحيي أو شبك أو صابئة اخل  ومع هذا وذاك، من املفرتض أال ينفي أحدمها االخر، وال يكون 

قواماً عليه ابلتمام. 
وقف تدهور “القيم املشرتكة”

مداركهم  يف  والتمزقات  الفجوات  واحتواء  املشرتكة”،  “القيم  تراجع  وقف  على  العمل 
وتطلعاهتم حول طبيعة اجملتمع والدولة، ما يهدد فكرة “جمتمع واحد” و”دولة واحد”، والصدوع 
املناطقي وحىت  واجلهوي  واللغوي  والعرقي  والثقايف  الديين  االجتماعي:  التعدد  مداركهم حول  يف 

الطبقي واجلندري. ومن مث حيتاج العراقيون إىل سياسات توقف:
تدهور أو تراجع قيمة احلياة ومؤشراهتا األساسية، ويتعلق األمر مبعدالت الفقر والعنف 	 

والتعليم والصحة اخل 

6.  برتران ابدي وماري كلود - مسوتس، انقالب العامل: سوسيولوجيا املسرح الدويل، ترمجة: سوزان خليل، )القاهرة: اهليئة املصرية 
العامة للكتاب، 2006(
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تدهور أو تراجع قيمة اإلنسان الذي أصبح بفعل احلرب “مهدورًا” و”بال معىن” تقريباً.	 
تدهور قيمة الوطن واالنتماء له. 	 
تزايد اخلوف وعدم االمان. 	 
تراجع الثقة ابملستقبل. 	 

تغيري التفكري
تزداد احلاجة اليوم إىل “َتَدبُّر” سياسات حتد من “العبث” و”الال معىن” و”التخلي” 

لدى الناس، جمتمعاً ودولة وسياسات، حبيث:
و”مربر 	  الشرعية”  “مصدر  بوصفهم  وفواعله  اجملتمع  إىل  واحلكم  السياسة  أهل  ينظر 

الوجود السياسي” لكل فاعل حكومي أو أي فاعل يف الشأن العام، وليس عبئاً.
وليس 	  احلق”  و”صاحب  “العالة”،  وليس  “املنتج”  موضع  يف  اجملتمع  الدولُة  تضع 

“طالب احلاجة”.  
العمل على استعادة الثقة على صعيد البناء االجتماعي والتفاعالت االجتماعية، وإعادة 	 

االعتبار لفكرة “اخلدمة العامة” و”العمل العام” و”الوطن” و”الدولة”.
احتواء مصادر وقابليات التدخل والتغلغل اخلارجي، مبا أمكن من اجلدية والفاعلية والقوة.	 
مراجعة طبيعة العالقة مع اخلصوم واحللفاء يف آن، بل االتفاق على “ما” و”من” ميثل 	 

خصماً، و”ما” و”من” ميثل حليفاً!
رابعًا- مقام الدولة 

وهكذا، حيتاج العراق إىل “إعادة التفكري يف الدولة”،7 معناها ومبناها، اجتاهاهتا وتطلعاهتا، 
قابل  أو  ممكن  ميزان  وأي  العكس؛  أم  اجملتمع،  على  قوَّامة  تكون  وهل  مركزيتها،  –ال  مركزيتها 

لالستقرار بذا اخلصوص؟

7. عقيل سعيد حمفوض، إعادة التفكري يف الدولة: قراءة يف ضوِء األزمِة السوريّة، دراسة، دمشق: مركز دمشق لألحباث والدراسات، 
30 آذار/مارس 2019.
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قد ال تكون املهمة سهلة، ألن طبيعة النظام السياسي وفكرة الدولة هي نتيجة لسياسات 
والتداخالت   ،2003 األمريكي  واالحتالل  السابق  النظام  إسقاط  بعد  ما  وتفامهات وجتاذابت 
والتدخالت اإلقليمية والدولية، فضاًل عن أتثري املدارك الطارئة وإكراهات احلرب، وديناميات الوالء 

والتغلغل والتأثري اخلارجي. 
العراق “حصيلة”  مستقبل  يكون  ان  هو  األكثر خطورة،  أو  األهم  العامل  فإن  مث  ومن 
تسوايت وتفامهات ورهاانت خمتلف الفواعل يف الداخل واخلارج، وليس تعبرياً أو تثياًل )أو تثاًل، 
إن أمكن التعبري( لـ”بداهة” و”خط املعىن” الرئيس املعروف عن العراق خالل اترخيه وحضارته 

ومهة أبنائه وتطلعاهتم، مبا هم عراقيون، إن أمكن التعبري.
ليس املقصود أولوية أو قوامة اتمة وُمطلقة للدولة على اجملتمع، مبا يفضي إىل نظم حكم 
تسلطية وقاهرة، كما هو حال معظم دول املنطقة العربية والشرق األوسط، وإمنا “قوامة مرحلية” 
حبكم إكراهات ومتطلبات إعادة األمن واالستقرار للمجتمع والدولة، يف مواجهة نزعات “االنقسام” 

و”التشظي” و”الال دولة”، وقيم اإلرهاب والتكفري اخل 
وإذاً فإن املهمة تتطلب “دولة قوية”، وال يُفرتض ابلدولة القوية أن تكون متسلطة أو ظاملة 
أو ثقيلة على شعبها، وليس من السهل أن تكون الدولة يف هذا املشرق -ورمبا يف العامل اليوم- قوية 

وعادلة ابلفعل! 
أيضاً، ليس من السهل –وحنن نكرر هنا- إقناع مجيع فواعل احلدث العراقي، من العراقيي 
وغري العراقيي، بـ”أولوية الدولة” بعد كل ذلك التاريخ الثقيل من التسلط واالستبداد والقمع منذ 
نظام احلكم السابق، على أقرب تقدير،  وصواًل إىل شعور شرحية من العراقيي )بعد العام 2003( 
أن “فكرة  أو على هامشهما، وخاصة  والدولة،  السلطة  والقوة، وخارج  املعىن  ميزان  أهنم خارج 
القوة  فواعل  اهتام جانب من  تعرضت إلجهاد كبري، ومت  مبا هو وطن وجمتمع ودولة،  العراق”، 
والسلطة والدولة، أبهنم ضد جزء من الشعب، فيما مت اهتام اخرين أبهنم “يتأمرون” مع اخلارج 

)و”داعش” وأشباهها( ضد جزء من الشعب، بل وضد الدولة نفسها.  
خامسًا- القابليات االجتماعية

لكن العراق حباجة ملشروع وطين وعناوين ومقوالت كربى، والقول أبن اجملتمع َملَّ من ذلك 
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هو قول غري دقيق، فاملقوالت اجلامعة أو فوق اهلوية الفرعية واجلهوية والطائفية اخل تنسجم أيضاً مع 
الذهنية والثقافة والتاريخ واملخيال العراقي.

وليس صحيحاً أن الضغوط االقتصادية واملعيشية تـَُغّيب احلاجة للثقافة والقيم واهلوية، وال 
أن الناس تعزف عن السياسة إىل ختندقاهتا الفئوية والذاتية أو حاجاهتا اليومية، بل ان ما حيدث يف 
العمق هو العكس تاماً، وقد ال يظهر ذلك كثرياً يف الواقع مباشرة، لكنه حاضر بقوة، ويزداد يف 

حيز اإلمكان واملخيال والتوقع، ولو أن اجملال مفتوح على قابليات أخرى، مبا فيها:
قابلية جتديد العالقة مع املشروع القائم، العراق الراهن، إذا أمكن لفواعله مراجعة األولوايت 	 

والسياسات، وإذا الحظ الناس أن تلك الفواعل تقوم مبا أمكن من أجل خدمة البالد.
احتمالية متزايدة لقبول أي أفكار مطروحة، حتت ضغوط وإكراهات الواقع، وقد تتحول 	 

املدارك املؤقتة، الكيانية أو االنقسامية أو الطائفية مثاًل، إىل اجتاهات دائمة أو شبه دائمة، أو أهنا 
تؤدي إىل وقائع جديدة سوف يكون من الصعب جتاوزها. فإذا تعززت اجتاهات الطائفية واجلهوية 
على حساب جمتمع واحد ودولة واحدة، فسوف يكون من الصعب الرتاجع عنها، وإعادة أدراجها 

أو إدماجها يف خط توحيدي مركزي.
وهكذا، فإن اهلوايت الفرعية حتافظ على أولوية أو أولوية نسبية من منظور املنتمي هلا، 	 

ليس انقسامية ابلضرورة، إمنا أولوية احلفاظ على الذات يف إطار الدولة، وهذا ما ميكن أن يتطور إىل 
أوضاع على حساب الدولة، ورمبا يف مواجهتها، وخاصة يف حالة االزمات واالضطراابت والتوترات 

الكربى  والتدخالت اخلارجية. 
لكن القابلية االجتماعية الرئيسة يف العراق اليوم، هي لالنقسام واالصطفاف حول كل ما 
يتعلق به، وابلطبع مقاومة “الدولنة” و”مركزة” السلطات، أو العمل على اإلبقاء عليها سلطة 
)ودولة( “متفق عليها” أو “توافقية”، أو “ميثاقية” ابلتعبري اللبناين، أو دولة “احلد األدىن” من 
القوة والسلطة، وحتت مساءلة ومراقبة دائمي وفق ميزان املَِلل والنَِّحل، وهذا ما جيعل العراق بلداً 

جُمهداً ومفخخاً ابلعنف8، وقاباًل لتلقي التأثريات والتدخالت اخلارجية.

املنابع االجتماعية والثقافية للعنف، )بيروت: دار الفرات للنشر  8.  انظر وقارن: فاحل عبد اجلبار، يف األحوال األهوال: 
والتوزيع، 2008(. 
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سادسًا- اغتنام العراق!
الكثري مما جيري يف العراق وحوله من تفاعالت، وخاصة من قبل فواعل إقليمية ودولية، قد 
ال يتعلق ابلعراق ذاته، مبا هو جمتمع ودولة، وإمنا مبا هو “موضوع” و”حيز” ُمتصارَع عليه أو على 
القوة و املعىن لديه، وعلى قدرته ودوره املمكني أو احملتملي يف اإلقليم والعامل، وبكلمة واحدة، فإن 

اهلدف هو “اغتنام” العراق، أو ما أمكنه منه ومن اإلمكان فيه.
هذا يذكران بتشبيه بليغ للكاتب األوروغوايين إدوادرو غاليانو، الذي وصف أوضاع أمريكا 
الالتينية يف كتاب بعنوان “شرايي أمريكا الالتينية املفتوحة”، استنزاف كبري للموارد املادية واملعنوية، 
األخطر هو “هدر  أو  واملعنوية، واألهم  املادية  للموارد  واخرتاق خارجي، وتسلط وفساد وهدر 

اإلنسان”. هذا موجود ابلتمام يف العراق واملنطقة العربية والشرق واألوسط9.
االستعادة

من  وحتويله  “استعادته”،  أو  العراق  “اغتنام”  على  العمل  هو  للعراقيي  ابلنسبة  املهم 
“ورقة” و”موضوع” للسيطرة والتنازع إىل:

على االنتماءات 	  انتماء ووالء متعالياً  العراقيي أنفسهم،   قيمة عليا ومركز للمعىن لدى 
والوالءات األخرى، ليس أبن حيل حملها أو يقطع معها، وال أن يتماهى با، وإمنا أبن “يتمفصل” 
معها؛ شيء من إرادة وانتماء مواٍز لالنتماءات واهلوايت الدينية والعرقية والقبلية اخل لكنه قوام مبنطق 
املواطنة وتدبري الشأن العام واملساواة أمام القانون، وأن تكون الدولة هي أفق العيش والوجود الوطين 

واإلنساين. 
فاعل يف اإلقليم، من خالل إعادة تعريف وتعيي موقعه ومعناه، وإدارة تفاعالت متوازنة 	 

بي خمتلف الفواعل يف اإلقليم )والعامل(، ومن املهم أن يكون العراق “حيز تفاعل” و”عامل تقارب 
وجتاذب” بي فواعل خمتلفة أو متناقضة، ال بوصفه “حيز تنازع”، و”عامل موازنة”، بي: الفرس 
والرتك والكرد، وبي إيران والسعودية، إيران وأمريكا، وحىت الوالايت املتحدة وروسيا، اخل وان يكون 
العراق “فضاء للتواصل والرتاسل” ابلسياسة واملداولة وانتقال األفكار والقيم والسلع، وليس ابلعنف 

والتخندق واالستقطاب والتنافر. 
9.  انظر: إدواردو غاليانو، الشرايي املفتوحة ألمريكا الالتينية: اتريخ مضاد، ترمجة: أمحد حسان وبشري السباعي، )االسكندرية: 

دار النيل للنشر، 1981(. 
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أن يكون العراق فاعاًل حراً مستقاًل بتفاعالته، وأال تـَُعّد فواعُل يف اإلقليم تقارُبَه مع طرف 	 
فعاًل مناهضاً لطرف اخر أو اطراف أخرى. وقد حقق العراق تقدماً نسبياً، ال يزال يف مراحل أوىل، 
لكن فيه بشائر مهمة على هذا الصعيد، ذلك أنه عمل على حوار إيراين-سعودي، وحوار سوري-

تركي، وكان قد عمل قبل هذا وذاك على حوار إيراين-أمريكي.
 االستجابة االسرتاتيجية

مثة حاجة لـ استجابة مركبة، مشروع وطين، ذي مسات تداولية ودميقراطية، واألهم هو:
وتشكله 	  العراق  لوجود  مالزمة  مشكالت  أي  ابلوالدة،  مشكالت  وجود  وتـََفهُّم  تـََقبُّل 

الدوليت احلديث، وذلك مبعرفتها واالعرتاف با، ال إبنكارها، واالعرتاف أمر البد منه من أجل 
التفكيك أو التكييف والتجاوز. وتقبُّل وجود مشكالت اترخيية موروثة، ومشكالت تتعلق ابلسياق 
اإلقليمي والعاملي، ومشكالت تتعلق ابالنقسامية التارخيية، والرهاانت املتناقضة أو املتعاكسة لفواعل 

الفكر والسياسة لديه.  
ي اإلمكان يف الواقع العراقي )واإلقليمي والعاملي( واإلمساك عليه وحماولة تدبريه. 	  تقصِّ
العمل على أن يكون “نداء الدم” وطنياً وليس قبلياً أو طائفياً وال ارتزاقياً، املظلومية هي 	 

مظلومية وطن وليس فرد أو مجاعة، ويكون تفكيكها أو االستجابة هلا ابحلوار والكشف و”جرب 
اخلواطر” و”إبراء اجلراح” والتوازن يف توزيع املوارد املادية واملعنوية.

سابعًا- يف أفق “البامياء”!
الحظ مسؤول سويدي، كان قد اجتمع  أو تواصل مع شرائح خمتلفة من العراقيي الالجئي 
يف السويد، أهنم خيتلفون يف كل شيء تقريباً: السياسة والدين، واجملتمع والدولة، وأمناط العيش، 
املوقف من الغرب واإلقليم اخل وان ذلك االختالف يتجسد خالفاً يف التوجهات واملواقف، لكنهم 
مع ذلك يتفقون يف أمر واحد تقريباً وهو وجود “البامياء” على موائدهم مجيعاً، لدرجة أن املسؤول 
السويدي اقرتح وضع رمز “البامياء” على العلم الوطين10، يف إشارة إىل جمتمعات ودول أخرى 

10.  فاحل عبد اجلبار، “بناء أو تفكك العراق يف إطار نظرايت سوسيولوجيا القوميات و األمم”، حماضرة يف اندي االحتاد العام 
لألدابء والكتاب يف العراق، 17 اذار/مارس 2017، 

 https://www.youtube.com/watch?v=4MpyU0Vra-w

https://www.youtube.com/watch?v=4MpyU0Vra-w
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تضع رموزاً مشرتكة على أعالمها الوطنية مثل “شجرة األرز” يف علم لبنان، ورقة “القيقب األمحر” 
يف علم كندا؛ وجتد مثل ذلك يف أعالم وشعارات دول عديدة حول العامل. 

أخرى كثرية  مشرتكات  إىل  الغذاء  أمناط  يف  املشرتك  تتعدى  للعراق  ابلنسبة  املسألة  لكن 
يف أمناط القيم، وأمناط العيش، واملشرتك الفضاء احلضاري والتارخيي، ورمبا التطلع للعيش يف أفق 
االجتماعي،  العقد  بناء”  و”إعادة  له،  واالستقرار  األمن  وإعادة  عليه،  التوافق  ميكن  “عراق” 
وفكرة العراق وهويته. وهذه أمور ليست منفصلة أو متتابعة، وإمنا متداخلة ومتوازية، حتكمها رؤًى 

وديناميات للتفكري ال بد من إطالقها، وديناميات فعل ال بد من التوافق عليها والشروع فيها. 
 التعب 

وللمفارقة، فقد يكون “التعب” من احلرب والطائفية والتدخالت اخلارجية والفساد، هو 
املشرتك األهم لدى شرحية متزايدة من العراقيي، وهذا جمرد تقدير أو انطباع، وحيتاج للمزيد من 
التقصي والتدقيق، األمر الذي ميكن أن يعزز مدارك فواعل الفكر واالجتماع والسياسة وغريهم حول 
ضرورة القيام بـ”تسوية اترخيية”، تثل استجابة لرغبة العراقيي ابلبقاء والعيش احلر الكرمي، مبا هم 

عراقيون يف أفق جمتمع ودولة قابالن لالستقرار واالستمرار.
إن “شرط وجود األمة هو استقرارها، أن تعرف قواها احلدود اليت ال ميكن جتاوزها... ميكننا 
القول إن األمة تتشكل من تعب احملاربي. األمة تتكون وتستقر حي تتيقن األطراف املتنازعة ذات 
الشأن من أن احلرب يف ما بينها ليست أكثر من خسارة صافية.”11 وإن ما يكسبه طرف من 

األطراف على حساب األخرين، ال ميكن أن يكون إال مقدمة لنزاع اخر أو حرب أخرى.
اثمنًا- اإلشارات والتنبيهات

للعنف 	  استثناء  من كونه  ذلك  يتحول  أن  املهم  من  هنا  دائم.  استثناء  حالة  العراق يف 
والتسلط إىل استثناء للتوافق والعيش املشرتك، ومن واقع التنازع واالحرتاب إىل أفق الوحدة واألمن 

واالستقرار.
و انظر كالم رفعت اجلادرجي عن البامياء يف: رفعت اجلادرجي، حوار يف بنيوية الفن والعمارة، )بريوت: دار الريس للكتب والنشر، 

 .)1995
11.  جون ريتش، “عن التعب الذي يلد األمم واحلماسة اليت تيتها”، جملة اجلديد، )1 توز/يوليو 2015(.
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تفكيك أو مراجعة مدارك التهديد-الفرصة، ذلك أن ما ميثل فرصة لطرف هو نفسه هتديد 	 
لطرف اخر، والعكس صحيح؛ واملهم حتويل ذلك من ميزان العنف والقوة واالستئثار ابملوارد إىل 

ميزان االنتخاابت وحكم القانون.
التفكري يف من لديه مصلحة بـ”دولة قوية” يف العراق، ومن ليس لديه مصلحة بذلك، 	 

وأي عراق يريده فواعل السياسة واالجتماع والفكر يف العراق، فإذا توافقوا على ذلك، فمن املفرتض 
أن يكون توافقهم على تعيي السبل املناسبة أو املمكنة أكثر إمكاانً بل وأيسر.

وارتباطاً ابلنقطة السابقة، فإن من املهم التفكري يف أي عراق يريده: األمريكان، اإليرانيون، 	 
الرتك، الدول العربية، الكرد، بل وحىت أهل بغداد، أهل البصرة أهل املوصل اخل 

هتديد 	  حيال  احليلة”  “قليلة  أو  “عاجزة”  والدولة  السياسي  النظام  بىن  بدت  عندما 
“داعش”، كان للمجتمع وفواعله السياسية واالجتماعية والقيمية والدينية، أو شرحية كبرية منها، 
استجابة نشطة تثلت بـ”حشد” املزيد من القوى واملوارد املادية واملعنوية، أمكنها جتاوز إكراهات 
اللحظة. وعلى الرغم من اخلالفية املتزايدة )يف الداخل واإلقليم!( حول ذلك، إال أن احلدث كان 
مؤشراً على ديناميات اجتماعية وروح استجابة على قدر التحدايت، وميكن سحب ذلك –بكيفية 

أو أخرى- على قضااي وإكراهات وحتدايت العراق اليوم. وهذا ابب فيه كالم كثري. 
مدارك اخلالص، والتحول من البعد االخروي إىل البعد الديين، أو ابألحرى “التمفصل” 	 

بي البعدين الدنيوي والديين للخالص، أبن يرتبط بـ”اجلماعة العراقية” ككل بداًل من تركزه علي 
امللة أو الطائفة أو املذهب أو العرق أو الطبقة أو الشرحية او القبيلة اخل وهذا ابب فيه كالم كثري. 

ان جناح فواعل الفكر والسياسة يف العراق يف تدبري سياسات الداخل، هو مقدمة للنجاح 	 
يف تدبري سياسات اخلارج، ومها مستواين كل منها ميثل شرطاً لآلخر، مع قوامة وأولوية للداخل 

على اخلارج.
أفق 	  يف  ابلعمل  ملشكالت  االسرتاتيجية”  “االستجابة  أو  االسرتاتيجي”  “الرد  يتمثل 

الداخل الذي “يتمفصل” مع أفق إقليمي12، يناهض اهليمنة واالستكبار، ويعمل ما أمكن على 

لألحباث  دمشق  مركز  دمشق:  اسرتاتيجية،  تقديرات  اإلقليم”،  على حمن  االسرتاتيجي  “الرد  النقاش،  أنيس  مثاًل:  انظر    .12
والدراسات، )17 تشي الثاين/نوفمرب 2018(. 
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استجابة إقليمية أو مشرقية ملصادر التغلغل واالخرتاق اخلارجي، ويف أفق اترخيي وحضاري ينفتح 
على اجملال العريب واإليراين والرتكي، كون اإلقليم جمال حضاري واحد. وإذ ال حلول منفردة أو 

انعزالية أو حمض ذاتية لألوضاع يف العراق! وهذا أيضاً ابب فيه كالم كثري. 
مواصلة سياسات املبادرة واحلوار يف الداخل واخلارج: 	 
يف الداخل من خالل املنابر الثقافية والفكرية ومراكز األحباث واملنتدايت، وابلطبع األحزاب 	 

السياسية، على الرغم من تراجع مقبولية األخرية، على ما ظهر يف االحتجاجات األخرية، يف حال 
كانت التقديرات صحيحة.

يف اخلارج من خالل مواصلة ما تقوم به فواعل السياسة والدولة من جهود يف “إعادة 	 
وصل” أو “جتسري” ما انقطع و”تصحيح” املدارك النمطية املشوهة عن العراق اليت مت صناعتها 

وتسويقها، قل تعزيزها وترسيخها، خالل العقود املاضية. 
خامتة

من مسات العراق عرب اترخيه املديد، أنه ولود ألمناط خمتلفة ومتناقضة، قل متحاربة، من أمناط 
التفكري والفعل، وجيب التفكر يف ذلك وتدبريه، مبعىن فهم دينامياته، وملاذا كان كذلك، وحتريره 
النمطية حوله، وتقصي “اإلمكان  واملدارك  أنفسهم،  العراقيي  لدى  املدارك  ثقل وإكراهات  من 
التفكري  الفكر والثقافة ومراكز  اليوم. وهذه مهمة فواعل  فيه، وما هو عليه  فيما كان  التارخيي” 

وغريها، يف املقام األول. 
فإذا كان الواقع معقداً، وال يقيناً، فال بد من أن يتوافر فواعل السياسة على إرادة “تدبري 
املمكن” فيه، كما تتكرر اإلشارة، وعلى إدارة االنتقال بي خطوط الواقع واملمكن، بتعبري مستعار 

من جيل دولوز.  
رمبا مل يكن العراقيون، أو شرحية كبرية منهم، شركاء تقرير طبيعة النظم اليت حكمتهم أو طبيعة 
الدولة نفسها، إال أهنم “ختلفوا” أو “اخفقوا” يف تدبري تكييفها وإعادة بناء العقد االجتماعي 
أو صناعة فكرة جمتمع ودولة، قابالن لالستقرار واالستمرار، كما سبقت اإلشارة، وهذا ينسحب 

على شعوب املشرق عموماً.
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إن خروج العراق من أزماته، وحتوله إىل دولة فاعلة يف اإلقليم يتطلب “علو مهة”، وفواعل 
فكر وسياسة واجتماع .. على قدر املسؤولية، حتاول تدبري الواقع، وإعادة إنتاج “فكرة العراق”، 

جمتمعاً ودولة، ومكانة ودوراً، وتطلعاً للمستقبل. 
وما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب. 


