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ســــــــعــــــــدون هـــلـــيـــل

ولد الباحث �سليم الوردي يف الكاظمية عام 1942، 
ح�سل على درجة امتي����از يف االقت�ساد ال�سيا�سي 
ع����ام 1965 ل����ه العديد من االإ�س����دارات منها:«علم 
االجتماع بني املو�سوعي����ة والو�سعية««مقرتبات 
اىل امل�سروع ال�سيا�سي««�سوء على والدة املجتمع 
املجنح««اال�ستب����داد  الث����ور  العراقي««غ����ارات 
النفط����ي«. ن�س����ر العدي����د م����ن املق����االت والبحوث 

العلمية يعمل االآن يف كلية اللرتاث اجلامعة. 
* ا�سرة«الطريق الثقايف«ترحب بكم وت�ست�سيفكم 
�سم����ن منهجه����ا يف التوا�س����ل م����ع رج����ال الفك����ر 
والثقافة. وعلى �سبيل القاء ال�سوء على نتاجاتهم 
املعرفي����ة، وخا�س����ة مايتعل����ق بال�س����اأن العراق����ي: 
جمتمع����ا واقت�س����ادا ودول����ة، ويف ه����ذا ال�سي����اق 
ن����ّود ان نفت����ح معك����م ح����وارا ح����ول اطروحتك����م 
عن«اال�ستب����داد النفطي«الت����ي طالعتمون����ا بها يف 
كتابكم الذي �سدر موؤخرا حتت عنوان«اال�ستبداد 

النفطي يف العراق املعا�سر«. 
نبداأ بعن����وان االطروحة:«اال�ستبداد النفطي«النه 
غري ماألوف يف ادبياتنا االقت�سادية وال�سيا�سية. 
هناك كتب تناولت العالقة بني اال�ستبداد والنفط، 
اما ان نطلق �سفة اال�ستبداد على النفط فهذا يثري 

الت�ساوؤل لدى القارئ.
باطروحة«اال�ستب����داد  االم����ر  تعل����ق  وبق����در 
النفطي«اق����ّرك انها اطروحة غري ماألوفة من حيث 
�سياغته����ا اال�سطالحي����ة، ورمب����ا ي�سوبه����ا بع�ض 

اللب�ض.

* رمبا �سيكون نافعا ان نعطي يف البداية تعريفا 
ملقولة: اال�ستبداد النفطي. 

� ان����ا الامي����ل اىل الب����دء بالتعاري����ف، كم����ا يفع����ل 
املعلم����ون واملدر�س����ون يف ال�سف����وف الدرا�سية. 
فالق����ّراء املهتمون لي�سوا تالآميذ او طلبة يف �سف 
درا�س����ي، ب����ل افرت�����ض انه����م متلق����ون متفاعلون. 

ق����د يوؤ�س����ر تفك����ري املتلق����ي  االبت����داء بالتعري����ف 
�سمن امل�س����ارات واحل����دود التي ميليه����ا �ساحب 
االطروح����ة. لهذا اف�سل ان نب����داأ بر�سم امل�سهد، او 
على االقل خمطط له، وعندما تت�سح معامله ميكن 
عنده����ا ا�ستنب����اط التعريف..... ورمب����ا النحتاج 

اىل ذلك.

* االم����ر مرتوك لك����م... ورمبا �ستك����ون لنا بع�ض 
املداخالت. 

العراقي����ة  الدول����ة  تاأ�سي�����ض  من����ذ  امل�سه����د  نب����داأ   �
املعا�سرة �سن����ة 1921، حني وجد القائمون عليها 
ان الراف����د اال�سا�ض لتمويلها هو القطاع الزراعي، 
الن����ه كان ق����د �سهد تط����ورا ملمو�سا خ����الل العقود 
اخلم�س����ة االخرية م����ن العهد العثم����اين، على اثر 

قانون اال�سالح الزراعي العثماين �سنة 1858.

* معذرة... انتم تتحدثون عن ا�سالح زراعي غري 
قانون اال�سالح الزراعي الذي جاءت به ثورة 14 

متوز 1958.
� نع����م هو غ����ري قان����ون اال�س����الح الزراع����ي ل�سنة 
ا�س����الح زراع����ي يف  بقان����ون  ي�س����ّم  1958. ومل 
حينه، ب����ل �سمّي بقان����ون االرا�س����ي ل�سنة 1858 
الذي ا�سته����دف الف�سل بني ما ال�سحاب االرا�سي 
واحلكوم����ة م����ن حقوق. وعل����ى ا�سا�س����ه ا�سدرت 
الدول����ة العثماني����ة �سن����ة 1864 تعليم����ات ح����ول 
تفوي�����ض االرا�سي يف العراق، والتي فّعلت اثناء 
والي����ة ال����وايل مدحت با�س����ا لل�سن����وات 1869 – 
1872. وق����د ادى هذا اال�س����الح اىل توطني ن�سبة 
عالي����ة م����ن القبائ����ل البدوية الرحال����ة، وحتفيزها 
اىل ممار�س����ة الن�ساط الزراعي وعلى اثر ذلك بات 
االنت����اج الزراع����ي واحلي����واين يلب����ي احتياجات 
ال�سكان، و�سدرت فوائ�س����ه اىل اخلارج. وت�سري 
ال�س����ادرات  قيم����ة  ان  اىل  التاأريخي����ة  البيان����ات 

النباتي����ة واحليواني����ة، ق����د ارتفعت م����ن 89 األف 
دينار �سن����ة 1864 اىل 1031 دينارًا �سنة 1921، 

اي قد ارتفعت ب� 12 مرة.
* ه����ذه معلوم����ات تاأريخية مهم����ة، ولكني اخ�سى 
ان يقودن����ا اال�ستط����راد به����ا، اىل االنعط����اف ع����ن 

اطروحة«اال�ستبداد النفطي«حمل حوارنا.

� اتف����ق مع����ك. ولكن����ي حاول����ت به����ذه االنعطاف����ة 
الع����راق  واق����ع  عل����ى  ال�س����وء  الق����اء  ال�سغ����رية 
االقت�س����ادي قبل تدفق النفط علي����ه. وقد وا�سلت 
الفتّي����ة نه����ج تطوي����ر القط����اع  الدول����ة العراقي����ة 
فاعل����ة  وتداب����ري  باج����راءات  ودعم����ه  الزراع����ي 
للنهو�����ض ب����ه. وقد جنح����ت يف ذلك امّي����ا جناح. 
فق����د ارتفعت اقيام �سادرات هذا القطاع لل�سنوات 

1921 – 1951 بزهاء �سبع مرات. 
حت����ى عام 1951 مل ت�سكل عوائ����د النفط ااّل ن�سبة 
8،5 % م����ن ايرادات املوازنة العامة للدولة، مقابل 
91،5 % لالي����رادات غ����ري النفطي����ة. ولك����ن ومن����ذ 
ثمانينيات القرن املا�سي باتت عوائد النفط متثل 

ن�سبة 89 % من ايرادات املوازنة العامة للدولة.
ارج����و ان تثري ه����ذه االع����داد اهتم����ام القارئ يف 
ر�سم مع����امل امل�سهد. فق����د عهدت حو�سل����ة القارئ 
العراقي ت�سيق باملادة العددية، ويف�سل اختزالها 
باح����كام جاهزه، توفر عليه جهد االحاطة بدالالت 
تل����ك االع����داد، ومنطقه يف ذلك كما يق����ول اال�سقاء 

امل�سريون«هات من االآخر«.

* لن اق����ول لكم:«هات من االآخ����ر«، فالوقوف على 
للو�س����ول اىل االح����كام  مقدم����ات اال�سي����اء مه����م 

النهائية.
� لق����د ا�سب����ت كب����د احلقيق����ة. وع����ودة اىل امل�سهد 
ال����ذي بداأن����ا بر�سم����ه، اق����ول: ان النف����ط مل يلعب 
دورا ممي����زا يف التنمي����ة االقت�سادي����ة يف العراق 

حتى ابرام اتفاقية منا�سفة االرباح بني احلكومة 
العراقي����ة و�سركات النفط االجنبي����ة �سنة 1952. 
التي ادت اىل زيادة هائلة غري م�سبوقة يف عوائد 
النف����ط، ح����ني ارتفعت من 6،7 مالي����ني دينار �سنة 
1950 اىل 161،5 مالي����ني دينار �سنة 1955، اي 
بزهاء 24 مرة. وعل����ى هذا النحو اعتقد ان ابرام 
ه����ذه االتفاقي����ة قد مّث����ل حمطة مهم����ة يف م�سرية 
ال�س����راع بني احلكومة العراقي����ة و�سركات النفط 

االجنبية.
* ذك����رت ان اتفاقية منا�سف����ة االرباح �سنة 1952 
مثلت حمطة مهم����ة يف ال�سراع مع �سركات النفط 

االجنبية، فما هي املحطات االخرى؟ 

� م����رت ق�سي����ة النف����ط يف العراق بث����الث حمطات 
رئي�س����ة: متثل����ت االوىل كم����ا ذك����رت – باتفاقي����ة 
منا�سف����ة االرب����اح �سن����ة 1952. ومتثل����ت الثانية 
يف قان����ون رق����م 80 ل�سن����ة 1962 ال����ذي انت����زع 
ن�سب����ة 99،5 % من االرا�سي اخلا�سعة المتيازات 
�سركات النف����ط االجنبية. اما املحط����ة الثالثة فقد 
متثل����ت يف تاأمي����م �س����ركات النف����ط االجنبي����ة يف 

حزيران 1972. 
والعتب����ارات �سيا�سي����ة �سرفة يلق����ى ال�سوء على 
املحطتني الثانية والثالثة النهما حتققتا يف العهد 
اجلمهوري، بينما تغفل املحطة االوىل النها كانت 
يف العه����د امللك����ي ال����ذي يع����ّد ممالئ����ا لالآ�ستعم����ار 
الربيط����اين. ونكتف����ى بو�س����ف اتفاقي����ة منا�سفة 
االرب����اح ل�سن����ة 1952 كونه����ا تنازال م����ن �سركات 
النفط االجنبية للجانب العراقي حتت تاأثري الغاء 
الرئي�ض االي����راين الدكتور حممد م�سدق ملعاهدة 
النف����ط االيراني����ة الربيطاني����ة �سن����ة 1952. ومع 
االق����رار بتاأثري هذا العامل اخلارجي، ينبغي عدم 
اغفال املفاو�سات الع�سرية التي اجرتها احلكومة 
العراقي����ة وقت����ذاك مع �س����ركات النف����ط االجنبية، 

والت����ي ا�ستمرت ث����الث �سنوات اعتب����ارا من �سنة 
1949، وكان عرابه����ا وزي����ر االقت�س����اد الراح����ل 

الدكتور �سياء جعفر. 
خط����ورة  اىل  انب����ه  ان  اوّد  املنا�س����ة  ه����ذه  ويف 
ت�سطي����ح االح����داث واحلك����م عليه����ا بدالل����ة عامل 
واحد، واغف����ال العوامل االخ����رى.... يح�سن بنا 
ان نت�س����ف باملو�سوعي����ة يف احلك����م على احداث 
التاريخ ورم����وزه، وان التوؤثر يف احكامنا االطر 
العقائدي����ة وال�سيا�سية الت����ي ن�ساأنا عليها. واذا مل 
نغر�����ض يف جي����ل ال�سب����اب ثقافة ان�س����اف احداث 

التاريخ ورموزه، فلن تن�سفنا االجيال القادمة. 

* وماذا عن املحطتني الثانية والثالثة؟ 
� قان����ون رق����م 80 ل�سن����ة 1962 كان قانونا وطنيا 
جريئا، ذا افق م�ستقبلي، باالقرتان مع اال�ستغالل 
الوطن����ي لل����روات النفطية، وال����ذي حتقق الحقا 
بتاأ�سي�����ض �سركة النفط الوطنية. اما قرار التاأميم 
ل�سن����ة 1972 فق����د كان الوليد ال�سرع����ي للم�سروع 
الوطن����ي العراق����ي. واذ مل يق����رتن التاأميم بنظام 
حك����م دميقراط����ي، و�س����ع حت����ت ت�س����رف احلاكم 
امل�ستبد ث����روات مالية طائل����ة، وظفها يف تكري�ض 
ا�ستبداده ومغامراته الع�سكرية، ما ا�سلم امل�سروع 
الوطني العراق����ي برمته اىل مرحلة التيه يف نفق 
مظلم، ما ن����زال نتخبط يف دياج����ريه كما تتخبط 

الناقة الع�سواء! 

* رمب����ا ينطب����ق عل����ى ه����ذه احلال����ة م����ا ا�سميته: 
اال�ستبداد النفطي؟

� نع����م ا�ستب����داد احلاكم م����ن جانب، وتف����رد النفط 
م����ن  املنتج����ة  االقت�س����اد  قطاع����ات  وتهمي�س����ه 
جان����ب اآخر، هما وجه����ان لعملة واح����دة، ا�سميها 
جمازا«اال�ستبداد النفطي«. انها مقولة تنتمي اىل 
االقت�ساد ال�سيا�سي، تعرب عن العالقة بني احلاكم 
واملجتمع، من خالل حي����ازة احلاكم عوائد النفط 

وتوظيفها الحكام قب�سته على املجتمع.

* يب����دو يل ان مقولة«اال�ستب����داد النفطي«حتتاج 
اىل املزيد من التو�سيح. فقد يت�سائل القارئ كيف 
يتمك����ن النفط م����ن ان ينفرد وي�ستب����د واال�ستبداد 

من �سفات بع�ض الب�سر؟
� النف����ط �سلعة كاأية �سلعة اخ����رى، ولي�ض فيها من 
ال�سف����ات املادي����ة مايوؤهله����ا للت�سّي����د، فه����و لي�����ض 
الن����ادرة.  االحجارالكرمي����ة  او  الذه����ب  كمع����دن 
يح�س����رين وانا احت����دث ع����ن جمازية«اال�ستبداد 
كتاب����ه  يف  مارك�����ض  كارل  تناول����ه  النفطي«م����ا 
ال�سهري«راأ�ض املال«عن وثني����ة )�سنمية( ال�سلعة، 
وكي����ف ف�ّسر ان املوقع ال����ذي تتميز به ال�سلعة هو 
ح�سيل����ة عالق����ات االنت����اج الراأ�سمالي����ة ال�سلعية. 
وعل����ى فكرة ف����ان الوثنية بكاف����ة جتلياتها هي من 
�سن����ع الب�س����ر، عندما يرهن����ون م�سائره����م بوثن 
ويت�س����ورون ان����ه ويت�سورون اأن����ه يختزن قوى 
بط�س����ه  فريهب����ون  �سيطرته����م،  خ����ارج  خارق����ة، 
ويتف����ادون غ�سب����ه، ويتقربون الي����ه لينعم عليهم 

باخلري الوفري ويحميهم من العرات.
 - العراقي����ون  يره����ن  امل  وات�س����اءل:  هن����ا  اق����ف 
ومايزال����ون – حياته����م وم�سائره����م وم�ستقب����ل 
اجياله����م القادمة بعوائد النف����ط. انني اطلق على 
هذه الظاهرة، ت�سمية«وثنية النفط«التي هي احد 

اعرا�ض ثقافة اال�ستبداد النفطي.

* رمبا تلقي ال�سوء على فر�سيتك هذه املوؤ�سرات 
االولي����ة الت����ي ن�س����رت يف حزي����ران املا�س����ي عن 
اخلطة اال�سرتاتيجية للطاق����ة لل�سنوات 2013 - 

 .2030
� لق����د �سبقتن����ي اىل التنوي����ه بهذه اخلط����ة، وكنت 
�ساأنعط����ف اىل احلدي����ث عنه����ا، النه����ا يف تقديري 
�ستكّر�ض وثنية النفط لدى العراقيني، وبالنتيجة 

ا�ستبداده.

يح�س����ن بن����ا ان ننتظ����ر اق����رار تلك اخلط����ة ون�سر 
تفا�سيله����ا، الن تفا�سيلها املن�س����ورة لالن ماتزال 
حم����دودة. ومع ذل����ك �ساأتعر�ض لها بق����در ما ن�سر 

عنها من موؤ�سرات.
تتطل����ع اخلط����ة اال�سرتاتيجي����ة للطاق����ة ان يبل����غ 
جمم����وع عوائد قط����اع الطاق����ة لل�سن����وات 2013 
ترليونات دوالر. وهذا رقم  �ستة  – 2030 زهاء 
خيايل، اذا اخذنا بعني االعتبار ان جمموع عوائد 
النف����ط للع����راق من����ذ ا�ستخراج����ه يف ثالثيني����ات 
الق����رن املا�سي لالن مل تبل����غ ترليون دوالر. ولكن 

دعونا نحلل هذا الرقم:
�سيحققه����ا  ترليون����ات  خم�س����ة  ان  نفرت�����ض   -1

ا�ستخراج النفط.
2- ن�سف ترليون يحققه الغاز امل�ساحب.

الطاق����ة  م�س����ادر  م����ن  ترلي����ون  ن�س����ف   -3
وال�سناع����ات  وامل�س����ايف  )الكهرب����اء،  االخ����رى 

البرتوكيمياوية(.
لنق����ف عند عوائد النفط امل�ستخ����رج )5 ترليونات 
دوالر(، ونفرت�����ض ان مع����دل �سع����ر الربمي����ل من 
النف����ط �سيكون 100 دوالر، فهذا يعني ان انتاجنا 
لل�سن����وات 2013 – 2030 �سيكون يف حدود 50 
مليار برميل، وهو ماميثل ثلث االحتياطي املقدر 
للنفط )يقدر ب 150 مليار برميل(. واذا ماو�سلنا 
خ����الل ال�سن����وات الالحق����ة اىل ا�ستخ����راج النفط 
بنف�����ض الوتائ����ر فهذا يعن����ي ا�ستنف����اد االحتياطي 

النفطي بالكامل يف بحر خم�سة عقود. 
* الي�����ض ه����ذا مات�سب����ون اليه انت����م اي�سا: حترر 

االقت�ساد الع�راقي م�ن ارتهانه لعوائد النفط؟
� نع����م... ولكن كيف. فال يكفي ان نتطلع، بل حري 

بنا ان نغرّي م�سارات اقت�سادنا
وهيكله. فاخلطة مث����ال ت�ست�سرف ان متثل عوائد 
النفط ن�سب����ة 40 % من الن����اجت املحلي االجمايل. 
ال�س����وؤال: ماهي ال�سوابط الت����ي تلزم احلكومات 
ه����ذه  اىل  تق����ود  اقت�سادي����ة  �سيا�س����ات  بانته����اج 
النتيج����ة. وال تن�سى ان بينن����ا وبني نهاية اخلطة 
اربع حكومات تتباي����ن يف اولوياتها والتحديات 

التي تواجهها.
* ماذا تق�سدون بال�سوابط امللزمة للحكومات؟

� اق�س����د على وجه التحديد م����ا اوردته من اقرتاح 
يف كتاب����ي: اب����رام ميث����اق وطن����ي يق����ّره جمل�����ض 
النواب، ويلزم احلكومات على ان تخف�ض اعتماد 
موازنتها العامة على عوائ����د النفط بن�سبة معينة 
عن ال�سنة التي �سبقتها )واقرتحت ن�سبة مفرت�سة 
ه����ي 3% �سنوي����ا(. وتعتمد ن�سب����ة التخفي�ض هذه 

معي����ارا لقيا�ض فاعلية احلكومة املعنية يف ادارة 
االقت�س����اد الوطني، وقدرتها عل����ى تعبئة موارد 
اخ����رى غ����ري النفط والغ����از لتموي����ل فعالياتها. 
واذا م����ا اعتمدت ن�سبة التخفي�ض هذه، �سنعود 
يف بح����ر اقل م����ن ثالثة عقود اىل م����ا كنا عليه 
�سن����ة 1952 )حني كان����ت عوائد النفط المتثل 
اكر من 8،5 % من ايرادات املوازنة العامة(. 
وه����و ما�سيهي����ئ االقت�س����اد العراق����ي - م����ن 
جان����ب اآخ����ر - ملواجهة ن�س����وب احتياطيات 
النف����ط م�ستقبال. ولكن االم����ر يتطلب ارادة 
�سيا�سي����ة قوي����ة ق����ادرة عل����ى ترجم����ة ه����ذا 
التوج����ه اىل حّيز التطبي����ق. وخالفه يبقى 
ح����ربا عل����ى ورق، وتبق����ى عوائ����د النف����ط 
حت����ت ت�س����رف احلكوم����ات تت�س����رف بها 

وفق روؤاها واولوياتها من دون �سابط.

* ماهو ت�سورك لقن����وات توزيع عوائد 
النفط؟

� �سب����ق يل ان ن�سرت يف �سحيفة طريق 
ال�سعب مقاال ملنا�سب����ة املوؤمتر التا�سع 
للحزب حم����ل عنوان«انت����زاع خمالب 
دع����وت  وق����د  النفط����ي«.  اال�ستب����داد 
وم����ا ازال اىل انه����اء احليازة املطلقة 
للحكوم����ة عل����ى عوائ����د النف����ط واىل 

حتّول احلكومة اىل واحدة من اجلهات امل�ستفيدة 
من تلك العوائد لتموي����ل موازناتها العامة، بينما 
تخ�س�ض بقية العوائد لتمويل �سناديق اجتماعية 
وامنائية خ����ارج اطار املوازن����ة العامة للحكومة. 
وهو ما �سي�سع حدا لوالية احلكومة املطلقة على 
عوائد النف����ط اذ �ستنت�سب اىل جانبها موؤ�س�سات 
نّدية م�سوؤولة عن ادارة تلك ال�سناديق، وال تخ�سع 
مل�سيئ����ة احلكومة، حني ترتب����ط مبجل�ض النّواب، 
الذي ي�سمم هياكلها وير�س����م �سيا�ساتها ويناق�ض 
باملوازن����ة  ا�س����وة  ال�سنوي����ة  موازناته����ا  ويق����رر 
العام����ة للحكومة. وهو ما�سيوؤ�س�ض ملوازنات بني 
املجتم����ع واحلكومة. وقد ناق�ست يف الكتاب هذا، 
ال�سناديق االجتماعية واالمنائية املقرتحة، مثل: 
�سندوق اعانة العاطلني عن العمل، �سندوق اعانة 
�سحايا اال�ستب����داد والعن����ف ال�سيا�سي، �سندوق 
اعانة االيتام واالرام����ل، �سندوق رعاية امل�سنني، 
�سن����دوق ا�س����كان االجيال القادم����ة، �سندوق دعم 
الثقاف����ة واملعرف����ة، �سندوق توزي����ع بع�ض عوائد 
النفط عل����ى العراقيني. وميك����ن مناق�سة �سناديق 

مماثلة، بع�سها قد يكون مرحليا.

* افرزت يف كتابكم حمورا مو�سعا يكاد ي�ستغرق 
رب����ع الكت����اب للطبق����ة الو�سطى العراقي����ة. ما هي 
روؤيتك����م لدور هذه الطبقة يف احلراك االجتماعي 
وحا�س����را  ما�سي����ا  والثق����ايف  وال�سيا�س����ي 

وم�ستقبال؟

� نع����م.. هو حم����ور ا�سا�����ض، النن����ي ارى ان لي�ض 
باالمكان اإيفاء درا�سة امل�سروع ال�سيا�سي العراقي 
حقه����ا، م����ن دون تن����اول ال����دور ال����ذي نه�س����ت به 
الطبقة الو�سطى يف دف����ع حركة املجتمع العراقي 
حقه����ا اىل ام����ام حين����ا، ث����م نك�س����ت ب����ه اىل وراء 
احيان����ا اأخ����رى. واكاد ا�سبهه����ا بالبق����رة التي تّدر 

احلليب ثم ترف�ض العلبة لرتيقه.
ق����د نتباين يف احلك����م على دور الطبق����ة الو�سطى 
يف املرحلة التاأ�سي�سية للدولة العراقية املعا�سرة 
ب�س����اأن  امللك����ي، ولكنن����ا النختل����ف  اّب����ان احلك����م 
دورها الفاع����ل يف امل�سرية النه�سوي����ة والثقافية 
وال�سيا�سية )خا�سة( للع����راق املعا�سر. الحظ ان 
اجل����زء االعظم من قي����ادات االح����زاب ال�سيا�سية، 
ومعظ����م قواعده����ا كان����ت تنح�����در م����ن �سف����وف 
الطبق�����ة الو�سطى. واهم ماات�سم����ت به انها كانت 
عابرة لالنق�سامات املجتمعية: الدينية والطائفية 
واملناطقي����ة..  والع�سائري����ة  والعرقي����ة 

العه����د  ان  االنتب����اه  ي�سرتع����ي  ومم����ا  وغريه����ا. 
اجلمهوري مل ي����رث عن احلكم امللك����ي انق�سامات 
جمتمعي����ة كالتي نوه����ت بها اعاله وه����و ما�ساعد 
عل����ى االجماع اجلماهريي لدع����م ثورة 14 متوز. 
كم����ا ان االنق�سام����ات الت����ي اعقب����ت الث����ورة كانت 
�سيا�سي����ة، ومل تنت����م اىل االنق�سام����ات املجتمعية 

اعاله. 
ولك����ن ح����ني اعتل����ت الف�سائ����ل الع�سبوي����ة �س����ّدة 
احلك����م ا�ستنفرت خزينه����ا الطائف����ي والع�سائري 
واملناطق����ي، ومتكن����ت م����ن احت����واء �سرائ����ح م����ن 
الطبق����ة الو�سطى بطرق �ست����ى، لت�سفية الكيانات 
ال�سيا�سية املعار�سة، معتمدة يف ذلك على تو�سيع 
جه����از الدول����ة الذي متّول����ه عوائد النف����ط. وعلى 
ه����ذا النح����و انح�س����ر ال����دور املوؤث����ر ال����ذي كانت 
تلعب����ه الطبقة الو�سطى على امل�ستويني ال�سيا�سي 

والثقايف.
ويف ظروف احل�س����ار االقت�سادي يف ت�سعينيات 
الق����رن املا�س����ي �سحق����ت الطبق����ة الو�سط����ى حتى 
العظم. ولكن ذلك مل ي�ستحث ارادتها نحو التغيري 
الثوري للمجتم����ع، حني انح�س����رت تطلعاتها يف 
انهاء احل�ساروع����ودة تدفق النفط ليبعث احلياة 
يف عروقها املتيب�سة، وماي�سّف عن تراجع دورها 
الريادي يف قيادة عملية التغيري، ب�سبب انخراطها 
يف منظومة اال�ستبداد النفطي وت�سبعها بثقافته.

* وم����اذا ع����ن دور الطبقة الو�سط����ى يف مرحلة ما 
بعد 9 ني�سان 2003؟

� رّكز االع����الم ال�سيا�سي بعد 9 ني�سان 2003 على 
�س����رورة احي����اء الطبقة الو�سط����ى العراقية، وعّد 
اع����ادة تاأهيلها �سرط����ا لنجاح العملي����ة ال�سيا�سية 
والتنموي����ة. وقد اتخذت تداب����ري ملمو�سة لدعمها 
وزيادة رفاهيتها. ولك����ن دورها الريادي مل يبعث 
م����ن جدي����د. والدليل عل����ى ذلك �سع����ف ح�سورها 
وتاأثريه����ا يف مواجه����ة )او عل����ى االق����ل موازنة( 
االنق�سام����ات الطائفي����ة والعرقي����ة والع�سائرية.. 
وما ي�سابهها. وانت تعلم بان التيار الدميوقراطي 
راج����ح  ب����وزن  االن  حل����د  يح�س����ا  مل  الليب����ارايل 
يف االنتخاب����ات. فلنت�س����ور ل����و كانت ق����د اجريت 
انتخاب����ات نيابية بعد ثورة 14 متوز 1958، الي 
كان����ت �ستك����ون االرجحي����ة: للتي����ارات ال�سيا�سية 
املدني����ة، ام القط����اب االنق�سام����ات املجتمعية غري 

املدنية؟

الو�سط����ى  للطبق����ة  تر�سمه����ا  الت����ي  ال�س����ورة   *
العراقي����ة التوح����ي بالتف����اوؤل ح����ول ال����دور الذي 

ميكن ان ت�سطلع به م�ستقبال؟

� االمر العالقة له بالتفاوؤل او الت�ساوؤم، 
فاحلياة بكل ظواهره����ا: مقدمات تقود 
اىل نتائج، واذا اردن����ا ان نغرّي النتائج 
نتحك����م  ان  بن����ا  خلي����ق  نحواالف�س����ل، 
مب�سار املقدمات. االم����ر رهن مبتغريات 
ع����ّدة، ولكنه����ا تخت����زل عن����دي يف درج����ة 
اهلية الطبقة الو�سطى يف قيادة ن�ساالت 
اال�ستب����داد  منظوم����ة  الخ����رتاق  ال�سع����ب 
النفط����ي.. واعني بذلك حتدي����دا ال�سريحة 
املنّورة )املثقفة( النني اراها اليوم منغم�سة 
يف امورها املطلبية الفئوية. وكم ي�ستفزين 
ال�سعار املطلبي الذي يدعو اىل دعم املثقفني، 
واحلاكم يعرف كيف مياطل يف �سرف املنحة 
ال�سنوية لهم والتي هي يف حدود مليون دينار 
�سنويا لكل مثقف، اي مبعدل ثالثة االآف دينار 
يومي����ا وهو مبلغ اليقبل ب����ه اباأ�ض مت�سّول يف 
�ساعت����ني. انه����م الينا�سلون م�ن اج����ل تاأ�س�ي�ض 
�سنادي����ق لدعم الثقاف����ة واملعرف����ة والفنون من 
عوائ����د النف����ط، ويقنع������ون ب�سدق����ة مق�داره�����ا 
ملي����ون دينار �س�نويا. ويل�ومن����ي الب��ع�ض النني 
ا�س����تخدمت يف كت�ابي ا�سط�الح«ثقافة الت�سّول«

سليــم الــوردي
حـول أطـروحــة 

»االستبداد النفطي«
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احمد عبدول

   بع���د ان علمن���ا ان التاريخ مل يدر�ض على يد عامل 
االجتم���اع الراحل )علي الوردي( على �سوء منهج 
علمي ر�سني ،حيث يتح���ول التاريخ لدى الوردي 
اىل �س���رد طائف���ة م���ن احل���وادث والوقائ���ع الت���ي 
متثل لقطات متناث���رة من البنية الفوقية للمجتمع 
العراقي اآنذاك ،دون اخلو�ض يف ابعاد ومدلوالت 
تل���ك اللقط���ات الت���ي ال يجمعها جام���ع وال يربطها 
راب���ط يف كثري م���ن االحيان. بع���د ان اطلعنا على 
ذلك م���ن خالل كت���اب الدكتور �سليم عل���ي الوردي 
، ناأت���ي االن اىل م���ا اعتم���ده الراحل ال���وردي يف 
تقيي���م اه���م واخط���ر ح���دث ث���وري و�سيا�سي يف 
تاريخ العراق احلديث اال وهو )ثورة الع�سرين(. 
يقول الدكتور )�سليم علي الوري()ان املاأزق الذي 
وق���ع فيه الباحث يف درا�ست���ه لثورة الع�سرين هو 
احل�سيل���ة املنطقي���ة للمنهج الو�سف���ي الذي اتبعه 
يف درا�سته لتاري���خ العراق احلديث انه مل يك�سف 
عن التناق����ض اال�سا�سي املحرك للمجتمع العراقي 
، مم���ا جعل���ه يخف���ق يف اماط���ة اللثام ع���ن املغزى 
التاريخ���ي لث���ورة الع�سري���ن ومهامه���ا واهدافها. 
وله���ذا ظه���رت ث���ورة الع�سري���ن يف موؤلف���ه جمرد 
ح���ادث ط���ارئ، ولي����ض ح���دث ذا حتمي���ة تاريخية 
اماله���ا ال�سياق الع���ام لتطور املجتم���ع العراقي(. 
ال يخف���ى على احد ان ثورة كثورة الع�سرين متثل 
بالن�سبة للعراقيني منطلقا حلركة التحرر الوطني 
الت���ي كان له���ا تاأثريها الفاعل عل���ى جممل احلركة 
الثوري���ة داخل العراق حتى كتاب���ة هذه ال�سطور.

ال يخفى عل���ى احد مقدار ما �سكلته تلك الثورة من 
ابعاد مهم���ة ورئي�سية على ار����ض الواقع ، والتي 
كان احد اهمها اعادة ح�سابات االدارة الربيطانية 
ان�س���اء حكوم���ة  ، اىل  والت���ي �سارع���ت بدوره���ا 
عراقي���ة وطني���ة منتخبة ،لذل���ك كان عل���ى العالمة 
الراحل الوردي ان يتوخ���ى الدقة يف تناول هكذا 

ح���دث له ابعاده وحمركات���ه ومالب�سات �سريورته 
،. واالن لناأتي اىل حتلي���ل الراحل الوردي لثورة 
الع�سرين يقول ال���وردي يف م�سل�سلته )ملحات من 
تاري���خ الع���راق احلدي���ث اجلزء اخلام����ض �ض 8( 
)اذا كان معظ���م العراقي���ني ق���د ا�ستقبلوا االحتالل 
االنكلي���زي باالبته���اج والرتحيب فكي���ف حتولوا 
اىل التذم���ر من���ه خ���الل ف���رتة ق�س���رية ال تتجاوز 
ال�سنت���ني ، حيث قاموا بتل���ك الثورة الكربى؟ لكي 
ن�ستطيع اجل���واب على هذا ال�سوؤال يجب ان نعلم 
ان التح���ول م���ن االبتهاج اىل التذم���ر لي�ض باالأمر 
الن���ادر يف حي���اة ال�سعوب.وق���د ي�س���ح القول انه 
ام���ر طبيعي يقع للفرد يف حيات���ه اليومية كما يقع 
لل�سعوب ، فاالإن�سان قد ي�سكو احيانا من و�سع هو 
فيه حتى اذا اتيح له ان ينتقل اىل و�سع اخر يجد 
ان الو�سع اجلديد لي�ض خاليا من العيوب كما كان 
يت�سوره. امنا هي عيوب من نوع اخر غري النوع 
الذي كان يعانيه يف و�سعه القدمي( يعلق الدكتور 
�سلي���م الوردي على الكالم اعاله قائال )الثورة اذن 
وف���ق هذا الفهم ،م�ساألة م���زاج تنطبق على االفراد 
وال�سعوب، حتول من )االبتهاج اىل التذمر( وعلى 
هذا فان حركة املجتمع �سل�سلة متعاقبة من فرتات 
ابته���اج وتذم���ر( ومي�س���ي الدكت���ور �سلي���م قائال 
)وعل���ى ه���ذا النحو ف���ان تاريخ املجتم���ع الب�سري 
ينط���وي على ف���رتات متعاقب���ة م���ن زواج وطالق 
، وتاري���خ حركتن���ا الوطني���ة وف���ق ه���ذا املعي���ار ، 
ه���و ح�سيلة ط���الق مع احلكم الرتك���ي وزواج من 
االحت���الل الربيط���اين ، ث���م التم���رد علي���ه باجتاه 
طالقه( ث���م ي�ساأل الدكت���ور �سليم �س���وؤاال جوهريا 
بقول���ه )لكن ه���ل كان املجتمع العراق���ي اىل جانب 
احلكم الرتكي ام �سده؟ه���ل رحب بحكم االحتالل 
ام مل يرح���ب؟( لق���د عر����ض الدكت���ور الراحل علي 
ال���وردي يف اجلزاأي���ن الراب���ع واخلام����ض العديد 
من املواق���ف واالحداث واالجتاه���ات، التي ميكن 
اال�ست���دالل به���ا ل�سال���ح ان العراقي���ني كان���وا اىل 
جان���ب احلك���م الرتكي و�س���ده يف نف����ض الوقت. 
اال ان ط���رح امل�ساأل���ة عل���ى ه���ذا النح���و يعن���ي ان 
املجتم���ع العراق���ي مل ي�س���ع ن�سب عيني���ه اهداف 
التح���رر وبن���اء دولة وطنية م�ستقل���ة ، بل كان يف 

ط���ور املفا�سلة ب���ني نظامني اجنبي���ني. وهذا بحد 
ذاته يفق���د ثورة الع�سرين طابعها التحرري ، علما 
ان الوقائ���ع واالح���داث الت���ي اورده���ا املوؤرخون 
يف  ال���وردي  الراح���ل  ذك���ره  م���ا  اىل  باالإ�ساف���ة 
اجلزئي���ني 4/3 من م�سل�سلته كان���ت تدلل على ان 
النزعة التحرري���ة يف العراق امنا بداأت منذ نهاية 
القرن 19. يقول الدكتور �سليم الوردي )ان املنهج 
الذي اتبعه الدكتور علي يف درا�سته تاريخ العراق 
احلديث مل ي�ساعده على توظيف املواد التاريخية 
التي جمعها يف اجلزاأي���ن الثالث والرابع لتف�سري 
ثورة الع�سرين ، مما جعله يتعامل مع هذا احلدث 
التاريخ���ي الكب���ري بو�سفه رد فعل عل���ى االحتالل 
الربيطاين ال غري بو�سف الثورة )انتقال من حالة 
االبتهاج اىل حالة التذمر( ويذهب الراحل الوردي 
اىل ان واح���دا من اه���م عوامل تذمر العراقيني من 
االحتالل الربيطاين وانفجار ثورة الع�سرين ، هو 
الفرق بني نظام احلكم العثماين الذي ترك احلرية 
للع�سائ���ر يف العي����ض وف���ق من���ط حياته���ا وقيمها 
البدوية ، وبني نظام االحتالل الربيطاين ال�سارم 
الذي يتناق����ض مع منط احلياة الع�سائرية.لينتقل 
الوردي بعد ذلك اىل ما ا�سماه )بالعدالة املكروهة( 
التي ح���اول االحتالل الربيط���اين ان يطبقها ابان 
احتالل���ه للع���راق ،وهك���ذا جن���د الراح���ل الوردي 
يعتق���د ان �سب���ب الث���ورة امن���ا يكم���ن يف ال�سراع 
ب���ني الب���داوة وقيمه���ا م���ن جانب وب���ني االحتالل 
الربيط���اين ور�سالته احل�سارية م���ن جانب اخر. 
يعل���ق الدكت���ور �سليم ال���وردي على هك���ذا حتليل 
خط���ري قائال )ان م�س���ار هكذا حتلي���ل امنا يف�سي 
اىل تربي���ر ال�سيا�سة اال�ستعمارية حاملة )الر�سالة 
احل�ساري���ة( والت���ي ال ب���د له���ا م���ن ان ت�سط���دم 
بالتخل���ف واجلهل والقي���م البالية ، وال منا�ض من 
�سحقها الإر�س���اء قواعد )احل�سارة( واذا ما اقررنا 
مثل هذه النظ���رة ال يبقى امامنا اال ان ن�سم ثورة 
الع�سرين بالرجعية ومناوؤة التقدم. وبهذا ال ميكن 
اعتبارها ث���ورة باملعنى التقدم���ي للكلمة( وي�سري 
الدكت���ور �سليم اىل امر خط���ري اخر وهو ما يتمثل 
يف اتف���اق الراح���ل ال���وردي م���ع خ�س���وم الثورة 
حينما و�سفوا الثورة بانه���ا امتداد للمعارك التي 

كان���ت الع�سائ���ر العراقية تقوم به���ا �سد احلكومة 
الرتكي���ة بني حني واخر ، وهو بذلك ال يختلف عن 
اك���ر الكتاب الربيطاني���ني الذين كان���وا يرون ان 
اجلان���ب البدوي ق���د �سكل عام���ال ا�سا�سيا يف قيام 
الثورة باالإ�ساف���ة اىل عوامل ثانوية اخرى ادعى 
الراح���ل ال���وردي انه قد ك�س���ف عنه���ا اال ان �سائر 
الكت���اب الربيطانيني كانوا ق���د ثبتوا تلك اال�سباب 
والعوامل الثانوية التي ادعى الراحل انه الوحيد 
الذي وف���ق اىل ت�سخي�سها. يعرتف الدكتور �سليم 
عل���ي الوردي باأن الراحل علي الوردي كان قد ذكر 
جانب الت�سخم النق���دي كاأحد ا�سباب قيام الثورة 
اال ان���ه اوال قد اقت�سر على ه���ذا اجلانب دون ذكر 
عوام���ل اخ���رى كان له���ا م���ن التاأثري ال�س���يء غري 
القلي���ل ثم انه ق���د طرح ظاه���رة الت�سخ���م النقدي 
ب�سكل يتناف���ى مع املنطق االقت�س���ادي وكانه احد 
مظاهر الرفاهية وهو ي�س���ور تذمر العراقيني من 
الت�سخ���م بقوله )من طبيعة النا����ض انهم اذا نالوا 
اخلري وال�سر يف عه���د من العهود ، تنا�سوا اخلري 
ورك���زوا اهتمامهم عل���ى ال�سر و�س���اروا يجاأرون 
بال�سك���وى من���ه. وهذا ه���و ما حدث فع���ال يف عهد 
االحتالل. ف���ان اكر النا�ض ن�سوا �سخامة االجور 
واالرباح التي �س���اروا يجنونها واخذوا ي�سبون 
ج���ام غ�سبهم عل���ى الغالء وم���ن جاء بالغ���الء( ان 
الت�سخ���م االقت�س���ادي يعني بب�ساط���ة اختالل يف 
التنا�سب بني ال�سلع واخلدمات من جانب وال�سخ 
النق���دي من جان���ب اخر.اي ان تك���ون هنالك نقود 
كثرية مقابل �سحة يف ال�سلع مما يوؤدي اىل ارتفاع 
يف ا�سع���ار ال�سل���ع ، لذلك فان زي���ادة االجور بحد 
ذاته���ا ال ت�سكل مظهرا للرفاهية ما مل تقرتن بثبات 
اال�سعار.ام���ا اذا ارتفع���ت اال�سعار مبعدالت تفوق 
الزيادة يف املداخي���ل فان ذلك يوؤدي اىل انخفا�ض 
الق���درة ال�سرائي���ة ل���دى الف���رد وم�ست���وى القدرة 
ال�سرائي���ة هو معي���ار ال���ر فاهية ولي����ض م�ستوى 
االج���ور ال���ذي عول علي���ه الراح���ل الدكت���ور علي 
الوري. يق���ول الدكتور �سليم ال���وردي ان الراحل 
ق���د اقت�سر على عام���ل الت�سخ���م دون التطرق اىل 
عوام���ل اقت�سادية هي االخ���رى كانت قد اثرت يف 
خل���ق حال���ة التوتر يف احلي���اة االقت�سادي���ة اثناء 
فرتة االحت���الل ،ويذكر الدكتور �سلي���م ان �سيا�سة 
ع�سكرة االقت�ساد العراقي والتي ا�ستهدفت تعبئة 
امل���وارد االقت�سادي���ة للع���راق الأغرا����ض االحتالل 
الع�سك���ري و�س���د احتياجات اجلي����ض الربيطاين 
، ولع���ل اب���رز مظاهر ع�سك���رة االقت�س���اد العراقي 
متثل���ت يف اللج���وء اىل اعم���ال ال�سخ���رة خلدم���ة 
اجليو�ض الربيطانية وك���رة الر�سوم واجلبايات 
كما يف فر�ض اجلباية على جثث املوتى و�سرائب 
)بالكرنتين���ة( ي�سم���ى  م���ا  او  ال�سح���ي  احلج���ز 

باالإ�ساف���ة اىل جم���ع التربعات املختلف���ة من قبيل 
التربع جلمعية بناء املالجئ للجنود يف بريطانيا 

◄او لبناء متثال للقائد )مود(. 

تعرف���ت اليه من خ���الل االديب اال�ست���اذ با�سل عبد 
الك���رمي البدري حيث اهداين كتابه )مقرتبات اىل 
 ))2003-1921( العراق���ي  ال�سيا�س���ي  امل�س���روع 
الذي �سدر يف بغ���داد 2005 وقد �سغلني العنوان 
�سغف���ا باالط���الع علي���ه علن���ي اج���د حل���وال ناجعة 
تنقذ امل�س���روع ال�سيا�سي العراق���ي اجلديد اي يف 
ف���رتة ما بع���د التغيري  من ا�سكالي���ات عديدة حفت 
ب���ه منذ ن�ساأته وكتاب العالم���ة �سليم ينذر من عدم 
تك���رار االخط���اء الفادحة الت���ي وقع فيه���ا العراق 
ب�سبب حكام���ه للفرتة م���ن 1921-وحتى التغيري 
يف 2003 اي من���ذ بداية ت�سكي���ل الدولة العراقية 

احلديثة... 
وبالت���ايل ق���دم الدكت���ور �سلي���م ال���وردي حل���وال 
لالزم���ات احلالية ومنذ بداي���ات التغيري من خالل 
الف���رتات  يف  االخط���اء  عل���ى  ال�س���وء  ت�سليط���ه 
ال�سابقة،الن���ه وبالتغيري انهار امل�سروع ال�سيا�سي 
ال�ساب���ق الذي عمر 82 عاما وكان العراق يف طور 
االعداد للم�سروع ال�سيا�سي اجلديد الذي نحن يف 
وحل���ه اليوم، وكان الدكت���ور �سليم يتمنى و�سمن 
مقاربات���ه ان يولد هذا امل�س���روع اجلديد �سليا غري 
م�سوه وبالت���ايل عدم تكرار اخطاء املا�سي والتي 
ح�سل���ت يف الفرتات ال�سيا�سي���ة ال�سابقة واعتماد 
املعاجل���ات احلقيقي���ة واخلط���ط ال�سليم���ة الجناز 
م�سروع �سيا�سي جديد وناجح ي�سبح مثال يحتذى 
يف العامل باأجمعه، وعدم تكرار امل�ساكل وهذا االمر 
يتطلب ق���راءة امل�س���اكل التي وقعت من���ذ تا�سي�ض 
الدولة العراقي���ة وحتى التغيري بغية عدم الوقوع 
به���ا جمددا، وهو بالتايل يراع���ي اجلانب النف�سي 
وهو ما مل يعلن عنه �سراحة ولكن دعوته املتمثلة 
بع���دم االجنرار خل���ف م�ساكل املا�س���ي ودرا�ستها 
بعم���ق ل�سمان عدم الوق���وع بها جمددا هي نظرية 
نف�سي���ة بحت���ة ذات طاب���ع اجتماعي  فال���ذي يفكر 
باالمور ال�سلبية ويقع فيها وال ي�ستفيد من اخطاء 
املا�س���ي، مثل هك���ذا �سخ�سية يطل���ق عليها علماء 
النف�ض )ميالنكوليا(..ووفق هذه النظرية كم عدد 
امليالنكوليون الذين يحكمون العراق اليوم ومنذ 
التغي���ري؟  وهنا فلننظر كي���ف وظف �سليم الوردي 
ه���ذه النظري���ة النف�سي���ة يف معاجل���ات �سيا�سي���ة 
دقيق���ة وهو بالت���ايل ميزج ب���ني العل���وم النف�سية 
واالجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة الجناز م�س���روع بناء 

جمتمعي و�سيا�سي حقيقي.
لقد كان الدكتور �سليم يطمح لبناء دولة موؤ�س�سات 
ي�س���رتك املجتم���ع يف حتقيقها بل«ت�ستم���د الدولة 
وجودها واليات عملها م���ن املجتمع وموؤ�س�ساته، 
ف���ان تخلف���ت الدولة ع���ن املجتمع ودرج���ة ن�سجه 
متك���ن االخ���ري م���ن ا�ستبدالها«وهنا يت�س���ح لدينا 
اهمي���ة املجتمع يف انت���اج التطور وانت���اج البناء 
احلقيقي التنموي،فاملجتم���ع هو اللبنة اال�سا�سية 
قول«ب���اروخ  يناغ���م  ب���ه  وكاأين  الدول���ة  لبن���اء 
�سبينوزا«يف«عل���م االخالق«بقول���ه«كل م���ا ي�ساعد 
النا����ض على احلياة االجتماعية،اعني على العي�ض 

يف رخ���اء يكون نافع���ا وكل ما يدخ���ل ال�سقاق يف 
الدول���ة يك���ون �سيئا«)�سبين���وزا، عل���م االخ���الق، 
ت: ج���الل الدي���ن �سعيد، مرك���ز درا�س���ات الوحدة 
العربي���ة، املنظم���ة العربي���ة للرتجم���ة، ب���ريوت، 
2009، �ض271( فمفهوم الدولة ح�سب �سبينوزا، 
امنا من�سوؤه جمتمعي فال�سقاق يت�سبب به املجتمع 
يف تقوي�ض الدولة والوئام يت�سبب به املجتمع يف 
جعل الدول���ة متمدنة وناجزة وواع���دة، فاملجتمع 
بدرج���ة تط���وره وه���ذا م���ا اراده �سليم ال���وردي، 
ي�ستطي���ع ان يوؤ�س�ض ملفهوم دول���ة حقيقية واعدة 
قادرة على ادارة الب���الد واي�سالها لرب االمان، كما 
يطل���ب الدكتور �سلي���م ان يتم التعامل م���ع الدولة 
غ���ري  كونها«منظومة«متكامل���ة  عل���ى  ومفهومه���ا 
جمتزئ���ة وال جمزئة فقد حر����ض كل احلر�ض على 
تقيي���م الف���رتات ال�سابق���ة للتغيري ال���ذي وقع �سنة 
2003 ك���ي ال يق���ع امل�س���روع اجلديد ال���ذي انبثق 
بع���د 2003 باخطاء ال�سابق ويق���ود اىل اجها�سه 
كم���ا اجه����ض م�س���روع الدول���ة ال���ذي ا�س����ض يف 
1921م، وبالت���ايل هو يعمل وفق ه���ذه املنظومة 
وعم���ال باجلانب النف�سي ال���ذي ا�سرنا اليه والذي 
كان ا�سا����ض كتاب���ه املهم )املقرتب���ات( ومن االمور 
اال�سا�سي���ة التي يقيم عليها معاجلاته لالخطاء هو 
مبداأ )التنوير(فيعترب دورة العالج«كدور الطبيب 
الذي ي�سخ�ض علة املري�ض وي�سارحه،ال ان يقت�سر 
دوره على و�سف دواء لت�سكني وتخفيف االمه«اما 
اذا انح���رف االع���الم عن ال���دور التنويري ف�سوف 
يتح���ول اىل«دور تخديري«والرائ���ع يف م�س���روع 
الدكت���ور �سلي���م ان���ه ي�سخ����ض االخط���اء ال�سابقة 
فمثال نراه يتح���دث عن«امل�ساحلة«فيقول«الدعوة 
له���ا يظ���ل هدف���ا عائم���ا ان مل نق���ف عل���ى مواط���ن 
اخل�سومة يف م�سروعنا ال�سيا�سي ال�سابق«فكيف 
يو�س���ف الدواء قب���ل ان ن�سخ�ض العل���ة فهل يراد 
للم�ساحلة املن�سودة ان تكون عقاقري خمففة لالالم 

وح�س���ب ام ملعاجلة العل���ة نف�سها«وهنا ي�ستعني د 
�سلي���م بفرويد مم���ا يدلل على ا�ستنادات���ه النف�سية 
يف ق���راءة �سايكولوجية املجتم���ع عرب احلاجيات 
واالن�س���اق العابرة وفق منظور علم النف�ض، وبعد 
هذه اال�ستنادات املعرفي���ة يطالب بن�سق برادميي 
حي���ث يعترب ان املدخل العق���الين هو اال�سا�ض يف 
امل�ساحلة، فيتبني لنا ان امل�ساحلة او اي م�سطلح 
يطم���ح ان ي���راه يف املجتم���ع يق���وم وف���ق ان�ساق 
نف�سية واجتماعية وان يكون مدخلها عقليا واعدا، 
وبالتايل �سيكون املنطلق الي م�سروع هو منطلق 
ا�سرتاتيج���ي ولي����ض مرحل���ي فح�سب،فاال�سي���اء 
واالم���ور ه���ي �سل�سل���ة متتالي���ة ولي�س���ت مراح���ل 
تنته���ي فح�س���ب )اال�سياء ال تقيم م���ن حيث انتهت 
وح�س���ب، ب���ل م���ن حي���ث ب���داأت وكي���ف ال���ت اىل 
نهاياته���ا«واالروع م���ن ذلك ان ال���وردي يعترب ان 
�سالم���ة البيئة والعم���ل على خلق بيئ���ة اجتماعية 
ناجحة ه���و اال�سا�ض ملعاجلة م�س���اكل العراق«بيد 
ان ت�سحي���ح البيئ���ة االجتماعية الت���ي خلقت منه 
جمرم���ا يبقى هو اال�سا����ض وبخالفه يظل املجتمع 
يلد جمرمني«كما ان م�سروع امل�ساحلة ينطلق لديه 
من الي���ة �ساملة لكل املفاهيم وغ���ري مقت�سرة«على 
م�ساحلة من جان���ب واحد«فامل�سكلة«اذا ت�ساحلنا 
يف ميادي���ن وج���رت خ�سوم���ات فعلي���ة يف ميدان 
اخ���ر«ان امل�س���روع ال�سيا�س���ي ال���ذي يطم���ح الي���ه 
الدكت���ور �سليم امن���ا هو م�س���روع متكامل يعر�ض 
العلل وي�سخ�سها وي�سع املعاجلات وهو م�سروع 
�سام���ل ال يقت�س���ر عل���ى م�سكل���ة دون اخ���رى وهو 
يفت����ض عن العل���ل داخ���ل املجتمع ولي����ض خارجه 
ويدر�ض وبعم���ق اعادة ت�سكيل الوع���ي ال�سيا�سي 
للمجتم���ع العراق���ي وو�سعه يف امل���دار ال�سحيح، 
وه���و يت�سدى للم�س���روع بو�سفه م�س���رية التزال 
الكل يعي�ض تداعياتها ويعاين الكل من تناق�ساتها  

احلادة.

وكاأح���د اهم مقوم���ات امل�سروع يف نظ���ر الدكتور 
�سلي���م ه���و مو�سوعة«االرادوية«الت���ي توؤم���ن«ان 
عم���اد التحول الث���وري امنا هو توف���ر االرادة يف 
التغي���ري وب�س���رف النظ���ر ع���ن توف���ر االمكان���ات 
املو�سوعية حلدوثه من عدمه«وبالتايل فان تقييم 
الوردي ل���كل مراحل امل�س���روع ال�سيا�سي ال�سابق 
قب���ل التغيري 2003 امنا كان انطالقة هامة اليجاد 
حل���ول مل�ساكل ال�سيا�سة حالي���ا، ولكن مل توؤخذ كل 
ه���ذه املقرتب���ات بنظر االهتم���ام لال�س���ف ال�سديد، 
كم���ا ان للتاريخ اهمية يف مقرتبات الدكتور �سليم 
حول مفهوم الوطن، ولكن يفاجئ بع�ض الغارقني 
بفه���م التاريخ على انه م�سارة يجب ان نقف عليها 
دوما وابدا باملفه���وم التايل«من حقنا ان نحن اىل 
ما�سينا امل�سرق ونفخر بتاريخنا على النحو الذي 
ن�س���اء، اما ان نطلب من االخرين ان يعاملونا على 
ا�سا�سه فه���ذا حم�ض هراء«فالتاريخ ال يكف القامة 
اأود احلا�س���ر وامل�ستقبل«التاري���خ لوحده اليبوئ 
اي���ة امة موق���ع ال�س���دارة يف عاملن���ا املعا�سر فهو 
اليعد يف اح�سن االح���وال، اكر من ثروة طبيعية 
ترق���د يف اعم���اق االر�ض«فه���و عبء عل���ى الطالب 
يف املدر�س���ة وه���و جم���رد اط���الق ت�سمي���ات عل���ى 
�سوارع ومدار����ض وال يحظى لدينا بالتفاعل وهو 
يعت���رب اننا غريبني عنت تاريخن���ا كما نحن غربى 
ع���ن ح�س���ارة عاملن���ا املعا�سر، كما وان���ه يعترب ان 
التفاع���ل مع التاريخ احل�ساري يوؤدي اىل التفاعل 
م���ع احل�س���ارة املعا�س���رة، وبالت���ايل اي���ن يكم���ن 
تفاعلنا م���ع التاريخ ايكمن بنهب مقتنيات املتحف 
العراقي ام بطمر �س���دام لبع�ض اللقى االثرية يف 
باب���ل ام بتحوير«فان مرجان«االث���ري الذي يعود 
تاريخه اىل العهد اجلالئري يف القرن الرابع ع�سر 

اىل مطعم �سيا�سي.
واال�سكالي���ة الك���ربى التي ي�سري اليه���ا:ان مفهوم 
املواطن���ة يف الع���راق هو مفه���وم )هالم���ي( فمنذ 
تن�سي���ب املل���ك في�سل االول ملكا عل���ى العراق يف 
23/اب/1921 وحت���ى الي���وم تتحك���م الع�سبي���ة 
والع�سبي���ة  املواطن���ة  ولي����ض  العراقي���ني  يف 
وكبداي���ة  الديني���ة  وامل�ساع���ر  بالع�س���رية  تتمث���ل 
ون�س���اأة للوطني���ة ومفهومها فيعزوه���ا اىل )ثورة 
الع�سري���ن( ويعترب وان���ه وعلى الرغ���م من ن�سوء 
الثورة من منطلق )دين���ي ع�سائري( اال انها كانت 
ن���واة ملفهوم الوطني���ة وذلك لغي���اب برنامج ديني 
ل���دى الث���ورة، ولك���ن ان���ا اعت���رب ان كالم الدكتور 
�سلي���م با�سب���اغ �سف���ة الوطنية على الث���ورة كالما 
غ���ري دقيق،فالوطنية مل ت���اأت مع ث���ورة الع�سرين 
فهي ثورة ذات منظومة ع�سائرية دينية بحتة وان 
مل حتم���ل برناجما ديني���ا، والوطني���ة ح�سب هذه 
الث���ورة مل تكن موجودة بقدر ما كانت تتحكم فيها 
م�ساعر املرجعي���ات ودعواته���ا مبقاومة االحتالل 

الوطني���ة  الطبيع���ة  يعت���رب«ان  وه���و 

اســطورة الراحل علي الوردي 
في ميزان سليم علي الوردي

ياسر جاسم قاسم 

ســليم  الراحــل  الدكتــور  مقتربــات 
الوردي للمشروع السياسي العراقي 

للفترة)2003-1921( 
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◄◄
التحرري���ة لث���ورة الع�س���رين«هي املتج�س���دة فيها 
الثالث«دين،ع�س���رية،قومية«وانا  العوامل  ولي�ض 
اجد ان الثورة كان ا�سا�سها ديني بحت وع�سائري 
بح���ت وان مفهومهاالوطني مل يك���ن حا�سرا فيها، 
فانا اختلف مع الدكت���ور �سليم بت�سخي�سه الثورة 
عل���ى انها انتج���ت طابع���ا وطنيا، بل انه���ا كر�ست 
الدين والع�سرية بتحالفهما االزيل، فالثورة دينية 
ان كان ا�سا�سه���ا دين���ي وع�سائري���ة ان كان���ت ذات 
ا�سا�ض ع�سائري، اما الربنامج فال يهم فهو حت�سيل 
حا�س���ل الي���ة ثورة،فلو ق���در لث���ورة الع�سرين ان 
تنجح حلكمت مرجعية النجف النا�ض مع الع�سائر 
املنتف�س���ة، وبالت���ايل حت���ى وان مل ت�سع برناجما 
دينيا فه���ي �ست�سعه بع���د انت�سارها ولك���ن ف�سلها 
جعل املرجعي���ة مع الع�سائر تتقهق���ر، ومن االمور 
التي ا�سار اليها الدكتور �سليم هي«م�سكلة الهروب 
م���ن اجلي�ض«وعدم وج���ود جي�ض عراق���ي بعقيدة 
وطني���ة حيث ي�سري اىل ان احلكومة يجب ان تبني 
ان مهم���ة اجلي����ض يجب ان تك���ون ا�سا�س���ا للدفاع 
عن الوط���ن ازاء العدو اخلارج���ي، لذلك عرف عن 
في�س���ل االول مدخل���ه لت�سوي���غ تو�سي���ع اجلي����ض 
ومترير م�سروع اخلدمة الع�سكرية االجبارية هو 
تفوق الع�سائر بت�سليحها عل���ى الدولة«وي�ست�سف 
م���ن ذلك ان اخلطر الذي كانت تتوج�ض منه الدولة 

هي الع�سائر العربية والكوردية«
وي�سري الدكتور �سليم اىل م�سالة مهمة وقد �سبقت 
االزم���ة املالية الت���ي نعي�سها الي���وم بع�سر �سنوات 
حيث ي�سر اىل )ال�سراب( وتفعيلها كمبداأ مواطنة 
ا�سا����ض يج���ب ان تعتم���ده الدول���ة، ولك���ن احدى 
م�سائب الدولة النفطية انها عند ارتفاع مداخيلها 
م���ن النف���ط،ال حتا�سب عل���ى ال�سرائ���ب وال ت�سعر 
املواط���ن املته���رب م���ن ال�سريب���ة بانه فاق���د ملعيار 
)املواطن���ة( ولو طبقت الدولة العراقية بعد 2003 
ال�سرائ���ب ب�سكل �سحيح وو�سع���ت قواعد مهمة، 
لتطبيقه���ا ملا تاأثر الع���راق باالزم���ة املالية احلالية 
به���ذا ال�س���كل املري���ع ولكن«ح���ني ينظ���ر املواط���ن 
اىل الدول���ة بو�سفه���ا اداة قه���ر واتبت���زاز وتبديد 
االم���وال العام���ة يلتم�ض لنف�سه الع���ذر للتهرب من 
ال�سرائب«وه���ذا م���ا يح���دث الي���وم، وم���ن جمل���ة 
م�ساكلن���ا )امل�سطلح���ات( ومن ه���و الوطني اليوم 
لدين���ا، فمن���ذ ن�ساأة الدول���ة يق���ول القوميون نحن 
اهل الوطنية وهكذا ال�سيوعيون والبعثيون وكل 

يدعي و�سال بليلى.
وم���ن اال�سكالي���ات الك���ربى التي يثريه���ا العالمة 
)�سلي���م( هي ق�سي���ة )االرادوي���ة( وي�سربها مثال، 
النزعات االنقالبي���ة والتامري���ة وموؤ�س�سة العنف 
العراقية، حي���ث يعترب العالمة �سليم ان االرادوية 
وهي )العزمي���ة واال�سرار عل���ى التغيري( تقع يف 
مطبات ع���ن االنقالب والتام���ر و�سالحها اال�سا�ض 
يف كل ذل���ك العن���ف ولك���ن ي�سب���غ عليه���ا م�سطلح 
الث���ورة، فمثال هو يعترب ث���ورة 14/ متوز انقالبا 
ع�سكري���ا وهو الي���رى انتقا�سا يف ه���ذه الت�سمية 
عل���ى هذا االنق���الب الذي ي�سمي���ه منا�سروه ثورة 
وكذا االمر مع انق���الب 8/�سباط /1963 اال�سود، 
وامل�سمى ب)ثورة رم�س���ان( او انقالب 17/ 30-

مت���وز/ 1968م، وال���ذي ي�سم���ى بث���ورة مت���وز، 
فاالنق���الب هو: التغي���ري الق�سري داخ���ل موؤ�س�سة 
الدول���ة بوا�سط���ة اجلي����ض، ام���ا الث���ورة فتمث���ل 
انتفا�س���ة جماهريية عل���ى موؤ�س�س���ة الدولة وهذا 
م���ا مل يحدث لدين���ا يف العراق وهذا م���ا الياأمل ان 
يكرر يف جتربة الع���راق احلديث. وب�سبب العنف 
يف التغي���ري ال���ذي ط���ال بع����ض رم���وز امل�س���روع 
العراق���ي ال�ساب���ق لذل���ك يخ���رج العالم���ة الوردي 
براأي مفاده«ان املزاج ال�سيا�سي للمجتمع العراقي 
يتج���اوب مع احلركات الثوري���ة الراديكالية لالمم 
االخرى وتتاث���ر بها تيارات���ه، وي�سرتعي االنتباه 
بهذا ال�س���دد ان جتربة املهامتا غاندي يف الن�سال 

ال�سلمي لتحرير الهند، مل جتد لها ا�سداء تذكر يف 
امل�سروع ال�سيا�س���ي العراقي مع انها كانت حتظى 
بتعاط���ف ال���راي الع���ام، ولك���ن ان تتعاط���ف معها 
�س���يء، وان تتاثر مبنهجها �س���يء اخر، وال ت�سري 
االدبيات ال�سيا�سية اىل تيار تبنى بو�سوح فل�سفة 
املهامتا غان���دي يف املقاومة ال�سلبي���ة، اللهم اال ما 
نقله بع�ض �سيوخنا الذين عا�سروا احداث اوائل 
الع�سرين���ات من الق���رن املا�سي حني �سب���ه ال�سيخ 
اخلال�سي باملهامت���ا غاندي لتمرده على خمططات 
االنتداب �سنة 1922م«وب�سبب الع�سكرة والعنف 
وجهل بع�ض القيادات ال�سيا�سية ك�سدام بالفنون 
الع�سكري���ة وو�سع اأنا�ض لي�ض لهم عالقة باجلي�ض 
على را�ض الهرم كح�سني كامل وعلي ح�سن املجيد، 
كل ه���ذه االم���ور جعلت م���ن اجلي�ض خرق���ة بالية 

�سرعان ما تهاوت يف �سبيحة 2003/4/9م.
واالرادووي���ة ل���دى الطغ���اة تتمث���ل بان«املجتم���ع 
ره���ن  واملادي���ة  موارده:الب�سري���ة  بجمي���ع 
ا�سارتهم«فاملغام���رات الع�سكري���ة العبثي���ة ينبغي 
اال تك���رر يف الع���راق احلا�س���ر الن �س���دام كان قد 
فعله���ا واهلك احلرث والن�سل )يكاد املرء ال ي�سدق 
وهو ي�سم���ع �س���دام ي���وم 2004/7/2 يف جل�سة 
توجي���ه االتهام���ات اليه ان �سبب احت���الل الكويت 
�سن���ة 1990 كان توجي���ه بع����ض الكويتيني اهانة 
كان  م���اذا  امل���رء  العراقي���ة ويت�س���اءل  امل���راة  اىل 
�سيح���ل باالمم، لو ان توجي���ه ال�ستائم ي�سوغ �سن 
احل���روب، يف الغالب ان الب�سرية كانت �ستنقر�ض 
منذ ع�سرات القرون ان مثل هذه الذريعة املتهافتة 
ال ت�س���وغ االقتتال بني االفراد، فما بالك بني الدول 
واالمم( حت���ى ان �سع���ار )تب���ا للم�ستحي���ل( ال���ذي 
رفع���ه �سدام والذي هو فرن�س���ي بونابرتي حتول 
اىل �سيف م�سل���ط على رقاب العلم���اء واملهند�سني 
يف ال�سناعة العراقية، ويذكر امل�سائب التي فعلها 
نظام �سدام وبذكره لها يحذر من عدم العودة اليها 
م���ن احلاكم���ني اجلدد الذي���ن مل يكتف���وا بالتالعب 
باال�س���واق واال�سع���ار وال���دوالر بل �سرق���وا البلد 
جهارا نهارا، ويحذر من الروؤية التامرية وان يقع 
فيها ال�سيا�سيون اجلدد )ان الو�سول اىل ال�سلطة 
با�سل���وب تام���ري يحفز ل���دى ال�سلط���وي اجلديد 
االح�سا����ض بتامر االخري���ن عليه( وان كان قد جاء 
بطريقة دميوقراطية لكن اح�سا�سه بتامر االخرين 
علي���ه ي�سن���ع من���ه دكتات���ورا �سيئا اخ���ر، وهذا ما 
راين���اه متج�س���دا ب�سخ����ض احد روؤ�س���اء الوزراء 
الذي���ن حكموا الع���راق بالفرتة احلالي���ة حيث كان 
يظن اجلمي���ع متامر علي���ه. وبالت���ايل ا�سطر هذا 
الرج���ل اىل ا�ستخ���دام طريقة التنكي���ل باخل�سوم 
والتخوي���ن لهم، ويج���د الدكتور �سلي���م ان للعنف 
ج���ذوره التاريخية امل�ست�سري���ة يف البلد منذ فجر 

ال�سالالت وحتى التغيري يف 2003م.
احلدي���ث  الع���راق  يف  العن���ف  موؤ�س�س���ة  ام���ا 

ف)ن�ستخل����ض ان االحزاب والتي���ارات ال�سيا�سية 
الراديكالية كانت االوفر حظا يف تعبئة اجلماهري 
وحتريك ال�سارع ال�سيا�سي«وي�سري �سليم الوردي 
ويف ا�سارت���ه ه���ذه اهمي���ة بالغة اىل نق���د �سمني 
اىل االح���زاب الليربالي���ة و�سعفه���ا وا�ستم���راره 
يف ع���راق ما بعد التغيري،«الي���وم وعلى الرغم من 
تغري مكونات و�سياقات امل�سهد ال�سيا�سي، جند ان 
االح���زاب والتيارات التي تتبن���ى النهج الليربايل 
يف �سلوكه���ا ال�سيا�سي ما زالت �سعيفة التاثري يف 
حتري���ك ال�س���ارع، مقارنة بالتي���ارات ذات ال�سلوك 
العريق���ة  ال�سيا�سي���ة  االح���زاب  ام���ا  الرادي���كايل 
بكافاحه���ا الرادي���كايل فتع���ول اىل ح���د بعيد على 
ر�سيدها الثوري التاريخي وهكذا جندها تتم�سك 
بتاريخه���ا الن�س���ايل الث���وري واجه���ة ت�سويقي���ة 
لرتوي���ج منتوجه���ا اللي���ربايل اجلدي���د«ويف ذل���ك 
نرى املظاهرات االخرية التي عمت املدن العراقية 
جند املدني���ون انف�سهم فخرجت مظاهرات ب�سيطة 
مقارن���ة بحج���م اتب���اع االح���زاب الراديكالية التي 
خرج���ت جماهريها مدافعة ع���ن �سلب حقوقهم من 

قبل االحزاب املتنفذة!!!!
ت�ستط���ع  مل  وال���ذي  الع���راق  يف  العن���ف  وه���ذا 
االحزاب الليربالي���ة ان تعاجله و�سل اىل ان يجد 
له بيئة ت�ستقب���ل القادم منه من خارج احلدود«هل 
من املقب���ول ان تف�سر احداث العن���ف بت�سلل فلول 
ارهابية اىل داخل العراق وح�سب، وهل مب�ستطاع 
ه���ذه الفلول ان تن�سط على النحو الذي ن�سهده ان 
مل جت���د لها حا�سن���ة موؤاتي���ة يف البيئ���ة العراقية 
الت���ي ميتد تاريخها الالف ال�سنني«ومن كل ما ورد 
يت�س���ح ان العنف يف الع���راق ما كان وليد اللحظة 
م���ا بعد 2003 وامنا كان نتاج تاريخي امتد الالف 
ال�سن���ني وو�س���ل اىل الدول���ة العراقي���ة احلديث���ة 
دموي���ة  بانقالب���ات  ف�سول���ه  وا�ستكمل���ت   1921

موجعة ومغامرات عبثية �ساخبة.
كما وي�سري �سليم الوردي اىل ا�سكالية«ملاذا نل�سق 
�سف���ة العن���ف بالعراقي���ني دون غريه���م وتاري���خ 
العن���ف  با�س���كال  حاف���الن  وحا�سره���ا  الب�سري���ة 

املختلفة؟«
ويجي���ب ب���ان ا�سكالي���ة العنف جتل���ت يف العراق 
ح���ني نك�س���ت امل�س���رية احل�ساري���ة للب���الد، وفقد 
العنف وظيفته احل�سارية فتحول اىل عنف جمرد 
وظيفت���ه التدم���ري اي يق�س���د م���ا كان العنف الذي 
ي���دور يف البالد تقاتل مل�سالح بل كان عنفا ا�سا�سه 
الغ���اء االخ���ر وتدم���ري ا�سب���ح ذي نزع���ة تدمريية 
ي���رث املجتم���ع  وه���ذه ه���ي امل�سيب���ة. وله���ذا«مل 
العراقي املعا�سر الوظائ���ف احل�سارية للعنف بل 
عنف���ا تدمرييا عبثيا يف ح�سيلت���ه النهائية، ودخل 
م�سروعه ال�سيا�سي وهو يحمل روؤية م�سبعة بهذا 
االرث ومل تتمكن املذاهب االجتماعية وال�سيا�سية 
احلديث���ة التي تاثرت بها طالئعه املنورة من تنقية 

روؤيت���ه ال�سيا�سي���ة م���ن او�سار ه���ذا العنف املدمر 
ووجدت نف�سها منجرفة يف تياره«حتى ان العنف 
اخذ �سكال اكر دموية وتدمريية يف العراق. وكل 
هذه املعطيات التي ا�سار اليها الدكتور �سليم �سنة 
2005 وم���ا قبلها هي ا�ستقراءات مل���ا �ستوؤول اليه 
االو�س���اع حت���ى و�سلن���ا الي���وم اىل عن���ف مركب 
متمثل بداع�ض االرهابي���ة وميلي�سيات همها القتل 

واال�ست�سفاء من االخر املختلف عنها«
الوعي ال�سيا�سي كمقرتب يوؤ�س�ض للبناء...

الدكت���ور  ا�س���ارة  م���ن  ال�سيا�س���ي  الوع���ي  يبت���داأ 
�سلي���م اىل م�سادره وابتداء مبا ح���دث من انفتاح 
ح�س���اري م���ا بع���د ث���ورة الع�سري���ن ح���ني اطلعت 
النخب عل���ى الليربالية واال�سرتاكي���ة والقومانية 
ومل تكت���ف باالعج���اب بل«طمحت للح���اق بها ولو 
عن طريق حرق املراحل«وهنا«يكمن �سر الكبوات 
العراقي«فهن���ا  ال�سيا�س���ي  للم�س���روع  الالحق���ة 
يدع���و الدكت���ور �سليم اىل الت���درج بتلقف املفاهيم 
ولي����ض م���ن املعق���ول ان ت�سب���ح يف ي���وم وليل���ة 
بل���دا دميوقراطي���ا بعد ان كنت حتك���م على ا�سا�ض 
فق���د  الي���وم  الع���راق  م�سكل���ة  دكتات���وري، وهن���ا 
ا�سبحن���ا يف ي���وم ولية بل���دا ميوراطيا ومت حرق 
املراح���ل مما �سب���ب نكو����ض الدميوقراطية اليوم 
يف الب���الد عل���ى امل�ستوى التطبيق���ي. و يف عموم 
التي���ارات ال�سيا�سي���ة فالقومي���ون �سابق���ا تاث���روا 
والفا�سية«وفاته���م  وخا�سة«النازي���ة  باالوربي���ني 
ان املجتم���ع العراق���ي مل يك���ن ق���د خط���ه بع���د اال 
امل�ست���وى  عل���ى  الوطني���ة  طري���ق  يف  خط���وات 
االقليم���ي تكبحه العالق���ات والذهني���ة الع�سائرية 
وتبن���ى التي���ار القوم���اين النزع���ة االنقالبية قوال 
وعم���ال برناجما له وظل متم�س���كا بها اىل النهاية.

اما التيار الليربايل يف العراق فمعاناته تكمن يف 
عدم وجود ر�سيد تاريخي له يف حكم العراق ومل 
جتد بع�ض رموزه مفرا م���ن التحالف مع قطاعات 
غري �سيا�سي���ة مثل الع�سائر واجلي����ض االمر الذي 
افرغ���ه من اخلم���رية الليربالية الطارئ���ة التي كان 
يتوف���ر عليها وه���و بذلك ق���د �سبق م���ا فعله بع�ض 
املح�سوبني على التي���ار الليربايل اليوم، بتعا�سد 
ولق���اءات الت�سم���ن وال تغن���ي من جوع م���ع اركان 
املوؤ�س�سة الدينية مربرين ه���ذه اللقاءات مبفاهيم 
جمتزئة لفل�سف���ات كمفهوم«الكتلة التاريخية«وهم 
بذل���ك ي�سوغ���ون العماله���م البعي���دة ع���ن اخل���ط 
اللي���ربايل بلقاءات مع �سخ�سي���ات بال�سد من هذا 
اخل���ط حتت عناوين جمتزئة حيث ياخذون جزءا 
م���ن الفل�سف���ة حماول���ني تطبيقها وتارك���ني اجلزء 
االه���م منه���ا غري مفع���ل واالهم من ذلك ه���و ايجاد 
البيئ���ة ال�سحية واحلقيقي���ة للمفاهي���م الليربالية 
لطرحه���ا والتع���اون بها ام���ا لقاءات م���ع ا�سخا�ض 
راف�س���ني باال�سا�ض للمفهوم اللي���ربايل. وانا اجد 
هذا العمل حم�ض هباء واجد ان هوؤالء مل يقوموا 
باخلطوة ال�سحيح���ة يف طريق الليربالية وكاأمنا 
ق���راأ الدكت���ور �سليم ه���ذه التحالفات ب���ني البع�ض 
ممن يح�سبون على اخل���ط الليربايل قراءة دقيقة 
باعتب���ار ان مثل هذه التحالفات تف���رغ الليرب الية 
كتيار من خمريتها،فالليربالية تر�سخ عرب م�سرية 
طويل���ة وعرب موؤ�س�سات واليات د�ستورية ر�سينة 
ومرن���ة ت�ستوع���ب احلراك املجتمع���ي. ومن دالئل 
�سع���ف التجرب���ة الليربالية يف الع���راق والتي ما 
زالت حتى اللحظة ومنذ العهد امللكي«ان االحزاب 
الدميوقراطي���ة  ت�س���ع  ال�سيا�سي���ة مل  والتي���ارات 
كمنظوم���ة �سيا�سي���ة م�ستهدف���ة �سم���ن اولوياتها 
بل كان���ت الدميوقراطي���ة تقف عند ح���دود هام�ض 
احلري���ة الذي يتاح لتح���رك كل منها، او احل�سول 
على بع����ض املكا�س���ب ال�سلطوي���ة املتوا�سعة ومل 
يالح���ظ يف براجمها و�سيا�ساته���ا حترك �سميمي 
يثق���ف اجلماه���ري باأهمية الدميوقراطي���ة وعندما 
تاأتل���ف يف جبه���ات  ال�سيا�سي���ة  االح���زاب  كان���ت 

�سيا�سي���ة مناوئ���ة لل�سلط���ة كان���ت الدميوقراطية 
�سع���ارا ترفع���ه و�سرعان م���ا ينح�س���ر عند حتقيق 
هدفها الذي ائتلفت م���ن اجله«وهذا احلديث الذي 
ينق���د في���ه الدكت���ور �سليم االح���زاب اب���ان الفرتة 
امللكي���ة يدعو اىل ع���دم العودة الي���ه ولكنه مطبق 
الي���وم وبحذافريه ف���كل احزاب ا�سلط���ة احلاكمة 
يف العراق لي�ض لديها دميوقراطية داخل احزابها 

فكيف ت�ستطيع جت�سيدها واقعا.
لي�س���ت  الليربالي���ة  يعت���رب  �سلي���م  الدكت���ور  ان    
قوان���ني نح���اول �سنه���ا وتطبيقه���ا بل ه���ي معيار 
حيات���ي م�ستم���ر فالتطور ح�سب وجه���ة نظره هو 
ن�س���ق مع���ريف يتح���ول وع���رب تراكمي���ة اىل رافد 
لتطوي���ر املجتمع���ات«ان الد�سات���ري والقوان���ني ال 
تخل���ق العالق���ات االجتماعي���ة ق�سرا،فم���ا ه���ي اال 
قواع���د والي���ات عقالني���ة لتنظيمه���ا وتطويره���ا 
كاف  احتياط���ي  اىل  املجتم���ع  افتق���ر  م���ا  واذا 
للتط���ور يف اجت���اه معني ف���ان القوان���ني لوحدها 
تعجز عن رفده به���ذا االحتياطي«كما ان امل�سروع 
اللي���ربايل وعل���ى الرغم م���ن اخفاقات���ه مل ي�ستطع 
ان يج���د ل���ه مكان���ا بعد ث���ورة 1958م فق���د �سيطر 
عليه«التياران الراديكاليان املت�سارعان:ال�سيوعي 
والقومي««واخفق���ت التي���ارات الليربالي���ة انذاك 
يف ا�ستثم���ار ال�سراع بني التياري���ن الراديكاليني 
ل�ساحلها«وكالم الدكتور �سليم هو دعوة ال�سحاب 
التي���ار املدين لع���دم تكرار ه���ذه امل�س���اكل ولكنهم 
كرروه���ا، فاال�سالميون يف العراق وبعد �سرقاتهم 
فقدوا �سعبيتهم كث���ريا قبل جميء داع�ض وا�سبح 
النا����ض ي�سبونه���م لي���ال ونه���ارا ولك���ن مل ت�ستطع 
احلركات الليربالي���ة واالحزاب املدنية ان ت�ستغل 
الفر�س���ة ل�ساحله���ا بط���رح م�س���روع وطن���ي رائد 
وك�س���ب اجلماهري وامنا ظل���ت معزولة يف برجها 
العاجي فجاءت داع����ض وقامت االحزاب احلاكمة 
بقتالها فا�ستعادت جزءا م���ن مقبوليتها لدى عامة 
النا����ض وال�سذج منهم فاالح���زاب احلاكمة مل تكن 
لتقات���ل داع�ض لوال انها �سعرت بخطر حمدق يهدد 
م�ساحله���ا املادي���ة والديني���ة على حد �س���واء واال 

فالعراق يف اخر �سلم اولوياتها.
وم����ن املالحظ ان الدكتور �سليم اكد يف روؤاه فقط 
عل����ى ال�سيوعي����ني والقومي����ني والليربالي����ني ومل 
يذك����ر اال�سالمي����ني بال�س����كل الوا�س����ح وال�سريح 
ولكنه يق�سدهم متاما فهم احلاكمون اجلدد، طبعا 
ذك����ره الولئك الن����ه مل يقي�ض لال�س����الم ال�سيا�سي 
القفز للحك����م طوال تا�سي�ض الدول����ة العراقية وال 
حت����ى الدن����و منها اىل م����ا بعد التغي����ري يف 2003 
وب����دال م����ن ان ي�ستفي����د اال�سالمي����ون م����ن اخطاء 
البعثيني وال�سيوعيني والقوميني نراهم ارتكبوا 

اخطاء ال�سابقني لهم وزادوا عليها. 
اما اع����ادة انتاج الوعي وب�س����كل دقيق يوؤكد على 
�سرورت����ه فلدي����ه ان الوعي االجتماع����ي«ال يقا�ض 
باالرق����ام بل من خالل درج����ة ا�ستجابته لالحداث 
املعن����ي  املجتم����ع  م�ست����وى  عل����ى  والتح����والت 
واالجتاه����ات العام����ة يف تط����ور االن�سانية«حيث 
ميثل امل�سروع ال�سيا�سي العراقي )2003-1921( 
معينا ال ين�سب م����ن الدرو�ض والعرب«فماذا يعني 
اغف����ال تل����ك الدرو�����ض ليوا�سل وعين����ا النظر اىل 
االحداث وامل�ستج����دات بالنظارات نف�سها؟«وهذه 
دع����وة اىل عدم تك����رار جتارب املا�س����ي املريرة ال 
م����ن قب����ل املجتمع وال م����ن قبل النخ����ب ال�سيا�سية 
احلاكمة ولكن كال املجتمع وال�سيا�سيني قد كرروا 

نف�ض االخطاء ووقعوا فيها كاأن �سيئا مل يكن.
واالرادوية التي حذر منها الدكتور �سليم قد ارتدت 
ازي����اء خمتلفة فل����دى عبد الك����رمي قا�سم هي«فوق 
امليول واالجتاهات«مما جعل املرتب�سني يطبقون 
عل����ى حكم����ه �سريع����ا، ويف ظ����ل احلك����م الع����اريف 
كانت«عدمية اللون والطع����م والرائحة، ومنعزلة 
اجتماعي����ا«ويف ظ����ل البعث ا�س����رك اجلماهري يف 

ن�س����اط �سيا�س����ي وا�س����ع م����ن حيث الظاه����ر طبعا 
حي����ث متثلت بال����زج الق�سري االو�س����ع اجلماهري 
يف الن�س����اط ال�سيا�سي ولكن يف اطار اليات حزب 
البعث الغري، اما االنتهازية واغتنام الفر�ض التي 
وجدناه����ا يف حكام الي����وم حا�سرة وم����ن خاللها 
�سرق العراق وميزانيات����ه االنفجارية. وال�سلوك 
االنتهازي الميثل«املع�سلة اال�سا�ض التي يوجهها 
املجتمع،فمت����ى ا�ستقامت اليات احلياة ال�سيا�سية 
زال����ت بالتدري����ج، الظ����روف الت����ي تغذيه����ا«ويف 
املق����رتب اخلام�ض يتن����اول الدكت����ور �سليم«تقييم 
الداء امل�س����روع ال�سيا�س����ي العراقي«والتقييم مهم 
م����ن وجهة نظره حيث«يخت����زن الفرد العراقي يف 
الال�سعور بواعث على النفور من التقييم ا�س�ستها 
القي����م االجتماعي����ة الت����ي تدع����و اىل الت�سرت على 
العيوب«والتقيي����م للم�س����روع ال�سيا�س����ي ال�سابق 
ال يق����ف عند ح����د اخل�سائر املادي����ة واملالية الهائلة 
واملعنوية التي تكبدها العراقيون جراء م�سروعه 
ومعان����اة  الب�سري����ة  اخل�سائ����ر  ام����ا  ال�سيا�س����ي  
املجتم����ع فحدث بال ح����رج وال�سوؤال م����اذا ا�ستفاد 
حكام اليوم من ال�سيا�سات الرعناء حلكام االم�ض 
وهاه����و العراق ق����د ا�ستنزف مادي����ا ومعنويا اىل 
درج����ة ال تو�سف حتى فق����د العراقيون الكثري من 
امواله����م وابنائهم حتت عناوي����ن واهية)ع�سائر، 
ويخ����رج  ال����خ(  فت����اوى...  ديني����ة،  موؤ�س�س����ات 
الدكتور �سلي����م بان احل�سيل����ة النهائية للم�سروع 
�سن����ة  البن����دول  هو«ع����ودة  العراق����ي  ال�سيا�س����ي 
1921م،  ل�سن����ة  ال�سيا�س����ي  امل�سه����د  اىل   2003
ح����ني طرحت اه����داف اال�ستق����الل وني����ل ال�سيادة 
الوطنية والتطلع نحو تا�سي�ض موؤ�س�سات الدولة 
واملجتمع املدين«وبالنتيجة«مل يوؤ�س�ض امل�سروع 
ال�سيا�س����ي لوع����ي وثقافة ليرباليت����ني يف او�ساط 
املجتمع العراقي ومل تتح����ول الدميوقراطية اىل 
هدف حموري لتعبئ����ة اجلماهري  بل جمرد هدف 
يدرج يف برامج القوى ال�سيا�سية املعار�سة«وان 
ثقاف����ة العنف التي ت�سايرنا اليوم هي التي طبعت 

امل�سروع ال�سيا�سي العراقي.
والرتكيز كمعاجلة ا�سا�سية  ي�سعها الدكتور �سليم 
تتمثل بان القرارات االقت�سادية واالجتماعية مهما 
اكت�س����ت بالطابع التقدمي الث����وري تفقد فاعليتها 
عقالني����ة،  �سيا�سي����ة  منظوم����ة  حتت�سنه����ا  مل  ان 
)فالتنمية التي و�سفت باالنفجارية والتي جاءت 
نتيج����ة زي����ادة اي����رادات النف����ط يف ال�سبعين����ات 
�سرع����ان ما فرطت بها املنظوم����ة ال�سيا�سية«وهذا 
احلدي����ث كاأنه يقرا من خالل����ه م�ستقبل العراق ما 
بع����د 2006 عندم����ا و�سف رئي�ض ال����وزراء انذاك 
امليزانية العراقية باالنفجارية ولكن �ساعت هذه 
االم����وال وتبددت فيما بعد  فهي بجيوب االحزاب 
احلاكمة، والتاري����خ يف ال�سبعينياتاعاده حكامنا 
اجل����دد بحذاف����ريه يق����ول الدكت����ور �سلي����م عن ما 
بع����د التنمي����ة االنفجاري����ة يف ال�سبعينيات«ق����رار 
التعيني املركزي خلريجي الكليات واملعاهد الذي 
اتخ����ذ يف ال�سبعينيات قوب����ل برتحيب اجلماهري 
ولكنه ق����اد اىل اتخام دوائ����ر وموؤ�س�سات الدولة 
مبوظف����ني فائ�س����ني ع����ن حاجتها وبع����د عقد من 
الزم����ن روجت الدول����ة لفكرة تر�سي����ق االجهزة 
احلكومي����ة الت����ي ا�سابها الرته����ل واتخذ قرار 
بتفيي�����ض اعداد من املوظفني، ان قرار التعيني 
املرك����زي مل يك����ن يف حقيقة االم����ر اال جتيريا 
للبطالة من ال�س����ارع اىل اجهزة الدولة«وهذا 
م����ا حدث الي����وم بحذافريه عندم����ا زج باالف 
باالنتخاب����ات  للجماه����ري  ك�سب����ا  املوظف����ني 
وب�سبب املوازنات االنفجارية والنتيجة ان 
الدول����ة اليوم نراها وب�سب����ب االزمة املالية 
الكب����رية نراه����ا عاجزة وحائ����رة يف كيفية 
�س����داد رواتب موظفيها وه����ذا ما حذر منه 

�سمنا الدكتور �سليم الوردي.

ال اأق�س���ى من حتوي���ل اخل�سارة ك�سع���ور، اإىل حتليل عددي وج���داول اإح�سائية. واخل�سارة 
ك�سع���ور ه���ي اأم���ر يتاح ل���ك يف كل قطعة من الب���الد، لكنها اأك���ر ق�سوة قرب البح���ر والنخل 
والنف���ط. ويف م���كان م���ا م���ن الب�س���رة، يف و�سع امل���رء اأن ي�ساهد نخ���الت عتيقة ب���ال راأ�ض، 
و�سفن���ا جتارية غارق���ة، ومداخن عمالقة ملن�ساآت النفط تنف���ث �سحابة �سوداء عمالقة تتكون 
ف���وق املدينة والبحر والب�ساتني، كاأنها غول اأ�سطوري اأ�سود يرمق كل �سيء حتته با�ستهزاء 

رهيب.
وال�س���ورة عينه���ا مر�سومة على غالف كتاب ن�س���ر يف بغداد موؤخرا للدكت���ور �سليم الوردي 
عنوانه«اال�ستب���داد النفط���ي يف الع���راق املعا�سر«. مداخ���ن املن�ساآت البرتولي���ة تنفث اللهب 
وال�سح���اب االأ�س���ود، والغي���وم املظلم���ة ل�سواريخ كل احل���روب، ونخالت عمي���اء بال راأ�ض. 
والغ���الف يخت�س���ر املعنى. فالنخلة رمز احلياة يف بالد ال�س���واد، عمياء ميتة. لكن احلياة ال 

تتوقف يف مداخن النفط وغيوم احلرب ال�سوداء. فهذه طاقة �سرور ال متوت ب�سهولة.
�سعوري���ا ميك���ن للمرء اأن ي���رى يف املدخنة البرتولية �س���رية 80 عاما من النف���ط والتخبط. 
ويتاأمل«اآثار اأقدام«براميل النفط التي ت�سربت من بني اأ�سابعنا، وهرولت نحو �سوق ال�سالح 
و�سمم���ت معارك ومقابر كبرية، وغرورا �سيا�سيا وحماق���ات ونهايات موؤملة ل�ستى االأحالم. 
من هذه املداخن خرجت الحقا مليارات م�ساعفة حتولت ف�سادا و�سياعا وانق�سامات دموية، 
تثب���ت اأن امل�سكل���ة مل تك���ن جم���رد �س���رور يف روح �سدام ح�س���ني، بل«هو�س���ا نفطيا«مل جتر 

معاجلته ال بقاعدة حديثة وال قدمية.
كت���اب �سليم ال���وردي ي�سجل باالإح�ساءات واالأعداد موؤ�س���رات اخل�سارة. وقد ح�سل العراق 
من���ذ 1930 حت���ى 1988 عل���ى 179 ملي���ار دوالر من بيع النف���ط. لكنه خ�س���ر 400 مليار يف 
احل���رب مع اإي���ران! اأي اأن النار اأحرقت فلو�ض النفط وغري النفط. م���اذا دهى االأرقام يا اآلهة 
احل�س���اب؟ اإن خ�سارتنا طيلة 58 عاما جمرد 179 ملي���ار دوالر من فلو�ض النفط؟ كم اأ�سحى 
ه���ذا مبلغ���ا تافها اليوم؟ اإن واليتني ل�سلطان هذه االأيام اأحرقتا نحو 600 مليار دوالر يا اآلهة 
احل�ساب، وهاهو ال�سيف احلادي ع�سر بعد �سقوط �سدام ملك الدمار، ياأتي ونحن بال حتى 

كهرباء. ماذا نفثت تلك املداخن طيلة �سنوات اإذن؟
والكتاب لي�ض انخراطا يف نوبة بكاء نادمة. بل هو نداء للعراقيني كي يعيدوا تعريف خطر 
دول���ة النف���ط، واأن ال يتنا�سوا ذلك و�سط �سجيج التالع���ن ال�سائد. يف اقت�ساد ما قبل النفط، 
كان امل���زارع وال�سناع���ي وقبطان ال�سفينة، �سركاء للدول���ة يف مت�سية �سوؤون احلياة. ومهما 
بلغ ظلم احلاكم فاإنه كان يتذكر اأن �سعبه �سريك يف اإعالة ومتويل �سوؤون البالد، و�سيح�سب 
لكل ذلك ح�سابا قبل ارتكاب اأي حماقة. لكن النفط يف ثقافة �سيا�سية متخلفة، ي�سخر من عقد 
ال�سراك���ة ه���ذا ويحول احلاكم اإىل مالك مطل���ق ملال كثري، وال�سعب اإىل جماع���ة ك�سولة تاأكل 
من �سدق���ات احلاكم. ال�سريك يعرت�ض، لك���ن من ياأكلون«ال�سدقات«غ���ري موؤهلني العرتا�ض 
موؤث���ر. كل �سيء �سيظل رهنا بال�ساعات الرحمانية اأو ال�سيطانية التي تركب روح ال�سلطان، 

م�ستخرج املال ومنفقه على العيال ال�ساحلني اأو الطاحلني.
الكت���اب ي�سرد ق�س�ض جن���اح يف دول النفط املتقدمة. ويطرح ال�س���وؤال الكبري: بعد قرن من 
احلي���اة م���ع النفط، ماذا �سن���ع العراقيون لتجن���ب الف�سل؟ ال جدي���د يف اأن ال�سلطان يت�سبث 
مبخالب الهو�ض النفطي، مبلف الطاقة ولذلك يتاأخر اإقرار قانون النفط. ولعل اآخر مواجهة 
برملاني���ة معربة ير�سده���ا �سليم الوردي ح�سل���ت يف اأيلول 2011 ح���ني اأراد حاكمنا مترير 
جمل�ض لل�سيا�س���ات النفطية يراأ�سه هو، بينما طلب الربملان �سخ�سية م�ستقلة تخ�سع لرقابة 

نيابية.
واملواجه���ة امل�ستم���رة تتعل���ق برف����ض احلاكم طلب اأه���ل اأربيل 
والب�س���رة واالأنب���ار و�س���كان باق���ي املحافظ���ات 
املنتجة، اأن يكونوا �سركاء يف �سناعة ال�سيا�سات 

النفطية واإبرام ال�سفقات.
املداخن كانت تنف���ث الهو�ض يف املدافن. يف زمان 
ال�سيا�س���ات الرث���ة ي�سب���ح املهند����ض ال���ذي يحف���ر 
ال�ستخ���راج النفط، مثل العامل الذي يحفر املدافن. 
الدف���ن  الب���رتول وتنم���و م�ساح���ات  تك���رب حق���ول 
الب�سري. ان�سغلن���ا قرنا ب�سناعة ماليني الثقوب يف 
ار�ض الع���راق المت�سا�ض الزيت االأ�س���ود اأو الإخفاء 
جثثن���ا املحروق���ة بالب���ارود. لكننا مل جن���رب بعد اأن 
نحف���ر بحث���ا ع���ن احلل���ول الت���ي وجده���ا غرينا حني 
نب�س���وا قلي���ال يف عقوله���م وروؤو�سهم. �سلي���م الوردي 
ي�سرخ يف غم���رة تالعن االأح���زاب والطوائف: تعالوا 
نحف���ر يف روؤو�سن���ا ه���ذه امل���رة، لن�سح���ح العالقة بني 

مداخننا ومدافننا.

سرمد الطائي

مداخن ومدافن.. 
عبيد أم شركاء؟ 
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تــــوفــــيــــق الــتــمــيــمــي

وكان ل����رتددي يف مفاحتت����ه اأ�سب����اب وم����ربرات 
الت����ي  العلمي����ة  تعبريات����ه  ح����د  عل����ى  وذرائ����ع 
يطلقه����ا الوردي نف�س����ه يف تو�سيف����ه للظاهرات 
ثم����ة  م�سبباته����ا،  ع����ن  والتق�س����ي  االجتماعي����ة 
ا�سب����اب ت����ربر ت����رددي يف عر�ض اج����راء مقابلة 
طويل����ة معه  كن����ت ا�ستقيها م����ن معرفتي القريبة 
من �سخ�سي����ة الدكتور�سليم  الوردي وقربي منه 
خالل ال�سن����وات االخرية ومتابعتي لكتاباته يف 
ال�سح����ف وقراءاتي ملوؤلفاته الت����ي �سدر  الثاين 
منه����ا 2005 بعد انقطاع ثالث����ة عقود عن الكتابة 
ب�سبب ما ا�سم����اه مرحلة العقم الثقايف والبوؤ�ض 
ال�سيا�س����ي التي عا�سه����ا العراقي����ون خالل حقبة 

البعث الثانية )1968-2003(.
وكم����ا كن����ت اطل����ع عل����ى كتب����ه الت����ي تاأت����ي عرب 
خما�سات طويلة ومكابدات ع�سرية ومراجعات 
متاأني����ة للم�س����ادر والوثائ����ق، والتاك����د منها كما 

يفعل اي عامل حري�ض على �سمعته وكتاباته،كنت 
قريبا م����ن هذه املخا�سات الت����ي تولد يف اتونها 
موؤلفات����ه ومطلعا اىل حد م����ا على طقو�ض كتابته 
الت����ي ت�ستدع����ي من����ه التف����رغ والتام����ل واملزاج 

اخلا�ض بالكتابة الذي قد اليوؤاتيه يف كل حني.
وه����ذا م����ا ح�س����ل فع����ال عن����د املح����اوالت االوىل 
القناع����ه باالبح����ار يف ذاكرت����ه  واالحت����دام م����ع 
ا�سئلت����ي التي جاءت بفع����ل اطالعي ما ا�ستطعت 
على جتربته ومعرفتي املتوا�سعة مبنهجيته يف 
رواي����ة االحداث وتو�سي����ف الظواه����ر واالأفراد 
وامل�سميات، والأنه متابع دوؤوب مل�سل�سل �سهاداتي 
التي توا�سل«ال�سباح«ن�سرها منذ اربع �سنوات 
متوا�سلة وجمعت بع�سا من مقابالتها يف كتاب 
�س����در بجزاأين حتى هذه اللحظ����ة، فكنت طامعا 
اأن اأغري����ه باال�سطف����اف م����ع بقي����ة ال�سخ�سيات 
ال�سيا�سية واالكادميية والدينية التي متكنت من 

الغور يف ذاكرتها وا�ستنطاق خمزونها.

توا�ضع العامل
ولكن����ه كان يتع����ذر وبتوا�س����ع الع����امل اجل����م يف 
كون����ه لي�����ض بال�سخ�سي����ة الت����ي تع����د ذا ماأث����رة 
ي�س����ار له����ا بالبن����ان، وحت����ى ان ا�سمه ق����د اليثري 
�سهي����ة الق����ارئ كاالأ�سماء االأخرى الت����ي تناولتها 
ال�سهادات ك�سخ�سي����ة ال�سكرتري اال�سبق للحزب 
ال�سيوعي عزيز حممد مثال او �سخ�سية ا�سالمية 
ا�سكاالوي����ة كالباح����ث غالب ال�سابن����در و�سواها 
م����ن ال�سخ�سي����ات الت����ي ظه����رت ع����رب م�سل�س����ل 
�سه����ادات،وكان ي�سي����ف ب����ان فعاليت����ي الثقافية 
وانتاجي التاأليفي اليعدان ب�سع مقاالت متفرقة 
هنا وهناك ن�سرتها بعد �سقوط النظام الذي قمع 
قلم����ي لثالثة عق����ود متوا�سلة،ولكن����ي جتاوزت 
ت����رددي وب����داأت فع����ال مبفاحتت����ه ومتكن����ت يف 

النهاي����ة من اقناعه  كما جنحت من قبل يف اقناع 
ال�سخ�سية امل�سهورة يف تاريخ احلزب ال�سيوعي 
العراق����ي عزي����ز حممد ال����ذي كان يبخ����ل كل هذه 
ال�سن����وات على �س����رد ذاكرته او االق����رتاب منها، 
ولهذا جناحي يف هات����ني املحاولتني يح�سب يل 
يف �سريت����ي ال�سحفي����ة والتاأليفية،رغ����م الفارق 
النوع����ي ب����ني ال�سخ�سيت����ني واخت����الف ثقلهم����ا 

ال�سعبي واحلزبي هنا واالكادميي هناك.
الب����د من اال�س����ارة هن����ا اىل ان د. �سلي����م الوردي 
�سهرت����ه  انح�س����ار  واج����ه ظلم����ا الي�ستحق����ه يف 
وحمدودي����ة توزي����ع كتب����ه وانت�ساره����ا املحدود 
الت����ي الت�ستحق����ه والت�ستح����ق م����ا يث����ار فيها من 
ا�سئل����ة ومثاب����ات ميك����ن اعتباره����ا منه����اج عمل 
وطريق����ة انق����اذ لكثري م����ن االو�س����اع واحلاالت 
ال�سيا�سية واالقت�سادية وحتى االجتماعية التي 
تتطلب ا�سالح����ا او تدخال اجرائي����ا من الباحث 

االكادميي،ال�سيم����ا ان ال����وردي ينتمي جليل من 
االكادميي����ني او امت����داد له، م����ن امثلت����ه  ا�ستاذه 
علي الوردي والعالمة ح�سني حمفوظ والدكتور 
م�سطف����ى ج����واد والعالم����ة الدكتور ج����واد علي 
وع����امل االقت�ساد ابراهيم كب����ة وكل هوؤالء كانوا 
اليبخل����ون عل����ى توظيفه����م معارفه����م االكادميية 
التخ�س�س�سي����ة يف انق����اذ م����ا ميك����ن انق����اذه من 
خ����راب بالده����م م����ع اداء واجباته����م االكادميي����ة 

واملهنية يف الدوائر واجلامعات.
ولكن ال����وردي �سليم كان ل�س����وء حظه ان ظهرت 
موؤلفاته بع����د غياب زمن هوؤالء العمالقة وا�سبح 
الكت����اب الورقي مناف�س����ا �سعيفا اليق����اع حياتي 
تتحك����م ب����ه رميوت����ات التكنولوجي����ا وثقافته����ا 
مزاجي����ة  م����ع  تت�سال����ح  مل  الت����ي  اال�ستهالكي����ة 
ال����وردي الذي مازال يكتب افكاره ويدبجها على 
ورق �سقي����ل م�ستمتع����ا مبنظ����ر جمالية خطوطه 
التي كانت تعد جزءا من متطلبات الثقافة العامة 
جليله الذهبي،فل����م ياأبه الوردي مبا حتققه كتبه 
م����ن مكا�سب مالي����ة او �سهرة اعالمي����ة تاأتي عرب 
ق����راءات جمت����زاأة بال�سح����ف اليومي����ة بق����در ما 
جتد اأذان����ا �ساغية لدى �سناع الق����رار واملعنيني 
ب�سياغ����ة احلي����اة باأوجهه����ا ال�ساملة،وحتى ذلك 
مل يتحق����ق له،وم����ع ذل����ك فهو الي�سع����ر باالحباط 
واليعرتي����ه الياأ�����ض يف مهمت����ه النبوي����ة هذه.بل 
يوا�س����ل ويوا�سل الراحة �سمريه وا�ستجابة ملا 
ترب����ى عليه من قيم ومثل خ����الل �سنوات طويلة.

حم����دودة  عالقات����ه  ان  ذل����ك  اأ�سب����اب  م����ن  وكان 
برجال ال�سحاف����ة وعالقته اأكر �سلبية مع رجال 
ال�سيا�س����ة، ب����ل ه����و يحم����ل  داء اآل ال����وردي يف 
جتنب ال�سيا�سيني وعدم اخلو�ض يف ال�سيا�سة، 
وله����ذا فاأ�سواء ال�سيا�سة التغريه،طلب مني ذات 
م����رة م�سوؤول جلن����ة الع�سائ����ر يف الربملان دعوة 
جمموع����ة م����ن االكادميي����ني وعلم����اء االجتم����اع 
ملناق�س����ة وظيف����ة الع�س����رية م����ن منظ����ور جدي����د 
واع����ادة االعتبار منه����ا واقرتحت ا�س����م الدكتور 
�سلي����م ال����وردي الن لديه بحثا علمي����ا ر�سينا يف 
هذه الق�سية، معززا باالأدل����ة العلمية وال�سواهد 
التاريخية الدقيقة و رف�ض الذهاب للربملان للقاء 
رئي�����ض جلنة الع�سائر وقال انا ا�ستاذ م�ساعد يف 
كلي����ة الرتاث اجلامع����ة ومن يري����دين فلياأت اىل 

هناك وانا حتت امره.

مو�ضوعية �ضارمة
 وباملنا�سب����ة ف����ان ا�ستنتاج����ه ومفهوم����ه اجلديد 
عن الع�س����رية هم����ا مغاي����ران لقناعات����ه ال�سابقة 

يف ه����ذه الق�سية وهو اليتوانى عن الرجوع عن 
راأي اأو فكرة اآمن بها ان توافرت لديه ادلة كافية 
لدح�سها، وكان����ت هذه ال�سمة واحدة من اأ�سباب 
اأ�س����راري عل����ى موا�سل����ة املحاول����ة مع����ه لثقتي 
مبو�سوعيت����ه حينم����ا احمل����ه امان����ة احلكم على 
االحداث التاريخي����ة وتو�سيف ابطالها الفاعلني 
يف حتريكه����ا و�سناعتها،وهن����اك مثال اخر  ففي 
كتاب����ه االول )عل����م االجتم����اع ب����ني املو�سوعي����ة 
والو�سعي����ة ( ال�س����ادر الع����ام 1978 وجه �سليم 
ال����وردي انتقادات الذعة ملنهجية ا�ستاذه وقريبه 
واب����ن حملت����ه الكاظمية علي ال����وردي يف خ�سم 
موؤث����رات االأف����كار الي�ساري����ة الت����ي كان����ت توجه 
م�سارات����ه البحثي����ة ومعتقدات����ه يف تل����ك الفرتة، 
ولك����ن مالب����ث اأن تراج����ع عنها يف كتاب����ه )�سوء 
عل����ى والدة املجتم����ع العراق����ي ال�س����ادر م����ن دار 
ال�سب����اح الع����ام 2009(، وذل����ك وف����ر يل قناع����ة 
ب����اين امام باح����ث جليل ميتلك مرون����ة عالية يف 
النظر لال�سي����اء وتقييمها،ويجعلني ذلك مطمئنا 
وانا اودعه امانة احلدي����ث عن مفا�سل مهمة من 
تاريخنا املعا�سر التي ل����ه متا�ض معها او احتدم 
بها م����ن خالل معاي�سته او ا�سرتاك����ه ببع�سها اأو 

قربه من بع�ض ابطالها الرئي�سني.

حملل للم�ضروع ال�ضيا�ضي
واثبت����ت موؤلفات����ه قدرته على ت�سخي�����ض اأ�سباب 
وجذور الهزائ����م املتتالية التي مني بها امل�سروع 
تا�سي�����ض  بواك����ري  من����ذ  العراق����ي  ال�سيا�س����ي 
دولت����ه وحت����ى يومن����ا هذا.وا�سماء كتب����ه ت�سهد 
عل����ى ذل����ك )مقرتب����ات  اىل امل�س����روع ال�سيا�س����ي 
العراق����ي )2005(، �س����وء عل����ى والدة املجتم����ع 
العراق����ي 2009،اال�ستب����داد النفط����ي يف العراق  
الفجيع����ة  م����ن  يخف����ف  وم����ا  املعا�س����ر2013( 
وال�س����ورة القامت����ة له����ذا امل�سروع م����ا تتمتع به 
لغ����ة ال�سرد ل����دى �سليم الوردي، فه����ي لغة جذابة 
يف  �سال�سته����ا  عل����ى  تدرب����ت  �سل�سل����ة  م�سوق����ة 
كتاب����ة الرواي����ة وامل�س����رح ورمب����ا يف حماوالت 
�سعرية،وله����ذا فالقارئ اليجد �سعوبة يف قراءة 
موؤلفات����ه رغ����م احتوائها على الكث����ري من جداول 
االح�س����اء والبيان����ات واالرق����ام ال�سم����اء، الأن����ه 
ي�سعها يف �سياق لغة م�سوق و�سادق وحميمي، 
يناأى عن التو�سي����ف الفائ�ض او االن�ساء املنمق 
ال����كاذب مع �سخه الكرب قدر م����ن املعلومات التي 
يجه����د باحل�س����ول عليه����ا م����ن م�س����ادر ومراجع  

عالية الثقة بالن�سبة اليه.
قب����ل وبعد م�سي اكر من ثالث �سنوات 

بالفكرة مع القبول ب�سروطه التي تتطلب التاأين 
اخلا�س����ة  املزاجي����ة  وا�ستح�س����ار  االجاب����ة  يف 
بالكتاب����ة الت����ي اعتاد عليه����ا يف كل كتاباته حتى 
ال�سحفية منها،و�سررت ج����دا مبوافقته ومبعث 
�س����روري لي�ض جناحي بتق����دمي �سرية خمت�سرة 
لطف����ل مول����ود مطل����ع اربعينيات الق����رن ال�سابق 
يف ازق����ة الكاظمية متكن من الفوز ببعثة هيئتها 
ث����ورة 14 مت����وز الأبناء الفق����راء واأبن����اء الطبقة 
الو�سط����ى الت����ي ينتم����ي اليه����ا، ف����كل ذل����ك �سرية 
منطي����ة ميكن اأن جتدها يف تتبع حياة الع�سرات 
من امثاله.ولكن اهمية ال�سهادة تعود للموؤهالت 
�سلي����م  الباح����ث والكات����ب  ل����دى  اكتمل����ت  الت����ي 
ال����وردي، ويف مقدمته  اأمانته يف رواية التاريخ 
كم����ا عهدت����ه من����ه يف رواي����ة لي�����ض م����ن موؤلفاته 
العلمي����ة واالقت�سادية وال�سيا�سي����ة بل حتى يف 
كتابة روايت����ه املن�سورة )غ����ارات الثور املجنح، 
ث����م ان الوردي مل يرهقن����ي يف ا�ستنطاق �سريته 
وتتب����ع اهم �سواخ�سها ال�سيا�سية واالجتماعية، 
ب����ل وجدت����ه احيان����ا م�س����اركا مع����ي يف �سياغ����ة 
ا�سئلة فاتن����ي ذكرها او العبور منها دون ايالئها 
م����ا ت�ستحقه م����ن اهتم����ام واعتب����ار،كل ذلك ومع 
�سرام����ة منهجية يف ق����راءة الظواهر واالحداث 
جعلن����ي اراهن على اخل����روج ب�سهادة من ن�سقها 
املاألوف، وغري املثري اىل �سهادة �ستكون بالتاأكيد 
واح����دة من امل�س����ادر املهمة للباحث����ني يف تاريخ 
الع����راق املعا�سر يف جمي����ع جماالته االجتماعية 
واالنروبوجلية وال�سيا�سية، بعد تكامل ادوات 
البح����ث املوؤهلة للنب�ض يف امل�سكوت عنه من هذا 

التاريخ واعادة قراءة اأبرز مفا�سله من جديد.
ويف االخري رمبا ادرك ال����وردي بان تقدم العمر 
وزح����ف ال�سيخوخة �س����وف اليدعان له جماال او 
فر�سة يف حماكمة ذاكرته وا�سرتجاع خمزوناتها 
م����ن االح����داث واال�سم����اء والظواهر،رمب����ا كان 
ذلك واح����دا من ا�سباب اقتناع����ه يف خو�ض هذه 
املغام����رة التي حقق فيها م����ا كنت اراهن فيه على 
قدراته البارعة لي�ض يف جمال الت�سويق ال�سردي 
وح�سب بل بعمق ور�سانة املادة املروية تاريخية 

كانت ام �سيا�سية ام اجتماعية؟ 
الميك����ن اأن انته����ي من ه����ذه املقدم����ة دون املرور 
بالتوطئ����ة التي كتبها يل قبل ان يبا�سر باجوبته 
ال�سئلت����ي وقب����ل مونت����اج االجاب����ات وحتريرها  
ح�س����ب حتقي����ب االح����داث وازم����ان وقوعها قدر 
االم����كان يق����ول �سلي����م ال����وردي يف �سط����ور هذه 

الديباجة:
)فاحتن����ي ال�سدي����ق العزي����ز الكات����ب واالعالمي 
ل�سي����د  ا

م�سروع����ه  يف  باالنخ����راط  التميم����ي  توفي����ق 
املب����دع �سه����ادات عراقية ولكنني كن����ت اتردد يف 
اال�ستجاب����ة ظنا مني ان ا�سح����اب تلك ال�سهادات 
ق����د متي����زوا بال�سل����وع يف االح����داث ال�سيا�سية 
اجل�س����ام الت����ي تتناوله����ا �سهاداتهم،ام����ا ان����ا فلم 
ا�سج����ل �سلوعا يذكر يف تلك االح����داث واخ�سى 
ان يبدو ن�س����ازا ا�سطفايف مع تلك ال�سخ�سيات، 
ولكن ال�سيد التميمي قد اقنعني ان ال�سهادة على 
احل����دث ال تفرت�����ض بال�س����رورة ال�سل����وع في����ه، 
ف�س����ال عن ان ال�سه����ادة ال تقت�سر عل����ى االحداث 
ال�سيا�سي����ة فق����ط ب����ل وجوان����ب حي����اة املجتم����ع 

العراقي كافة، فا�ستجبت لطلبه(.

وليد يف عائلة مكتظة
* البد يف البداية م����ن تعريف القارئ ب�سيء عن 
طفولت����ك وموؤثراته����ا الت����ي تر�سخ����ت يف بلورة 
و�سياغة توجهات �سلي����م الوردي الحقا، ال�سيما 
ان����ك ول����دت يف مدينة له����ا خ�سو�سيته����ا املدنية 

والدينية؟

- ول����دت يف 26 ايار من الع����ام 1942 يف مدينة 
الكاظمي����ة وكان����ت العائلة تتكون م����ن احد ع�سر 
ف����ردا، الوالدان وخم�ض اأخ����وات واأربعة اأخوة، 
كنت اأ�سغرهم �سنا لذلك حظيت مع اخي ال�سهيد 
حمم����د )الذي كان يكربين ب�سنتني بحب ورعاية 
جمي����ع اف����راد العائل����ة، ال�سيما اننا كن����ا قد ولدنا 
بع����د وف����اة اأربع����ة اخ����وة( ات�سف وال����دي مهنيا 
بع����دم اال�ستق����رار، ف����كان يتنق����ل م����ن مهن����ة اىل 
اخ����رى ومل يفل����ح يف اي����ة منها ما جع����ل الو�سع 
املعا�س����ي للعائلة ه�سا، و�ساع����د على تدبري اأمور 
العائل����ة ان�س����راف والدتي اىل خياط����ة املالب�ض 
البناء الري����ف الذين كانوا يتوافدون على مدينة 
الكاظمية لزي����ارة العتبة الكاظمية املقد�سة وبيع 
منتجاته����م الزراعي����ة واحليواني����ة، وكث����ريا م����ا 

كانت مكافاأة اخلياطة عينية من تلك املنتجات.

اأخي الطبيب
بع����د والدت����ي بزهاء �سنت����ني طراأ ح����دث مهم يف 
حي����اة العائلة فتح امامها افقا ولو بعيدا لتح�سن 
و�سعه����ا املعا�س����ي واالجتماعي.ومتثل يف قرار 
التح����اق اخي االك����رب ح�سني بالدرا�س����ة يف كلية 
الط����ب ومل يكن اتخاذ ذلك القرار باالمر الي�سري، 
اذ مل يك����ن ينت�س����ب اىل كلي����ة الط����ب وقت����ذاك اال 
ابن����اء العوائ����ل املو�س����ورة، ف�س����ال عن ان����ه كان 
يعن����ي حرم����ان العائل����ة م����ن مرتب����ه كمعل����م يف 
الدرا�س����ة االبتدائية.وق����د ح����ث اعمامي وبع�ض 
رج����االت ا�سرة اآل الورد عل����ى اتخاذ ذلك القرار 
ووع����د بع�سه����م بدع����م درا�ست����ه مادي����ا، وذلك 
مل����ا كان يحتل����ه الطبي����ب م����ن مرك����ز اجتماعي 
مرموق،ولك����ن كم����ا يقول املثل: جت����ري الرياح 
مب����ا ال ت�سته����ي ال�سفن،فق����د تاأث����ر اخ����ي ح�سني 
باالف����كار ال�سيوعي����ة الت����ي كان����ت متف�سي����ة بني 
الطلب����ة وان�س����م اىل �سفوف احل����زب ال�سيوعي 
العراقي ون�سط يف فعالياته اجلماهريية،ما رتب 
علي����ه ان ي�سب����ح من زوار ال�سج����ون واملعتقالت 
بني احلني واالخر وا�ستم����رت اخر حمكومية له 
ثماين �سنوات )1949 – 1957(،وهكذا وجدت 
عائلتنا نف�سها يف �سميم تلك االجواء ال�سيا�سية 
امل�سحون����ة، ما ادى به����ا اىل االنفتاح على عوائل 
املعتقل����ني ال�سيا�سي����ني الذين كان����وا ينتمون اىل 
طيف وا�سع من القومي����ات واالديان والطوائف 
واملناط����ق، فمنه����م ال�سيعي وال�سن����ي واليهودي 
وامل�سيح����ي وال�سابئ����ي والك����ردي والعرب����ي و 
الرتكماين وغريهم، وكان لذلك امل�سهد املجتمعي 
املتع����دد واملنفتح على بع�سه االخ����ر اثره الكبري 
يف ت�سكي����ل روؤيت����ي املجتمعي����ة الت����ي الحتكمها 

االعتبارات العرقية والطائفية واملناطقية.

احللقة االوىل من �سل�سلة حلقات كتبت 
بعد لقاءات مطولة مع الراحل الوردي

ترددت كثريا قبل مفاتحتي 

للدكتور والباحث  االجتامعي 

وعامل االقتصاد د. سليم عيل 

امني الوردي لالدالء بشهادته 

للتاريخ،تقديرا مني  لسعة 

تجربته  وتنوعها ومسريته 

العلمية وشهادته عىل أحداث 

امتدت مجريات وقائعها من 

العهد املليك  حتى ايامنا هذه، 

وكنت أراهن يف ذلك ليس 

بصفته مشاركا وفعاال بهذه 

االحداث، بل كنت أعول كثريا 

عىل توظيف مهاراته العلمية 

وقراءاته املوضوعية لالحداث 

التي رسخت يف ذاكرته وحفرت 

لها موضعا من الصعب زواله او 

نسيانه،كام كان يشدين يف هذه 

املحاوالت أمنية بأن القارئ لها 

سيجد  يف النهاية نصا مرويا ادبيا 

محبوكا بلغة سلسة وعبارات 

جزيلة احرتف صاحبها مع تأليف 

األبحاث السياسية واالقتصادية 

والتاريخية كتابة املرسح 

والرتجمة له وتأليف القصص 

والروايات املطبوعة منها التي 

مازالت مخطوطة، فستكون 

إجاباته  جمال متسلسلة حاوية 

عىل عنارص متكاملة ومغرية 

للقراءة تجتمع فيها مع القراءة 

التاريخية املوضوعية واملنصفة 

تلك االسلوبية املشوقة 

واملمتعة التي تجذب قراءها يف 

عامل تعددت به خيارات القراءة 

وترتاجع فيه قوة حضور الكتابة 

الورقية، ومنها الصحف والكتب 

بالطبع.

سليم علي الوردي: شهادة 
عراقية
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اأن �سعة جمهور قراء الدكتور علي، متلي �سرورة 
اإخ�س���اع منهج���ه يف البح���ث للنقد، نظ���رًا لدرجة 
التاأثري الذي متار�سه اأفكاره واأ�سلوبه يف الو�سط 
الفكري. لقد اأحدثت اآراءه يف وقتها �سجة واأثارت 
مناق�سات ح���ادة، وتعر�ض الباحث لهجمات نقدية 
خمتلفة يف مزاجها واأ�سلوبها وم�سمونها، ت�سدى 
له���ا بهجم���ات م�س���ادة. كل ذل���ك اوج���د حركة يف 
املناخ الفكري الراكد، ويعترب هذا بحد ذاته ماأثرة 
ت�سج���ل للباحث. ي�ستخل�ض م���ن موجة النقد التي 
تعر����ض لها الكاتب، اأن اغلبها ان�سب على مناق�سة 
اأف���كاره وا�ستنتاجاته، اأما منهج���ه يف البحث فلم 
يحظ اإال مبحاوالت نقدية قليلة، وتاأتي يف مقدمة 
هذه املح���اوالت كتاب االأ�ستاذ عب���د الر�سا �سادق 
حتت عنوان ))�سوف�سطائية((، الذي ينطوي على 
حماولة لنق���د بع�ض جوانب منه���اج الدكتور علي 

يف البح���ث، اأال اأن هذه املحاولة غرقت مع االأ�سف 
يف بحر ال�ستائم املتبادلة بني الناقد والكاتب.

اأما املحاوالت االأخرى فلم تخرج عن نطاق حماكمة 
اأف���كاره والتهجم عل���ى بع����ض اآراءه ))الغريبة((. 
فه���ذا يتهم���ه بالدعوة اإىل تبن���ي مظاهر احل�سارة 
االأوربي���ة والتنك���ر لتقاليد امتن���ا وتراثها وقيمها 
الروحي���ة، واالآخ���ر يوؤاخذه على دعوت���ه الإ�سالح 
اللغ���ة العربي���ة وتي�سري قواعده���ا ويتهمه باإقحام 
نف�س���ه مب���ا ال�ساأن ل���ه في���ه، وثالث مي�س���ك بق�سية 
فرعي���ة من قبيل اأ�سل ال�سيد جمال الدين االأفغاين 
فيكر����ض لها كتيب���ًا يدلل في���ه على اأفغاني���ة ال�سيد 
جم���ال الدي���ن االأفغاين ويرد عل���ى مزاعم الدكتور 
علي يف كونه من اأ�سل اإيراين......الخ. ال نق�سد 
بكالمن���ا ه���ذا التقلي���ل من قيم���ة ه���ذه املحاوالت، 
ولكننا عند راأينا باأنه���ا اأغفلت يف الغالب حماكمة 

املنه���ج الذي يقف وراء ما يتو�سل اإليه الكاتب من 
اأراء وا�ستنتاج���ات خاطئة. لق���د فوجئ القراء مبا 
ج���اء يف بحث الدكت���ور علي عن ث���ورة الع�سرين 
م���ن اأراء تدعو لال�ستغ���راب وبع�ض اال�ستنتاجات 

ال�ساذة وامل�ستفزة مل�ساعر املواطن العراقي.
لق���د عهدنا الدكتور علي يرد عل���ى ناقديه باأ�سلوبه 
ال���الذع بثقة واعت���داد. اأما اليوم يلج���اأ اإىل تهديد 
م�سبق الأي���ة حماولة نقدية متوقع���ة، وخلق مزاج 
مناوئ لها لدى ق���راءه، قبل اأن ينب�ض الناقد ببنت 
�سف���ة. انه يلوح ب�سوط التهدي���د لناقديه من خالل 
و�س���م م�سب���ق الأي نقد حاد متوق���ع ))باحلما�ض(( 
و))اخلطابية(( و ))جمافاة منهج البحث العلمي(( 
النع���وت،  م���ن  غريه���ا  و  ))الالمو�سوعي���ة((  و 

مبحاولة التغدي بناقديه قبل اأن يتع�سوا به.

ق���د ي�س���ن البع����ض اأن الدكت���ور عل���ي ي�ستج���ري 
هن���ا بق���راءه م���ن جت���اوزات النق���د ))احلما�س���ي 
واخلطابي(( ولكنه يف الواقع يحر�ض قراءه على 
النق���اد، ولعله يتبع يف ذلك مب���داأ ))الهجوم اأف�سل 
و�سائ���ل الدفاع((.انه ي�س���ارع اإىل �سحب الب�ساط 
م���ن حتت اأرجل ناقديه، من خالل تهياأة جو م�ساد 

ملا قد يوجهون اإليه من انتقادات.
وي���ود املوؤلف اأن ينب للدكتور عل���ي ويطمئنه،باأن 
جيال �سابا ين�س���اأ يف جمتمعنا، تتنامى فيه الروح 
املو�سوعي���ة واالبتعاد عن اأخالقية ال�سب وال�ستم 
واإل�س���اق الته���م واإط���الق النعوت جزاف���ا كما كان 
يحدث م���ع مناظرات���ه الفكري���ة يف اخلم�سينيات.

جيلن���ا يحاول التخل����ض من االأمرا����ض الطفولية 
يف النق���د ويتجن���ب االتهامات اجلاه���زة من قبيل 
))خيان���ة الوط���ن(( و ))التحي���ز لال�ستعم���ار(( و 

م���ا �سابهها،ولكن���ه يف ذات الوق���ت ا�س���د �سرام���ة 
جتاه مناه���ج البح���ث واالآراء واملذاهب املختلفة. 
يح���اور ويحاك���م ويحا�س���ب. ويح���ق ل���ه اأن يقّيم 
ويق���ول اأن هذا املنهج يف البح���ث يف�سي اإىل اأراء 
وا�ستنتاجات ممالئ���ة للفكر اال�ستعماري، ب�سرف 

النظر عما اإذا كان الكاتب واعيا للنتيجة اأم ال.
عل���ي،  للدكت���ور  املبك���رة  املوؤلف���ات  متي���زت  لق���د 
ال�سالط���ني((  ))وع���اظ  التحدي���د  وج���ه  وعل���ى 
بج���راءة م�سهودة هجوم الذع عل���ى كيان املجتمع 
وموؤ�س�سات���ه الفكرية. واليوم اأال يحق لنا اأن نقف 
موقفه اجتاه عقابيل االأمرا����ض التي اأورثتها تلك 
املوؤ�س�س���ات الفكري���ة واأمناط تفكريه���ا وحتليلها 

للظواهر االجتماعية.
اإنن���ا يف انتظ���ار كلمة تاأييد من الدكت���ور علي، بل 
واأكر من ذل���ك نطالبه اأن يودع يف اأيدينا ال�سوط 
النق���دي الذي طاملا ام�س���ك ب���ه، دون اأن يبايل باأن 
يوج���ه اإلي���ه اإذا اقت�س���ت ال�س���رورة، متعاطفا مع 

بيت ال�سعر الذي يقول:
اعلمه الرماية كل يوم

فلما ا�ستد �ساعده رماين
واالآراء  التقييم���ات  يف  احل���ر  الباح���ث 
اإليه���ا وال �س���ري  واال�ستنتاج���ات الت���ي يتو�س���ل 
م���ن اأن يخط���اأ هنا وهن���اك. ولكننا عندم���ا نراجع 
نتاج���ات الدكتور علي، ال نواج���ه اخطاءًا متفرقة، 
ومث���ل هذه االأخط���اء ال يع�سم حتى كب���ار العلماء 
وعباق���رة الفك���ر، ب���ل نواج���ه خاطئ���ًا ال علميًا يف 
معاجلة الواق���ع االجتماعي وظواه���ره. ن�ستميح 
الدكتور علي املعذرة ال�ستخدامنا التعابري النقدية 
اخل�سنة من قبيل ))الالعلمية و الالمو�سوعية....

الخ(( ونود اأن نوؤكد ل���ه وللقراء باأننا ال ن�ستهدف 
على االإطالق االنتقا�ض من �سخ�سيته العلمية. اإن 
ا�ستخدامن���ا لهذه التعابري اليخ���ل اأبدا باالحرتام 
الذي نكن���ه للكاتب ورغبتنا يف التعل���م منه الداأب 
والعم���ل التوا�سل يف ميدان البح���ث. اإن للدكتور 
عل���ي اإ�سهاما م�سك���ورًا يف حتريك املن���اخ الفكري 
ال�سيم���ا يف مي���دان بح���ث جدي���د مل تر�ض ل���ه بعد 
اأ�س����ض يف حياتنا الفكرية. ولك���ن، ولعل الدكتور 
عل���ي يتفق معنا باأن بحثا ج���ادا البد له من جتاوز 
املجامالت الفارغة، ومن ال�سروري ت�سمية االأمور 
مب�سمياتها. وال ينبغي اأن نن�سى باأن الدكتور علي 
كان وال ي���زال �سخيا يف اإط���الق مثل هذه التعابري 

على خ�سومه.
نع���ود فنقول اإن امل�ساألة ال تتعلق هنا باأفكار واأراء 
الدكتور علي وهي كثرية، الن الكاتب قد ولج اأكر 
من مي���دان. فمناق�سة اأفكاره واآراءه ال جتدي نفعا 
اإن مل تقرتن مبناق�سة نقدية ملنهجه يف البحث. اإن 
الك�سف عن اخللل يف املنهج الذي يتبعه الباحث- 
اأي باحث كان- يتيح اإمكانية اأف�سل ملناق�سة اآراءه 
وا�ستنتاجاته. قد نعر على اأفكار واأراء متناق�سة 

وننتقدها، ولكن هل ينتهي االأمر عند هذا احلد؟.
لي�ض نادرا اأن يقع الباحث خالل م�سريته البحثية 
وتطوره يف تناق�سات، وهذا اأمر جائز. ويحق له 
اأن يرتاجع ع���ن بع�ض املواق���ف الفكرية ويتحول 
عنه���ا، وهذه ه���ي �سن���ة التطور. نقول ه���ذا لنبني 
باأنن���ا عندما نك�س���ف عن التناق�س���ات الفكرية عند 
الدكتور علي، ال نق�سد االإيقاع به بقدر الداللة على 
اأن ه���ذه التناق�سات ه���ي النتيج���ة احلتمية ملنهج 

البحث الذي يتبعه.
لق���د راجعن���ا موؤلف���ات الدكتور عل���ي القدمية منها 
واحلديثة، فوجدنا ان���ه كان ملتزمًا مبنهج واحد، 
ه���و املنهج الو�سع���ي يف علم االجتم���اع. واإننا اإذ 
نناق�ض منهج الدكتور علي فاأمنا ن�ستهدف مناق�سة 
املذهب الو�سعي الذي تت�سرب به اأبحاث الكاتب.

د. �سليم علي الوردي
اآذار 1978

اخلامتة
علم االجتماع، ملاذا؟

عندم���ا يدور احلديث حول علم االجتماع البد وان 
يطرح ال�سوؤال التايل:

ماه���ي الغاي���ة م���ن ه���ذا العل���م وم���ا ه���ي اخلدمة 
الت���ي يقدمه���ا للمجتم���ع؟ ه���ل ه���و جم���رد و�سيلة 
لرتفي���ه الق���ارئ اأو منتدى ت���رف فك���ري، اأم اأن له 
مهم���ة خطرية يف دف���ع حركة املجتم���ع اإىل مواقع 
اأك���ر تقدما من خ���الل تعميق الوع���ي االجتماعي 
مب�ستلزم���ات التط���ور؟ ومن هنا كي���ف نحكم على 
القيمة العلمية الأي بحث اجتماعي، واأكر من ذلك 
ماهو معيار تقدمي���ة اأو رجعية هذا التيار الفكري 

اأو ذاك يف علم االجتماع؟.
يتجن���ب الباحثون الليربالي���ون ا�ستخدام تعابري 
من قبل الرجعية والتقدمية وما �ساكلها بل وغالبا 
م���ا تث���ري حفيظتهم مثل ه���ذه امل�سطلح���ات، الأنهم 
ال يج���دون فيه���ا اإال جمرد ت�سمي���ات �سيا�سية يراد 
به���ا املزايدة ال غ���ري، ونراهم يكتف���ون با�ستخدام 
والعلمي���ة  املو�سوعي���ة  قبي���ل  م���ن  م�سطلح���ات 
اأن))التقدمي���ة  الواق���ع  يف  واحلياد.....ال���خ. 
والرجعية(( لي�ست حك���را على قامو�ض ال�سيا�سة، 
فهم���ا القطبان الل���ذان ي�س���كالن ب�سراعهما جوهر 
عملية تطور املجتمع الب�س���ري. وكما تنت�سب يف 
عملي���ة ال�سراع االجتماعي ق���وى رجعية واخرى 
تقدمية،توج���د يف العل���وم االإن�ساني���ة، مث���ل عل���م 
االجتماع والفل�سفة واالقت�ساد وال�سيا�سة تيارات 
ومناه���ج رجعي���ة واخ���رى تقدمي���ة. اأن كل ماه���و 
علم���ي يكون تقدمي���ا بال�سرورة، وكل م���ا يتنافى 
م���ع املنطق العلم���ي هو رجع���ي بالنتيج���ة. العلم 
والتق���دم �سنوان، واإال فما فائدة العلوم واملعارف 
اإن مل توظف ل�سالح تقدم املجتمع الب�سري. وعلى 
االأ�سا�ض الجند ما يربر التطري من و�سم هذا التيار 
الفكري اأو ذاك، بالتقدمية اأو بالرجعية. اإذا متكنا 
من جتاوز عقدة التطري هذه، يحق لنا اأن ن�ساأل ما 

هو الفكر التقدمي وما هو الفكر الرجعي؟.
نتوق���ع اأن يوقفن���ا هن���ا الدكتور علي ويق���ول لنا، 
دعوك���م من ه���ذا ال�س���وؤال، فلن جتدوا ل���ه جوابًا، 
م���ادام كل واحد يجد احل���ق اإىل جانبه ومبقدوره 
اخت���الق احلقائ���ق والرباه���ني الت���ي تثب���ت باأن���ه 
رائ���د التق���دم وان براجم���ه االإ�سالحية ه���ي التي 
�ست�سف���ي املجتمع م���ن كل علله، ل���ن تتو�سلوا اإىل 
ماه���و رجع���ي اأو تقدمي..اإن ))كل ق���وم مبا لديهم 
فرح���ون(( فاأين �ستعرون عل���ى احلقيقة؟!!. حقا 
يف خ�س���م ه���ذا البح���ر املتالطم م���ن ))احلقائق(( 
الذاتية املتناق�سة واملتناحرة لن نوفق يف اكت�ساف 
احلقيقة املو�سوعية، ولك���ن االأمر �سيكون مغايرًا 
اإذا وقفن���ا يف خلع النظ���ارة الربغماتية الو�سعية 
ع���ن اعينن���ا وحتلينا بنظ���رة �سمولي���ة اإىل تطور 
املجتم���ع الب�سري. اأن تقدمي���ة النظرية اأو املذهب 
االجتماعي تتحدد بقدرت���ه على ك�سف التناق�سات 
الفعلية للمجتمع و�سبل حلها، لدفع حركة املجتمع 
اإىل االأمام. وحقيق���ة ))االأف�سل(( تختلف باملنظار 
االإن�ساين ال�سام���ل عن املعايري الربغماتية الذاتية 
))للمنفع���ة((. فبينما يفرت�ض ))االأف�سل(( باملعنى 
احلقائ���ق  للكلمة،اكت�س���اف  الوا�س���ع  االإن�س���اين 
والقوانني املو�سوعية التي حتكم حركة املجتمع، 
واإماط���ة اللث���ام ع���ن تناق�سات���ه وطبيع���ة الق���وى 
االجتماعي���ة املت�سارعة )اأي منها رجعي واأي منها 
تقدمي(، تكر�ض الربغماتية ))احلقائق(( لتحقيق 

))املنفعة(( ب�سرف النظر ل�سالح من.
اإن كل نظام اجتماعي يرف�ض تاريخيًا وي�سري يف 
طريق االنح���الل يت�سبث ب���كل الو�سائل والطرق 
للبق���اء، ويف مقدمته���ا اإخف���اء تناق�ساته احلادة 
وت�سوي���ه احلقائ���ق، اأو بكلم���ة اأخ���رى اختالف 
حقائ���ق ت���ربر وج���وده وت�س���وغ ا�ستم���راره. 
اإن جميع))احلقائ���ق(( الربغماتي���ة م���ن ه���ذا 
النوع،الت���ي يعمل على تربي���ر وجود االأنظمة 
واملوؤ�س�س���ات االجتماعي���ة املتف�سخ���ة، تكون 
ومناف���ع  اأرب���اح  م���ن  درت  مهم���ا  رجعي���ة، 
معاي���ري  اإن  منه���ا.  واملنتفع���ني  ملروجيه���ا 
التط���ور التاريخي هي التي ت���ديل بحكمها 
ه���ذه  رجعي���ة  اأو  تقدمي���ة  عل���ى  الفا�س���ل 
االأف���كار واملذاهب اأو تل���ك، ولي�ست املنفعة 
مبفهومه���ا الذات���ي الربغمات���ي. اإن جميع 
الثورات االجتماعية التي فجرت لتحطيم 

االأنظمة الرجعية املتف�سخة هي تقدمية وفق معيار 
�ر وروج الأفكارها  التطور التاريخ���ي، وكل من ب�ّسّ

واأهدافها تقدمي.
يقول غوته ))حينم���ا تتجه الع�سور اإىل االنحدار 
ف���اأن جمي���ع النزاعات ت�سب���ح ذاتي���ة، وبالعك�ض، 
فحني تن�س���ج الق�ساي���ا اإيذانا بحقب���ة جديدة فاأن 

جميع النزاعات تكون مو�سوعية((.
لي����ض من باب ال�سدف���ة اأن ميجد الفكر اال�سرتاكي 
العلمي االجن���ازات الفكرية التي حققها املب�سرون 
لتقو����ض  ج���اءت  الت���ي  الربجوازي���ة  بالث���ورات 
ق���الع االإقط���اع يف اأورب���ا، وان يرف���د م���ن االإرث 
الغن���ي لع�س���ر النه�س���ة واأف���كار املنوري���ن الذين 
ك�سف���وا عن انح���الل النظ���ام االإقطاع���ي وب�سروا 
بنظ���ام اأف�س���ل. ينتق���د لين���ني االآراء الت���ي تقل���ل 
م���ن �س���اأن اأف���كار الث���ورة الربجوازي���ة وي�سمه���ا 
بالالتاريخي���ة وذل���ك بقوله:«الب���د لن���ا اأن نالحظ 
اأن كلم���ة ))الربجوازية(( توؤول عندن���ا غالبا جدا 
تاأويالت خاطئ���ة، �سيقة وال تاريخية، فهي تقرتن 
دائم���ا )دون مالحظة الفرق ب���ني مراحل التاريخ( 
بالدفاع اجل�سع عن م�سالح االأقلية. ولكن علينا اأن 
النن�سى اأن كل الق�ساي���ا االجتماعية كانت تن�سب 
عل���ى الن�س���ال �س���د القنان���ة وبقاي���ا العه���د ال���ذي 
كان يكت���ب في���ه رجال الق���رن الثامن ع�س���ر )الذين 
يعت���ربون ب�س���ورة عام���ة ق���ادة الربجوازي���ة(.. 
اأن العالق���ات االقت�سادي���ة االجتماعي���ة اجلدي���دة 
كان���ت اآن���ذاك يف حال���ة جنيني���ة،ومل يك���ن ملفكري 
الربجوازي���ة عهد اآن���ذاك هذا ال�سي���ق االأناين، بل 
كان���وا على عك����ض ذلك يف الغرب كم���ا يف رو�سيا، 
يوؤمن���ون باإخال����ض بالغ باخلري الع���ام ويرغبون 
في���ه باإخال����ض، ب���ل باإخال����ض بال���غ، ومل يكونوا 
ي���رون و)الواق���ع اأنه���م مل يكون���وا اإىل ح���د بعيد 
قادرين على اأن ي���روا( تناق�سات النظام الذي كان 

يلي النظام االإقطاعي«.
قد يبدو للوهلة االأوىل، اأن يرفد الفكر االقت�سادي 
اال�سرتاك���ي العلم���ي املن���اوئ للنظ���ام الراأ�سمايل 
م���ن املو�سوعات النظرية التي ج���اء بها االقت�ساد 
وخا�س���ة  الكال�سيك���ي  الربج���وازي  ال�سيا�س���ي 
طروح���ات رائدي���ه اآدم �سمي���ث ودافي���د ري���كاردو 
ح���ول نظرية القيم���ة الت���ي ا�ستند عليه���ا مارك�ض 
يف اكت�س���اف قانون فائ����ض القيمة، كتب���ت العاملة 
والثائ���رة االأملاني���ة ال�سه���رية روزا لوك�سمب���ورغ 
به���ذا اخل�سو�ض ما يل���ي: ))اإن اكت�ساف القوانني 
ه���ي  الراأ�سمالي���ة،  وانح���الل  لتط���ور  العفوي���ة 
ا�ستمرار لالقت�ساد ال�سيا�سي الذي جاء به العلماء 
الربجوازي���ون. اإال اإن هذا اال�ستمرار يتناق�ض يف 
ا�ستنتاجات���ه االأخرية م���ع نقطة انط���الق اأ�سالفه. 
اأن تعالي���م مارك�ض هي الولي���د ال�سرعي لالقت�ساد 
ال�سيا�س���ي الربج���وازي، ه���ذا الوليد ال���ذي كلفت 

والدته حياة االأم((.
اإن ه���ذا الن����ض لي�ض ق���وال بليغا وح�س���ب، واإمنا 
ه���و حقيق���ة علمية تتجل���ى فيها الطبيع���ة اجلدلية 
لعملية تطور املعارف الب�سرية، 

وكي���ف ت�سب���ح احلقائ���ق الن�سبي���ة حلظ���ات م���ن 
احلقيق���ة املو�سوعية املطلقة.لقد حم���ل االقت�ساد 
ال�سيا�س���ي الربجوازي الكال�سيكي �سحنات علمية 
ب���ارزة، الأنه كان املذهب االقت�س���ادي الثوري عهد 
ذاك، املدافع عن نظام تقدم���ي باملقارنة مع النظام 
املوؤ�س�س���ات  اإن  واملنح���ل.  املتخل���ف  االإقطاع���ي 
الفكري���ة للنظ���ام الث���وري التقدم���ي تت�س���م دائم���ا 

بالعلمية واملو�سوعية باملعنى الوا�سع للكلمة.
لي����ض من باب ال�سدفة اأن ي�س���ع الفكر االقت�سادي 
املعا�سر نظرية القيمة الآدم �سميث ودافيد ريكاردو 
يف االأر�سي���ف، الأنه���ا اأ�سبح���ت الي���وم م�س���رة اإذ 
تو�س���ل بالنتيجة اإىل نظرية فائ����ض القيمة وهذا 
م���اال يرغ���ب في���ه ال�س���ادة الراأ�سمالي���ون، والب���د 
))لوعاظ ال�سالطني(( من ال�سكوت عنها وجتاهلها 
واالن�س���راف الختالق ))حقائق(( برغماتية تخدم 
م�سالح راأ�ض املال واالحتكارات. لقد رحب ال�سادة 
الراأ�سماليون اأميا ترحاب باالقت�سادي الربيطاين 
ج���ون كين���ز واعت���ربوه ))املهدي املنتظ���ر(( الذي 
�سي�سف���ي الراأ�سمالي���ة م���ن علله���ا، وراح الطبي���ب 
الراأ�سمالي���ة  بو�سفات���ه النت�س���ال  يلق���ي  اجلدي���د 
م���ن اأزماتها وحتقي���ق اقت�ساد مت���وازن خايل من 
االأزم���ات. ولك���ن ياللخيبة فاأن اجلرع���ات االأدوية 
))املاه���ر((يف ج�س���د  الطبي���ب  يزقه���ا  راح  الت���ي 
الراأ�سمالية مل جتد �سيئا ومل تخل�سها من اأزماتها.

وها نحن اليوم ن�سهد باأم اأعيننا كيف تهز االأزمات 
النقدية اأ�س�ض االقت�ساد الراأ�سمايل هزًا عنيفًا. 

كين���ز  ج���ون  لنظري���ة  العلمي���ة  القيم���ة  ماه���ي 
االقت�سادي���ة باملقيا����ض التاريخي؟ لق���د اأراد اإنهاء 
االأزمات، ومل تخ���ل بع�ض معاجلاته من مردودات 
موؤقتة، ولكنه يظل جمرد طبيب يحاول اأطالة عمر 
اإن�س���ان �س���اخ وراح يلف���ظ اأنفا�س���ه االأخ���رية. ويا 
لي���ت املو�سوع ينتهي عند ه���ذا احلد، فاأن الطبيب 
يري���د اإعادة ه���ذا ال�سيخ الهرم �ساب���ًا يانعًا تالحقه 
احل�سن���اوات وي�سغفن���ه ب���ه!!...اإن ه���ذا والريب 

يتناق�ض مع منطق االأ�سياء.
اإن الراأ����ض مالي���ة تريد علما من ه���ذا القبيل، تريد 
�سانعي حقائق برغماتي���ة جتلب املنافع واالأرباح 
وحت���ل امل�ساكل...ولك���ن م�ساكل من؟ اإم���ا قوانني 
التطور املو�سوعي وتناق�سات املجتمع الراأ�سمايل 

فكل ذلك حقائق مطلقة عدمية اجلدوى!!.
الب�سري���ة تريد اليوم من العلم اأن يحل م�ساكلها، ال 
اأن يكر�ض جهده حلل م�ساكل الراأ�سمالية وال�سادة 
الراأ�سمالي���ني. اجلماه���ري وال�سع���وب تري���د م���ن 
ين���ري لها الط���رق وي�ست�س���رق لها غ���دا اأف�سل. لقد 
حتول النظام الراأ�سم���ايل اال�ستعماري اليوم اإىل 
مع���وق لتط���ور املجتمع الب�س���ري، وعل���ى العلوم 
االجتماعي���ة ك�س���ف حقيقت���ه الرجعي���ة وطبيعت���ه 

العدوانية اال�ستغاللية.
يقول املوؤرخ االنكليزي ادوارد كار: ))املوؤرخ جزء 
م���ن التاريخ. والنقطة التي يح���دد فيها موقعه يف 
املوكب حتدد الزاوية الت���ي ي�ستخدمها يف نظرته 

اإىل املا�سي((. 
اإن م���ا ينطبق عل���ى املوؤرخ ين�سح���ب على الباحث 
االجتماع���ي، واملوق���ع الذي يخت���اره يف م�سرية 
املجتم���ع ه���ي الت���ي حت���دد نظرت���ه اإىل املا�س���ي 
واحلا�س���ر وامل�ستقبل، فاأذا اخت���ار املوقع املتقدم 

يف هذه امل�سرية كان تقدميًا والعك�ض بالعك�ض.
تف�سيل فهر�ست الكتاب

املقدمة
الف�سل االأول- وع���اظ ال�سالطني، الف�سل الثاين- 
تاري���خ العراق احلديث، الف�س���ل الثالث- الدكتور 
الوردي وثورة الع�سرين، الف�سل الرابع- ال�سراع 
اخلام����ض-  الف�س���ل  واحل�س���ارة،  الب���داوة  ب���ني 
املذهب الو�سعي عندم���ا يتمو�سع، اخلامتة- علم 

االجتماع، ملاذا؟.

تخريج وتوثيق الكتاب
- د.�سليم علي الوردي، علم االجتماع بني 
املو�سوعية والو�سعية مناق�سة ملنهج الدكتور علي 
الوردي يف درا�سة املجتمع العراقي، مطبعة عالء، 
الوزيرية- بغداد، 1978م.

اجرأكتاب فــي نقد علي الوردي يكتبه 
اكاديمي من اسرته نفسها

عرض كتاب )علم االجتماع بين الموضوعية والوضعية(
املقدمة

يحظى الدكتور عيل الوردي مبوقع متميز يف الوسط الفكري العراقي، 

وتجد نتاجاته رواجًا قل ما يحظى به كاتب آخر. وليس من باب الصدفة 

أن يحتل الدكتور عيل هذا املوقع املتميز وان يكس��ب جمهورًا واسعًا 

من القراء يتمتع بكتاباته ويستلطف أسلوبه الفكه.

لقد س��اعدت عدة عوامل يف اس��تقطاب كتب الدكت��ور عيل، جمهرة 

واس��عة من القراء، يأيت يف مقدمتها، انه الباح��ث االجتامعي الوحيد 

الذي واصل مسريته البحثية بإرصار وبدون كلل لفرتة تنيف عىل الربع 

قرن. والعامل املهم اآلخر هو طبيعة الفرتة التي ظهر خاللها الكاتب. 

لقد اتس��مت فرتة الخمس��ينات بركود فكري نتيجة لألوضاع السياسية 

التي كان يعيش��ها البلد كل ذلك جعل الجامهري تتلهف لكل نتاج فكري 

تش��م منه رائحة التمرد عىل النظام الس��يايس واالجتامعي املتهرئ، 

واملتخلف، ويف مثل هذا املناخ الفكري والس��يايس سمع صوت شاب 

جديد يحمل ش��حنة جريئة، يتعرض لنظ��ام املجتمع من خالل انتقاد 

مؤسس��اته الفكرية الت��ي دأبت عىل تربير الظلم واالس��تغالل ونظام 

الحك��م. وجاء كتاب ))وعاء الس��الطني(( ماءًا ب��اردًا عىل قلوب القراء 

ونس��مة لطفت ش��يئا من مناخ الكبت الفكري. وقد حملت أكرث نتاجات 

الدكت��ور عيل قبل ثورة 14 متوز 1958 هذه الش��حنة. أما العامل الثالث 

فهو أس��لوب الرد املبس��ط الذي يتبعه الدكتور عيل، البعيد عن أمناط 

الكتاب��ة املتعالية عىل الجمه��ور واملتحذلقة باملصطلح��ات الغريبة 

والتعاب��ري املعقدة. كل هذه العوامل س��اعدت عىل اجت��ذاب القراء 

لكتب الدكتور عيل الوردي.
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عوائ���ده ال�سنوي���ة اإىل زهاء 90 ملي���ار دوالر. اإذا 
وزع ن�سفها على العراقي���ني، �ستكون ح�سة الفرد 
1500 دوالرًا، و�ستك���ون ح�سة عائل���ة مكونة من 
�ستة اأفراد 9000 دوالر. عندها �ستتمكن كل عائلة 
عراقي���ة خالل �سنوات معدودة من بناء دار �سكنية 
و�س���راء �سيارة. ويحلق خيال البع�ض فيطمح اإىل 
ا�ستخدام مربية �سرقو/ اأ�سيوية، لرتبية اأبنائه!!. 
اإنها اأ�سغاث اأحالم احلرمان تغذي لدى العراقيني 

ال�سجية«التنبلية«.
 

التنبلّية
التنب���ل: مفردة تركي���ة كناية عن الك�س���الن البليد، 
ف���ت  عرِّ ث���م  ال�سلط���ان«،  منها«تنابل���ة  وا�ست���ق 
اإىل«تنب���ل اأب���و رطبة«لو�س���ف اخلام���ل الك�س���الن 
ال���ذي مي�س���ي وقت���ه. م�ستلقي���ًا على ظه���ره حتت 
النخل���ة، فاحت���ًا فم���ه، يف انتظ���ار اأن ت�سقط رطبة 
م���ن عثاقيها فيتغ���ّذى عليها. وي���روق يل اأن اأدخل 
هذه املف���ردة ور�سة«التنظري«الأن�حت منها م�سدرًا 
�سناعي���ًا هو«التنبلّية«. وع�سى اأن يروق لالأجانب 
اإىل  اإىل«Tanbalism«لي�سطف  فيرتجمونه���ا 
جان���ب امل�سطلحات مهيبة اجلان���ب التي تنتهي ب� 

.!!)Ism(
االقت�سادي���ة  االأدبي���ات  ويقابل«التنبلّي���ة«يف 
الريعي���ة«.  ب�«الثقاف���ة  ي�سم���ى  م���ا  واالجتماعي���ة 
وللري���ع يف مذاه���ب االقت�ساد تعاري���ف خمتلفة ال 
جم���ال ال�ستعرا�سه���ا ، واأنتقي منه���ا تعريف عامل 
االقت�ساد االنكليزي وليم �سنيور )1846-1790( 
الن�سجامه مع مق�سدن���ا، وموؤداه: اأن الريع ي�سمل 
كل ن���وع م���ن الدخ���ل يح�س���ل علي���ه االإن�س���ان من 
دون ت�سحي���ة. وينطب���ق هذا التعري���ف حلد بعيد 
عل���ى االقت�سادي���ات القائم���ة على الري���ع النفطي. 
وبه���ذا ال�س���دد يق���ول املفك���ر الفل�سطين���ي عزمي 
ب�س���ارة:«اإن قاع���دة الدولة الت�سلطي���ة االقت�سادية 
يف الوط���ن العربي ه���ي االقت�س���اد الريعي، الذي 
مين����ح الدولة جمااًل وا�سعًا للمن���اورة يف عالقتها 

مع املجتمع«)6(.
وينق���ل عن الكاتب حازم الببالوي راأيه يف �سمات 

الدولة الريعية:
اقت�ساد ت�سيطر عليه احلاالت الريعية.

يعتمد على الريع الذي ياأتي من اخلارج.
قلة من القادرين على العمل تعمل يف اإنتاج الروة 

الريعية.
حتتكر الدولة االقت�ساد وال�سلطة ال�سيا�سية)7(.

وتفادي���ا للتعميم نركز على التداعي���ات ال�سيا�سية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة لال�ستب���داد النفط���ي يف 

العراق لتميزها عن التجارب الريعية االأخرى.
متيزت مرحل���ة ما قبل خم�سيني���ات القرن املا�سي 
النفط���ي  اال�ستب���داد  ي���ذر  اأن  قب���ل  الع���راق،  يف 
امل�ست���وى  عل���ى  االجتماع���ي،  باحل���راك  بقرن���ه، 
ال�سيا�س���ي واالقت�س���ادي والثق���ايف. فق���د ن�س���ط 
ال�سيا�سي���ة  والتجمع���ات  االأح���زاب  م���ن  العدي���د 
وظه���ر اإىل العلن و�سبه العلن ع���دد اآخر. ومتكنت 
م���ن اإعداد اجلماهري لوثبة كان���ون الثاين 1948. 
كم���ا ون�سط���ت املب���ادءات الفردي���ة عل���ى م�ستوى 
االقت�ساد: ال�سناعة والزراعة والتجارة. اأما على 
م�ست���وى الثقاف���ة فق���د ترعرعت وتفتق���ت مواهب 
االأدباء وال�سعراء والفنانني ورجال العلم والفكر. 
وحني هيم���ن وا�ست�س���رى اال�ستب���داد النفطي يف 
العه���ود الالحقة حاول اأن ي�س���ع حتت اإبطه رموز 
الفك���ر والعل���م واالأدب. ومن اأفل���ت منهم ت�سرد يف 

بالد املهجر.
لقد رب���ط اال�ستب���داد النفطي اجلماه���ري بعجلته، 
ح���ني اأ�سبحت الدول���ة رّب العم���ل االأكرب. واحلق 
يقال اأنها كان���ت �سخية يف توفري فر�ض التوظيف 
يف دوائره���ا وموؤ�س�ساته���ا اإبان الف���ورة النفطية 
الق���رن املا�س���ي. ح���ني انتهج���ت  يف �سبعيني���ات 
الدولة اأ�سلوب التوزي���ع املركزي يف تعيني جميع 
خريج���ي الكلي���ات واملعاه���د، فاأتخم���ت دوائره���ا 
وموؤ�س�ساته���ا باملوظف���ني الفائ�سني ع���ن حاجتها. 
وبه���ذا �سهد العراق حملة وا�سع���ة لتجيري البطالة 
من ال�س���ارع اإىل دوائر الدول���ة. ومل ت�سعر الدولة 
باالآث���ار اخلط���رية له���ذه ال�سيا�س���ة اإال يف اأوا�سط 

الع���راق  مديوني���ة  ارتفع���ت  ح���ني  الثمانيني���ات 
وانخف�س���ت �سادرات���ه النفطي���ة ب�سب���ب احل���رب 
العراقي���ة االإيراني���ة. عندها قررت الدول���ة اإجراء 
وقف���ة لتقيي���م امل�س���رية االقت�سادي���ة للبل���د. فنظم 
دي���وان الرقاب���ة املالي���ة �سن���ة 1985 حمل���ة كبرية 
لتقيي���م كف���اءة اأداء من�س���اآت وموؤ�س�س���ات الدولة. 
وك�سف���ت تل���ك احلمل���ة اال�ستق�سائي���ة ع���ن ت���ديّن 
مري���ع يف كف���اءة اأدائها. واتخ���ذ دي���وان الرئا�سة 
عل���ى اأ�سا�سها اإجراءات �سطحي���ة تناولت اعرا�ض 
العّل���ة م���ن دون اأن تعالج اأ�سبابه���ا. فاألغيت بع�ض 
املوؤ�س�س���ات، ورّوج  مل���ا �سّم���ي برت�سي���ق اأجه���زة 
الدول���ة وتفيي����ض اأعداد من املوظف���ني. ومن نافل 
القول اأن تلك االإجراءات كانت عاجزة عن معاجلة 
العل���ل البنيوية للدولة العراقي���ة، التي �سرعان ما 
تك�ّسفت على ن�حو ماأ�س���اوي على اإثر غزو العراق 
للكوي���ت �سنة 1990. حني توق���ف ت�سدير النفط، 
فظه���ر االقت�ساد العراقي بائ�سًا كاالبن املدلل الذي 
يفق���د اأبويه فج���اأة. الأنهما مل يعلم���اه كيف يك�سب 

قوته.
  

علمه كيف ي�ضطاد ال�ضمك
  يق���ول املث���ل ال�سائ���ع:«ال تعط���ه �سمكة، ب���ل علمه 
كي���ف ي�سط���اد ال�سم���ك«. اأي ال تبق���ه م�ستهلكًا، بل 
اأجعل من���ه منتجًا. عندها لن يجوع اأو يحتاج اإىل 
عطاي���اك. فه���ل كان اال�ستبداد النفط���ي يف العراق 
يجه���ل دالالت ه���ذا املثل، حني �سلك خ���الف موؤداه 
، وراح يج���ود عل���ى العراقي���ني ب�سمكة بني احلني 

واالآخر بينما يهمل تعليمه ا�سطياد ال�سمك!.
اإننا هنا ال نعّر�ض مثال �ساريا، بل نتعّر�ض الأخطر 
مع�سل���ة بنيوية يف امل�س���روع ال�سيا�سي العراقي، 
ق���ادت اإىل ترهل���ه وانهياره ، فاحلاك���م يتزلف اإىل 
واجلمه���ور  بال�سمك���ة،  اإلي���ه  فريم���ي  اجلمه���ور، 
ينتظره���ا بفارغ ال�سرب، لينت�س���ب اأمامه اأّنى �ساء 
جوادًا كرميا. واإذا كان من املرّبر للجائع اأن يلتقط 
م���ا يرم���ى له من طعام، ف���اإن من خباث���ة احلاكم اأن 

يبقيه جائعًا يجهل كيف يك�سب لقمة عي�سه.
لق���د رب���ط اال�ستب���داد النفط���ي املجتم���ع العراقي 
اإىل عجلت���ه باأر�سية قوية. حني حتك���م بال�سريحة 
االأعظ���م م���ن �س���وق العم���ل، واأتخ���م موؤ�س�س���ات 
ودوائ���ر الدول���ة بالعامل���ني، كم���ا م���ر ذك���ره. كما 
حتّك���م مبنظم���ات املجتم���ع امل���دين م���ن جمعيات 
ونقاب���ات ون���وادي، ومبفا�س���ل احلي���اة الثقافية 
والفكري���ة، رمبا �ساأل القارئ عن �سبب ا�ستخدامنا 
ميك���ن  بينم���ا  ر�س���اء(،  مفردة«االأر�سية«)مفرده���ا 
لق���د وظفته���ا  اال�ستعا�س���ة عنها«باحلبال«مث���اًل؟، 
بق�سد الأنها م�ستقة من امل�سدر«ر�سا«ومنه الر�سوة 
فكاأين باال�ستبداد النفطي حر�ض على �سد املجتمع 
العراق���ي اإليه باأر�سية م�سلحي���ة، �سبياًل لر�سوته، 

و�سراء والئه.
لقد عم���ل اال�ستبداد النفطي عل���ى تعويق املجتمع 
العراق���ي، ف���اإىل جانب الع���وق اجل�سم���اين ملئات 
)ب�سب���ب احل���روب والعقوب���ات  العراقي���ني  اآالف 
البدنية( اأ�سلمه اإىل �سلل االإرادة واالنقياد ال�سل�ض 
مل���ا ميل���ى علي���ه، ومل يع���د العراق���ي ي���رى فر�س���ًا 
للحي���اة اإال �سم���ن اآلي���ات اال�ستب���داد النفطي ويف 
ف�س���اء دولت���ه. واإذا فّكر بالتم���رد هاجر اإىل خارج 
الع���راق، والهروب هو اأرخ�ض حاالت التمرد، هذا 
اإذا ُع���ّد متردًا. كان اال�ستب���داد النفطي عدوًا لدودًا 
للمب���ادءات الفردي���ة واخلا�س���ة. ال ي�سم���ح بها اإال 
اإذا حتقق���ت حت���ت خيمته، وحتك���م يف م�ساراتها، 
كان يدرك جي���دًا اأن العراقيني اإذا تعلموا ا�سطياد 
ال�سمك �سينفلتون من قب�سته. لقد ت�سكلت يف كنف 
اال�ستب���داد النفط���ي ثقاف���ة ريعية حّول���ت املجتمع 
العراق���ي م���ن مطاِل���ب بحقوق���ه يف ثروات���ه اإىل 
مت�سول ينتظر ال�سدق���ات واحل�سنات من الدولة، 
اإن احلركات املطلبية للجماهري هي اأكر ما ي�ستفز 
اال�ستب���داد النفطي في�سارع اإىل قمعها ب�سّدة. واإذا 
�سم���ح � ول���و ن���ادرًا � بحرك���ة مطلبي���ة، ف���ال ب���د اأن 
يكون هو عّرابه���ا، ليت�سنع �سرعة اال�ستجابة لها، 
فيظهر اأم���ام العامل دميوقراطيًا ي�ستجيب ملطاليب 
اجلماهري. وعلى هذا الن�حو مي�سخ وعي املجتمع 

وت�سّل اإرادته وتتال�سى مبادراته.

 التداعي��ات الراهن��ة لال�ض��تبداد 
النفطي

رمب���ا خّيل للبع����ض اأّن اال�ستب���داد النفطي قد زال 
م���ع انهيار هيكله ال�سيا�سي، يف الواقع اأن العّلة ال 
ت���زول بزوال املعلول، بل جت���د م�سارب جديدة... 
معلواًل اآخ���ر يتربقع باأغطية وعناوين جديدة ؛ اإذ 
اإن تداعي���ات اال�ستبداد النفطي ال ت���زال فاعلة يف 
حياتن���ا: واقع���ًا ووعي���ًا. وميك���ن اأن نوؤ�ّسر بع�ض 

جتلياته الراهنة.
ب�سب���ب �سلل احلي���اة االقت�سادي���ة يتزايد االعتماد 
على عائ���دات النفط اإذ اأ�سبح���ت متّثل ن�سبة %92 
م���ن اإي���رادات املوازن���ة العام���ة ل�سن���ة 2006)8(. 
بينما مل تكن متثل حتى خم�سينيات القرن املا�سي 

�سوى 16% من اإيرادات اخلزينة.
ي�سرتعي االنتب���اه اأن املوازنة العامة ل�سنة 2006 
ال ت���زال تعتم���د املركزي���ة املفرط���ة يف تخ�سي����ض 
اعتماداته���ا، فلم تخ�س�ض اإال مبلغ 77 مليان دينار 
فق���ط الإنف���اق جمال����ض املحافظات، وه���و ما ميثل 
ن�سب���ة 1،5 باالألف من نفق���ات املوازنة البالغة 50 
تريلي���ون دين���ار. اأال ميث���ل ذل���ك اإمعان���ًا يف اإبقاء 
�سالحي���ة االإنف���اق حم�س���ورة يف قب�س���ة املرك���ز، 
ومب���ا يتقاطع م���ع توجه���ات الد�ست���ور يف اإ�ساعة 
الالمركزي���ة يف اإدارة �س���وؤون البل���د! اإن املركزية 

املفرطة هي اأهم �سمات االإدارة امل�ستبدة.
ابت���دع الفك���ر ال�سيا�س���ي العراق���ي بع���د 9 ني�سان 
2003 م�سطلح«ال���وزارات ال�سيادي���ة«. وب�سرف 
النظ���ر ع���ن م�سّوغ���ات ه���ذه البدع���ة، فق���د تربعت 
وزارة النف���ط عل���ى عر����ض الوزارات«ال�سيادية«. 
ويالح���ظ اأن امل�ساوم���ات كانت جت���ري على جميع 
وزارة  الوزارية«ال�سيادية«با�ستثن���اء  املحاف���ظ 
النفط، فهي من ح�س���ة الكتلة النيابية االأكرب. مما 
يجع���ل م���ن وزارة النفط رم���زًا لل�سي���ادة الوطنية 

بامتياز.
مع ا�ست�سراء اال�ستب���داد النفطي كان جهاز الدولة 
العراقية يرته���ل اأكر فاأكر وتتفاق���م فيه البطالة 
املقّنع���ة، ويتف���ق اجلميع اأنها ت�ستح���وذ على ما ال 
يقل ع���ن 50% منه ولكن على الرغ���م من اإقرار ذلك 
ف���اإن اأغلب القوى ال�سيا�سي���ة تطالب الدولة مبزيد 
م���ن الفر����ض الوظيفي���ة. ون�سه���د الي���وم اأع���دادًا 
كبرية م���ن املواطنني يلتحق���ون بوظائف جديدة. 
مم���ا �سيو�س���ل فاعلي���ة اأجه���زة الدول���ة اإىل اأدن���ى 
امل�ستويات مبوجب معايري اجلدوى االقت�سادية. 
وه���و م���ا يوؤ�ّس���ر اأن اال�ستب���داد النفط���ي يعّزز من 

قاعدته املادية يف حياة املجتمع العراقي.
اال�ستب���داد  �سم���ات  النهج«املكرماتي«اأح���د  مّث���ل 
ن���زال نلم����ض بع����ض جتليات���ه يف  النفط���ي. وال 
العه���د اجلديد. وق���د ظهر ذل���ك يف«العيديات«التي 
ج���ادت به���ا احلكومة على موظفيه���ا �سنتي 2004 
و 2005. وتقّدر مبالغها مبئات مليارات الدنانري. 
وللم���رء اأن يت�ساءل مل���اذا مل تفّكر احلكومة باإنفاق 
هذا املبلغ على �سكل قرو�ض مي�ّسرة تقّدم للراغبني 
يف ا�ستثمارات �سغرية توّف���ر فر�ض العمل الآالف 
العاطل���ني، وت�سه���م يف حتري���ك دورة االقت�س���اد 
العراق���ي امل�سلول، حمققة بذلك اإ�سافة جديدة اإىل 

الدخل القومي!.
وكاأين باال�ستب���داد النفطي يري���د اأن يبقى لوحده 
البق���رة احلل���وب، الت���ي حتتك���ر اإنت���اج احللي���ب 
)الروة(، ال تناف�سه���ا يف ذلك بقرات اأخرى، مهما 

قّل �ساأنها.
 

متى نتح��رر من ربقة اال�ض��تبداد 
النفطي؟

يب���دو يل اأن قلة من العراقي���ني يطرحون مثل هذا 
ال�س���وؤال، الأن جّلهم يرى اأن اإث���ارة املو�سوع -من 
اأ�سا�س���ه - �سربًا م���ن الرتف التنظ���ريي، فاجلائع 
يتلّه���ف للح�سول على لقم���ة االأكل، وال يكرتث من 

اأين، وال�سماآن اإىل جرعة املاء واإن كانت كدرة.
لق���د اأو�سلنا اال�ستب���داد النفط���ي اإىل حالة مل نعد 
ن�ستطي���ع فيها فكاكًا من ربقت���ه وكل ما نطمح اإليه 
ه���و اأن يك���ون اأكر �سخاًء معن���ا، واأق���ّل ا�ستئثارًا 
بال���روة النفطي���ة اأو بتبديده���ا. وال ميك���ن لن���ا 

واحلالة هذه، حتى اأن نفّكر باالنعتاق من ربقته.

واإذا تق�سين���ا الي���وم بعمق عن اأ�س���ل ال�سراعات 
ال�سيا�سية الدموية التي تدور رحاها على ال�ساحة 
العراقي���ة �سنج���د اأنه���ا م�سّمخ���ة برائح���ة النف���ط 
الكريه���ة، فق���د اأ�سبحت الروة النفطي���ة الهاج�ض 
ال���ذي ي�ستغ���رق اجلمي���ع، ويث���ري خ���وف البع�ض 
م���ن البع�ض االآخ���ر اأن ي�ستاأثر ب���ه ويحرمه منها، 
واأ�سبح���ت الب�سرة والعمارة وكركوك مدنًا مدللة 
يخطب وّدها اجلميع الأنها تطفو على بحريات من 

النفط.
طامل���ا توه���م الفك���ر ال�سيا�سي العراق���ي اأن حترير 
ال���روة النفطية من قب�سة االحت���كارات االأجنبية 
ميّث���ل دعامة لال�ستق���الل االقت�س���ادي وال�سيا�سي 
اأن���ه �سي�سب���ح دعام���ة  للبل���د، وم���ا درى  الناج���ز 
لال�ستبداد الذي �سي�س���ري بالبلد خطوة اإثر خطوة 

اإىل التفريط با�ستقالله ويحوله اإىل بلد حمتل.
والي���وم بع���د تداعي اال�ستب���داد ال�سيا�س���ي: مدير 
اأعم���ال اال�ستب���داد النفط���ي، راح االأخ���ري يبا�س���ر 
اأعمال���ه بنف�س���ه. وما الفو�س���ى ال�سارب���ة اأطنابها 
يف البل���د، اإال ح�سيلة تخّبط���ه ب�سبب فقدانه مدير 
اأعمال���ه. و�سي�ستم���ر احلال على ما ه���و عليه حتى 
يج���د مدي���ر اأعمال جدي���د، ينظ���م اإيق���اع  وجدول 

اأعماله، ويبدو اأن تطلعنا ال يتجاوز ذلك!.
اأما متى نتحرر من رقب���ة اال�ستبداد النفطي، فاأمر 
ذلك يتعلق باإعادة �سريورة املجتمع العراقي على 
اأ�س�ض جديدة، وحني ندرك مغزى مقولة«اال�ستبداد 
النفطي«ونب���داأ بالتح���رر من وثني���ة �سلعة النفط، 
ونط���رق اأبواب���ًا جديدة لل���روة وال اأمل���ك تاأريخًا 

حمددًا لتحقق ذلك، بل بع�ض املوؤ�سرات:
ابت���داًء اأن تنخف����ض م�ساهمة القط���اع النفطي يف 

تكوين الدخل القومي اإىل اأقل من %50.
اأن متثل ن�سبة م�ساهمة عائدات النفط يف اإيرادات 
املوازنة العامة للدولة العراقية اإىل اأقل من %50.

اأن يتقّل�ض جهاز الدولة العراقية اإىل ن�سف ما هو 
عليه االآن.

واأن ت�ستمر الن�سب اأعاله يف االنخفا�ض.
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سليم الوردي

اال�ستب���داد  ج���ذور  يف  للباح���ث  امل�س���ّوغ  م���ن   
ى عنها يف احللقات  املعا�سر يف الع���راق اأن يتق�سّ
احل�سارية من تاريخه، م�ستعين���ًا باالأدبيات التي 
ال�سرقي«ال���ذي  ي�سمى«باال�ستب���داد  م���ا  تتن���اول 
تنتم���ي اإليه ح�سارات العراق القدمية. بيد اأنه من 
التب�سي���ط واالإجحاف اأن نع���ّد اال�ستبداد املعا�سر 
يف العراق اإعادة اإنتاج لذل���ك اال�ستبداد اأو امتداد 
ل���ه الأن االختالف بينهما كبري م���ن حيث امل�سمون 

والوظيفة.
يعزو اأ�ست���اذ االآثار الدكتور تق���ي الدباغ ا�ستبداد 
الدول���ة يف ب���الد الرافدين اإىل حاجته���ا اإىل تعبئة 
اجله���ود الب�سري���ة به���دف تروي�ض طغي���ان نهري 
دجل���ة والف���رات. وقد اأجن���ز العراقي���ون القدامى 
م�ساري���ع نظ���م رّي عمالقة ؛ اإقام���ة ال�سدود وحفر 
الفي�س���ان  مو�س���م  يف  املي���اه  خل���زن  اخلزان���ات 
واالإف���ادة منه���ا يف مو�سم �سحة املي���اه، اإىل جانب 
�س���ق االأنهر وال���رتع.... وغريه���ا)1(.  وعلى هذا 
فاإن الطغي���ان ال�سيا�س���ي كان اأداة ملواجهة طغيان 
الطبيعة، من اجل ت�سخريها خلدمة االإن�سان، لهذا 
يعّد � بح���ق � ا�ستبدادًا بّناًء منتجًا، اأنتج ح�سارات 

وادي الرافدين ال�ساخمة.
واإذا اقرتنت ح�سارات وادي الرافدين باال�ستبداد 
والعن���ف، ف���اإن اأفول اآخ���ر ح�سارات���ه )العبا�سية( 
ق���اد اإىل نكو�ض الدول���ة عن وظيفته���ا احل�سارية 
يف مواجه���ة عن���ف الطبيع���ة، م���ن دون اأن تتخلى 
ع���ن بط�سها وعنفه���ا اإزاء املجتم���ع. ولهذا تعر�ض 
املجتمع العراقي اإثر �سقوط بغداد على يد هوالكو 
�سن���ة 1258 اإىل عن���ف م���زدوج: عن���ف الطبيع���ة 
املنفل���ت، وعنف الغزاة الذي���ن تعاقبوا على حكمه 
حت���ى تاأ�سي�ض احلكم الوطني �سنة 1921)2(. اأما 
اال�ستبداد يف امل�سروع ال�سيا�سي املعا�سر للعراق 
فل���م يعمل عل���ى تعبئة املجتمع ال�ستخ���دام املوارد 
الطبيعية املتاحة، بل عا�ض عيااًل عليها، م�ستخدمًا 

اإّياها لقهر املجتمع حينًا، وتروي�سه حينًا اآخر.
له���ذا فن�ح���ن اأم���ام منط���ني لال�ستب���داد: ا�ستب���داد 
ح�س���اري منتج واآخر طفيلي ا�ستهالكي، فما الذي 
وق���ف وراء ه���ذا التح���ول يف جوه���ر اال�ستب���داد 

ووظيفته؟.
ميث���ل العهد امللكي )1921-1958( حماولة لك�سر 
امل�سل�سل التاريخي لال�ستبداد يف اأر�ض الرافدين. 
وجتّلى ذلك يف االأ�س����ض الليربالية التي قام عليها 
د�ست���ور �سن���ة 1925، ال���ذي �سم���م الإدارة جمتمع 
م���دين، بيد اأنه مل يحظ بحا�سنة اجتماعية تتكفله 
بالرعاي���ة فاأغلب اأطي���اف املجتم���ع العراقي اآنذاك 
كان���ت تنتمي يف ثقافته���ا ووعيه���ا اإىل موؤ�س�سات 
وطائفي���ة  ع�سائري���ة  امل���دين:  املجتم���ع  قب���ل  م���ا 
ومناطقي���ة... وغريه���ا، ومل مي����ض اأك���ر من عقد 
ون�س���ف العقد على تاأ�سي����ض احلكم الوطني حتى 
ع���رّبت نزع���ة اال�ستب���داد ع���ن نف�سه���ا يف انق���الب 
الفريق بكر �سدقي �سنة 1936. كما واأعقبه العديد 
م���ن املح���اوالت االنقالبية توج���ت بانقالب ماي�ض 
1941. كما ان العهد امللكي نف�سه بداأ بالرتاجع يف 
�سنواته االأخ���رية عن منطلقات���ه الليربالية وامليل 
ن�حو اال�ستب���داد، واإن مل يكن بال�س���ورة ال�سافرة 

التي اآل اإليها يف العهود الالحقة.
ا�ستند ال�سلوك الليربايل )اله�ض( للعهد امللكي اإىل 
موازنات اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية، اأدارها 
بحنك���ة يف مرحل���ة التاأ�سي�ض املل���ك في�سل االأول. 
وعل���ى الرغم م���ن اخت���الل التوازن���ات ال�سيا�سية 
لل�سن���وات 1936-1941 فقد ا�ستعي���دت االأجواء 
الليربالية)ن�سبي���ًا( بع���د احلرب العاملي���ة الثانية. 
وا�ستلزم الرتاجع عنها يف اخلم�سينيات اال�ستناد 
اإىل ركي���زة معو�س���ة. وق���د متّثل���ت  يف الزي���ادة 

الكبرية الإي���رادات النفط على اأث���ر اتفاق منا�سفة 
االأرب���اح مع �سركات النف���ط االأجنبية �سنة 1952. 
ونتيج���ة لذلك ارتفعت اإي���رادات العراق من النفط 
اإىل 71 ملي���ون دين���ار �سن���ة 1952 مقاب���ل 31.5 
ملي���ون دين���ار �سنة 1950 ت�سكل اأك���ر من 6% من 
الدخل القوم���ي. بيد اأن هذه الن�سب���ة ارتفعت اإىل 
28% �سن���ة 1957 وبينما كانت اإي���رادات النفط ال 
متث���ل اأكر من 16% من اإيرادات الدولة حتى �سنة 

1950، ارتفعت اإىل 30% �سنة 1958)3(.
ويالح���ظ اأن ا�ست���داد القب�س���ة القمعي���ة لل�سلطة 
يوازيه���ا  كان  املا�س���ي  الق���رن  خم�سيني���ات  يف 
ويوازنه���ا انفت���اح يدها يف االإنف���اق احلكومي. 
وق���د متّثل ذلك يف م�ساريع جمل�ض االعمار التي 
وفرت فر�ض العم���ل الآالف العاطلني، وحت�سني  
م�ست���وى املعي�س���ة للطبق���ة الو�سط���ى النا�سئة، 

نتيج���ة للزي���ادة امللمو�س���ة يف روات���ب موظف���ي 
الدولة على اأثر �سدور قانون اخلدمة املوحد �سنة 

.1956
وجت���در االإ�س���ارة بهذا ال�س���دد اإىل تاأث���ري ذلك يف 
الطبق���ة الو�سط���ى الت���ي كان���ت حم���ور احل���راك 
باحلري���ات  ال�سلط���ة  �سّح���ت  فح���ني  ال�سيا�س���ي. 
الدميوقراطي���ة على هذه الطبقة املنورة، قابل ذلك 
حت�سن يف م�ستوى معي�ستها وكما يقول ال�ساعر:

»يٌد ت�سّح واأخرى منك تاأ�سوين«
وق���د انعك�ض كل ذلك يف انخفا����ض فاعلية ال�سارع 
ال�سيا�سي ودرجة �سغطه على ال�سلطة. فلم يقّي�ض 
النتفا�س���ة ت�سري���ن الثاين �سن���ة 1952 -من حيث 
االمت���داد والفاعلي���ة- م���ا حظيت به وثب���ة كانون 
مظاه���رات  ام���ا   .1948 الث���اين  كان���ون  الث���اين 
ت�سرين الثاين 1956 ا�ستن���كارًا للعدوان الثالثي 
على م�سر، فكانت اأ�سعف من الوثبة واالنتفا�سة. 
ون���وري ال�سعي���د ال���ذي كان ي�سلك م���ع املعار�سة 
ال�سيا�سي���ة حت���ى اخلم�سينيات طري���ق امل�ساومة، 
وي�سرك بع����ض رموزها يف ت�سكيالت���ه الوزارية، 
وراح ي���زج يف اخلم�سيني���ات بتل���ك الرم���وز يف 
ال�سج���ن. ومل يعد يطيق وجود معار�سة حتت قبة 
الربمل���ان. فكان �سرط قبول ت�سكيل وزارته الثانية 

ع�س���رة  يف 13 اآب 1954 ح���ل 
املجل�ض النياب���ي، الأن املعار�س���ة ال�سيا�سية كانت 
ت�سغ���ل 14 من مقاع���ده وقد �سّوغ ذل���ك للمعار�سة 
الد�ست���وري(  )غ���ري  االنقالب���ي  االأ�سل���وب  تبّن���ي 
ح���ني اأو�سدت ال�سلطة بوجهه���ا الطريق الربملاين 
الد�ستوري. وهو ما جعل انقالب 14 متوز 1958 

يحظى باإ�سناد جماهريي �ساحق.
اأم���ا بع���د 14 مت���وز 1958 فق���د تخّل���ى امل�س���روع 
ال�سيا�سي العراقي عن النف�ض الليربايل ال�سعيف 
ال���ذي كان يتن�سقه يف العهد امللك���ي. حني فّو�ست 
جماهري ال�سع���ب النخب الع�سكري���ة احلاكمة حق 
متثيل���ه والتح���ّدث با�سمه. بينم���ا راحت مبوجب 
ه���ذا التفوي�ض تع���زز ركائ���ز اال�ستب���داد م�ستندة 
اإىل الركيزة املالي���ة، اإيرادات النفط املتزايدة، فقد 
ارتفعت من 98 مليون دينار �سنة 1957 اإىل 235 
مليون دينار �سن���ة 1962، اأي بزيادة كبرية بلغت 
ن�سبتها 140%. وبعدما كانت اإيرادات النفط متّثل 
28% م���ن الن���اجت القوم���ي �سن���ة 1957، اأ�سبحت 

متّثل ن�سبة 47% يف �سنة 1962.
ومل يكتف العه���د العاريف )1963-1968( بزيادة 
اإي���رادات النفط ورجح���ان القط���اع احلكومي يف 
االن االقت�س���اد العراق���ي، ب���ل اأعرب ع���ن ت�سايقه 

م���ن القاع���دة االقت�سادي���ة املتوا�سع���ة للراأ�سم���ال 
الوطن���ي فاأق���دم عل���ى ت�سفيته���ا مبوج���ب قوانني 
عل���ى  بذل���ك  وق�س���ى   .1964 مت���وز  يف  التاأمي���م 
التطلع���ات الليربالية ال�سيا�سي���ة التي كانت ترّوج 

لها الربجوازية الوطنية العراقية.
اأم���ا يف عه���د البعث فلم يعد النف���ط ميّثل ال�سريان 
االأبه���ر لالقت�س���اد العراق���ي وح�س���ب، ب���ل اأ�سبح 
ي�ستغ���رق دورت���ه الدموية، فعلى اأث���ر تاأميم قطاع 
النف���ط االأجنب���ي يف حزي���ران 1972، اأ�سبح���ت 
اإي���رادات النف���ط متّثل العام���ل احلا�سم يف تكوين 
الن���اجت القوم���ي العراق���ي. ونتيجة ذل���ك ارتفعت 
م�ساهم���ة القطاع العام يف الن���اجت القومي اإىل ما 
يتج���اوز ن�سب���ة 70% يف نهاية �سبعيني���ات القرن 

املا�سي.
وح���ني نتابع �سرية اال�ستب���داد ال�سيا�سي املعا�سر 
ب���ني  داّلي���ة  نكت�س���ف وج���ود عالق���ة  الع���راق  يف 
فحت���ى  النف���ط،  عائ���دات  وزي���ادة  ا�ست�سرائ���ه. 
خم�سيني���ات القرن املا�سي كانت عوائد النفط تعد 
بع�س���رات املاليني من الدنان���ري يف اخلم�سينيات، 
اآالف  لتبل���غ  ال�ستيني���ات،  يف  املالي���ني  ومبئ���ات 
مالي���ني الدنان���ري يف ال�سبعيني���ات مم���ا يوؤ�سر اأن 
اال�ستبداد ال�سيا�س���ي كان ي�سري مبن�حى مت�ساعد 
م���ع زي���ادة عوائد النف���ط، األي����ض من امل�س���ّوغ لنا 
واحلال���ة ه���ذه اأن نتح���ّدث عن ا�ستب���داد نفطي 

مّثل قاعدة لال�ستبداد ال�سيا�سي؟.
 

متيمّية النفط
اإن اأخط���ر ما زرع���ه اال�ستب���داد النفطي يف وعي 
العراقيني هو ما ميكن اأن نطلق عليه جمازًا«متيمية 
ال�سائ���ع  للم�سطل���ح  ترجم���ة  النفط«،والتميمي���ة 
يف االأدبي���ات املارك�سي���ة )Fetishism( والتي 
طامل���ا ترج���م اإىل العربي���ة ب�«القي�سي���ة والوثني���ة 
وال�سنمي���ة«)4(. ولكنني اأمي���ل اإىل ترجمة املفكر 
ج���ورج طرابي�سي«التميمي���ة«)5( التي ا�ستقها من 
التميمة الت���ي يكّنى بها كل �سيء يعبده البدائيون 
مل���ا ين�سب���وه ل���ه من ق���وى �سحري���ة خارق���ة، تنعم 

باخلريات حني تر�سى، وتنتقم حني تغتاظ.
 Petroleum( النف���ط  متيمي���ة  وتق���رتن 
مب�سهدي���ن  العراقي���ني  ل���دى   )Fetishism
عا�سوه���ا  الت���ي  البحبوح���ة  م�سه���د  متناق�س���ني: 
الف���ورة   بف�س���ل  املا�س���ي  الق���رن  �سبعيني���ات  يف 
النفطية، حني دخلت بيوت الكثريين منهم خمتلف 
املقتنيات امل�ستوردة. وراحت جماميع كبرية منهم 
جت���وب بلدان الغرب ويف جيب كل فرد منهم مبلغ 
اإىل نقي�س���ه يف  3400 دوالرًا. وينقل���ب امل�سه���د 
الت�سعيني���ات ح���ني توقف �سري���ان النف���ط ب�سبب 
احل�س���ار االقت�س���ادي، واأ�سبح���ت ورق���ة املائ���ة 
دوالر متثل حلمًا الأغلب العراقيني الذين ا�سطروا 
اإىل بي���ع اأث���اث بيوتهم، وبل وحت���ى مالب�سهم يف 
امل���زادات العلني���ة، للح�س���ول على لقم���ة العي�ض. 
وبعدم���ا كانت املراأة العراقي���ة ت�سرتي امل�سوغات  
ال�سبعيني���ات،  يف  الغرام���ات  مبئ���ات  الذهبي���ة 
اأ�سبحت ت�سرتي البقولي���ات مبئات الغرامات يف 

الت�سعينيات.
ال  ال�سيا�س���ي،  اال�ستب���داد  زال  ح���ني  والي���وم 
ت���زال متيمي���ة )وثني���ة( النف���ط تهيم���ن على وعي 
العراقي���ني، وت�سحذ خياله���م الرومان�سي، تغذيها 
وع���ود بتوزي���ع عائ���دات النف���ط عليه���م م���ن قب���ل 
بع����ض االأو�س���اط ال�سيا�سي���ة. وت���دور االأحاديث 
ب���ني النا�ض حول االآف���اق الزاهية لزي���ادة عائدات 
النفط، وكيف �سي�سطف العراق يف طليعة البلدان 
امل�س���درة للنفط. وتب���داأ احل�ساب���ات املتفائلة: اإذا 
بلغ ت�سدير النفط 5 ماليني برميل يوميًا �سرتتفع 

ثقافة االستبداد النفطي
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زيد سليم الوردي

سليم الوردي مشروع تنويري مستقل

خالل جمل�ض ع���زاء والدي د. �سليم الوردي رحمه 
الله ق���ال اأحدهم معزيًا: "الدكت���ور عامل والعامل ال 
مي���وت". بقي���ت املقول���ة تتقلب يف ذهن���ي خا�سة 
واأنه���ا توافق���ت م���ع م�سم���ون احلدي���ث النب���وي 
ال�سري���ف: "اذا م���ات اأب���ن اآدم انقطع عمل���ه اإال من 
ثالث���ة اأ�سي���اء، �سدقة جاري���ة او علم ينتف���ع به اأو 
ول���د �سالح يدعو ل���ه". وعلى ه���ذا االأ�سا�ض يكون 
العل���م يخلقه املرء نافيًا النقط���اع عمله باملوت، اإذا 
ما كان ذلك العلم نافعًا، اأي اأن يكون حمال للتداول 
والتدار����ض واالنتف���اع ب���ه، وخ���الف ذل���ك ت�سري 
الرتك���ة الفكري���ة للراحلني حم�ض ت���راث حمفوظ 
يف الرف���وف، بقيم���ة رمزي���ة فق���ط، دون اي قيمة 

تداولية.
وب���داًل م���ن ان تعم���ل كلم���ات املع���زي عمله���ا يف 
التخفيف من م�ساب���ي، ولدت لدي �سعورًا اإ�سافيًا 
بامل���رارة الإدراكي باأن كتاب���ات د. �سليم الوردي مل 
حتظ مب���ا ت�ستح���ق من الت���داول واالهتم���ام رغم 
اهميته���ا بل وخط���ورة وراهنية ق�س���م كبري منها. 
وبنف�ض ه���ذا املعيار ت�ساءلت: "ه���ل ميكن اإذا، ان 
يك���ون عمر الع���امل اأق�سر مما نظ���ن اإن اهدر فكره 
وعلمه وهو على قيد احلياة؟!" واأح�س�ست مبرارة 
�سعوره وهو ي���رى بعينيه بواكري حتقق توقعاته 
الت���ي �س���رتت ع���ورة  الت���وت  يف �سق���وط ورق���ة 
"امل�سروع ال�سيا�سي العراقي" املحكوم مبا ا�سماه 

النفطي"؟  "اال�ستبداد 
اأعل���م باأنني ل�س���ت موؤه���ال للت�سدي ملهم���ة عر�ض 
ومناق�سة اعمال والدي رحمه الله، وانا متيقن من 
وجود اأقالم قادرة على اإعناء هذا اجلانب بجدارة 
. ول�ست كذل���ك ممن ي�ستطيبون املراثي واحلديث 
ع���ن مناقب الراحلني، واإظهاره���م بهيئة القدي�سني 
ال�سه���داء وامل�سح���ني املظلومني، ث���م توظيف ذلك 
للمزايدة على االآخري���ن، ومطالبتهم بالتعوي�ض!! 
تل���ك الهيئ���ة الت���ي طاملا جمه���ا والدي رحم���ه الله. 
فقد اأدان النزع���ة "اال�ستجدائية" للمثقفني وانتقد 
ب�سدة �سع���ار "دعم املثقفني"، ودعى بدال عنه لدعم 
الثقاف���ة و�ستان ب���ني االمري���ن. اإن الطري���ق الذي 
�سلك���ه �سلي���م ال���وردي بوع���ي واإرادة، فتخلى عن 
املكا�س���ب الن���ه مل يجدها ت�ستحق م���ا كان عليه ان 

يدفع���ه من ثم���ن. ومل يلع���ب مطلق���ا دور ال�سحية 
املظلوم���ة، فاأ�ستاذ االقت�ساد يعلم يقينا ان ال �سيء 

ياأتي دون ثمن.
متتعي مبيزة ان اكون القارئ االول لكتاباته عادة 
ب�سب���ب انني كن���ت اعين���ه يف تن�سي���د الن�سو�ض 
العم���ل  ل���ه يف  للن�س���ر، وزمالت���ي  ار�ساله���ا  قب���ل 
ثماني���ة �سنوات يف كلية ال���رتاث اجلامعة، اإ�سافة 
لك���وين ابن���ه البكر، رمب���ا تتيح يل تق���دمي عر�ض 
ع���ن �سخ�سيته الت���ي عاي�ستها بع���ني املحلل الناقد 
ال االب���ن املكل���وم. وامل�ساهم���ة ان ت�سلي���ط ال�سوء 
عل���ى �سخ�سيته، وا�ستعرا����ض خياراته احلياتية، 
وه���و ما قد ميث���ل جانبا مهم���ا من فهمن���ا لكتاباته 

والتعاطي معها واالنتفاع منها.

1- مع�سلة الت�سويق:
كان رحم���ه الله حري�سًا دائمًا على تدوين وتوثيق 
اف���كاره وروؤاه عل���ى �س���كل مقاالت، بح���وث، كتب 
اأو ب�س���ورة ق�س�ض وروايات ادبي���ة احيانًا، لكنه 
الت���ي  ال�سفح���ات  يوظ���ف  كان  االح���وال  كل  يف 
ي�سوده���ا قلمه لت�سخي�ض ا�سب���اب معاناة املجتمع 
العراق���ي من وجة نظ���ره اخلا�س���ة واملختلفة عن 
املاأل���وف. وكان حري�س���ًا على ن�س���ر كتاباته ليطلع 
عليه���ا اأكرب عدد ممكن من الق���راء، فلقد كان يختار 
جمل���ه بعناي���ة ومتحي����ض ويخ�سعه���ا لغرابي���ل 
فكري���ة ولغوي���ة متع���ددة، كم���ا كان حري�س���ا على 
ب���ذل جهد خا�ض الختيار عناوين طريفة او مثرية 
لالهتم���ام، خا�س���ة يف كتابات���ه ال�سحفي���ة. وكان 
حري�س���ًا اي�سا عل���ى تاأ�سيل و�س���رح امل�سطلحات 
الت���ي كان ي�سوقها عام���دا اىل ن�سو�سه ويفرت�ض 
انها تقع خ���ارج الدائرة املتوقعة ملعارف متو�سطة 
الق���راء، اذ كان يتق�سد اإغناء القامو�ض االجتماعي 
وال�سيا�س���ي املت���داول مبا جتود ب���ه اللغة العربية 
الرية باأدوات التعبري. وكان ذلك من وجهة نظره 
�سلوكًا تنويريًا، وكان كذلك يكتب ويطبع وي�سوق 
م���ا يكتب عل���ى ح�سابه اخلا����ض ع���ادة، وغالبًا ما 
كانت العوائد املادية اقل من التكاليف. غري ان ذلك 
مل يثنيه ع���ن موا�سلة االنتاج ب���داأب حتى النهاية 
رحم���ه الله. وهذا م���ا يوؤكده حر�س���ه وا�ستمراره 

بن�س���ر وترويج ب�ساعت���ه الفكرية وان كانت �سلعة 
كا�سدة، مبعيار ال�سوق.

لك���ن ا�ست���اذ االقت�ساد ال���ذي دّر�ض عل���م الت�سويق 
وترج���م كتبا في���ه، مل ي�ساأ ان يوظ���ف اكر و�سائل 
الرتوي���ج فاعلي���ة يف ع�سرن���ا احلا�س���ر واعن���ي 
به االع���الم املرئ���ي، واكتفى باملقروء م���ن و�سائل 
الن�س���ر! وكان ه���ذا – باعتقادي – �سبب���ًا ا�سا�سيًا 
يف انح�س���ار �سهرت���ه وع���دم رواج ا�سم���ه كمفك���ر 
خارج االو�ساط الثقافية ال�سيقة. اإذ مل تعد الكلمة 
املق���روءة بربيقه���ا وتاأثريه���ا، يف مقاب���ل فاعلي���ة 
ال�س���ورة املرئية يف التاأثري عل���ى امل�ساهد الباحث 
ع���ن معلومة جاهزة . ومن جان���ب اآخر يكتفي باأن 
يجد م�سطلحاته التي �ساهم يف ا�ستعارتها او حتى 
نحتها وعر�سها للت���داول: "كامل�سروع ال�سيا�سي" 
و"اال�ستب���داد  و"االرادوي���ة"  و"الع�سبوي���ة" 
النفطي" وقد �سق���ت طريقها اىل قامو�سنا الثقايف 
ذل���ك  اأن يف  ا�ستيع���اب مدلوالته���ا، واعت���رب  ومت 
مكافئ���ة مر�سية حتى واأن مل يتعرف عموم النا�ض 

م�سدر هذه امل�سطلحات.
ميكنن���ي اأن اأعزو عزوفه رحم���ه الله عن الت�سويق 
ل�سخ�سه يف االإعالم لع���دة اأ�سباب ميكن ت�سنيفها 
حقبوي���ا اىل �سنفني: اأ�سباب م���ا قبل �سنة 2003، 
واأ�سب���اب ما بعدها، فقبل 2003 كانت الفرتة التي 
ا�سماها "ف���رتة العقم ال�سيا�سي والفكري"، والتي 
اختزلت كل امل�ساريع ال�سيا�سية والفكرية والفنية 
داخل الع���راق يف م�سروع �سم���ويل واحد، ا�ستبد 
فلم يرتك ف�سحة يف الف�ساء العام دون ان ي�سغلها، 
وكان يتوجب على من يرغب باخلو�ض يف ال�ساأن 
الع���ام ان ي�سلك احد طريق���ني ال ثالث لهما: فاأما ان 
يتماهى م���ع امل�سروع ال�سلط���وي ويكون بوقا له، 
او ان ي�سف���ر اف���كاره ام���اًل يف مروره���ا ب�سالم من 
الرقي���ب، وبذل���ك كانت تل���ك الكتاب���ات تفقد معظم 
قيمته���ا، اذ كانت عني الرقيب اك���ر قدرة وحر�سا 
م���ن عيون القراء على ادراك املقا�سد املحتملة. اأما 
الت�سري���ح باالف���كار فما كان خي���ارًا متاحًا ملن كان 

يحر�ض على وجوده داخل العراق.
ويف تل���ك الفرتة تف���ادى �سليم ال���وردي من كل ما 
م���ن �ساأن���ه ان ي�سعه داخل دائ���رة ال�سوء، فاكتفى 

بالعم���ل الوظيف���ي يف �سرك���ة التاأم���ني الوطني���ة، 
متجنب���ًا اي نوع من انواع التماح���ك مع ال�سلطة، 
وحر����ض عل���ى ع���دم التمتع ب���اي نوع م���ن انواع 
املناف���ع التي ق���د تفتح باب���ًا لوجودة داخ���ل دائرة 
ال�سوء. فلم ين�سر مق���اال او يكتب كتابا يف ال�ساأن 
االجتماع���ي او االقت�سادي او ال�سيا�سي العام بعد 
م�سي عق���د ال�سبعينيات. ومل يظه���ر على �سا�سات 
التلف���از اال مرة او مرت���ني يف ندوات تتعلق بعمله 
يف قط���اع التاأم���ني. وق���د كان زه���ده يف املناف���ع 
مبدئي���ا ولي�ض مفتع���ال او طارئًا، فق���د وعى الثمن 
ال���ذي ينبغ���ي ان يدفع���ه مقابل املناف���ع املفرت�سة، 
وبذل���ك متكن من جت���اوز تلك ال�سن���وات العجاف 
وه���و مت�سالح مع ذاته دون ان ي�سطر للتخلي عن 
كلمت���ه. وما املفك���ر اال كلمة! ورغ���م ذلك مل يتوقف 
ن�ساط���ه الفك���ري والبحث���ي يف ال�س���اأن التاأمين���ي 
املتخ�س����ض البعي���د عن بوؤرة ال�س���وء. وفيه كتب 
ع���ددًا كبريًا من البح���وث التطبيقية والف وترجم 
الكت���ب واع���د م�ساريعًا �ساهم���ت يف تطوير قطاع 

التاأمني العراقي.
بع���د تقاعده املبكر وعمله خ���الل �سنوات احل�سار 
يف التدري����ض اجلامعي يف كلية ال���رتاث االهلية، 
وا�س���ل حر�سه عل���ى جتنب التماحك م���ع ال�سلطة 
ورموزه���ا وعدم االقرتاب من كل م���ا من �ساأنه ان 
ي�سعه حتت �سغ���ط ال�سلطة واجهزتها. ويف هذه 
احلقب���ة جن���ح اىل الكتاب���ة الروائي���ة فكت���ب عددًا 
م���ن الق�س�ض، ورواي���ات "غارات الث���ور املجنح" 
و"�س���رية ابراهي���م" وق���د طبعهم���ا عل���ى ح�ساب���ه 
ال�سخ�س���ي بع���د 2003 باال�ساف���ة لروايت���ه غ���ري 
املن�س���ورة "يف انتظ���ار م���ن يوقظ���ه" وه���ي اآخر 
روايات���ه وان�سجه���ا فني���ا )ح�سب راأي���ي( غري انه 
كان ينوي رحمه الله اجراء بع�ض التنقيحات قبل 

ن�سرها.
لق���د مثل���ت الكتاب���ة الروائي���ة متنف�سا ل���ه يف تلك 
م���ن  املح���دود  الع���دد  رغ���م  العقيم���ة،  ال�سن���وات 
املطلع���ني املوؤمتن���ني. فق���د كتبه���ا ا�سا�س���ًا لتوثيق 
وو�س���ف حقبة تاريخية افتقرت مل���ن يوثقها بعني 
ف���رد ناقد م���ن اف���راد املجتم���ع وبعيدا ع���ن ثنائية 
ال�سلط���ة /املعار�س���ة ال�سيا�سي���ة. اإن م���ن الغريب 

ان تختت���م رواي���ة "غارات الث���ور املجنح" مب�سهد 
تدمري متثال الثور املجنح ودفنه، ورواية "�سرية 
ابراهيم" بذب���ح وتقطيع او�سال الرجل امل�سيحي 
امل�سامل ابراهيم، وقد كتب���ت هاتان الروايتان قبل 
عقدين من الزمن! يف وقت ما كانت هذه اخلواتيم 
العنيف���ة تخطر ببال. فهل و�س���ع �سليم الوردي ما 

كان ي�ست�سرفه من م�ستقبل ب�سورة روائية؟! 
اأم���ا بعد التغي���ري العا�سف بع���د 2003 الذي فتح 
الب���اب لكل االأقالم غثه���ا و�سمينها لتكتب وتن�سر 
م���ا ت�س���اء، فق���د ظه���رت م�سكل���ة جدي���دا القارئ 

العراقي املح���روم وجد نف�سه فجاأة امام �سيل من 
املطبوع���ات والقن���وات الف�سائي���ة املتناحرة فيما 
بينه���ا، وكله���ا ت�سخ���ر كل م���ا بو�سعها م���ن اأدوات 
اجل���ذب والرتوي���ج لب�سائعه���ا الكفري���ة. فوج���د 
�سليم الوردي املفكر الهادئ نف�سه م�سطرًا ملالحقة 
االيق���اع ال�سريع لرق�سة ال���دم التي تعزف احلانها 
برام���ج الف�سائيات، اإن رغ���ب يف ت�سويق اأفكاره. 
ومل يج���د مكان���ا يت�س���ع لرج���ل فكر يبح���ث بهدوء 
عن احلقيق���ة، فاملطلوب دائم���ًا م�سجاالت �ساخبة 

كعراك الديكة، فكتب مقالته "احوار ام �سجار".
مل ت�سغله االحداث الطارئة بل الظواهر الرا�سخة، 
ومل مت���وه عليه العناوين الت���ي �ساهم اجلميع يف 
ترويجه���ا "كالطائفية" ففنده���ا مبقالة "طائفية ام 
ع�سبوية" او �سعار "امل�ساحلة الوطنية" فت�سائل 
ع���ن قيمة الت�سالح على خالف���ات املا�سي ان كنا ال 

نزال نخلق يوميا خالفات جديدة!!!
لق���د وجد رحم���ه الل���ه يف الكتابة ال�سحفي���ة قناة 
منا�سبة الأفكاره، فتجاوز ما ن�سره خالل ال�سنوات 
ما بني 2003 – 2006 اكر من مئة مقالة، ومتكن 
م���ن ان�س���اج وتاأ�سيل حمت���وى بع�سه���ا وحولها 
فيم���ا بع���د اىل كت���ب وجهه���ا للنخب اجل���ادة التي 
تبح���ث عن ت�سخي����ض دقيق لال�سكالي���ات وت�سعى 
اليجاد احللول، فكان���ت اطروحته يف "اال�ستبداد 
النفطي" التي توج���ت نتاجاته الفكرية يف حتليل 
اخلل���ل البن���وي يف امل�س���روع ال�سيا�س���ي العراقي 
وعل���ه خيبات���ه املتعاقبة والتي ادت ب���ه اىل ما هو 
عليه االآن، امل�سري املظلم الذي ميكن ان يوؤول اليه 

اإن مل ن�سارع ملعاجلة اخللل بعزم وجدية ووعي.

2- خي���ار اأن يك���ون رجل الف���كل م�ستق���اًل.. مزايا 
وثمن 

داأب العراقي���ون مم���ن مل يدخل���وا يف تنظيم���ات 
احلزب احلاكم قب���ل 2003 على ملئ حقل االجتاه 
ال�سيا�س���ي يف ا�ستمارات طلب املعلومات املختلفة 
باجلواب الوحيد املت���اح لهم وهو "م�ستقل". غري 
ان م���ا اظه���ره عراق م���ا بع���د التغيري ه���و ان هذا 
اجل���واب مل يك���ن يلي���ق يف حقيقة االأم���ر – �سوى 
بن�سب���ة حم���دودة من النخ���ب الفكرية وم���ن افراد 
ال�سعب العراق���ي عموما، واما ال�سواد االعظم فقد 
ا�ستقطبوا مبكرا ب�سورة رهيبة، ليكونوا اع�ساء 
منظم���ني او جماه���ري م�ستنف���رة للحرك���ة بام���رة 

زعماء الطوائف وامللل املختلفة. 
اأم���ا املفكر �سليم الوردي فقد حافظ على ا�ستقالله، 
وكان يردد املقولة التي اتخذها منهجًا: "خريكم ما 
تريده ب�ض كفونا �سركم" . فف�سل التحليق منفردا 
يف ف�س���اء املعرفة بحثًا عن روؤية اف�سل حلقيقة ما 
يجري، وعلم انه ما كان له اأن يحلق بحرية ان كان 
مكبال التلحيق منف���ردًا يف ف�ساء املعرفة بحثًا عن 
روؤي���ة اف�سل حلقيق���ة ما يجري، وعل���م انه ما كان 
ل���ه ان يحلق بحرية ان كان مكبال باأغالل ع�سبوية 
�س���واء كان���ت حتم���ل عنوان���ًا طائفي���ًا، ع�سائري���ا، 
حزبيا، او حتى ايديولوجيا، وقد حرره موقفه ذلك 
من قيود كبلت الكثريين . فكتب مقالة "احلنديري 
الطائف���ي" و"التح���رر من ا�سف���اد االيديولوجيا" 

ب���ني  و"امل�ساف���ة 
ال�سيا�س���ة"،  ورج���ال  الفك���ر  هن���ا رج���ال  و

البد من التمييز بني اال�ستقالل واحليادية، فهو مل 
يك���ن حياديا ب���ل كان �ساحب موق���ف بل و�ساحب 
م�س���روع �سري���ح، لك���ن موقف���ه من االح���داث كان 
واعي���ا لتاأثري الع�سبيات املختلف���ة وخطوة اأثرها 
على م�س���ارات الفك���ر، فح���اول جاه���دًا ان يتحرر 
منه���ا وان يك���ون مو�سوعي���ًا يف تن���اول الظواهر 
االجتماعية وفه���م ديناميكياتها وت�سخي�ض اثرها 

على االحداث. 
ان الثم���ن ال���ذي دفعه �سليم ال���وردي ليحافظ على 
ا�ستق���الل اآرائ���ه، ه���و انه ا�سط���ر للتحلي���ق بقوة 
جناحي���ه دون مع���ني، وان���ه �س���رخ ب�سوته احلي 
دون مك���ربات لل�سوت، وانه كت���ب مقوالته بالقلم 
دون ان تتحول ل�سع���ارات خمطوطة على الفتات، 
الن اي���ا من ق���وى املجتمع )الع�سبوي���ة( مل تتمكن 
م���ن احت���واءه وبالتايل تبن���ي طروحات���ه. ورغم 
انه متكن م���ن ا�ست�سراف امل�ستقب���ل  منذ �سنوات، 
و�سرخ باأعلى �سوته حم���ذرًا من هوة عميقة راآنا 
نتج���ه له���ا حثيث���ًا، ف���ان �سوت���ه مل ي�س���ل، ذلك ان 
نعي���ق ا�سراب الغربان كان دائم���ا اعلى من �سوته 

وا�سوات امثاله.
عودة للمقدمة 

اإحي���اء ذك���رى الراحلني من رجال الفك���ر ال ينبغي 
ان يكون طق�سا روتينيا، تكتب فيه كلمات عاطفية 
مث���رية لل�سج���ون وال كلم���ات للموا�س���اة وتذك���ر 
املناق���ب. فاأحي���اء ذك���ر رج���ل الفكر يك���ون باحياء 
الفك���ر الذي ترك���ه، درا�سته ونق���ده واالنتفاع منه 
والبن���اء علي���ه وت�سحيح���ه، وبخالف ذل���ك نكون 
ق���د اهدرنا ما افنى فيه الراحل���ون من رجال الفكر 
اعماره���م وهذا يعن���ي عمليا اننا تركن���ا حيواتهم 
تذه���ب ه���درًا. اأم���ا ذك���ر ا�سمائه���م وتكرميهم بعد 
رحيله���م فه���و �سرب من �س���روب العب���ث الكثرية 
الت���ي منار�سه���ا. يف ح���ني ان اإع���ادة قراءته���م من 
جدي���د قراءة واعية وحماول���ة االنتفاع من الرتكة 
الفكري���ة الت���ي ورثناها عنهم فم���ن �ساأنه ان يبعث 
احلي���اة يف كلماته���م وافكاره���م، بع���د ان غادرونا 
باج�ساده���م، وعندها فقط ال ينقطع عملهم ونكون 

قد احيينا ذكرهم حقًا. 

مع والده يف ايام �سبابه



اسماعيل داود 

يبكيك  ب��غ��داد،  تبكيك  ال�����وردي،  �سليم 
ال���ع���راق - يف رح��ي��ل امل��ف��ك��ر ال��ع��راق��ي 

اال�ستاذ الدكتور �سليم الوردي-

كان يلفت انتباهنا النه ودون عن ابائنا، 
يلعب  ت��ارة  زي��د،  ول��ده  يتقرب ال�سدقاء 
فيها  يبادلنا  املن�سدة، واخرى  معنا كرة 
ارائنا مبوا�سيع  اخ��ذًا  اط��راف احلديث 
متعددة. يف جمتمع يتكرّب فيه البالغون 
جمال  ف�سح  وعن  لل�سباب  اال�ستماع  عن 
يف  ي����رددوا  ب��ان  مكتفني  للتعبري،  لهم 

الظاهر«ال�سباب جيل امل�ستقبل”!

م�����س��ودة  ن��ق��راأ  ان  م��ن��ا  ي���وم ط��ل��ب  ذات 
ثم  املجنح”،  ال���ث���ور  رواي���ت���ه«غ���ارات 
طالبًا  ابراهيم”،  رواية«�سرية  م�سودة 
���س��ع��ادة  اي  ف��ي��ه��م��ا.  رئ��ي��ن��ا  ن��ع��ط��ي��ه  ان 
اعجابي  عن  له  ابديت  وقتها،  غمرتني 
بهما و�سروري بالثقة التي و�سعها فينا. 
فهذه روايات ما كان لها ان تن�سر يف زمن 
الرئي�ض ال�سابق، يف فرتة ا�سماها«فرتة 

العقم ال�سيا�سي”. 

م��ن��ذ ي��وم��ه��ا ب�����داأت ت��رب��ط��ن��ا ب���ه ع��الق��ة 
اك��ن  مل  وامل���ع���ل���م.  االب  ع��الق��ة  ق���وي���ة، 
يهتم  الفقيد  كان  فقد  جيلي،  من  الوحيد 
ويبدي  معارفه  وم��ن  طالبه  م��ن  بكثري 
ومع  لكني  منهم.  لكل  الكبريه  الرعاية 

اح��وز  ب���اين  النف�ض  اأُم��ن��ي  ك��ن��ت  ذل���ك 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام ورع���اي���ة اك���ر م��ن��ه! ك��ان 
لي�ستمع  الكثري  الثمني  ي�سرف من وقته 
����س���رورة  يف  احل��م��ا���س��ي��ة  ارائ���ن���ا  اىل 
عن  ترفعنا  ويف  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال��ث��ورة 
يواجه  ن�سميهم«باال�سالميني«كان  م��ن 
وبنف�ض  ول��ك��ن  ك��ب��ري  بتفهم  حما�ستنا 
الوقت بحكمة عميقة غري ماألوفة، وكان 

من ال�سعب علينا ان نفهم كل هذا.

حتى  القادم  بالتغيري  الفرح  عن  اأحدثه 
ويحدثني  احل��رب،  طريق  عن  ك��ان  وان 
من  امل��الي��ني  وح��ل��م  حلمي  ه�سا�سة  ع��ن 
تكون  ما ممكن  احل��روب  ح��ويل،«اب��ن��ي 
عميق  نحتاجة  ايل  التغيري  ابني  بديل! 
وانت فرحان بتغيري �سطحي ترة، ارجع 
على  ك��ان حري�سا  ال���وردي!  علي  اق��راء 
وطبائع  م�ساكل  اواًل،  جيلنا  يفهم  ان 
عن  للحديث  موؤهلني  لنكون  جمتمعنا 

تغيري حقيقي.

ن�ستعر�ض  ك��ن��ا  ���س��ربًا،  ن��ط��ق  مل  لكننا 
انف�سنا:“بالي�ساريني«وكان  فن�سف 
اع����رف م��ن��ا ب��ال��ي�����س��ار، ول��ك��ن��ه ح��ر���ض 
من  وبني  فكر  كرجل  على«امل�سافة«بينه 

حوله من ي�سار او ميني!

و�سفني  حني  عظيمة  فرحتي  كانت  كم 

ق������ائ������ال:«ان������ت 
املهمة«كان  نافذتي 

الكتب  اي�����س��ال  يف  دوري  اىل  ي�����س��ري 
ف��رتة  خ���الل  ل��ه  امل��م��ن��وع��ة  امل�ستن�سخة 
القرن  ت�سعينيات  نهاية  يف  احل�����س��ار 
امل��ا���س��ي واوائ����ل ال��ق��رن احل����ايل. كنت 
وب�سبب قرب منزلنا من منزله القدمي يف 
اخل�سراء  حلي  امل��ج��اور  الكفاءات  حي 
واهتمام  عطف  على  اح��وز  ب��غ��داد،  يف 
اال���س��دق��اء امل�����س��رتك��ني، ف��اح�����س��ل على 
لك  م�ساعفة:«هذاالكتاب  لفرتة  الكتب 
تعيده  ان  ول��ك  للدكتور  م��رره  ثم  اق��راأه 

بعد ا�سبوعني او ثالثة”.

وان  الكتب،  بهذه  نقا�سه  اح���اول  كنت 
غ��ب��ت ع��ن��ه ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ح��ر���ض على 
بانك  ت��ع��رف  اال  ان���ت،  ي�ساأل:“اين  ان 
يعني  ك��ان  ورمب��ا  املهمة”.  نافذتي  ان��ت 
كامل  جيل  خ��اليل  م��ن  ي��رى  ان��ه  اي�سا 
من احلاملني! الفرق بيننا وبينه انه كان 
نرثر  وكنا  يرثر  ان  دون  كثريا  يعمل 

امامه كثريا دون ان نعمل!

النه�سة  جريدة  يف  مقاالته  ننتظر  كنا 
او يف �سفحة اراء يف �سحيفة ال�سباح، 
مقالته  م��ات��زال  باملزيد.  النف�ض  ومنني 
املواطنة  ل�سجرة  اجل��ائ��ر  عن«التقليم 
لتحكي  ن��اظ��ري  ام��ام  العراقية«ترتائى 
املا�سي  يف  ال�سيا�سية  ال��ع��راق  ���س��رية 
بحجة  مبواطنيه  التفريط  يف  القريب 
الدين او القومية او املذهب او االنتماء 
الكثري،  منها  نتعلم  ال�سيا�سي، حكاية مل 
يومنا  اىل  م�ستمرة  وقائعها  وم��ازال��ت 

هذا!

العراق  عن  وبعدي  �سفري  من  بالرغم 
حر�ض على ان ت�سل يل موؤلفاته املهمة، 
م��ع��رف��ة وع��ل��م، والف���رح  ال���س��ت��زي��د منها 
ب��ع��ب��ارة«اىل ول���دي ال��ع��زي��ز«ال��ت��ي ك��ان 

ي�ستهل بها اهدائه يل كتبه القّيمة.

امل�سروع  تعلمت من كتابه«مقرتبات اىل 
ال�سيا�سي العراقي«نقد املا�سي واحلا�سر 
االخ��ط��اء  ن��ك��رر  ان��ن��ا  ا�سا�سه  ن��ق��ٌد  م��ع��ًا، 
ونهمل ا�ستخال�ض الدرو�ض والعرب مما 
من  تعلمت  ج�سام.  اح���داث  م��ن  ب��ه  من��ر 
�سهام  النفطي«توجيه  كتابه«اال�ستبداد 
النقد لال�ستبداد �سعيًا الن نعالج جذوره، 
ومتني  امل�ستبد  ب�ستم  نكتفي  ال  وان 

نهايته! 
لرواية«غارات  ن�سره  خرب  ا�سعدين  كم 
اىل  النظر  تعلمنا  املجنح«ومنها  الثور 
جذور  اىل  بعمق،  االجتماعية  م�ساكلنا 
م�ساكل الف�ساد وتدين اخلدمات. فرحت 
اي�سا بن�سره وقبيل وفاته رواية«�سرية 
ابراهيم«وفيها يدافع عن حقوق االقليات 
قبل  املجتمع  حمماًل  املواطنة  حق  وعن 
االقليات  ا�سطهاد  م�سوؤولية  احل��ك��ام 
والتقليل من �ساأن الهوية املدنية للمواطن 
العراقي، ف”ابراهيم«منا نحبه ونذبحه 

بذات الوقت! 

عمره  لنا  فنذر  العراق  واحب  احبنا  كم 
�سكر،  الأي  م��ن��ا  م��ن��ت��ظ��را  غ��ري  وف���ك���ره، 

مرتفعًا عن كل جمد!

ومبكر  مفاجئ  وب�سكل  بفقدانه  ال��ي��وم 
ي�ساركني  قد  �سدمة  �سدمة،  يف  اجدين 
او  ي��ده  على  تتلمذوا  مم��ن  الكثري  فيها 
ممن عرفوه وكان لهم ابًا ومر�سدًا، وهم 

له مريدين. 
اأت���ع���رف���ون ���س��ب��ب ه����ذه ال�����س��دم��ة، ان��ه 
ان  ت�سورنا  ل��ه،  حاجتنا  وب�����س��راح��ة: 
بحكمته  لنلوذ  اليه  نعود  ان  مبقدورنا 
 … امل��ت��وايل  احباطنا  �ساكني  وف��ك��ره، 

مرة بعد اخرى! 

ل  فف�سّ منا  تعب  قد  وكان  له  بحاجة  كنا 
املغادرة! 

ســليم الوردي، تبكيــك بغداد، 
يبكيك العراق


