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بغداد

مـــــشــــتـــــبك وبـــــوســـــائل إعالم
مـــتـــعـــددة وبـــتـــقـــنـــيـــات اآللــة
احلـاسبة وعـبر شبـكات تعددت
رؤاهـا وآليـات التـواصل معـها
ثـقف الـشبـكي مـثقف وبـهذا فـا
عــصـري يـتــواصل مع كل بـقـاع
الـعـالم وثـقـافـاتـهـا ويـسـتـطـلع
ــفـكـرين آراء كــبـار الـعــلـمـاء وا
ويـقف عـند حـدود رؤيـته ومدار
فلك ال حتـده حـدود وبهـذا فـهو
مثقف يـكاد يكون مغـايراً تماماً
ـثقف في لـكل ما تـعـنيه كـلمـة ا
الـــرؤى الـــســالـــفـــة وهــنـــا هــو
يـخــتــلف جـذريــاً عـمــا نـســمـيه
ـثقف ـثـقف الـتـنـويـري أو ا بـا
ــثــقف الـعــضـوي الــديـني أو ا
ــــثــــقف عــــنـــد غــــرامــــشي أو ا
فـكر عـلي حرب الوسـيط عنـد ا
ثقف احلـقيقي أو مـا يسمى بـا
فـي رؤيــــة ادوارد ســـــعــــيــــد أو
ــــثــــقف اخلـــصــــوصي عــــنـــد ا
فـوكو.وأن مـثل هذه الـتسـميات
لـلـمـثـقف تـنــظـر إلى الـتـركـيـبـة
ـثـقف وما ـعـرفـيـة في بـنـيـة ا ا
يــنــد عــنـهــا من رؤى ومــواقف
أثـــرت فـي تـــكـــويـــنـه الـــذهـــني
ـعــرفي ووسـمــته بـســمـتــهـا وا
مــثـــقــفـــاً وأســسـت له ورســمت
مـوقـفاً مـغـايـراً وخـاصاً له إزاء
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ثـقف داللـته ومـعـناه يـسـتـمـد ا
من الـواقع االجـتمـاعي- الواقع
الـذي عـاش فيه وعـركه وتـفوق
في فهمه وامتـلك عبره قابلياته
وملـكاته وراح يؤشـر له ويشير
عـليه بـلـفظـة مثـقف. هـكذا ومن
خالل فـــهم أفــراد أو شـــريـــحــة
اجــتــمـاعــيــة مــا. وبـهــذا يــبـدو
الــفـهـم نـســبــيــاً تـمــامــاً بــحـكم
نـســبــيـة األفــراد أو الــشـريــحـة
االجتـمـاعـيـة ونـسبـيـة الـتـقو
ـــــا مــــســـــوغــــات األدائي ودو
ــثـل هــذه الــرؤيـة. حــقــيــقــيــة 
وبــــذات الـــوقت ثــــمـــة مــــثـــقف
يـة راكزة حتدده مـعايـيـر تقـو
تــمــتــلـك اشــتــراطــاتـــهــا بــدقــةٍ
ومـــــوضــــوعـــــيـــــة وعـــــلى وفق
تــــوجــــهـــات ورؤى إجــــرائــــيـــة
وعــلـمــيـة اجــتـرحـتــهـا الــنـخب
الـــفــكـــريــة والـــفــلـــســفـــيــة. في
واهب وخبرات استقراءٍ دقيق 
نـادرة تؤشر لـقابلـياته الذهـنية
ومـلكـاته احلـقيـقـية تـشـترك مع
مـعـايـيـر إنـسـانـيـة مـعـرفيـة في
ـعـرفي مـرآة بـنــائه الـفـكــري وا
واإلنـــســـاني ومن اجلـــدارة أن
. تـؤكد لـثـقافـته وتـمـيزه خـاصةً
ـثــقف احلـقــيـقي هــو األكـثـر وا
فــهــمــاً جلــدل احلــيـاة والــواقع
ومـجريـات الـتـضاد والـتـناقض
في صــيـرورة احلـيــاة والـعـالم
وهـو األكثـر فهـماً لـتاريخ بالده
ومـجـتمـعه كـمـا هو أكـثـر دراية
ـجـريـات الـتـحـول احلـضـاري
في اجملـــتــمــعـــات من واقعٍ إلى
قتضيات موضوعية آخر تبعاً 
أو سـيــاسـيــة أو أخـرى ذاتــيـة
ناهيك عن مواصفاته السلوكية
وإدراكه حلــقـيـقــة وضع الـعـالم
الـيوم بـعد اسـتشـراء احلداثات
ومــا بـعــدهــا وتـفــكك وانــهــيـار
نظومات السـرديات الكبـرى وا
الـفـكـريـة وانـحـسـار دور الـعـقل
في قـيـادة الـعـالم والـلـجوء إلى
ـــة تـــمــثل نـــظمٍ جـــديــدة مـــعــو
الـعـلـمانـيـة األمريـكـية فـضـاءها
ـقـراطـيـة الـفــكـري وتـمـثل الــد
فـضـاءهـا الـسيـاسي فـي الوقت
ـية الـذي أخذت الـشـركـات العـا
الــكـــبـــرى بــاشـــتـــراطــات واقع
الـــتــجـــارة واالقـــتـــصــاد وقـــيم
الــــســـوق احلــــرة الـــتـي اتـــسع
مـــداهــا كـــثـــيــراً واســـتـــوعــبت
سيـاسات اقـتصـادية ومـشاريع
كــــبـــرى فـي أصــــقـــاع الــــعــــالم
وانـعــكـست بــشـكلٍ كــبـيــر عـلى
مــــفـــاهـــيـم ورؤى وأخالقـــيـــات
وثقافة اإلنـسان في هذا العصر
وبدا جلياً في ثقافة اجملتمعات
ومــؤســـســاتـــهــا وأنـــظــمـــتــهــا
الــســيـــاســيــة وســلـــوكــيــاتــهــا
وبرامـجـهـا حتى أصـبح الـعالم
ــاً ولـيــست ثــمـة الــيـوم مــتــعـو
ارسة سيـاسية أو اقتصادية
لــهــذه اجملــتــمـعــات من دون أن
ــــة تـــــطــــالــــهـــــا ســــبل الـــــعــــو
ــتـعــددة.هـكــذا إذن انـعــكـست ا
الــصــورة وبــدأت تــطـال ســقف
ثقف والـثقافة تـصوراتنـا عن ا
الــتي انــعـــكــست تــمـــامــاً عــلى
صيـاغات ورؤى عـالمٍ جديد في
فهمـها للمثقف والـثقافة بعيداً
عن مـــفــهـــومـــهـــا الــتـــقـــلـــيــدي

ة. وأدوارها القد
ـة الـثـقـافـية ومن مـظـاهر الـعـو
الـــــيــــــوم هـــــو االســــــتـــــخـــــدام
الالمـحـدود لـشـبكـات وتـقـنـيات
الـــــتــــواصـل االجــــتــــمـــــاعــــيــــة
(االنـتــرنـيت) الــذي يـبــدو أكـثـر
وضـــوحـــاً في طـــرح الـــتـــحــول
ـــــــثــــــقف احلــــــاصـل في رؤى ا
العـصري وهي تـتسع (تـقنـيات
الـتــواصـل) لـقــدراتـه ومـلــكــاته

ÂuNH*« W ôœ

ـفــهـوم الــداللي لــكـلــمـة مـع أن ا
ــــثـــقف يــــشـــيــــر إلى احلـــاذق ا
ـا يــنــعـكس ـاهــر فــكـريــاً و وا
أيضـاً على حـرفة أو صـنعـة ما.
ـفــهـوم أخــذ أبـعـادً إال أن هـذا ا
أخرى واتسع مداه في التعريف
وأصـــــبـح مـــــحط خـالفٍ واضح
ـواقف موضوعـية وذاتية تـبعاً 
وأيــديـــولـــوجــيـــة وســـيــاســـيــة
ــفـكــرين وفالســفـة..فــهـذا جـاك
ـثــقـفــ أولـئك لـوكــوف (يـعــد ا
الــذين يــشــتــغـلــون بــالــثــقــافـة
. إبــداعــاً وتـوزيــعــاً وتــنـشــيــطـاً
كــونـهـا عـالم من الـرمـوز يـشـمل
ــكن الــعـــلم والـــفن والــديـن. و
تـقـسـيــمـهم إلى الـفـئـات اآلتـيـة:
ـــبــدعــ و نـــواة تــتـــكــون من ا
ـنــتـجـ من عـلــمـاء و فـنـانـ ا
وفالســـــفــــة وكّـــــتــــاب وبـــــعض
الـصـحـفـيــ يـحـيط بـهم أولـئك
الذين يـقومون بـنشـر ما يـنتجه
ـمـارس ـبدعـ مـثل ا هـؤالء ا
علم خملتلف الفنـون ومعظم ا
واألساتـذة والصـحـفيـ يلـيهم
ويحـيط بهم جـماعـة تعـمل على
ـهنة تطـبيق الـثقافـة من خالل ا
ـارسـونـهـا مـثـل األطـباء الـتي 
)(1). ومثل هذا الرأي واحملام
يــضـعـنــا أمـام الـفـعـل الـثـقـافي
ــا يـشي ذلـك الـفـعـل بـقـدرات و
الـفـرد الـنفـسـيـة ورؤاه الذهـنـية
فـكر عبد في الوقت الـذي يرى ا
ـثـقف الـله الــعـروي (أن كـلـمــة ا
تأدب فكر وا تطلق عامـةً على ا
أو الــــبـــــاحث اجلـــــامـــــعي وفي
بــــعـض األحــــيــــان حــــتى عــــلى
فهوم ـتعلم البـسيط. بيـد أن ا ا
ال يـــكـــون أداة لـــلـــتـــحـــلـــيل في
العلوم االجتماعية إال إذا أطلق
على شـخصية تـظهر في ظروفٍ
خـــاصـــة) (2)ويــــبـــدو هـــنـــا أن
ــثـــقـف وبــروزه شـــخـــصـــيـــة ا
(ظــــهـــوره) تــــمـــلــــيه ضـــرورات
اجتماعيـة وسياسية خاصة.في
ــعـجم الــفـرنـسي حـ يــعـرف ا
ـثــقف بـأنه  Laroussمــفـهــوم ا
صـفة مـشتقـة من مفهـوم الذكاء
ثـقف أيضاً هـو كل فرد يهتم وا
باألشـياء الـفكـرية ويـشتـغل بها
باالعتماد على العقل (3).ويبدو
ـثـقف بـوصـفـهـا دالة أن كـلـمـة ا
عـلـيه ال تـكـتـفي بـتـعـريفٍ مـحدد
كـونـهـا تـنـطـوي عـلى مـتـغـيرات
حـــركــــيــــة خـــاصــــة بـــاألفــــكـــار
ـواقف واألدجلـات تـلك الـتي وا
تـتواشج وتـشتـبك مرةً وتـنحى
صالح بـعيـداً مرةً أخرى تـبعـاً 
بـشـريـة ومــاديـة ومـوضـوعـيـة
لــهــا مــا يـســوغــهــا من األبــعـاد
ثقف مرة الفكـرية والنفسـية. فا
يـــعـــمـل لـــصـــالح الـــقـــطـــاعـــات
العريضة في اجملتمع ومرة هو
من لـــديه الـــقــدرة عـــلى الـــنـــقــد
الـعـلمي واالجـتـمـاعي ومـرة هو
من يتجلى برؤيـةٍ شاملة لتغيير

اجملتمع.
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ــثـــقف بــأنه ويــصـف ســارتـــر ا
إنسـان يتدخل ويدس أنـفه فيما
ــيــز ال يـــعـــنـــيه(4). في حــ 
االيـطــالي غـرامـشي بـ نـوعـ
ـــثـــقف ـــثـــقـــفـــ هــــمـــا ا مـن ا
ــثـقف الـتـقـلـيـدي الـعـضـوي وا
ثـقف الـعضـوي هو (فلـديه أن ا
شروع الذي يعمل على إجناح ا
الـسيـاسي واجملـتـمـعي اخلاص
بـالـكـتـلـة الـتـاريخـيـة في الـوقت
ـثـقف الــتـقـلـيـدي عـيـنه يـأخــذ ا
بتوظيف أدواته الثـقافية للعمل
عـلى اسـتــمـرار هـيـمـنــة الـكـتـلـة
شكلة من التاريـخية السائـدة ا
اإلقـطـاع والـبــرجـوازيـة والـفـئـة
الـعـلـيــا (األكـلـيـروس) ويـضـيف
غرامـشي موضحـا بتساؤل (هل
ثـقـفون فـئة اجـتـماعـية يـشـكل ا
متـجـانـسـة ومـستـقـلـة? ويـجيب
ـــثــــقف ال يــــشـــكل عــــلـــيـه (أن ا
انـعـكـاسـاً لـلطـبـقـة االجـتـمـاعـية
ا هو يؤدي وظيفة إيجابية وإ
في حتـقـيق رؤيـتـهـا وتـصـورها
للعالم بشكلٍ متجانس (5) . في
ثقف ح يرى ماكس فيبر(أن ا
ــسـلح ـتــمــيــز وا ــفــكــر ا هــو ا
بــــالـــبـــصــــيـــرة وفي مــــفـــهـــوم
ـــــفـــــكـــــر بـــــارســـــوتـــــر- هـــــو ا
ــتـخــصص في أمــور الـثــقـافـة ا
والفـكر اجملـدد البـعيـد عن أمور
فهوم األفغاني- هو احلياة و
وثمة ـتعـلم فقط)(6) . ـتـعلم ا ا
ثقف ما اصطلح علـيه حديثا با
الشبكي تبعاً للتواصل مع عالمٍ

ثــمـة مـن يــتــحـدث الــيــوم عن
ثـقف وانـطـفـاء صوته مـوت ا
خــــــاصـــــة والــــــعــــــالم مــــــنـــــذ
الــتـســعــيــنــات يــشــهــد حتـوالً
عـميقـاً وعملـية تاريـخية حتكم
تـفاعالتـهـا مجـموعـة من الـقيم
لـــدولٍ عــظــمى فـي مــقــدمــتــهــا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة. الـواليـات ا
تـلك الـدول التي تـسعى بـشتى
ــوذجــهـا الــطــرق لــتــســويق 
احلــــضــــاري في االقــــتــــصــــاد
والــسـيــاسـة والــثـقــافـة وعــبـر
ـــــال حــــــركــــــة تــــــداول رأس ا
نظومات االقتصادي وإزاحة ا
الــســيــاسـيــة في اجملــتــمــعـات
الـتــقــلـيــديــة لــصـالح الــفــئـات
األقــدر عـلى تــوجــيه مــسـارات
ــــال والـــتــــجـــارة اإلنــــتـــاج وا
واالسـتثمـار لصاحلـها وبلورة
ال ية يقودها رأس ا ثقافة عا
ـا يـجـعـلـهـا تـمسك ي و الـعـا
بـاقــتـصــاد وسـيــاسـة وثــقـافـة
وإعالم الـعـالم.هكـذا هي تـعمل
على وفق بـرامج متعـددة بغية
إلــغــاء الــهـــويــات الــثـــقــافــيــة
وطـــمـس الـــروح الــــوطــــنــــيـــة
وخـــصــوصـــيــة اجملـــتــمـــعــات
الـتقلـيدية سـواءً في الشرق أو
في أصقاع العالم البعيد وعبر
تـقنـياتـها احلـديـثة خـاصةً في
عـلومـات وحيث مـجال تـدفق ا
ـكنـها ـية  تسـعى لـقيـادة عا
توجيه التحول االجتماعي في
الــــعـــالم عـــلـى وفق إراداتـــهـــا
ونـفــوذهـا وبـالـقـوة.في الـوقت
ــــــــثــــــــقف ــــــــارس ا الـــــــذي 
اإليــــــديـــــولـــــوجي فـي الـــــبالد
الــعــربــيــة تــفـكــيــره بــطــريــقـةٍ
ـاغــوجــيـة) ويــنــتج وعــيـاً (د
ــــر عـــلى زائـــفــــاً هـــشــــاً قـــد 
ـــثـــقف احلـــشـــود أو عن ذاك ا
وجه الـذي راح يتقـمص دور ا
في ظل تـأخر تـاريـخي بـنـيوي
كــان قـــد أصــاب اجملــتـــمــعــات
الـــتــقـــلـــيـــديــة جـــراء قـــوانــ
الــســيــاســات الـــهــزيــلــة الــتي

تعاقبت على (تدجينه).
ثـقف (العضوي)  أو عن ذاك ا
الذي استنفد جهوده كاملةً في
مـجـتـمعٍ أمـسـكت به وتـقـاذفته
أدوار تـيــارات ظالمــيـة غــلـبت
الـنقل عـلى الـعـقل والعـبـودية
عـــلى احلـــريـــة واجلـــبــر عـــلى
االخـــــتــــيـــــار والــــظــــلـم عــــلى
الـعــدل.هــكـذا إذن ســيـظل دور
ــثـقف مــطـروحــاً بـاســتـمـرار ا
ومــفــتــوحــاً عــلى إمــكــانــيــاته
وجـــداراتـه في أداء وظـــيـــفـــته
وإحــــيـــائــــهـــا عــــلى وفق روحٍ
عــصــريــة في األخــذ والــعــطـاء
والـتفـاعل وبـحـضوره الـنـقدي
أمـام ســؤال الــعـالم والــوجـود
والـذات واحلـريـة والـتـقـدم لـذا
فـــأن إمـــكـــانــــيـــاته وجـــداراته
ـعـرفي مـحـكـومــة بـاالنـفـتـاح ا
واحلـــضـــاري وتــــكـــاد تـــكـــون
احلــريـــة مــتالزمــة بــعــصــريــة
ـــثـــقـف الـــتي هـي من لـــوازم ا
الـــذات الــعـــصــريــة فـي قــبــول
اآلخـــر واخملــــتــــلف كــــمـــا هي
مــحـــكــومـــة بــوعـــيه الــنـــقــدي
وتــوفــيـقه بــ الــتـزام هــويـته
ــبــدعـــة  وحــريــته وفي أن ال ا
يسرف في الرؤية بغية إرضاء
عــواطـفه وال يـغــلـو وأن يـكـون
مخلصاً لرؤيته ومنهجه بعيداً
عـن طــــبــــقــــيـــــات الــــثــــقــــافــــة
ونــخــبــويــاتــهــا ,فــاجلــمــهــور
والــقـــار الـــيــوم مـــشــارك في

نص احلياة.
 وتـــأتـي أهـــمــــيــــة مــــوضـــوع
ــثـــقف) من خالل (عـــصــرنـــة ا
ــوكل إلـيـه وفـعــالــيـته الــدور ا
ونــشـــاطه وهـــو يــدرك آلـــيــات
ـمـكـنـات عـصـرٍ مـفـتـوح عـلى ا
ـسـتـقبل وغـيـرهـا واستـكـناه ا
في إجنــاز رســالـــته عــلى وفق
وعي مــــتـــجـــاوز جـــر يـــؤمن
بـالــتـعــايش والــسالم وإرسـاء
قـــــــــيـم احلــــــــق والـــــــــعــــــــدل

واجلمال. 
ـشـكـلـة قـائـمة فـي ح تـبـدو ا
شوه في أبداً عبر ذلك البناء ا
سارات الثقافية وفي تركيبة ا
الـبنى الثقـافية في اجملـتمعات
الـــتــقـــلــيـــديــة وهي مـــشــكـــلــة
ـــا يـــســـتـــدعي مـــشـــتـــبـــكـــة 
تـــفـــاصــيل إرســـاء تــوجـــهــات
جــديــدة في عـــالمٍ مــنــفــتح قــد
تــصـــطـــدم أيــضـــاً مع مـــوجــة
ي الـكـبـرى في الـتـغـيــيـر الـعـا

ة. عو حتوالته ا

ـاطــنـا الـفــكـريـة هــو أسـاس أ
ــــنـــهج الــــذي يـــطـــالب وهـــو ا
بـحــريـة الــعـقل وحــريـة الـرأي
ـــثـــقف هـــكـــذا إذن يــــحـــرص ا
الـعـصري عـلى حريـته من عبث
الـدوجـمـاتـيـة وهـو يرتـقـي بـها
صـــوب مــــشـــروعه ومــــنـــجـــزه
اإلنسـاني بعيـداً عن القدرية أو
التقديس الال مـبرر وهو ينحى
بــاجتــاه الــتــحـلــيـل في إثــبـات
الـــوقـــائع.فــــإذا كـــان الـــتـــقـــدم
العلمي والتكنولوجي هو سمة
الـعـصـر فال تـقـدم شـامل لـدولةٍ
أو منظمةٍ أو حتى فرد من دون
ستمر لكل مراجعة. والتقو ا
جـوانب احلــيــاة اسـتــنـاداً إلى
ــعــاصـرة الــتي تــعــني األخـذ ا
بأحـدث ما هـو مـتاح الـيوم من
نـظمٍ وطــرق وأسـالـيب وأدواتٍ
فـي الــعـــالم وبـــأحـــدث نــتـــائج

العلم وتقنياته.
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ــثـقــفـ يــعــتـقــد أغــلب كـبــار ا
الـــعـــرب أن الـــبــعـــد الـــثــقـــافي
ـة هــو األخــطـر. ذلك من لــلـعــو
خـالل مــــــحـــــــو الــــــهـــــــويــــــات
وخــصـــوصــيــات اجملــتــمــعــات
الـتـقـلـيـدية ومـصـادرة إبـداعـها
ذلك مــا يــدعــو إلى الــريـبــة في
ي ـــشـــروع الـــعـــا مـــثل هـــذا ا
والــذي بـــدأت مـــنــذ زمـن لــيس
بـالـبـعيـد بـوادر العـمل وبـجـهد
استـثنـائي لوضع عـربة الـعالم

على سكته.
(وأزمــة الــهــويــة لــيــست أزمــة
تعـاني من غـزوٍ خارجي عـنـدنا
ولكن ذات منقسمة على نفسها
وتــــبـــحث عـن ذاتـــهـــا األخـــرى
ـقموعـة والتي لن يـحررها إال ا
احلـــوار مــــعــــهـــا ومـع اآلخـــر
فــعــنــدمــا يــنــفــتح اآلخــر عــلى
اخملـتلف معه وتـتأسس فلـسفة
بــأكـــمــلــهــا تـــدافع عن وجــوده
بـدع. هذا اخملـتلف ب احلي ا

مساحات هذه الفلسفة. 
فــنــحن مــطــالــبــون أن نـنــصت
ـعـاصرة للـغـرب في حتـركاته ا
ــقــراطــيــته عــلى وتــشــيــيــد د
مــبـــاد الــتـــحــاور والـــتــبــادل
الـرمــزي الـفــاتن هـا هــنـا فـقط
ـطـلقـات لـصالح حق تتـراجع ا
الــفــرد في احلـــريــة والــتــشــكل
ـسـتـقل لـصـالح وعي (هـويـة) ا
مـنــاهـضــة لـلـضــيق واالنـغالق
والــتــعــصب تــســتــفــيــد من كل
الـروافـد احلـضـاريـة وتـسـتـلهم
ــشـرئـبـة نـحـو مــنـهـا روحـهـا ا

ستقبل)(11). ا
وبـهـذا فـأن الـهـويـة احلـقـيـقـيـة
وبال عــكــازات ذرائــعــيــة ألزمــة
كــبـــرى لإلحــالــة إلـى الــتــطــور
والــــصـــيـــرورة الـــتــــاريـــخـــيـــة
تـســتـدعــيـنــا أن ال نـقف حــيـال
ـتـفـرج مـثل هـذا األمـر مـوقف ا
ا نـسـتدرك الـدخول فحـسب إ
لـفـضـاء الــعـصـر بـجـدارة وعي
فـاعلـة ال مـنـفـعـلـة مع الـهـويات
الـثـقـافـيــة األخـرى الـتي حتـمل
خـصــوصـيـتـهــا وكـيـنـونــيـتـهـا
وإحــســاســهـا بــقــدرة الــعــطـاء
ـا يؤكـد جلدارات اإلنـساني و
مـثقف عـصـري قـادر أن يـحاور
.. نطقٍ إنساني عالٍ الثقافات 
هــذا إذا مـا عـرفـنـا (أن الـهـويـة
فـي مـعـنـاهـا اجملـرد هي جـمـلـة
عالمــــــــات وخـــــــصـــــــائـص من
أجـنـاسٍ مـخـتـلـفـة تـسـتـقل بـها
الـذات عن اآلخر فـبـغـيـاب هذه
الـعالمـات واخلـصائـص تغـيب
الـــــــذات وتـــــــذوب فـي اآلخــــــر
وبــحــضـــورهــا حتــضــر)(12).
وبهـا يُـميـز الـناس وحتـدد قوة
ومـــســاحـــة انـــتــمـــاءهم لـألمــة
ولــــلـــقــــيم الــــكــــبـــرى وتــــبـــدو
خــصـوصـيــة اجملـتـمــعـات عـبـر
هويـاتها الفـكرية والثـقافية.في
ة إلى تخطي ح تسعى الـعو
عالم الـهويات بـغيـة السـيطرة
على الـعـالم وبال حـدود وتـبدو
الـيــوم (بــوصـفــهـا مــرحــلـةً من
مـراحل الـتـفـكـيـر اإلنـسـاني في
ـــعــــاصـــر بـــدأت من الـــعــــالم ا
احلــداثــة ومـــا بــعــد احلــداثــة
ة  –ونحن ية  –ثم العو والعا
اآلن في مــرحـــلــة (األمــركــة) ثم
تأتي بـعـد ذلك مرحـلة الـكوكـبة
نسبة إلى األرض ثم يتطلعون
بـعـد ذلك إلى مـرحـلـة الـكـونـيـة
(13). وهــكـذا راحت فـلــسـفـات
الغـرب صـوب العـدمـية ومـحو
الــذات ومــطــامح الالحــدود في
ـعرفـة وهي تـنحى الـثقـافـة وا
ـي مـعــاصـر بــاجتــاه نـظــامٍ عـا
يــسـتــوعب جــمــيع الـتــفــرعـات
والــــصــــعـــد فـي الــــســــيــــاســـة
ـا ال واالقــتـصـاد والـثـقـافـة و
يــــتــــرك حـــــيــــزاً لــــلــــشــــعــــوب
وانتماءاتها وخصوصيتها في
الــرؤيـــة واإلبـــداع والــتـــمـــيــز.
ناورة قائمة اليوم عبر كبار وا
مثـقفي الـغرب اإلسـتراتـيجـي
في محاولةٍ إلقناع الشعوب في
ظل يــافــطـات ودعــاوى حــقـوق
ـــقــــراطــــيـــة اإلنــــســــان والــــد

وحتـويــر األفـكــار وتـمــجـيــدهـا
بـغية إرسـاء معالم هـذا التوجه
الـــذي قـــطـع أشـــواطـــاً مـــهـــمــة
بـاجتـاه عـالمٍ يـقـوده الـرأسـمال
ي في اســتــثـمــار اجلــهـد الـعــا
الـــبـــشـــري في األرض قـــاطـــبــة
لصـاحله.وثمـة معـارضة فـكرية
كـبـيــرة لـهـذا الــتـوجه يــقـودهـا
مـــفـــكـــرون من أنـــحـــاء الــعـــالم
ظـــــهــــرت ومــــا زالـت حتــــتــــفظ
ة بخطابهـا إزاء توجهات العو
ومشـروعهـا الرأسـمالي الـكبـير
ـة) لبـيتر ولـعل كتـاب (فخ العو
مـارتن وهـارلـد شـومان(14).قد
كـــشف احملـــتــوى الـــتـــدمـــيــري
للـحيـاة في تـطبـيقـاتهـا وأنها
ـة سـتزيـد من مـعدالت أي العـو
الــبــطــالــة وانــخــفــاض األجـور
واتــسـاع الـهــويـة بـ الــفـقـراء
واألغـنياء وتـقلـيص دور الدولة
في مــجـال اخلـدمـات والـصـحـة
ة والـتعلـيم. وال يرون في الـعو
إال الــــهـــجــــمـــة اجلــــهـــنــــمـــيـــة
لـلرأسمـاليـة لكي تنـهي التاريخ
صلحتها  –أنها هجمة ألبعاد
وتـغــيــيب احلـضــارات األخـرى
ادية بكل إجنازاتها العلمية وا
واإلنـسـانـيـة لـتـفـريغ الـكـون من
كل احلــــضــــارات إال حــــضـــارة
الـرأسـمـالـية وفـرض ثـقـافـة أمة
عــــلـى ســــائـــــر األ وبــــأدواتٍ
وآلـيـاتٍ عـابـرة للـمـحـيـطات من
أجهزة اإلعالم والتأثير بالكلمة
ـرئـيـة ـسـمـوعـة وا ـقـروءة وا ا
بـــالــصـــوت والـــصـــورة والــبث
ـعـلـومـات ـبــاشـر وشـبـكــات ا ا

ية وغيرها .. العا
ـة أخـيـراً نـقـول إذا كـانت الـعـو
ثقفٍ حتول دون حتقـيق األمل 
عـابـر حلدود الـثـقـافات احملـلـية
(الـــتـــقـــلـــيــــديـــة) صـــوب األفق
اإلنـــــســــانـي الــــشـــــاسع ,وهي
تــقـايــضه عـلى (خــصـوصــيـته)
وهــويـته ,فـذلك كــمـا نـعــتـقـد ال
يوقف فعاليته وتوقه وجداراته
ــعـرفــيــة في مــحــاورة الــعـقل ا
اإلنـــســـاني ,واالنـــفـــتـــاح عـــلى
ثــقـــافــات الــعــالم في مــشــاركــة
واعـية وبـجدارة الـفعل الـثقافي
واإلبــداعي الــذي احــتــاز عـلــيه
وعــلى وفق تــعـامل نــقـدي نـابه
ـعابر وعقلـيه جوالـة تتـخطى ا
الـــضــــيـــقـــة فـي حـــدود الـــرؤى
والــسـيـاســات واالدجلـات الـتي
راحـت تــــقف بـــــالــــتــــضــــاد من
خــــصــــوصــــيــــات الــــشــــعــــوب
واجملتـمعـات في مـحاولـةٍ منـها
لتـرويض الـفـعـالـيات الـثـقـافـية
واإلبداعية واستثمارها لصالح
مــنــظـومــة رأســمـالــيـة تــتــحـكم
ـــقــدرات الـــعـــالم وإبـــداعــاته
وثـــقـــافـــاته وتـــبـــتـــاع نـــوازعه
ـشــروعـة وجـهـده اإلنـســانـيـة ا
الـــفــــكـــري لـــصــــالح اســــمـــهـــا
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وطـروحـاتـه اجلـريـئـة وتــمـنـحه
حــريـته- وفي حـســابٍ مـسـتـقل.
كـمـا وتــمـنـحه وقــته والـكــيـفـيـة
التـي يعـبـر فيـهـا عن رأيه وبأي
وقـتٍ يـــشـــاء.هــكـــذا أصـــبـح مــا
ــثـــقف الــشـــبــكي) يـــســمى (بـــا
مـــنـــســـوبـــاً لـــآللـــة احلـــاســـبـــة
ولشـبكات التـواصل فيما راحت
تـمــنــحه وتـغــدق عــلـيه بــفـرصٍ
واسـعـة لـلـتـعـبـيـر وإبـداء الرأي
ـوقـف والـتــحـاور مع وكــتـابــة ا
األخـر وهو مـهتم تمـاماً بـهويته
الــثـــقـــافـــيــة ولـم يــعـــد عـــابـــئــاً
ـثـقف من بـالـسـلــطـة كـمـا كـان ا
قـــبـل في وجـــوده االفـــتـــراضي
هـــــذا. ومــــثـل هــــذا الـــــفــــضــــاء
االفــــتـــراضـي كــــان قـــد أصــــبح
مـــتـــنــفـــســـاً له يـــلج عـــبــره إلى
اجملـــــتــــمع بـــــتــــواصلٍ ونــــزوعٍ
حــر.ويـأتي تـعـمـيم هـذا الـنـزوع
لدى األفراد واجلماعات بوصفه
ـــاط الــــتي يـــتم ــــطـــاً من األ
عـبـرها تـغـيـيـر الـنظم الـنـفـسـية
والـــــذهــــــنـــــيــــــة لـــــدى األفـــــراد
واجملـــــتــــمـــــعــــات نــــاهـــــيك عن
الـتـغـيــيـرات الـكـبـرى في الـنـظم
ــؤســســاتــيــة االقــتــصــاديـــة وا
وإزالــــة الــــفــــوارق الــــديــــنــــيـــة
والـقـومـيـة والـوطـنـيـة وإشـاعة
الـثـقـافـة االسـتـهالكـيـة في إطـار
تـــدويل الــرؤيـــة الــرأســـمــالـــيــة
احلـــديــــثــــة عـــلـى وفق نــــظـــام
هيـمنة وحامية النظام ة ا العو
ــجــد ي اجلــديـــد الــذي  الــعـــا
كــثـيـراً ثــقـافـة االســتـهالك هـذه
الـثقافة الـتي لم يغب فـهمها عن
وعي مثقفي الـعالم الكبار اليوم
وهي تـــســعى الخـــتــزال صــورة
ثـقف بـوضعه في إطـارٍ مـهني ا
مــجــهــول الــهــويـة فـي حـ أن
ـثقف مرتـبط بصيـرورة كونية ا
مـن الـرمـوز األعم واألشـمل ومع
واقع حـيـاته العـمـليـة والـفكـرية
(وأن الـــنـــفــاد إلـى أســـرار هــذه
الـرمـوز والـتعـبـيـر عن مـعانـيـها
ــــثـــقــــفـــ ــــيـــز ا هـــو الــــذي 

ـفـكـرين في كل مـجـتـمع)(7). وا
ومـع ذلك فـــأن الـــوعي الـــفـــردي
ـفـكــرين الـكـبـار ومـثـقـفي لـدى ا
الـعـصـر يـبقـى قائـمـاً ومـهـيـمـناً
ــثــقف كــائن فــردي تــمـــامــاً (فــا
تــتــمــثل فـــرديــته كــونه فــرداً له
ا وعي خاص ورأي خاص -ر

رؤية للعالم خاصة(8) .
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ال ريـب أن الــــعــــيش اإلرادي في
جــــيــــتــــو مـــغــــلـق يـــقــــتل روح
الـتـنــافس احلـر ويـوقـف عـجـلـة
الــــتـــطــــور وحـــيـث أن احلـــيـــاة
مــفـــتــوحـــة أبــداً عــلـى اجلــديــد
ــبـــتــكــر والــعــقل ــغــايــر وا وا
اإلنـــســاني قــادر عــلى اجــتــراح
ـــراحل ـــمــكـــنـــات وتــخـــطي ا ا
صـــوب عــالمٍ طــامـح في إيــجــاد
بـدائل لـكـل أفـكـاره وبـالـنـتـيـجـة
ــعـلــومـات فـأنــنــا إزاء عـصــر ا
ــــــوانع عــــــصــــــر تـــــــخــــــطـى ا
ـعلـومة واحلصـون وأصبـحت ا
مـتــاحـة لـلـجـمــيع في تـدفق حـر
ـثقف ذلك مـا يتـيح لإلنـسـان وا
حصـراً كـونه محـكـوماً بـالوعي
أن يـتـفـهم ويـتـعـرف عـلـى اآلخر
في إبــداع الــفـــضــاء اإلنــســاني
الشـاسع ويتفاعل مـعه حضارياً
. ال أن يــواجه اآلخــر ومــعــرفــيــاً
بنكران إبـداعه وبهذا (فأنا اقتل
روح الـــــتـــــنـــــافـس في فـــــكـــــري
وروحـي)( .(9والبــــــــــــد إذن مـن
ـغـاير االنـفـتـاح على اجلـديـد وا
ووضـــــعه فـي دائـــــرة الـــــنـــــقــــد
والــتـمـحــيص من أجل الـوقـوف
عـلى عـنـاصـره الـنـافـعـة وال شك
(فـفي رفض اآلخـر رفضـاً مطـلقاً
هي دعـــوة إلى مـــخـــاصــمـــة كل
ـعاصرة واالسـتهانة الـثقافات ا
بـهــا واالســتـدبــار عن الــتــعـرف
ـــوضــوعـي وعــلى الـــعــلـــمي وا
احلـضـارات احلـيـة)(10). هـكذا
ـثقف أن يـفـرض الـعـصـر عـلى ا
يقـرأ مختلف الـرؤى واجلدليات
الــفـكـريـة ويـتـفــاعل مـعـهـا وهـو
يــحــتـــفل أيــضــاً بــانــتــصــارهــا
بـوصـفهـا قـيـمـاً فـكريـة مـضـيـئة
ــا يـضيء تـرفــد نص احلــيـاة 
زوايا مـعرفـية وكـونيـة في مدارٍ
فـــــكــــري ال يـــــتـــــوقف أبـــــداً في
تـطــلـعــات اإلنـســان إزاء الـعـالم
والــكــون وحــيث أن األســئــلـة ال
تــــتـــوقـف أمــــام الـــوجــــود.ومن
ـثــقف الـعــصـري هـو ســجـايــا ا
االنفـتـاح وعدم الـتـعصب لـلرأي
وهي الصـفة الـتي أجمع عـليـها
كل من عرف ماهية الثقافة فهذا
فـولـتـيـر وهـو من خـيـرة مـثـقفي
عــصـره يـقـول (قـد اخـتـلف مـعك
بــالــرأي ولــكــنــنـي مــســتــعـد أن
ـوت عـن حـقك في أدافع حــتى ا
أن تــقــول رأيك).  وبــالــضــرورة
ـاناً ـثـقف العـصـري يؤمن إ فا
قـاطـعــاً في أن يـكـون الــعـلم هـو
األســاس في مـــواجــهـــة جــمــيع
ـشكالت وهـو الطـريق الـوحيد ا
لــتــوافق الـــعــقــول ألن اجلــمــيع
نـهج العـلمي يقـبل بنـتائـجه وا
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ال مـنــاص ايـهــا االخـوة مـن حـضــور الـرأي اآلخــر  او عـلى االقل
الرأي الـوسـيط لـيـكون اي بـرنـامج نـاجح  والـكـاتب سـبق ان كنت
ولذلك ـدد طويلة (كـرأي آخر)  اشارك ببـرامج سياسـية فضـائية و
ـتـحدثـ في بـداية الـبـرنـامج وال يسـمح لي بـالـرد على كنت آخـر ا
حوارا ـداخالت األخـيــرة (الـزبـدة) . شــاركت في اكـثـر من  (40) ا
نـطق بعيدا عن الثورية على القنات  وكنت دومـا هادئا احتدث با
اضي ـاضوية امقـتها كونهـا تعيدني الى ا اضوية والطـائفية فا وا
ـستـقـبل عني  والـثوريـة اراها سـلـوكا وفـعال  ولم تكن وحتجب ا
خطبـة او جعجعـة كالم ..اما الطـائفيـة فهي قاتـلة الشـعوب ..  بعد
سن طلب مني صديق لديه صحيفة بصرية ان انشر مقاالت على
صفحـته  فسالـته .. وهل تتـوقع ان تنال مـقاالتي قـبوال لدى اهـلنا
في البصرة ? فـأجابني نعم ..مـن خالل ظهورك على قـناتي العالم
والـكـوثـر والـبـغــداديـة فـهم كـبـاقي اهل الــعـراق بـحـاجـة مـاسـة الى
صـوت وطـنـي مـعـتــدل . والـسـؤال ( مــاذا لـو فـتـح مـلف الـكــيـانـات
ـنحـلـة) اذا اردت ان اطـلق عـلـيه عـنـوانـا سـأخـتـار له ( الـكـيـانات ا
نحلـة .. رؤية احاديـة) او ( بعيـدا عن الدستـور والقوانـ النافذة ا
ـنحـلة?) ( او مـقارنة كيف يـرى انصـار الضـحايـا ملف الـكيـانات ا
غير مبررة بـ حقوق الضـحية  وحقـوق اجلالد) وهكذا ... سأبدأ
بالـضحـايـا الذين يـتذكـر الكـثـيرون اني قـلت عنـهم عـلى الشـاشات
(انهم قرة عيوننا ) .. ولنسـأل بهدوء دون عويل ومزايدات باسمهم
 ما الذي نـقدمه لألم الـثكـلى اليـوم ?? هل ان حل مشـكلـتهـا يكمن
ـفـتـرض) ?? وهل انـهـا ستـقـبل بـقـطع ارزاق من في قـتل (اجلالد ا
ـثل خـمس الــشـعب الـعــراقي من الـبـعــثـيـ  واالجـهــزة االمـنـيـة
وعوائـلـهم ?? ام بـهولـوكـوست يـتكـفل بـحـرق ملـيـون بعـثي نـصـفهم
على االقل انتموا الى االحزاب االسالمية احلاكمة ليعيلوا اطفالهم
تـعاقـبة بـعد ويتـخلـصوا من هـولوكـوست محـتمل ?? واحلـكومـات ا
 2003 تـفـنـنت في مـجـال ايـجـاد مــجـرمـ حتـكـمـهم ولـو غـيـابـيـا 
ـساءلـة ما زالت حـتى يـومنـا هذا جتـتث وتقـطع الرواتب .. وهيـئة ا
ما الذي نريده بعد ?? خـرقنا مادة احلظر الدسـتورية بثالثة قوان
ـادة (السابعة) حظرت احلزب من ان يدخل غير دستورية  فتلك ا
الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيــة فـقط ولم تــنص عـلى قــطع ارزاقـهم وخــيـانـة
ودعـة كتـوقـيفـات تقـاعـدية وال مـصـادرة اموالـهم خالفا امانـاتهـم ا
ي حلقـوق االنسـان اسئـلة كـثيرة للـدستـور والشـرع واالعالن العـا
شاهد بعد فراغه من مشاهدة برنامجكم الذي تطرح نفسها على ا
اخـذ عنـوان اجلـزء االول ومـنـهـا مـا الـغـايـة من الـبـرنامـج ? هل هو
ـطـلـوب هـو ـكـنـة ?? هل ان ا ـصـاحلـة الـوطـنــيـة غـيـر  لـبـيـان ان ا
ايضـاح ان الـدسـتـور او القـوانـ الـنـافذة لـم تكن عـادلـة كـونـها لم
ة من رزقهم ?? ـدان بجـر الي من الـعراقيـ من غير ا حترم ا
وهل يجوز ان نـحرم طفال عـراقيا من رضـاعته ??  وهل ان األخوة
ــتــحــدثــ وأحــدهم نــائب واآلخــر اعالمـي ال يــعــون ان احلــقـوق ا
الـتـقـاعـديـة هي لـيـست مـنـة من احـد بل هي مـصـدرهـا الـتـوقـيـفـات
ـوظف خالل خـدمـته امـانـة لـدى الـدولة الـتقـاعـديـة الـتي وضـعـهـا ا
والغريب (صندوق التـقاعد) ?? وال يجـوز للدولـة اغتصابـها مطلـقا 
ان االعتراض كان ( شـلون ننـطيهم رواتب) عـلى وزن (اعطوه الف
درهم ) ... ام ان  الـغـرض هـو ان هـنــاك من اعـتـرض عـلى قـانـون
رفحاء وابـدى رأيه ويجب اسـكاته ?? وهل ان الـبعـثيـ او االجهزة
االمـنـيـة لــلـنـظـام الـســابق هم من حتـدثـوا عــبـر وسـائل االعالم عن
رفحـاء ام هم من رمـوز العـمـليـة السـيـاسيـة الـقائـمـة ?? وبالـتالي ال
يـحق لــنـا ان نــقـارن بــ رواتب الــبـعــثـيــ ورواتب رفـحــاء بل بـ
رواتب الـســيـاســيـ ورفــحـاء .. ثم هل رأيــتم مـقــارنـة بــ طـرفـ
نـتـحـدث فـيـهـا بـاألرقـام الـدقـيـقــة الـتي طـلـبت رسـمـيـا من الـتـقـاعـد
الوطنية دون ان نـوضح رواتب الطرف اآلخر وامتـيازاته لكي تكون
علـومات غير عرجـاء ولكي يصح ان نسمـيها (مقارنة) . قارنة وا ا
ثم على من ينصب عتبكم ايها االخوة ?? علينا ?? ام على من?? هل
ر الذي يقول انه حلظة وصوله غرفته في بغداد قادما من على بر
ي ) فـتح حقـيـبـته وأخرج مـنـهـا امرين اولـهـما (عش االرهاب الـعـا
قـانـون حل اجلـيش وثـانـيـهـمـا اجـتـثـاث الـبـعث  تـبـعـتـهـا الـكـيـانـات
ـصــاحلــة ام عـلى ــسـاءلــة ام عــلى ا ـنــحــلـة االخــرى  ام عــلى ا ا
اخلارجـيـة التي اسـتكـثـر على وزيـرهـا لقب احلـكـيم ألنه ع ابن
ة التي تنهينا عن بعثي فهل هذا يعني انـكم ال تؤمنون باآلية الكـر
ان نـزر الــوازرة وزر اخــرى . االرقـام الــتي ذكــرت لـلــمــدة من بـدء
اسـتالم الـرواتب الـتــقـاعـديـة ( جلـيش دولـة كـبــيـر) واجـهـزة امـنـيـة
ووزارات  كانت ليست خيالية كما صور للمشاهد فقد كانت اقل
ـبـلغ الـذي ذكـرته من (5) تـرلـيـون ديـنار لـ  110شـهـر وهـو نـفس ا
كـافأة الـية في طـعنـها امـام االحتاديـة العـليـا عام  2014 ككـلفـة  ا
وصارت اقل من ترليون وليس نهاية اخلدمة فـقط للجيش السـابق 
ـعـيب  رغم ان هـنـاك ــريح بل بـالـتـقـسـيـط اخملـجل وا بـالـتـقـسـيط ا
بحدود (30) الف عسكري لم يستلـموا رواتبهم حتى اآلن على حد
عـلـمي فـصـحـحـوا الـعـدد لــديـكم هـنـاك عـدم دقـة غـريب حـصل في
بعض محاور الـبرنامج وهي ان كل االمـوال العائدة ألركـان النظام
السابق اعيـدت الى اصحابـها  والصحـيح انه لم يعد دارا واحدة
ـوجب القانون 72 منهـا حتى اآلن  بل كلـها محـجوزة حتى اآلن 
ـكـنـكم تـصـور عدد دورهـم الـتي اغـتـصبـت من لـدن مـتـنفـذين وال 
وعـصــابـات تـزويــر (مـال سـائـب غـلب اهــله وغـنـائـم الـعـدو احــلـهـا
ــا حـدا بــأحــد قـادة األحــزاب ان يــغـتــصب اكــثـر من االسالم ) 
تقاعد عشرة دور ملتصقة ببعـضها  فضال عن ان راتب الفريق ا
ـبـلغ ونـيـفـا   وهـناك مـن االخوة ليس 10000 دوالر بل ثـلث هـذا ا
تداخل من قال ان هناك من يسـتلم من االجهزة االمنية  تقاعدا ا
ــئـة من راتب الــوظـيــفــة والــصـحــيح هــو ان جــهـاز يـعـادل 100 بـا
نتسب   400 الف دينار فقط ـدير منهم وا اخملابرات مثال يستلم ا
 حسب قـانون الـسيـد رئيس هـيئـة التـقاعـد الوطـنية الـرقم ?? لـسنة
نشور في جريدة الوقائع كونه غير مصوت عليه وغير  2016غير ا
رفوع من مجـلس الوزراء .. مع العرض قروء قراءة اولى وغـير ا ا
ئة من متقـاعدي اجليش ان هذا الرقـم ينطـبق علـى اكثر من 50 با
السابق واحلقيقة ينبغي ان يعـرفها شعبنا اورد ارقاما تدل على
ـاضـويـة وغـيـاب الـدولـة حـجم اخلـرق لـلـقـوانـ الـســاريـة بـسـبب ا
سـاءلة يـقر باحلـقوق الـتقـاعدية ال عـضاء الـفرق وتـقولون فقانـون ا
مندهـش وبألم انـكم اكتشـفتم وجود (500) عضو فـرقة يـتقاضى
راتبه الـتقـاعدي وكـأنكم ال تـعلـمون ان الـبصرة الـتي حتـدثتم عـنها
كثيرا كان فيها خمسة قيادات فروع أي ان هناك فيها  500 عضو
فرقة أي انـكم منزعـجون ألن هنـاك محـافظة واحـدة يستـلم اعضاء
الـفـرق فـيـهــا رواتب نـاهـيك ان بـغــداد كـان فـيـهـا (16) فـرعـا فـأين
ـساءلـة ?? اخيرا األجـواء اليـوم ليست مالئـمة ابـدأ حملاولة قانون ا
ران  بـأخطر نطـقة  خرق قوانـ وتأليب فـئة علـى فئة فـعراقنـا وا
ـراحل  ولـعل مـا يـنـتـظـرنـا ال يــتـطـلب الـنـظـر الى اخلـلف بل الى ا
االمام وبعـيون مـفتوحـة وقلـوب مفتـوحة وأيـدي متشـابكة لـنبـني لنا
مدرسة ومسـتوصف لورثـة الضحايـا فهو افـضل من ان نزايد بهم
 وهو خير مـن اطالق الشتائم عـلى مليـون عائلـة عراقيـة واتهامهم

جميعا بأنهم قتلة ومجرمون.
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