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  مقابالت

  حوار مع عبد الرحمن منيف
  عن العراق وفلسطين وهموم الرواية

  ماهر جرّارأجرى احلوار: 
من الصـــــــــــعــب التقــديم للــدكتور عبــد الرحمن منيف؛ فهو متعــدد اجلوانــب، يجمع أكثر من 

يختلط فيها العشائري  -		جنْد من ناحية األب والعراق من ناحية األم -		أرومة عربية اجلذور
باملديني احلواضــــري. كما تصــــعب اإلحاطة بإنتاجه املتنوع، وبغزارة هذا اإلنتاج: دكتوراه 
يف اقتصـــاد النفط. وكَتَب الكثير عن دور األنظمة النفطية الكارثي يف إدارة ســـياســـات النفط، 

االســــــــــتعمار، وعن تغييب رأس املال النفطي عن ســــــــــياســــــــــات  وعن رهنها جملتمعاتها يف يد
التنمية والتحديث؛ حزبي ســـــــــــابق، انتخب عضـــــــــــواً يف القيادة القومية حلزب البعث يف أوائل 
الســـــــــــتينات، وروائي عربي كبير من اجملدِّدين يف الرواية العربية، ومثقف ملتزم، صــــــــــــاحب 

ســـــــــــــات احلــاكمــة، ويف موقف نقــدي نظري وموقف حيــاتي، صـــــــــــــارم يف التصـــــــــــــدي للمؤســـــــــــ
 ممارساته.

من عمّان إىل بغداد ودمشـــــــــق وبيروت وباريس، ثم دمشـــــــــق جمدداً يف األعوام اخلمســـــــــة 
عشر األخيرة. قصدنا بيته يف دمشق لشعورنا بأننا نقف أمام مفترقات ومهاوٍ، لنحاول أن 

قات انتلمس معه، ومن خالل جتربته الســـــياســـــية والفكرية الغزيرة، توصـــــيفاً للمآزق واإلخف
  التي تتخبط فيها أنظمتنا وجمتمعاتنا.

قصــــدناه ويف جعبتنا كمٌّ من األســــئلة عن بلد، اســــمه العراق، أخَذَ يبدو جمهوالً لنا؛ ويف 
جعبتنا أســـــــئلة فلســـــــطين وجروحها التي تنزف بســـــــخاء؛ وهذا االســـــــتعمار اإلمبريايل اجلديد 

ن حياته واملدن التي أقام بها، الذي يعيد رســـــم خريطة العامل انطالقاً من الشـــــرق؛ وأســـــئلة ع
  واملثقفين ودورهم، وهموم الرواية العربية.

حاورناه يف أواخر الســـــــنة املاضـــــــية وأوائل الســـــــنة احلالية، على امتداد ثالث جلســـــــات، 
، 5/1/2004، والثالثة يف 25/10/2003، والثانية يف 11/10/2003عقدت األوىل يف 

منطلقين من معرفته األصـــــيلة والعميقة بالعراق وناســـــه ومثقفيه، واتفقنا على أن نســـــتكمل 
ألن لديه، كما قال لنا، الكثير بعد مما يرغب يف قوله.  2004احلوار يف أوائل شـــباط/فبراير 

بقنا القدر إليه، وحمله إىل عامل الغيب والشهادة، وأخّر اشتداد املرض عليه موعدنا معه، وس
تاركاً شـهادته على ما يجري يف العراق يف احلوار السـياسـي األخير له، الذي ننشـر فيما يلي 

                                                            
   واألدب العربي يف اجلامعة األميركية يف بيروتأستاذ مشارك يف دائرتي الدراسات احلضارية.  
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مقتطفات وافية منه. نقول: وداعاً عبد الرحمن منيف، وشـــــــــــكراً، وأنت باق بيننا فيما تركته 
  من عطاء.

 عبد الرحمن منيف

  ان.ولد يف عمّ: 1933
`حزيران/يونيو): أنهى الثانوية العامة يف عمّان. ويف أثناء الدراسة الثانوية ( 1952

  .انتسب إىل حزب البعث 
  .بغداد، لدراسة احلقوق :1955 -		1952
  .القاهرة، إنهاء الدراسة يف احلقوق: 1958 -		1955
ث البعيعود إىل بغداد لبضعة أشهر، ثم يغادر إىل يوغسالفيا بمنحة من حزب : 1958

  .لدراسة االقتصاد 
  .يوغسالفيا: 1961 -		1958
  ).بيروت (متفرّغ يف القيادة القومية يف احلزب :1962 -		1961
  .أيار/مايو): مؤتمر حزب البعث يف حمص، وخروجه من احلزب( 1962
  .بغداد لبضعة أشهر: 1963
  ).عمل يف وزارة النفط 1964دمشق (ابتداءً من سنة : 1973 -		1963
  ").البالغ"بيروت (عمل يف الصحافة، جملة  :1975 -		1973
  .)بغداد (عمل يف مكتب الشؤون االقتصادية يف جملس قيادة الثورة :1981 -		1975
  ).باريس (كاتب متفرغ :1988 -		1981
  .دمشق جمدداً: 1988
  كانون الثاين/يناير): تويف يف دمشق. 24( 2004

 أرض السواد وعراق اليوم

[.......]  
  عاجلت مرحلة مفصــــــــــلية مهمة من تاريخ العراق. فقد  "ثالثية أرض الســــــــــواد"يف روايتك

كان لداود باشـــــا، الشـــــخصـــــية الرئيســـــية يف الرواية، مشـــــروع يماثل مشـــــروع حممد علي يف 
وهو من أوائل من حاول أن يوطن القســــــــــم األكبر من العشــــــــــائر العراقية، كما اعتنى  .مصــــــــــر

ة املزروعة، وتغيير طبيعة امللكية. فهو كان يؤســــــــس لبناء بإصــــــــالح القنوات، وزيادة الرقع
  .دولة عراقية حديثة

  كان اإلمســــــــــاك باملوضــــــــــوع باعثاً على احليرة والتحدي، وكان يف ذهني شــــــــــخصــــــــــيتان
، واألخير )1871 -		1869) ومدحت باشــــــا (1831 -		1817أســــــاســــــيتان هما: داود باشــــــا (
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جاء إىل ســـــــورية والعراق، وكان صـــــــاحب نبول واكان رائد الدســـــــتور واإلصـــــــالحات يف إســـــــت
مشروع متنور ومتقدم. هنا ال بد من االلتفات إىل أهمية دور الزمن يف الرواية، وإىل مفهومه 
بالنســـــــبة إىل اإلنســـــــان. فمرحلة داود باشـــــــا شـــــــهدت إعادة ترتيب العامل: نابليون كان أنهى 

متقدمة تتوســع بشــكل مذهل. مغامراته الكبرى؛ بريطانيا كانت تمثّل إمبراطورية يف مرحلة 
وكانت بريطانيا أنشـــــــــــأت يف منطقتنا حاميات وموانئ على طريق الهند، التي غدت جوهرة 

  .التاج البريطاين. كان ثمة إمكانات كبيرة تنفتح أمام داود باشا
[.......]  

  علماً بأن "القومي احلديث"إىل أي حد يمكن مقارنة مشـــــــــــروع داود باشـــــــــــا باملشـــــــــــروع ،
  القومي فشل يف إجناز دولة؟املشروع 

  كما ذكرت، كان حممد علي هو مَثَل داود باشــــا. فقد أســــس داود باشــــا جيشــــاً ســــاهم فيه
عدد من ضــباط نابليون، وأنشــأ معامل نســيج لتلبية حاجات اجليش بالدرجة األوىل، واهتم 

مومه، بموضــــوع املياه وشــــق الترع، وكان التواصــــل مع أوروبا واالنفتاح عليها من جملة ه
الذي كان مهدداً من األســـــــــــطول  -		كما حاول أن يجد منافذ إىل البحر غير ميناء البصـــــــــــرة

العُماين؛ ونذكر كذلك مشـــــــروعه لتوطين القبائل، واهتمامه بالتعليم. غير أن ملصـــــــر شـــــــروطاً 
خمتلفة عن شـــــــروط العراق؛ فمصـــــــر حممية من ناحية الصـــــــحراء ومطلة من جهة ثانية على 

مل مهم. ثم إن مفهوم الدولة والعالقات املرتبطة بجهة مركزية أمور غير املتوســـــط، وهذا عا
موجودة يف العراق منذ القدم. وحتســــــــــن املقارنة هنا مع مصــــــــــر: فمما يلفت النظر أن الدولة 
املركزية ضرورة قصوى بالنسبة إىل مصر، والعنصر األهم هو التحكم يف النيل ويف توزيع 

ت إىل إنشــــــــــــاء دولة مركزية يف مصـــــــــــر منذ أقدم العصـــــــــــور؛ مياهه. هذه العوامل جميعها أد
فالفرعون املصــــــري يعتمد جناحُ حكمه على مدى ســــــيطرته على موضــــــوع املياه وتوزيعها. 
ونالحظ أن املصـــــــلحين يف تاريخ مصـــــــر القديم واحلديث أَولَوْا، يف معظمهم، هذا املوضـــــــوع 

. ثم إن الفالح املصري يعتمد على الطمي  املتشكل نتيجة فيضان النيل. أمّا اهتماماً رئيسياً
يف العراق، فاألمر على العكس من ذلك، إذ إن العالقة بين اإلنســـــان والطبيعة عالقة متوترة، 

ولهـا خصـــــــــــوصـــــــــــيـة جتعلهـا خمتلفـة عمـا هي عليـه يف أمـاكن 
أُخرى. املناخ يف العراق أعجب من أي بلد آخر: فالبرد قارس 

إرادة اإلنســــــــــان شــــــــــتاء، والصــــــــــيف شــــــــــديد احلرارة يكاد يشــــــــــل 
وقدراته. ثم يأتي الفيضـــــان؛ فما يكاد الفالح يســـــتصـــــلح جزءاً 
من األرض وينقيــــه من امللوحــــة حتى يــــأتي الفيضـــــــــــــــان يف 
آذار/مارس ونيسان/أبريل، أوان نضوج الزرع مبشّراً بمواسم 
وفيرة، ليحصـــــــــــد كل شـــــــــــيء ويجرف التربة والزرع والضـــــــــــرع 

 يف العراق ليســـــــــــت والبيوت. فالعالقة بين اإلنســـــــــــان والطبيعة
  .ودية على اإلطالق، إنما قائمة على احلذر والتوترعالقة 
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أمّا بالنســــــبة إىل الشــــــق الثاين من الســــــؤال، فال شــــــك يف أن العراق دولة ذات موقع مميز 
وإمكانات ضــخمة، األمر الذي كان يهيئه للقيام بدور مهم يف املنطقة، وألن يكون يف مقدم 

ويقررها. وبمجيء احلكم الهاشـــمي إىل العراق أصـــبحت إنكلترا  من يقود الســـياســـات العربية
هي التي حتدد الســــياســــات وتفرض املشــــاريع وتتصــــرف باســــم العراق، وهو ما أحدث فجوة 
بين العراق وحميطــه. وعنــدمــا أُعلن حلف بغــداد، كــان يُظن أن العراق هو جمرد بــدايــة وال بــد 

ذا النموذج بمقدار ما كان مهيَّأً للتعميم، غدا من أن يلتحق به معظم الدول العربية. غير أن ه
هو الســــــــبب لســــــــقوط النظام. ويمكن أن تقاس هاتان احلالتان بحاالت أُخرى؛ بمعنى البحث 
يف مدى قدرة حاضــــــــنة معينة على احتمال عبء ثقيل يؤدي إىل أعباء إضــــــــافية ال يحتملها 

اق امللتبســـــة واملتوترة بين العر الوضـــــع الداخلي. والنقطة الثانية املهمة تتمثل يف العالقات
وإيران. فهذه العالقات هي يف حال من التجاذب املســـــــــــتمر، وهي دائماً عرضــــــــــــة لالنفجار 

. وقد مر موضـوع اقتسـام مياه شـط العرب "شـط العرب"وللمفاجآت، وخصـوصـاً يف موضـوع 
خالت دبعدة مراحل وفق موازين القوى؛ ولذلك مل يكن مســـتغرباً أن ينفجر الوضـــع بســـبب الت

اخلارجية، خاصــــــــة، ولطموح صــــــــدام حســــــــين اإلمبراطوري. ولو كان احلكم أعقل وأبعد نظراً 
  .لكان يف إمكانه إيجاد قواسم مشتركة

  إنها واقعة 2001( "نقطة ضـــــــــوء"تقول عن بغداد، يف دراســـــــــتك عن املدينة العربية يف ،(
 ، وتُعــدِّد"دات احمليطــة بهــاحتــت تــأثير العالقــات غير املــدينيــة ألنهــا امتــداد لألريــاف والبلــ"

عبارة عن جتمعات متجاورة أكثر مما هي مدينة قادرة على "عوامل أُخرى جتعل من بغداد 
اســــــــــتقبال الكثيرين ثم إعادة خلقهم ضــــــــــمن منطقها وعالقاتها كما تفعل املدن الكبيرة يف 

). فهــل جنحــت أنظمــة احلكم املتعــاقبــة يف العراق يف بنــاء دولــة؟ يرى 33، 32(ص  "أوروبــا
ن م -		وإىل حد غير ضـــــــــئيل -		أن العراق كان يتألف يف ظل احلكم العثماين"حنا بطاطو إىل 

)؛ وأنه يف 1/22، "العراق"( "جمتمعات متمايزة، مهتمة بذاتها، وذات روابط متبادلة واهنة
 one) العراقيون شـــــــــــعباً واحداً أو جماعة ســـــــــــياســـــــــــية واحدةمطلع القرن احلايل، مل يكن "

political community)" :فالعرب أنفســـــــــــهم الذين يؤلفون "، ويعدد األقليات، ويضـــــــــــيف
ـــــــــــــــراق كانوا يتشـــــكلون إىل حد بعيد من جملة من اجملتمعات املتمايزة  ـــــــــــــــان العـ أكثرية ســـــكـ

asure a congeries of in a large me واخملتلفــة فيمــا بينهــا واملنغلقــة على الــذات
involved societies-distinct,) (discordant, self من تمتعهم بســــــــــمــات ، بــالرغم

 "كان هناك هوة واســـعة تفصـــل املدن عن املناطق العشـــائرية."). 1/31، "العراق"( "مشـــتركة
فمــاذا عن التركيــب العراقي والــديني يف العراق الــذي عرفتــه، ويف عراق اليوم؟ أنــت تــابعــت 

ـــــــــــامل ، كما يتجلّى من كتابك "أرض السواد"	وضوع عبر دراسات معمقة يف أثناء حتضيرك لـ
  ؟"العراق"اجلديد عن 

  جند أن طبيعة املدن يف شـــــــــــمال العراق وجنوبه طبيعة هشــــــــــــة؛ فاملدن يعاد تشـــــــــــكيلها
وإشــــــــــــــادتهـــا كـــل خمســـــــــــين عـــامـــاً مرة. حتى الفن العراقي هو فن املنمنمـــات أكثر منـــه فن 
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ضـــــخمة. ففي العراق عندما تفقد الدولة املركزية ســـــيطرتها تتكون جمموعة من األهرامات ال
الـــدول. وال ننســـــــــــى أن اجملتمعـــات تقوم على املواصـــــــــــالت بـــالـــدرجـــة األوىل، وعلى التبـــادل 
التجاري والتعليم وجمموعة من العناصــــر األُخرى. يف تصــــوري أن العناصــــر األوىل متوفرة 

عنى آخر: يجــب أن يشـــــــــــعر أبنــاء خمتلف املنــاطق بــأن لكنهــا بحــاجــة إىل رعــايــة وتنميــة. بم
العناية بأحوالهم وهمومهم وهواجســــــــهم ال تقل عن العناية باملركز. املشــــــــكلة بالنســــــــبة إىل 
املنطقة العربية هي أن املدينة، وخصـــــــوصـــــــاً العاصـــــــمة، غدت مثل البالون الذي ينتفخ على 

أن ثلث ســـــــكان البلد على األقل حســـــــاب املناطق األُخرى. فانظر إىل أي عاصـــــــمة عربية ترى 
يتمركز فيها، األمر الذي يؤدي إىل تخلخل يف التوزع الســــــكاين. ومن الطبيعي أن ترتبط هذه 
الظـــاهرة بـــإهمـــال األريـــاف والبوادي، وبطبيعـــة توزيع فرص العمـــل والتغيير االجتمـــاعي. 

ملتأخرة، وكان لنأخذ مدينة حلب مثاالً؛ فقد كانت هي مدينة التجارة يف العصور الوسطى ا
نبول واملتوســــط وعامله، حتى نوعية األكل اطريق احلرير يمر بها، وتتفرع طرقاتها إىل إســــت

. ثم تغير الوضـــــــع بتأثير  وامللبس والطرب والســـــــلوك كانت أكثر رخاء منها يف دمشـــــــق، مثالً
 عوامل كثيرة. اليوم يف كثير من األحيان تصــــــــــــل اجلريدة إىل حلب متأخرة يوماً، بينما يف

ـــــــ -		مثالً -	مصر تطبع أربع أو خمس  "األهرام"		ومنذ وقت مبكر، كان ثمة قطار الصحافة؛ فـ
طبعات، األوىل الســــــاعة الثانية عشــــــرة ليالً، وتُرســــــل فوراً إىل أســــــوان وأســــــيوط وغيرهما من 

  .املدن
ثم إن حجم االنصـــــــهار االجتماعي ومســـــــتوياته تتفاوت بين شـــــــعب وآخر تبعاً للمرحلة 

تُبذل من أجل تفعيل هذا الدمج واختصـــــــــــار الفوارق. فالدولة فكرة حديثة يف  وللجهود التي
بالدنا، ومل جند لها نموذجاً متجســـــداً يمكن االنطالق منه لتطويرها. فظلت املســـــألة مرتبطة 
بعناصـــــرها األوىل، بمعنى أنْ ال تصـــــبح الدولة هي العنصـــــر الطاغي. ويف ظل هذه النقائض 

م، فغدا هو من يحدد مالمح التطور احملتمل للبلد. وقد رأينا كيف والتوازنات برز دور احلاك
حوّلت جماعة تكريت، أحمد حســـــــــــن البكر وصــــــــــــدام حســـــــــــين، اجتاه تطور الدولة العام نحو 
االهتمــام بمنــاطق معينــة. واألمر نفســـــــــــــه جرى يف احلركــة الكرديــة، فتجــد أن األمــاكن التي 

وى وإمكــانــات التطور ووجوهــه. منــذ عهود انحــدر منهــا الزعمــاء هي التي حتــدد موازين الق
متتالية غدا صــــــــــاحب الســــــــــلطان والنفوذ يف العامل العربي يطبع الدولة بطابعه، فإذا ســــــــــقط 

  .يستوي بسقوطه سقوط منطقه
  كيف ترى إىل ماهية الهوية/الهويات العراقية، وهل يمكن احلديث عن هوية عراقية أو

د باشــــا وإصــــالحاته دور يف خلق هوية عراقية انتماء عراقي موحد؟ وهل كان ملشــــروع داو
  حديثة؟

  ال ننســــى أن جزءاً من النســــيج االجتماعي يف العراق قائم على العالقات العشــــائرية، ومل
يُقدَّم منذ ألف عام أي بديل مقنع النصــهار اجتماعي جديد. فما زالت عالقات النخوة تشــكل 

وقع بمأزق، فهو ينتخي وتضـــطر العشـــيرة  أســـاســـاً مهماً، يعني إذا ضـــيم أحدهم من شـــمّر، أو
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إىل أن حتميه، حتى لو كان األمر خمالفاً لقناعاتها. هذه العالقات تشكل نوعاً من الهوية أو 
  .االنتماء املتميز. وال ننسى أنه كان لآلخر دور يف تغذية انتماءات معينة

 اآلخر، من؟  
 ّنة يف فترة من الزم ن، وتُغدق عليهم اإلقطاعات واملراكز تركيا، مثالً، كانت ُتدلل الســـــــــــُ

احلســاســة. ويف مرحلة أُخرى، عندما يطغى النفوذ اإليراين، كان الشــيعة وكثيرون من زعماء 
القبــائــل الشـــــــــــيعيــة يتمتعون بــاالمتيــازات. ونالحظ أن بغــداد يف األعوام اخلمســـــــــــين األخيرة 

وية عراقية جديدة. إذ إنه أخذت تؤدي دوراً مهماً يف عملية الصــهر االجتماعي، ويف بلورة ه
نتيجــة التقــدم الــذي حــدث يف حقلي التعليم واالقتصــــــــــــاد جرت عمليــة إعــادة صـــــــــــهر وتقويم 
ودمج يف عدد من القطاعات. فبغداد اليوم مدينة خمتلطة إىل حد كبير: أكراد ومســـــــــــيحيون 
ّنة وشـــــــــــيعة. وبينما كانت التجمعات الســـــــــــكانية ذات طابع ريفي أو قبلي يف البداية،  وســـــــــــُ

أصــــــــــبحت يف هذه املرحلة تابعة للنقابات، فصــــــــــرت جتد أحياء للمهندســــــــــين أو املعلمين أو 
األطباء أو الشـــــــــــرطة، إلخ. هذا التبديل يف طبيعة العالقات االقتصــــــــــــادية واالجتماعية فّعل 

  .عملية الدمج
  هل يختلف الوضـــع يف مناطق اجلنوب الشـــيعية، ذلك لوجود أهم املراكز الدينية الشـــيعية

  دهار احلوزات العلمية والتواصل املذهبي والثقايف مع جبل عامل وإيران؟واز
  الشـــــــيعة عبر تاريخهم الطويل كانوا يشـــــــكلون عنصـــــــر املعارضـــــــة األســـــــاســـــــي عبر مئات

األعوام، واملعارضـــــة كي تبقى متماســـــكة وقادرة على الدفاع عن نفســـــها ال بد من أن تعتمد 
ط معين. ثم إن اجملتمع الشـــــــــــيعي، بحوزاتــه وأمــاكنــه تراثــاً فكريــاً وأدبيــاً وشـــــــــــعــائريــاً من نم

املقدســـــــة، جمتمع علم على الطريقة التقليدية، وللحوزات دور يف صـــــــهر العناصـــــــر املتعددة. 
وهــذه املنــاطق تتمتع برصـــــــــــيــد ثقــايف كبير. وكمــا يُقــال: إن املرء يف النجف إذا أراد شـــــــــــراء 

ل الثقايف، أعني كيف تخاطب بندورة يســـــــــتخدم الشـــــــــعر يف ذلك، وهذا نصـــــــــيب من رأس املا
اآلخر وتقنعه وتكســــــــبه إىل جانبك باحلجة والبرهان. لكن من الطبيعي أن هذه الشــــــــخصــــــــية 

ـــــ ن ، إذا صح التعبير، جزء م"التشيّع"		الثقافية املتميزة مل تصل إىل حد بلورة هوية خاصة. فـ
قة ملتبســــــة مكونات الشــــــخصــــــية، وبالتايل نالحظ أن عالقة شــــــيعة العراق بشــــــيعة إيران عال

وعرضــــة لبعض االهتزازات، وخصــــوصــــاً فيما يتعلق باملرجعيات ودور احلوزات يف النجف 
  .وقمّ، وإىل حد ما يف سامراء

  االحتالل األميركي أغبى االحتالالت
  تســـتشـــرف الرعب االســـتعماري اجلديد القادم إىل  "ثالثية أرض الســـواد"هل كانت روايتك

  العراق بكل جبروته؟
  عندي قناعة بأن هذه املوجة ال بد من أن تنكســر وتنحســر. ربما كان االحتالل األميركي

اليوم من أغبى االحتالالت؛ فهو يقوم على صـــــــــــورة وهمية لآلخر، بما فيه العراق. االحتالل 
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اإلنكليزي يف مطلع القرن عانى يف البداية معاناة كبيرة خالل احتالل العراق؛ وال ننســـــــــــى 
ه عبر فترة زمنية طويلة جداً، وعلى شــــــــكل تســــــــلل أكثر منه اقتحام، كما ربط أنه رســــــــخ أقدام

نفســـه بشـــبكة من املصـــالح املادية وبالقوى املوجودة على األرض. وتم ربط ميناء البصـــرة 
بــالهنــد. ولعــل عالقــات البصـــــــــــرة بــالهنــد، يف ذلــك الوقــت، كــانــت أقوى من عالقــاتهــا ببغــداد. 

ية الطويلة هم أكثر خبرة وأكثر دراية بالتعامل مع األمور. اإلنكليز بسبب خبرتهم االستعمار
أّما األميركيون فإنهم نتيجة الغطرســـــــــــة واخلوف وعدم التحســـــــــــب ملعرفة ردة فعل اآلخرين 
. وال  يبـــدون كـــأنهم يســـــــــــيرون يف الظالم، يتخبطون وال يتحكمون يف ردات فعلهم، أحيـــانـــاً

ل، وتــأتي ردات فعلهم قويــة؛ أحيــانــاً ننســـــــــــى أن العراقيين يتمتعون بحس عــال من االنفعــا
  .خالل ساعات ينقلب مزاج العراقي مهما تكن تعرفه وتطمئن إليه فيصبح كاإلعصار

  أال تعتقد أن هذا التحالف الدويل وأطراف املعارضة العراقية، بمختلف تلويناتها، أزاحت
ة مة املنطقعن صدور العراقيين كابوس صدام حسين وحزب البعث، وأحدثت خلخلة يف أنظ

  !اجلاثمة على شعوبها كالديناصورات
 ال أتفق معك نهائياً؛ وكان املرء يتمنى لو جرى التغيير عن طريق القوى الوطنية.  
  ؟"املعارضة الوطنية"هل كان يمكن إحداث تغييرات يف النظام عن طريق  
  ي االحتاد الســـــــــوفياتأعتقد أنه حدثت متغيرات كثيرة يف العامل يف العقد األخير: ســـــــــقوط

وما تاله من تغيرات كبرى يف أوروبا الوسطى، وهذا االرجتاج الذي يجري يف العامل، والذي 
يمكن تشــــــــبيهه بموجة من االهتزازات االرتدادية. لألســــــــف مل حتســــــــن املعارضــــــــات الوطنية 

 يعد مل االســـتفادة من هذه املتغيرات ومن التغير يف املزاج العاملي، فما كان ثابتاً ومســـتقراً
كذلك. وأنا أرى أن املعارضـــــــــة العراقية يف اخلارج أصـــــــــابتها تشـــــــــويهات كثيرة وبشـــــــــعة، إذ 
ارتمت يف أحضــــــــــان أجهزة االســــــــــتخبارات ومراكز الدراســــــــــات املرتبطة بالدوائر الكبرى يف 

  .الدول الرأسمالية، ووجدت هناك أبواباً لالرتزاق
 وتوجهاتها؟ هل ينسحب كالمك هذا على خمتلف أطياف املعارضة  
  بصـــــــــــورة عــامــة نعم. طبيعي أن يكون لكــل حــالــة تفصـــــــــــيالت، لكن بوجــه اإلجمــال هــذه

  .املعارضة ال تليق بالعراق من ناحية التوجه، وال تستطيع أن تكون البديل املناسب
 هل ثمة بدائل أُخرى يف الداخل؟  
 العراق مالمح  أعتقد أننا ما زلنا يف حالة خماض، ومل تكتســـــب األوضـــــاع املســـــتجدة يف

واضـــــــــــحـة بعـد بحيـث نميز الصـــــــــــيغ البـديلـة. من الواضـــــــــــح أن جملس احلكم موقـّت وال يملك 
صـــــــــــالحيات، هذا إىل جانب التباين الكبير بين أعضــــــــــــائه فيما يخص عدد كثير من األمور 

؛ فالدولة "يجب أن يُشــــــــــكروا"املهمة وامللحة. أنا لســــــــــت من أولئك الذين يرون أن األميركيين 
ت األميركية مدفوعة بطموحات إمبراطورية كبرى، وهي تخطط منذ ســـــــــــقوط واملؤســـــــــــســــــــــــا

 11االحتاد الســــــــوفياتي إلعادة تشــــــــكيل العامل وفق مصــــــــاحلها ورغباتها؛ وذلك، حتى، قبل 
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  .2001أيلول/سبتمبر 
  أليس ثمة إيجابيات يف الوضــــــــــع اجلديد يمكن االســـــــــــتفادة منها لوضـــــــــــع ميثاق أو عقد

اجملال اآلن أمام األكثرية الشـــيعية، وأمام األكراد الذين تعرضـــوا اجتماعي جديد؟ لقد فُســـح 
ألبشــــــــع أنواع القمع واإلبادة، وأمام األقليات املتنوعة، لتوصــــــــل صــــــــوتها ورؤيتها وتطالب 
بحقوقهــا وتعبر عن طموحــاتهــا من خالل منظومــات جــديــدة تختلف عمــا هو ســـــــــــــائــد منــذ 

شـــــوفينية وصـــــلت باملنطقة  "ية عربيةقوم"النصـــــف الثاين من القرن املنصـــــرم من منظومة 
  إىل نهايات مأساوية ومسدودة؟ "شرق املتوسط"	وبـ
  لعلــه جمرد احتمــال أن يكون ثمــة فرص أكبر أمــام هــذه القوى التي حــددتهــا. أوالً، هــذه

الفرص ليســــت مضــــمونة؛ ثانياً، ال أجدين متفائالً بمســــتقبل احلركة الكردية. هناك إشــــكاالت 
بطموح األكراد وبدورهم يف العراق، وخصــــــوصــــــاً أن موضــــــوع تركيا مهم كبيرة فيما يتعلق 

وحســـــــاس إىل أبعد حد فيما يتعلق بمســـــــتقبل املنطقة الشـــــــمالية. وال أتصـــــــور إمكانات جدية 
تؤدي إىل الوصــــــــول إىل تفاهم، أو إىل نوع معين من الصــــــــيغة اإليجابية املرضــــــــية للجميع. 

لتركية هي أمام منعطفات امتحان عســـــــــير. وال ا -		ولعل منطقة الشـــــــــمال والعالقات الكردية
ننســــى موضــــوع املوصــــل وكركوك، وهو من األمور التي يمكن لتركيا أن تثيرها يف أي وقت 

  .للتدخل بحجة حماية التركمان، وبأن املوصل أُحلقت بالعراق عبر صفقة سياسية
 والشيعة؟  
  ،وقد بدأوا يســــــتعيدون جزءاً ال شــــــك يف أن الشــــــيعة كانوا مغبونين فترة طويلة من الزمن

من حقوقهم. غير أنه يجب أالّ ننســى أن العالقات بين أركان الوضــع يف العراق قابلة للتبدل 
والتغيير تبعاً لعوامل كثيرة. فاملسألة ال تنحصر بالكثافة السكانية وحدها، بل أيضاً بنوع 

منذ حكومة فيصــــــــــــل العالقات املرغوب فيها واملمكنة يف آن واحد. يف العصـــــــــــر احلديث، و
نّيـــة غُبن فيهـــا الشـــــــــــيعـــة. وقـــد حـــاولوا إقـــامـــة نوع من التوازن عبر  األول، أُقيمـــت دولـــة ســـــــــــُ
االقتصــــــــــــــــاد، إذ إنهم حين حُرموا منـــــاصــــــــــــــــب احلكم وقيـــــادات اجليش جلـــــأوا إىل التجـــــارة 
واالقتصــاد؛ فقد كان الشــيعة يســيطرون على األســواق الداخلية فترة طويلة، وحتى على جزء 

رة اخلارجية، بعد أن أخذ اليهود بالهجرة، وكذلك بعض املســـــــــــيحيين الذين كانوا من التجا
  .وكالء للشركات واملنتوجات األجنبية

  ماذا عن الدســــــــــتور العراقي اجلديد يف قيد التحضــــــــــير: هل تعتقد أنه يمكن بلورة صــــــــــيغ
  دستورية قد تكون متقدمة بالنسبة إىل الدساتير العربية عامة؟

 يســـــــتطيعوا التوصـــــــل إىل معادلة يمكن البدء منها يف الطريق الطبيعي. كان  يبدو أنهم مل
من األفضــــل أن يُجرى اســــتفتاء، أو أن يُدعى إىل انتخابات لتأليف جلنة لوضــــع الدســــتور مع 
مراعاة ســائر احلســاســيات واالحتماالت. غير أن الصــيغة امللتبســة الســائدة اآلن ســتؤدي إىل 

م ، أ"إســـالمية"بات كبيرة يف موضـــوع هوية الدولة: هل تكون تأخير بت الدســـتور، وإىل جتاذ
أنهــا تســـــــــــتمــد أحكــامهــا من الشـــــــــــرع، أم أنهــا يجــب أن تكون دولــة علمــانيــة (أو على حواف 
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  ).العلمانية
 تبقى مسألة مركزية الدولة، أو األخذ بمفهوم فدرايل أو كونفدرايل.  
  حتى موضـــــــــــوع الفــــدراليــــة غير حمــــدد حتى اآلن؛ أيّ فــــدراليــــة: جغرافيــــة، أم عرقيــــة، أم

مــذهبيــة؟ ولعــل نوع الفــدراليــة أو الكونفــدراليــة، من نــاحيــة املضـــــــــــمون، هو مــا يحــدد طبيعــة 
قبولها وتَمثُّلها. فثمة بعض الفدراليات التي تعتمد املناطق اجلغرافية أســـاســـاً وليس اإلثنية 

مكننا أن نســـــــتقرئ هذا النموذج كحل مناســـــــب إذا أُحســـــــن صـــــــوغه وأُحســـــــن واملذهب؛ ربما ي
تطبيقــه بمرونــة عــاليــة. فال يمكن تطبيق الفــدراليــة يف منطقــة معينــة من دون منــاطق أُخرى 
كما كان احلال يف العراق لفترة معينة؛ كأنْ تســــــمح الدولة املركزية بهامش معين المركزي 

كزيــــة يف منــــاطق أُخرى. فمن الصـــــــــــعــــب أن تقوم يف الشـــــــــــمــــال بينمــــا ال تطبق هــــذه الالمر
ديمقراطية يف العراق إذا كانت األغلبية حمرومة من الديمقراطية. حتى لو افترضـــــــــــنا وجود 
قوميتين فقط، القومية الكردية والقومية العربية، يبقى هناك كمٌّ من الهويات واإلشـــــــــــكاالت 

يكون، مثالً، وضــــــــــع الكلدان التي يجب أن جند لها حلوالً ضــــــــــمن كل منطقة قومية: كيف ســــــــــ
والســـــريان واألشـــــوريين والتركمان، وكذلك األقليات العربية يف شـــــمال العراق؟ ويف املقابل 
لن يكون الشــــــــيعة راضــــــــين عن أن تكون الفدرالية حمصــــــــورة يف منطقة واحدة فحســــــــب وأن 

ر يُحرم ســــــــــــــائر املنـــاطق منهـــا. أعتقـــد أن التقســـــــــــيم، أو الالمركزيـــة، يجـــب أن يكون يف إطـــا
  .مؤسسات الدولة ال يف االستناد إىل مقومات يحاولون اليوم تكبيرها، أو حتى اختراعها

  أرانا نعود إىل مســــــألة الهوية. كأننا نحاول اختراع هوية عراقية؛ كأننا نقول إنه مل يكن
وإن الهويـــة العراقيـــة  -		وهـــذا أمر طبيعي يف نظري -	هنـــاك فعالً هويـــة عراقيـــة واضـــــــــــحـــة

وما زالت يف قيد املراجعة والتشـــــــكيل، وهذا غير ما كان يقول به حزب البعث املركبة كانت 
  .واالجتاهات القومية العربية

  كان هناك هويات يف طور التكوين والنمو، لكنها مل تُعطَ الفرص . والعكس صحيح أيضاً
اد هي رالكافية لتعبر عن أنفســـــها. يعني، مثالً، أعتقد أن أكثر منطقة أُعطيت فيها حقوق لألك

املنطقــة العراقيــة، قيــاســــــــــــاً بتركيــا وإيران وأمــاكن أُخرى، حيــث كــان من املمكن تكوين نواة 
  .لتعايش طويل األمد وأن يجري نوع من التوافق

 لقد ضرب حزب البعث هذه اإلمكانات باألسلحة الكيماوية واحلرائق واجلرائم اجلماعية!  
 قات اإلســـــــــــرائيليةيجب أالّ ننســـــــــــى دور اآلخرين كذلك، أعني العال	الكردية خالل فترة  -

  .طويلة نسبياً
  كيف ترى الدعوات إىل اجلهاد، وحركات املقاومة العســـــــكرية يف العراق اليوم؟ هل يمكن

تســــــــــمية مقاومات اليوم وتصــــــــــنيفها؟ ملاذا كانت ثورة العشــــــــــرين التي ابتدأت شــــــــــيعية يف 
يمكن تفســـير هذا جزئياً بالعودة  اجلنوب والوســـط شـــاملة، وليســـت املقاومة كذلك اليوم؟ هل

  إىل حكم صدام حسين ودكتاتورية البعث؟
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  رة ثو"ثورة العشـــــرين بدأت شـــــيعية ثم صـــــارت ثورة عامة. والتعبير الذي يطلق عليها هو
بمقـــاومـــة ؛ وهـــذا صـــــــــــحيح يف رأيي، لكن مل يكن هنـــاك توجـــه منهجي فيمـــا يتعلق "وطنيـــة

اإلنكليز. كانت ثورة مناطق، أي أنه كان لكل منطقة قيادتها الســـــياســـــية وتكوينها اجلغرايف 
اخلاص. صـــحيح أنها بدأت يف اجلنوب والتحقت بها قوى شـــيعية من الوســـط، لكنها مل تلبث 
أن امتــدت إىل أمــاكن أُخرى، بمــا فيهــا بغــداد والفرات األعلى، ثم امتــدت إىل منطقــة بعقوبــة 

الص، وأفرزت قـــادة مميزين. وكمـــا ذكرت يف مكـــان آخر، إن من جملـــة أســـــــــــبـــاب عـــدم واخلـــ
اســـــــتمرار ثورة العشـــــــرين وحتقيق األهداف املرجوة منها والنتائج املترتبة عليها أنها كانت 
يف مناطق معزولة، وقد عمل اإلنكليز على جتزئة الثورة. فالثورة التي قامت يف الوسط ظلت 

وســـــــــــط، وعلى الرغم من أن أصـــــــــــداءها وصـــــــــــلت إىل الشـــــــــــمال وبغداد يف أغلب األحيان يف ال
واجلنوب فــإنهــا مل تتكــامــل، ومل يتم التنســـــــــــيق فيمــا بينهــا فظلــت كــل منطقــة تعمــل بمفردهــا 
وبأساليبها وضمن منطقها اخلاص، األمر الذي أدى إىل اخلسارة احلتمية التي حلقت بثورة 

ميركيين، والقســم اآلخر منقســم فيما يتعلق العشــرين ككل. اليوم قســم من املعارضــة يدعم األ
بموقفه من الكفاح املســــــلح. أعتقد أن اجلو الشــــــيعي يف الوســــــط واجلنوب أخذ يزداد احتقاناً، 
وخصوصاً لعدم توصل جملس احلكم إىل صيغة مرضية حتقق نتائج ملموسة على األرض. 

ثير من الغطرســـــــــــــة ومـــا يعزز هـــذا التوجـــه أن طريقـــة تعـــامـــل األميركيين مع النـــاس فيهـــا ك
واجلالفــــة والتخبط وعــــدم املعرفــــة. وهم يلجــــأون إىل أســـــــــــــــاليــــب قمعيــــة ادعوا أنهم قــــدموا 
لتغييرها: إغالق الصحف وبعض شبكات اإلرسال التلفزية؛ قمع املتظاهرين؛ فتح السجون؛ 

البيوت وترويع الناس؛ إلخ. وهذا باإلضـــــــــــافة إىل اســـــــــــتمرار " كبس"إطالق النار العشـــــــــــوائي؛ 
النهب وخطف النســـــــــــاء واالعتداء عليهن، والفشـــــــــــل يف تقديم اخلدمات األولية. هذه  عمليات

العوامل جمتمعة ســـــــــــتؤدي إىل حالة واســـــــــــعة من االضـــــــــــطراب الذي يمكن أن يتفاقم نتيجة 
أســباب متداخلة، وإىل امتداد النقمة الشــعبية وظهور ردات فعل عنيفة يف أوســاط كانت تبدو 

وم نحن نعيش ما يشـــــــــــبه املرحلة األوىل من ثورة العشـــــــــــرين، حمايدة وهادئة حتى اآلن. الي
والثورة تتســـــع ســـــواء لناحية احلجم أو لناحية املناطق املشـــــاركة فيها. وأنا أتوقع، يف حال 
بقاء الســـــلوك األميركي على ما هو عليه، أن تنعكس النتائج على شـــــكل مقاومة أوســـــع وأكثر 

  .ضراوة وتنظيماً
 دوراً وطنياً كما فعلت، مثالً، يف ثورة العشرين؟ أم هل ينجح  هل يمكن للعشائر أن تؤدي

التحالف االســـتعماري يف شـــراء بعض شـــيوخ العشـــائر لتشـــكيل قوات شـــبيهة بقوات البادية، 
وهذا ما كان يفعله البريطانيون يف العراق واألردن؟ هل هناك دور مرتقب لبعض شـــــــــــيوخ 

إعالن تشـــكيل جملس جديد للعشـــائر  العشـــائر يف قمع املعارضـــة وضـــبطها، وخصـــوصـــاً بعد
  مؤلف من ثمانية وثالثين عضواً؟

  العشــــــــــــائر قوة، كانت وال تزال موجودة منذ وقت طويل. وإذا كانت هذه العشــــــــــــائر قامت
بــــأدوار وطنيــــة خالل فترات معينــــة فــــذلــــك ال يعني أن هــــذا الســـــــــــلوك دائم ومتكرر. القوى 
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املتحكمة لها تأثير يف ســـــــــــلوك العشــــــــــــائر ومشــــــــــــايخها. غير أن القوى التي حاولت أن تمثل 
ين مل تســـتطع أن تلغي املعارضـــة، على الرغم من أجهزة صـــيغة للدولة أيام حكم صـــدام حســـ

القمع املمتدة يف اجملتمع، فمن باب أوىل أن تكون العشــــــــائر أعجز من أن تقوم بهذه املهمة. 
من املمكن أن تســـــاعد يف ذلك. هذا، وثمة تفاوت كبير يف مواقف العشـــــائر، وحتى املشـــــايخ، 

ففي املنطقة الغربية، وصــــوالً إىل الفرات، جند  فيما يتعلق بالنظرة إىل األجنبي والعالقة به.
أن العشــائر هي التي تقود املقاومة بالدرجة األوىل. ويمكن مالحظة األمر نفســه بين عشــائر 
منطقة دياال؛ لذا ال يمكن وضـــــــــــع العشـــــــــــائر يف ســـــــــــلة واحدة. فإذا أحســـــــــــنت احلركة الوطنية 

موضــــع ثقة وحوار وتفاعل، فإن  التعامل مع العشــــائر وإقامة عالقات جتارية معها، وكانت
كثيراً من العوامل الســــلبية ســــيتقلص وينحســــر. ولألســــف، مل تســــتطع األنظمة املتعاقبة على 
حكم العراق، بوجه اإلجمال، أن تتعامل مع احلالة العشــــــــائرية واجملتمع العشــــــــائري بشــــــــكل 

من  وغيرهماموضـــــــوعي لتجد له صـــــــيغاً بديلة، كما مل تســـــــتطع أن توفر له التعليم والطبابة 
  .األمور

  األوضاع مؤاتية لوحدة وطنية
 كيف ترى إىل وضع العراق اليوم؟  
  أعتقد أن األوضـــــــــــاع مؤاتية اآلن، وثمة إمكانات للعمل من أجل حتقيق وحدة وطنية يف

العراق بين السُنّة والشيعة، وبين األكراد والعرب، بهدف حتديد مطالب ورسم طريقة للتعامل 
ة. فاخلريطة الســـــــــياســـــــــية التي أُلغيت خالل الفترة األخيرة من حكم صـــــــــدام مع القوى الغازي

حســــــين بدأت تتغير بســــــرعة، ســــــواء لناحية األحزاب اجلديدة التي بدأت بالتشــــــكل، أو لناحية 
منــابر التعبير التي توفرهــا الصـــــــــــحــافــة اجلــديــدة التي ازداد عــددهــا وتنوعــت مواقفهــا. وممــا 

لداخلية حماوالت هذه القوى اجلديدة وضع رؤية مشتركة يساهم يف إرساء الوحدة الوطنية ا
من أجل التصــدي حلالة انعدام األمن والفقر املســتفحل يف خمتلف األوســاط. وهناك ضــرورة 
ا يخطط لـــه  ملحـــة اليوم لتقـــديم نموذج بـــديـــل خمتلف عن النمـــاذج الســـــــــــــابقـــة، وخمتلف عمـــّ

يوم، باإلضـــافة إىل ضـــرورتها، هي األميركيون. إن االســـتفادة من هذه اإلمكانات املتاحة ال
ما يشكل عصباً أساسياً لعملية اإلنقاذ احلقيقي بالنسبة إىل العراق. لعل الوقت مل يسمح بعد 
ببلورة حقيقية لهذه اإلمكانات، إالّ إن ذلك يتم من خالل التجربة واملمارســـــــــــة واالســـــــــــتمرار 

املزعوم، الـــذي يبشـــــــــــر  والنقـــد. لقـــد بـــدأنـــا نرى اليوم بوضـــــــــــوح كيف أن الشـــــــــــعـــار األميركي
بالديمقراطية من خالل البوابة العراقية، بدأ يتأكل ويتكشـــــــــــف زيفه ويغير طبيعته ليفترّ عن 
وجوه من القمع والعســـــــف، وعن فرض صـــــــيغ فوقية ال تمثل رغبات الناس وتطلعاتهم. هذه 

ر األمور جمتمعة أوجدت مناخاً يمكن االســـــــــــتفادة منه، وإذا أُحســـــــــــن التعامل معه ببعد نظ
ورحابة قد يفســــــح اجملال للوصــــــول إىل صــــــيغة ديمقراطية مقبولة تتيح للشــــــعب التعبير عن 
اختياراته، ســـواء فيما يتعلق بوضـــع دســـتور جديد وإجراء انتخابات الختيار جملس للنواب، 
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أو بإيجاد صـــــــــــيغة جديدة لطبيعة العالقات اجلغرافية بين املناطق، أو من أجل التفكير يف 
يعبر عن الطموحات الشــــعبية واملناخ الوطني العام. وليس ثمة شــــك يف  عقد اجتماعي جديد

  .أن هذا االمتحان عسير بالنسبة إىل العراق يف املرحلة املقبلة
  هل ما زالت الدولة القطرية قادرة على االســـــــــــتمرار اليوم، وهل ما زالت الدولة القومية

اه نحو االختالف والتعــدد املركزيــة هي شـــــــــــعــار بعضـــــــــــنــا ورغبتــه وهــدفــه، أم علينــا االجتــ
واخلصــــوصــــية ضــــمن منظومة جيوســــياســــية جديدة؟ أعني االعتراف بأن ثمة جمتمعات يف 
العراق وليس جمتمعـــاً واحـــداً، وهويـــات مركبـــة ومتحولـــة وليس هويـــة راســـــــــــخـــة لهـــا جـــذور 

  .تاريخية وقومية
 لهجمــة الــدولــة القطريــة هي إفراز القرن العشـــــــــــرين، وتزامنــت نشــــــــــــأتهــا يف منطقتنــا مع ا

 . االســــتعمارية. قبل ذلك كانت الصــــيغة الســــياســــية واإلدارية الســــائدة تختلف نوعياً وجذرياً
وعلى الرغم من حماوالت تثبيت الصـــــــــــيغة القطرية واعتبارها الصـــــــــــيغة النموذجية املثلى، 
فـــإنهـــا ال تلبي حـــاجـــات النـــاس احلقيقيـــة. مفهوم القوميـــة العربيـــة كـــان، ولفترة طويلـــة من 

ماً بدائياً؛ إذ كان هناك تغليب ملصـــــــــــالح قطر معين على حســـــــــــاب أقطار أُخرى، الزمن، مفهو
كمــا كــان ثمــة انشـــــــــــغــاالت تُبعــد املواطن عن همومــه اليوميــة. فعلى ســـــــــــبيــل املثــال، كــانــت 
االنتخابات يف ســــــــورية خالل فترة معينة تشــــــــغل تنظيم البعث يف العراق إىل درجة الدخول 

التنظيم يف العراق يجهل حتى أبســـــط املســـــائل اخلاصـــــة يف التفصـــــيالت احمللية، بينما كان 
باجملتمع العراقي، ويتعامل معها كقضــايا ثانوية. هذه صــيغة غير مرضــية وغير صــحيحة، 
. غير أن  وخصـــــــــــوصـــــــــــــاً أن كثيرين كــان يســـــــــــتهويهم البــديــل القطري ويرون فيــه حالً معينــاً

  .املمارسة على األرض أثبتت أنه حل ناقص
  التعددية والالمركزية أحد البدائل املمكنة؟هل تمثل الدولة  
  أعتقد أننا بحاجة إىل بلورة مفاهيم جديدة لفكرتَيْ القطرية واملركزية، تتجه نحو صوغ

  .جديد ملا هو مشترك بين املفهومين وملا يمكن أن يؤدي إىل تناغم وانسجام بينهما
 طة يف العراق؟هل تعتقد أن ثمة جهة مؤهلة أكثر من غيرها لإلمساك بالسل  
  أنا أشـــــــــــك يف أن يكون هناك قوى معينة، فالقوى تكاد تكون مكشـــــــــــوفة. وثمة عودة إىل

الصيغ القديمة وإىل االنتماءات املذهبية أو العرقية، أكثر من الرؤية السياسية التي تعبر عن 
حقيقة مشــــــــــــاعر الناس وقناعاتهم. ولعل هذا يعود إىل القمع والعســـــــــــف اللذين ســــــــــــادا فترة 

ويلة. غير أين ال أعتقد أن هذه الصـــــــيغ يمكن أن تنجح، أو أن تشـــــــكل بديالً من نظام صـــــــدام ط
  .حسين
  هــل أطراف املقــاومــة كلهــا وطنيــة وحمليــة ولهــا برامج ورؤى حمــددة، أم أنهــا أصــــــــــبحــت

موضـــــــــــع جتــاذب القوى احمليطــة بــالعراق؟ فقســـــــــــم من هــذه املقــاومــة مرتبط بــاخلــارج. هــل 
بؤرة صـــــــــــراع دولية؟ هل عاد ما كان يســــــــــمى  -	ث يف لبنانكما حد -	ســـــــــــيصـــــــــــبح العراق
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  يُلقي بظله الكئيب واملفزع على املنطقة من خالل البوابة العراقية؟ "املسألة الشرقية"
  ال أعرف. أنا أتصــــــــور أن ثمة عنوانين كبيرين يف املشــــــــرق العربي: األول مصــــــــر، والثاين

، وإذا اســــتكمل بعض الشــــروط األســــاســــية التي العراق. وأعتقد أنه لو قُيِّض للعراق أن يتعافى
تؤدي إىل قيــــام دولــــة أكثر حــــداثــــة ممــــا كــــان عليــــه، أي من نواحي التعليم والــــديمقراطيــــة 
. وكلنا يتذكر أن النهضــــــــــــة العلمية  والصـــــــــــناعة إلخ، أقول يمكن للعراق أن يؤدي دوراً مهماً

ســـوى ما كان يجري يف مصـــر والنهضـــة العســـكرية التي ابتدأت باكراً يف العراق ال يوازيهما 
من ناحية قوة األداء ومن ناحية القدرة على اســتثمار املناطق، وخصــوصــاً أن العراق يتمتع 
بإمكانات هائلة، ســواء أكانت بشــرية أم مادية، ويمكن للنفط أن يشــكل عصــباً مهماً يف هذه 

  .النهضة
ن هناك عالقات أنا، شـــــخصـــــياً، أشـــــك يف أن تكون املقاومة مرتبطة باخلارج. ربما يكو

ألفراد، أو حماوالت إلضفاء صفات معينة على املقاومة إلضعافها وإثارة الشبهات حولها. 
املقاومة نابعة من الشـــــــــــعب العراقي، ومن قواه الداخلية بالدرجة األوىل، ورهانها هو على 

  .هذا الداخل
ولة إليجاد ، فإنها طُرحت يف أوضــــاع معينة كمحا"املســــألة الشــــرقية"أمّا بالنســــبة إىل 

صيغ تستوعب االضطرابات والنزعات التغييرية التي كانت جتتاح املنطقة. كان ثمة إمكان 
ا اليوم فقـــد تغيرت األمور، وال يمكن تغيير اخلرائط إالّ وفق  آنـــذاك إلقنـــاع بعض القوى. أمـــّ

ما  ذأسباب مقنعة وقاهرة. أمّا لبنان فوضعه خمتلف. العراق أقل البالد طائفية؛ والعراق من
قبل ثورة العشـــــرين، وما بعدها أيضـــــاً، شـــــهد مواقف تعبر عن روح وطنية راســـــخة وشـــــاملة. 
ونذكر فترة حكم نوري السعيد، على سبيل املثال؛ فعلى الرغم من قوته وحماوالته املستمرة 

وثبــــة كــــانون "إلعــــادة تشـــــــــــكيــــل العراق وفقــــاً لرغبــــاتــــه وملصــــــــــــــالح الــــدول األجنبيــــة، فــــإن 
) كانت من ترتيبه، وهو من وفر لها كل عناصــــــــــر النجاح، ثم جيء 1948( "األول/ديســــــــــمبر

بصـــــالح جبر كي يوقع املعاهدة. وعلى الرغم من كل الضـــــغوط فإن املعاهدة مل توقَّع، األمر 
الذي اســــتوجب تأليف حكومة جديدة كانت هذه املرة بزعامة الســــيد حممد الصــــدر؛ وهو أمر 

  .مهم إذا قُرئ يف سياقه
  النفط يف أيــدي العراقيين (أي عراقيين؟)، أم آن لنــا أن نعترف بــأنــه تمــت وهــل ســـــــــــيبقى

  السيطرة عليه؟
  ،أميركا مل تُبقِ شــــــــيئاً، وهي تتطلع إىل االســــــــتيالء على كل شــــــــيء. فهي متيقظة ومتوثبة

وهــذا واضـــــــــــح من منــاوراتهــا يف جملس األمن يف البحــث عن قوى تغطيهــا وتشــــــــــــاركهــا يف 
وأنــا أرى أن األيــدي العــاملــة التقنيــة ومســـــــــــتوى التعليم والثقــافــة  االحتالل من دون مقــابــل.

املوجودة يف العراق، إذا تم حتديثها وأُحســـــــــــن اســـــــــــتخدامها، باإلضـــــــــــافة إىل الثروة املائية، 
تؤهله جمدداً ألن يحاول اســــتعادة دوره وقوته. واملقاربة نفســــها يمكن ســــحبها على مصــــر، 

هــا. ونالحظ أنــه حتى تكوين مصـــــــــــر وجغرافيتهــا وهي دولــة عظمى يف املنطقــة ويعوّل علي
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  .يؤديان إىل أن تكون ردات فعلها من نمط مميز
  ،أال تعتقـــد، دكتور عبـــد الرحمن، أن هـــذه الشـــــــــــرذمـــة الكبيرة قـــد تطـــال املنطقـــة بـــأكملهـــا

وخصــــــــــوصــــــــــاً بالد الشــــــــــام، مؤدية إىل تغيرات غير حمســــــــــوبة يف طبيعة التركيب اجلغرايف 
  ذهبي؟واإلثني والديني وامل

  يف تقــديري أن الواليــات املتحــدة حتــاول أن جتــد بؤراً أُخرى يف ســـــــــــوريــة وإيران، وربمــا
لبنان، من أجل أن تشــــتد احلاجة إليها يف حماولة إطفاء احلرائق وتهدئة األوضــــاع؛ أي أنها 

  !إذا اقتصرت على العراق تتعب
  عراقي املفتوح على . هـــل الوضــــــــــع ال"اللبننـــة"يبـــدو اآلن كـــأن العراق يســـــــــــير على طريق

  شرق املتوسط؟ "عرقنة"اجملهول قد يؤدي إىل 
  أعتقد أن الواليات املتحدة يهمها، إذا مل تســــــــــتطع أن تصــــــــــل إىل نتائج معينة يف ضــــــــــبط

الوضــع يف العراق، أن توســع دائرة البيكار وفضــاءه كي يمتد احلريق إىل ما يقتضــي تدخلها 
دة تشــــــــكيل املنطقة وترتيبها يف صــــــــورة هي بصــــــــورة خاصــــــــة، وتدخل آخرين، من أجل إعا

جديدة. نالحظ، على سبيل املثال، أن السعودية موضع اهتمام أميركي أكبر جداً من السابق، 
وهي تضغط بشدة إليجاد جو من أجل التغيير وإحداث شرخ جديد تهتز من خالله األوضاع. 

ارك يف الســـلطة. والهدف فيُحكى، مثالً، عن إلغاء النظام امللكي، وعن حتفيز قوى جديدة تشـــ
من يُكبِّر حمله "هو الضــــــــغط على الوضــــــــع القائم من أجل تقديم تنازالت إضــــــــافية. وأرى أن 

غير أن هذا ال يؤدي إىل هوامش اختيار، وخصــــــــوصــــــــاً أن القيمين على الســــــــلطة  "ينوء حتته.
قوة ون الاليوم يف الواليات املتحدة، وهم جماعة صـــــــــــقور الليبرالية الدينية اجلديدة، يعتمد

اجملردة يف إخضــــــــاع اآلخرين. الالفت للنظر، مؤخراً، أن الرئيس الروســــــــي، فالديمير بوتين، 
قال يف خطابه يف القوات املســـلحة إن روســـيا تمتلك ســـالحاً كبيراً غير معروف وال اســـتخدم 

  .من قبل، وهذا يوجد نوعاً من التوازن االستراتيجي
 أعتقد أن هذا جمرد تعبير عن رغبة!  
 ربما. لكن ال تنس أن العامل يف حركة دائمة!  
  وهو معرض خملتلف أنواع العواصــــــــــف واالحتمـــاالت. "كف عفريـــت"العراق اليوم على ،

ولعل عصــــــب احلل يكمن يف مدى قدرتنا نحن على املقاومة وعلى تقديم مشــــــروع بديل؛ وبـ 
معاتهم وجماهيرهم، أعني هنا العراقيين، أوالً وأســـــــــاســـــــــاً، بمختلف جمتمعاتهم وجت’’ نحن‘’

وأعني ثــانيــاً الــدول العربيــة احمليطــة جغرافيــاً بــالعراق؛ وهــذا متعلق، من جهــة أُخرى، بــدول 
اجلوار، كمــا وعلى األخص بــاملشـــــــــــروع اإلمبريــايل اجلــديــد متعــدد الوجوه ومتغيّرهــا. دعنــا 

 يــة علىننظر، بــدايــةً، إىل الروابط والعالقــات التي جتمع بين العراق كــدولــة مركزيــة رئيســــــــــ
اخلليج وبين إمارات اخلليج وممالكه العربية. اليوم، الواليات املتحدة تبســــــــــط هيمنتها على 
خمتلف هذه اإلمارات واملمالك، وتُقدِّم لنا دبيّ كمشـــــــــــروع حتديثي بديل، ربما هناك رغبة 
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أميركية يف حتقيق هذا النموذج يف العراق إذا اســتطاعت مؤســســاتها فرض نوع من الســلطة 
نة يف العراق. هذا إذا جنحت، بدءاً، يف فرض تسوية ما يف فلسطين. كيف ترى إىل هذه املعي

  العالقات؟
  موضـــــــــــوع اخلليج اكتســــــــــــب أهميتــه يف العصـــــــــــر احلــديــث من خالل اخملــافر التي أقــامهــا

البرتغاليون فيه كمراكز تموين ومراقبة، ومن أجل تأكيد وجودهم يف وجه القوى األُخرى. 
ع فترة طويلة من الزمن؛ فللخليج أهمية، وال ســــيما ملوقعه االســــتراتيجي واســــتمر هذا الوضــــ

يف الطريق إىل الهند وشــــــرق آســــــيا. وقد كرس اكتشــــــاف النفط هذه األهمية، وأكســــــبها أبعاداً 
جديدة. عالقة العراق بدول اخلليج عالقة مد وجزر. ففي حقبة معينة كان لألســطول العُماين 

، بما يف ذلك السيطرة على البصرة. وكذلك احلال بالنسبة إىل ذراع طويلة يف قضايا اخلليج
السعودية، إذ خضعت العالقات بها لعوامل املد واجلزر، لناحية القبائل وتنقالتها واالمتداد 
الوهابي نحو الشــــــــــمال؛ إىل أن جاء النفط فكرس صــــــــــيغة معينة وجعل لها أطراً صــــــــــلبة غير 

احلــدود يف العشـــــــــــرينــات والثالثينــات تُرك بعض  قــابلــة إلعــادة النظر. فخالل فترة ترســـــــــــيم
املناطق حمايداً أو مشـــــــــــتركاً لكون القبائل تتنقل بين ضـــــــــــفتي احلدود، أو على جانبيها، يف 
مــدى حيــاتي حيوي. وهنــاك منــاطق أُحلقــت نتيجــة موازين القوى، وتبعــاً لعالقــة الــدويالت 

الكتلة البشـــــرية التي يمثلها بمن يرســـــم احلدود. واســـــتمر االلتباس بســـــبب اخلوف من القوة و
العراق، وهو مــا أدى بــدول اجلوار إىل أن تفترض وجود مطــامع أو مطــامح عراقيــة يف هــذه 
الدويالت؛ خوفٌ حتول إىل هاجس أنْ تقع يوماً ما فريســـــــــــة للقوة العراقية. وكان للتحريض 

يمكن  االســـــــــــتعماري دور رئيســـــــــــي يف بذر اخلالفات يف فترات معينة. ونحن نذكر أنه كان
، والوصـــــــــــول إىل حلول مقبولـــة من كال 1991الكويتي ســـــــــــنـــة  -	تســـــــــــويـــة اخلالف العراقي

الطرفين، ســــــواء فيما يتعلق بمســــــألة النفط، أو باحلصــــــول على مرفأ للبحار العالية، أو حتى 
باملســـــــــائل اخلالفية األُخرى. لكن يبدو أن االســـــــــتعمار، وخصـــــــــوصـــــــــاً األميركي، وإىل حد ما 

اجتـــاه الصــــــــــــــدام. من جهـــة أُخرى، بقي العراق، بـــاعتبـــاره األكبر حجمـــاً  اإلنكليزي، دفع يف
واألكثر رقياً وحتضراً، ينظر إىل دول اخلليج باستعالء؛ وهي نظرات مشوبة بكمٍّ من العيوب، 
فلم يتح لهــا أن حترّض على إيجــاد منــاخ لتفــاعــل إيجــابي. وهــذه احلــالــة هي املهيمنــة اليوم 

حـاجـة إىل وقفـة جريئـة بحيـث توضـــــــــــع أســـــــــــس ملصــــــــــــالح بتحريض من قوى كثيرة، وهي ب
مشـــتركة ونظرة جديدة خمتلفة تؤمِّن نوعاً من التكافؤ والقبول باآلخر؛ وال ننســـى أن العراق 
يؤمِّن عمقاً اســــــتراتيجياً إلمارات اخلليج، ويشــــــكل نوعاً من احلماية لها، ويجنبها اخلضــــــوع 

  .البتزاز الدول االستعمارية
وذج دبيّ، فللمصـــــادفات التاريخية دور كبير يف نشـــــأة دبيّ؛ إذ هي أمّا بالنســـــبة إىل نم

لة ألوضـــــــــــاع وأزمات تفاقمت يف املنطقة. فانهيار مكانة بيروت، وتطور  عبارة عن حمصـــــــــــّ
األوضاع يف اخلليج، ساهما يف استقطاب رؤوس أموال من أنماط معينة ساهمت يف إنشاء 

حــاجــات املتحــاربين وحــاجــات الــدول التي  دبيّ التي أدت دوراً متزايــد األهميــة يف تــأمين
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تمول احلرب. أعتقد أن هذا النموذج يمكن ضبطه يف بلد مثل دبيّ، إالّ إنه ال يمكن ضبطه يف 
؛ فال أعتقد أن األميركيين سيتورطون يف هذا املوضوع. لعلهم يسعون "وكر األفاعي"العراق، 

ية الظاهرية واالســـــــــــتهالكية، إلقامة نظام رأســـــــــــمايل منفتح، لكن بحدود. إن صـــــــــــيغ الرفاه
واملعمار الضـــــخم، ليســـــت مقياســـــاً للتطور، وهي أمور قد ال يمكن تكرارها على النمط نفســـــه، 

  .فال حاجة وال إمكان ألن يعاد نسخ نموذج دبيّ
  لقــد انتهى زمن الطروحــات القوميــة الكبرى والشـــــــــــموليــة، لنعترف! لقــد فشـــــــــــلنــا وأخفقنــا

أمام منعطفات يمكن أن نســــــــتكشــــــــف فيها إمكانات جديدة. فهل إخفاقاً شــــــــديداً. ونحن اآلن 
يمكن اســــتنباط إيجابيات من ســــلبيات هذا االســــتعمار اجلديد؟ [....]. هل يحرض االســــتعمار 
بداية جديدة؟ هل يمكن مقارنة هذا االســـــــــــتعمار  اجلديد على التغيير، وعلى االندفاع نحو 

  على مصر والشرق؟ "حملة نابليون"	اجلديد بـ
  نابليون وصل إىل مصر مع فريق علمي هائل من العلماء والفنيين حملاولة قطع الطريق

الذي يصـــــــــــل بريطانيا بالهند؛ بمعنى ما، كان مُصـــــــــــلحاً يحمل رياحاً جديدة كان يمكن أن 
تؤدي إىل التغيير على الرغم من العنف واملـــآســـــــــــي التي خلفهـــا. هـــذه هي البـــذور التي بنى 

، فانفتح على أوروبا، وجرى تغيير نوعي يف مصـــــــــــر. ونذكر هنا عليها حممد علي وســـــــــــاللته
حماوالت إســــــــــماعيل باشــــــــــا إلعادة تكوين القاهرة على مســــــــــتوى التنظيم املدين وعالقاتها 
باإلعمار. أّما األميركيون فهم يجتاحون املنطقة مثل هجمة تترية، يجهلون طبيعة املنطقة 

قية ســـــــــــوى شـــــــــــعارات عامة تبشـــــــــــر بديمقراطية وتكوينها، وال يملكون البدائل والرؤى احلقي
يضـــحّون هم أنفســـهم بمبادئها. لقد غرق العراق يف الفوضـــى واضـــطراب األمن والعنف، إلخ. 
ونحن نرى أن جملس احلكم حمكوم من األميركيين، وليس ثمة صـــــــــــالت وتفاعل مع ســـــــــــائر 

 راً فيمــــا يتعلقالقوى يمكن أن تؤدي إىل تغيير نوعي. يف الواقع أعتقــــد أن ثمــــة فــــارقــــاً كبي
بالنظرة االســــــتعمارية األوروبية وتلك األميركية: أوروبا عندما كانت تســــــتعمر، كانت حتمل 
معها ثقافتها ورؤاها وأبنيتها الدســــــــــتورية أو الديمقراطية إىل املســــــــــتعمرات، وخصــــــــــوصــــــــــًا 
فرنســـــــــــــا التي كــانــت حتــاول تغيير هويــة املــدينــة وثقــافتهــا ولغتهــا، إلخ. الواليــات املتحــدة 

خترعــت العــدو وضـــــــــــربتــه بقوة الســـــــــــالح املتقــدم تقنيــاً من أجــل فرض وجهــة نظر وحيــدة ا
وجامدة، من دون اســـــتطالع رأي الناس وإشـــــراكهم يف صـــــنع مصـــــيرهم. ونراها تقدم يومياً 

نظر إىل تعـــاملهـــا مع مـــا يمكن تســـــــــــميتـــه اعلى خطوات مبتســـــــــــرة تتراجع عنهـــا فيمـــا بعـــد. 
وغيره، كيف بــدأوا وكيف هم اآلن. وكــذلــك الشـــــــــــريف  بحلفــائهــا من العراقيين، أحمــد اجللبي

علي بن احلســـين بدأ صـــديقاً للواليات املتحدة وجاء حمموالً على دبابتها، وصـــار اآلن شـــبه 
خصم لها. وللشيعة أيضاً موقف من األميركيين، ولهم مسافة منهم تتسع يوماً بعد يوم. أنا 

ا إالّ ما هو ســـــــــــلبي، وســـــــــــيكون تأثيرها أرى أن الرياح األميركية رياح ســـــــــــود، لن ُيذكر منه
  .معاكساً ملا هو مرغوب فيه

  أال ترى، دكتور عبد الرحمن، أوالً أن هذا الوضـــــع اجلديد هو حالة غير مســـــتقرة ومفتوحة
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على آفاق وفرص ال نعرف عنها الكثير، وخصــــــــــوصــــــــــاً خارج العراق؟ وال أدري إىل أي مدى 
بســبب تغييب العمل الســياســي لفترة طويلة، ملا ثمة وعي، حتى داخل العراق وبســبب القمع و

آلت إليه أوضاع العراق اليوم. من الواضح أنه لن يتبلور واقع جديد بسرعة. ثانياً، مل تتضح 
حتى اآلن عناصــــر املشــــروع الذي مل يجر صــــوغ أهدافه بوضــــوح والعمل عليه طوال األعوام 

األربعين املنصــــــــــرمـــة. مـــا هي املئتين األخيرة، والـــذي أضـــــــــــعنـــا فرص تطويره يف األعوام 
العناصر التي يمكن أن تؤسس ملشروع جديد يف بلد مثل العراق، مشروع يستطيع أن يجمع 
ويســـــــــــتجيب لدواعي التعددية واالختالف كما يســــــــــتجيب للتغيرات يف الواقع الثقايف ويف 
 التعبير الســــــياســــــي؟ ما الذي يجب أن يتغير يف املشــــــروع الذي أغواك وانخرطت فيه أنت يف

  اخلمسينات والستينات من القرن املنصرم؟
  من الطبيعي أن احلركة الســـــــياســـــــية هي عملية تراكم، ووضـــــــع رؤى للمســـــــتقبل، ومتابعة

مراحل نضـــجها وإخفاقها وحتولها يف مســـارات جديدة. أنا أفترض أن بعض هذه العناصـــر 
. صــــــــحيح أنه ال يوجد أحزاب باملعنى احلقيقي ما يؤدي إىل  ممارســــــــات فجة، ال يزال متوفراً

صـــــــــحيفة وحزباً، غير أنها ليســـــــــت ســـــــــوى  35حتى يف تعبيراتها. هناك يف العراق اآلن نحو 
جمموعـــات صـــــــــــغيرة ال تعبر عن واقع العراق. فلو أُتيحـــت فرصــــــــــــــة لنوع من املمـــارســــــــــــــات 
الديمقراطية الســـــــــــتطاعت أن تأخذ أشـــــــــــكاالً حمددة كأحزاب ســـــــــــياســـــــــــية جامعة، وأن تتخذ 

ســـــــــــتوى النقــابــات، مثالً، واجملتمع األهلي والصـــــــــــحــافــة؛ وألمكنهــا أن تعبيرات أُخرى على م
تؤدي إىل نتائج عبر مســـــــــــارات تراكمها وجدليات نمائها وتطورها. لكن ليس ثمة مناخات 
مالئمة؛ فالناس حتى اآلن مل يســتطيعوا أن يتفاعلوا مع اجلو اجلديد، أو أن يســتوعبوه، أو أن 

، أن التظاهرات هي أقرب إىل ردة الفعل والعداء منها يســـــــــــتفيدوا من إيجابياته. فنرى، مثالً
إىل حماولة الوصول إىل مكاسب. كذلك نالحظ، من خالل بعض املؤشرات، تفاوتاً كبيراً يف 
طبيعة العالقات داخل جملس احلكم: وزير املالية أدىل قبل نحو أســـــــبوعين بتصـــــــريحات يف 

جي، الذي كان يقول أنه لن يشـــــــــــارك يف دبيّ تراجعت عنها احلكومة فيما بعد؛ عدنان الباج
الســـلطة إالّ عبر وســـائل ديمقراطية تراجع عن كالمه واشـــترك. فالوضـــع مضـــطرب، ومل تظهر 
مالحمه كلها بعد. غير أن هذا ال يعني أنه ســـــــــــيبقى على ما هو عليه. كل جمموعة بشـــــــــــرية 

يف اللغــة واخلطــابــات جتُري، بين فترة وأُخرى، نوعــاً من املراجعــة الــذاتيــة ومن إعــادة النظر 
بحيث تتمكن بعد فترة من إيجاد قواســـــــم مشـــــــتركة جديدة. وكما ذكرت ســـــــابقاً، فعلى الرغم 
ات أو  ممــا يبــدو من أن الشـــــــــــيعــة هم حــاليــاً خــارج إطــار املقــاومــة الفعليــة، فــإن هنــاك نويــّ
 منــاخــات مالئمــة هي يف طور التكوين والتبلور قــد تؤدي إىل انخراطهم يف اجلو العــام، وال
ســـــــيما أن االحتالل يوجد أوضـــــــاعاً يف غير مصـــــــلحته: حل اجليش واالســـــــتغناء عن كثير من 
األجهزة دفعة واحدة، وهي أمور كان يمكن أن تكون مســـــاعدة لهم فأوجدوا ألنفســـــهم مأزقًا 
إضـــــافياً؛ التأخر يف دفع رواتب الشـــــرطة وطريقة توزيعها، مع ما اســـــتتبعه ذلك من خســـــارة 

من أجل قضــية فشــلوا يف التحكم يف مفاعيلها بشــكل صــحيح؛ عدم  عشــرات القتلى واجلرحى
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قــدرتهم على ضـــــــــــبط الوضـــــــــــع األمني. وعلى وجــه اإلجمــال، هنــاك أمور كثيرة هي اآلن يف 
طورهـــا اجلنيني، أو يف طور التكوين، ويمكن أن تنمو وتنضـــــــــــج بـــالتـــدريج. ولعـــل الســـــــــــلوك 

فإن الســـــــــــلوك األميركي جتاه األميركي هو عنصـــــــــــر مســـــــــــاعد يف عمليات التطور هذه. كذلك 
الوســـــــــــط واجلنوب يختلف عما هو عليه جتاه الشـــــــــــمال؛ فالشـــــــــــمال أكبر حظوة وأكثر دالًال، 

  .واألكراد أعطوا أنفسهم أكثر مما يجب
  إىل أن يتركوا  "العرب"دكتور عبـــد الرحمن، تعلو أصـــــــــــوات يف العراق بـــاســـــــــــتمرار تـــدعو

م، وتطالب بأن يُقلع هؤالء عن إعطاء الدروس العراقيين وشأنهم كي يقلعوا أشواكهم بأيديه
والتنظيرات القوموية الكبرى. اآلراء العربية تمجد املقاومة عامة، وتهلل لها، بينما جند أن 
األصـــوات التي تصـــلنا من العراق تدعو إىل احلذر، وإىل إعطاء وقت أكبر وفرصـــة الســـتيعاب 

أنه بدالً من أن يكون اإلطار العربي  األوضـــــــــــاع والتريث يف اســـــــــــتقراء اآلفاق املقبلة. يبدو
احمليط باجلانب القومي من هذه املســـــــــــألة داعماً لفرص تغيير من هذا النوع، نراه جلوجاً 

. فما تعليقك؟   وضيق األفق أحياناً
  يف تصـــــــــــوري أنه منذ وقت مبكر تم توجيه وضـــــــــــخ كمية كبيرة من اإلعالم الدَّعَوي نحو

ه إىل  أي مكــان آخر، ولعلــه مشــــــــــــابــه ملــا كــان يوجــه إىل االحتــاد العراقيين بمــا يفوق مــا وُجــّ
الســوفياتي الســابق. ومل يكن مصــدر هذه الدعوات اإلعالمية أميركياً فحســب، بل اشــتركت يف 
ذلــك أيضـــــــــــــاً إيران وكــل القوى واجلهــات التي تســـــــــــيطر على وســـــــــــــائــل اإلعالم، مثــل الكويــت 

بارات، فخلقوا أجواء مســـــــــــمومة. والســـــــــــعودية وقطر وغيرها، ســـــــــــواء أكان إعالماً أم اســـــــــــتخ
واألصــــــوات التي تعلو حمذرة العرب من االنخراط يف املقاومة ال تعدو كونها مبالغات. فمن 
هم العرب الذين يقاومون؟ لعلك جتد بين كل ألف عراقي ثالثة أو أربعة من دول عربية، إنما 

اومة عراقية حمضــــــة. هي ذريعة للزعم أن املقاومة ليســــــت عراقية. ويف تقديري أن هذه املق
فالتراث العراقي يف املقاومة تراث عريق. مل يهدأ العراق يوماً منذ ثورة العشـــرين حتى ســـنة 

وما بعدها. كان هناك دائماً تمردات وعصــــــيانات، وخصــــــوصــــــاً يف العراق األوســــــط.  1958
يضـــــــــــــاف إىل ذلــك أن عــدم دخول اجليش يف معركــة حقيقيــة خالل الهجمــة االســـــــــــتعمــاريــة 

أدى إىل االحتفاظ بالســــــــالح بين أيدي الناس. وللنَفَسِ العشــــــــائري دور مهم، وكذلك  اجلديدة
لطريقة األميركيين يف التعامل مع الواقع؛ كل هذه األمور جمتمعةً هي ما يلهب املقاومة. 
أّما فيما يخص طريقة الواليات املتحدة يف التعامل مع موضـــــــــــوع املقاومة، فهي تعتبر أن 

ـــــــــــكل خصم وكل مناوئ  ، أو حمسوب عليها بنسبة ما، علماً "القاعدة"	لسياستها هو مرتبط بـ
ــــــــ تكوين بدائي بحيث أنها عاجزة عن أن تقوم بهذا الدور. وأنا عندي  "القاعدة"	بأن تكوين الـ

أيلول/سبتمبر هو صناعة داخلية أميركية، أو  11بأن  -		وهي بحاجة إىل مراجعة -		قناعة
وأوضــــــــــاع داخلية مكّنتها من أنْ تعبِّر عن نفســــــــــها بهذا الشــــــــــكل. على األقل هُيّئت لها أجواء 

أُســــامة بن الدن شــــخص بدائي ال تتعدى ثقافته كتاباً واحداً، وهو يقود جمموعة من العقول 
املتخلفة، فمن غير املمكن أن يســــــتطيع االنتشــــــار يف العامل بهذا الشــــــكل، وأن يســــــبب كل هذا 
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احلالة ويعمل على تكبيرها وإبرازها بحيث يعمل  الضــجيج، لو مل يكن هناك من يســتغل هذه
على خلق خصـــــم حمدد له مالمح مفترضـــــة، تماماً كما كان يجري أيام احلرب الباردة حين 
كان يُعزى كل أمر إىل الســوفيات وجواســيســهم، علماً بأن ثمة عوامل داخلية يف كل بلد تفرز 

  .مثل هذه الظواهر وتؤدي إىل نمائها
[.......]  

  ــ العراقفلسطين 
  .دكتور عبد الرحمن، هل لنا أن ننتقل إىل إضـــــــــــاءة على العالقة بين فلســـــــــــطين والعراق

العالقــة قــديمــة، وإذا نظرنــا إليهــا ميثولوجيــاً فهي تعود إىل اجلــد األعلى إبراهيم، ثم هنــاك 
عالقات لغة وجغرافيا وتاريخ واجتماع يف العصـــــــور اإلســـــــالمية ويف ظل الدولة العثمانية. 

وكان الشـــــــعر العراقي، والنجفي منه خاصـــــــة، قد تنبه مبكراً للخطر اجلاثم يف فلســـــــطين  هذا
فبكاها حتى قبل ســـــــــــقوطها يف عبرات كربالئية تربطها باألندلس الفردوس املفقود. ومنذ 
خمسينات القرن املاضي جرت االنقالبات كلها، يف العراق ويف غير العراق، باسم فلسطين. 

ر العراقي احلديث، منذ الســـــيّاب والبياتي وغيرهما. ومنذ عقود، منذ وإىل فلســـــطين رنا الشـــــع
حرب اخلليج الثانية، ارتبطت فلســــــطين بالعراق، بل ما زال هذان البلدان يتواصــــــالن ضــــــمن 

واآلن اجلرح العراقي  -		عالقة عريقة وغنية ومعقدة. هذا اجلرح الفلسطيني النازف منذ قرن
وتأتي هذه الهجمة االســـــتعمارية اجلديدة لتضـــــغط  -		النازف أيضـــــاً منذ نحو عشـــــرين عاماً

على البلدين كطريف كماشـــــــة تمســـــــك بفلســـــــطين على ســـــــاحل املتوســـــــط وبالعراق على مياه 
  اخلليج، فكيف ترى إىل وضع فلسطين والعراق والعالقة بينهما؟

  العالقة بين العراق وفلسطين عالقة قديمة ومستمرة؛ ويعتز العراقيون بأن صالح الدين
هو الذي حرر بيت املقدس وردّ الصـــــــليبيين. واألجيال املعاصـــــــرة لديها شـــــــعور بأنها معنية 

حتى  -		بالقضـــــية الفلســـــطينية وملتزمة جتاهها. وكذلك كانت احلكومات العراقية املتعاقبة
تعتبر أن فلســـــطين تعني شـــــيئاً خاصـــــاً يف  -		تاب يف موضـــــوع فلســـــطيننوري الســـــعيد له ك

الوجــدان العراقي، وإن اختلفــت مواقفهــا وتفــاوتــت تبعــاً ملــدى عالقتهــا بــاإلنكليز وتــأثيرهم 
فيهــا. هــذا، وكــان اجليش العراقي يُعــدّ، منــذ وقــت مبكر، ليكون لــه دور تــاريخي ال يف العراق 

. مصـــــر، على العكس من العراق، كانت جتتاحها خالل  وحده بل على مســـــتوى املنطقة أيضـــــاً
فترة معينة إمّا رياح أوروبية قوية وإمّا نوع من العزلة عن املنطقة العربية. وأول مرة جرى 

. العراق كان منتهياً من هذه املشــــــــكلة؛ فهو 1954النص على عروبة مصــــــــر كانت يف ســــــــنة 
ن جملة العوامل األســـــاســـــية التي أدت إىل يعتبر نفســـــه أوالً عربياً وله دور عربي. ونذكر أن م

اغتيال امللك غازي كان دعمه للقضـــــــــية الفلســـــــــطينية. فالتصـــــــــريحات التي أصـــــــــدرها كانت 
تتناول موضـــــوعين أســـــاســـــيين: موضـــــوع فلســـــطين، وموضـــــوع الكويت. وكان للفلســـــطينيين 

اك املقيمين بــالعراق حضـــــــــــور فــاعــل ومميز، ربمــا أكثر من أقطــار أُخرى. أعني أنــه كــان هنــ
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شـــــــــــبكــة من الروابط والعالقــات الســـــــــــيــاســـــــــــيــة واإلنســــــــــــانيــة، وكــان هنــاك عــدد من املفكرين 
الفلســـــــــــطينيين أدى أدواراً مميزة يف العراق. وأنا أعتبر أن املثقف الفلســـــــــــطيني جبرا إبراهيم 
جبرا كان من أبرز املثقفين العرب، بدءاً من اخلمســـــينات تقريباً حتى نهاية القرن. وقد أفرغ 

اهتمامه ووقته من أجل إقامة روابط ونوع من العالقة بين فلســـــــطين والعراق.  جهده وكرس
كما ســــاهم يف تكوين الثقافة العراقية، ولفت النظر إىل أمور أســــاســــية كانت بمثابة نوع من 
الروافع لهذه احلالة الثقافية اجلديدة. فمنذ اخلمســـــــــــينات بدأ جبرا بالتأســـــــــــيس الثقايف من 

وتنظيره للشـــــــــــعر احلديث. وســـــــــــاهم يف إنشـــــــــــاء جمعيات فنية  خالل ترجماته وحماضـــــــــــراته
وروابط اســتفادت هي أيضــاً من التيارات واملدارس احلديثة وقدمت فناً عراقياً أنضــج وأكثر 
نمواً من الــدول احمليطــة واجملــاورة. هــذه األمور جمتمعــةً هي من العوامــل التي وثّقــت هــذه 

  الرابطة اخلاصة، وربما املميزة.
لعوامل التي ســــــــــاهمت يف إيجاد عالقات أكثر تعقيداً مع فلســــــــــطين والعراق ومن جملة ا

وجود جالية يهودية يف العراق ضـــاربة يف القدم اســـتمرت موجودة وفاعلة منذ أيام العصـــر 
كان كثير من املرافق احليوية يف العراق يدار من جانب يهود.  1949العباســــي. وحتى ســــنة 

ســــــــــــــاهمـــات املهمـــة، وال ســـــــــــيمـــا يف إطـــار الفن: الغنـــاء وكـــان لهم كثير من اإلجنـــازات أو امل
واملوســـــــيقى والفرق الفنية والتبشـــــــير بأنماط معينة من الغناء. وأذكر صـــــــالح الكويتي، على 
ســـــبيل املثال. ولعل أبرز اجلوقات للموســـــيقى والغناء العراقيين موجودة اليوم يف إســـــرائيل. 

ت مميزة نسبة إىل اجملموع العراقي العام، إضافة إىل أنهم كانوا ينتمون اجتماعياً إىل طبقا
وكان لهم دور فعال على الصـــعيدين التجاري واالقتصـــادي [....]. يف األربعينات وُجد مناخ 
لتسهيل هجرة اليهود إىل إسرائيل، وساهمت فيه حكومات متعددة يف العراق. ومن املعروف 

ة جتـــاه املواطنين اليهود، مل يكن لـــديـــه مواقف ســـــــــــلبيـــ -		مثـــل املغرب العربي -	أن العراق
  فكانت تتاح لهم كل الفرص، وكانوا يشكلون عصباً قوياً يف البلد [....].

  إدوارد سعيد
  دكتور عبد الرحمن، دعنا ننتقل إىل املوضــوع الفلســطيني. إىل ما ســيؤول يف ظل الهيمنة

ير النظ األميركية العســــــــــكرية املباشــــــــــرة على املنطقة، ويف ظل العنف اإلســـــــــــرائيلي منقطع
والشــــــراســــــة اإلســــــرائيلية؟ هل ثمة أمل من "خريطة الطريق"، ومن االســــــتمرار يف حل ســــــلمي 
وحتقيق إجنازات؟ وهل املصــير هو يف وجود دولتين متجاورتين: واحدة فلســطينية وأُخرى 

  إسرائيلية، أم يف وجود دولة ديمقراطية واحدة؟
  األميركية واألدوات التي أوجدتها امتداداً يف ظل الوضع احلايل لهيمنة الواليات املتحدة

لهذه الهيمنة، أتيحت لشــــــــــــارون الصـــــــــــيغة النموذجية للتعامل مع دول املنطقة. فالواليات 
املتحدة، يف كثير من األحيان، تســـــــــتخدم إســـــــــرائيل من أجل إخضـــــــــاع هذه الدول، والشـــــــــهية 

يمكن لدول املنطقة أن اإلســـــرائيلية مفتوحة على أي حال إىل أقصـــــى حد. من هذا املنظور ال 
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تقر بالصـــــيغة التي يراد فرضـــــها. صـــــحيح أن التفاوت كبير جداً فيما يتعلق بموازين القوى، 
وأن الرخاوة العربية حتاول التنصــــل من أي مســــؤولية؛ هذه األمور، كلها، تأتي يف مصــــلحة 

 . ولو كان املناخ الهيمنة األميركية. غير أن موازين القوى مل تكن يوماً شـــــــــــيئاً أبدياً وثابتاً
العربي أكثر فــاعليــة وتفــاعالً مع الفلســـــــــــطينيين لكــان أمكن تــأمين حــد أدنى من التوازن، ال 
على صعيد األسلحة واجليوش، وإنما حلشد تأييد عربي من أجل حماية احلقوق الفلسطينية. 

ير غ ونالحظ أن االنتفاضة، بإمكاناتها احملدودة والبدائية، استطاعت أن تكبد إسرائيل كماً
  قليل من اخلسائر ومن العجز عن املواجهة.

 تعني العمليات "االستشهادية"؟  
  ال، أعني املقاومة، واالستمرار، وهذا النفس الشعبي الطويل. أنا شخصياً ال أؤيد العمليات

االســـتشـــهادية وأعتبرها، يف بعض األحيان، حجة إضـــافية لدى إســـرائيل والواليات املتحدة 
  ياساتهما املعادية.من أجل تنفيذ س

  حتى لو تم إيجاد قاســم مشــترك يمثّل نوعاً من املنطلق لتحقيق حد أدنى ملشــروع وطني
  فلسطيني وأتت هذه العمليات لتحفز هذا املشروع وتنهض به؟

  ال شـــــــــــــــك يف أن بعض العمليــــات مفهوم ومبرر ويؤدي إىل مردود إيجــــابي. لكن بوجــــه
تأتي كردات فعل عمياء، فإنها تعطي نتائج معاكســــة. اإلجمال عندما توجه ضــــد املدنيين و

وحتى أوروبا، التي كانت تميل إىل التعامل مع القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية بنوع من اإليجابية 
اإلســـرائيلي، وكرد على هذه  -		واالنفتاح، بدأت مراجعة حســـاباتها نتيجة الضـــغط األميركي

العمليات الدموية غير املبررة يف كثير من األحيان. لقد تراجع احلوار مع القوى التي تدعو 
إىل الســــــــــالم يف اجلانب اإلســــــــــرائيلي ألننا مل نســــــــــتطع االســــــــــتمرار يف حوار جدي ومتكافئ؛ 

  فاملشكلة أوالً وأخيراً، كما يقول إدوارد سعيد، هي مشكلة بين الشعبين.
[.......]  

 كان إلدوارد سعيد موقف يدعو إىل دولة ثنائية الهوية القومية، فما رأيك يف هذا الطرح؟  
  ال شـــــك يف أن إدوارد كان أحد أبرز من اســـــتطاع أن يقرأ املرحلة بعناصـــــرها األســـــاســـــية

واحتماالتها من دون انفعاالت كبيرة، وبعقل ناقد ومتطور، وانطالقاً من ثوابت أســـــــــــاســـــــــــية 
على تطويرها وحماورة اآلخر بها إليجاد أرضــية مشــتركة يمكن االنطالق منها. لعل حرص 

االقتراح الــذي توصــــــــــــل إليــه يف النهــايــة اقتراح معقول، لكن األمر يتوقف على مــدى قــدرتنــا 
على إقناع اآلخر وتهيئة الظروف الســــــتقبال هذا الطرح. يف وقت ســــــابق كانت جهات معينة 

رحت صـــــــــــيغة "الدولة الديمقراطية ثنائية القومية". غير أن هذا يف املقاومة الفلســـــــــــطينية ط
الشـــــــــــعار مل يبق مركزياً يف طروحات املقاومة الفلســـــــــــطينية، ومل جتر متابعته، فتراجع أو 
حب من التداول، ليظهر الحقاً عدد من املشـــــاريع التي تداخلت إىل حد أنها غيّبت أي رؤية  ســـــُ

يف مركز صـــــــــنع القرار، ويف نيويورك بالتحديد، واضـــــــــحة. ال شـــــــــك يف أن إدوارد الذي عاش 
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القلعة الكبرى للصـــــــــــهيونية، كان له دور رئيســـــــــــي يف تقديم املوقف الفلســـــــــــطيني وشـــــــــــرحه 
والتعبير عن التعقيــدات يف ســــــــــــائر جوانبــه. وقــد فهم إدوارد طريقــة صـــــــــــنع القرار يف املركز 

املنفتحين. علينــا نحن اإلمبريــايل، كمــا كــانــت لــه عالقــات بعــدد من اإلســـــــــــرائيليين واليهود 
  اليوم أن نطور هذه الفكرة ونؤطّرها لتصبح مركزية ومقبولة.

[.......]  

  املثقف ودوره
  إلدوارد ســـــــــــعيد كتابات يف املثقف احلديث ودوره، وقد قرن الفكر والتنظير باملمارســــــــــة

لطة ســاليومية عبر وقفات صــلبة يف وجه مؤســســات املركز اإلمبريايل، وكان ناقداً جريئاً لل
الفلســــــــــطينية وألنظمة العســـــــــــف. ولك أنت، دكتور عبد الرحمن منيف، آراء مهمة يف املثقف 

(وصـــــدر مؤخراً يف  1998ودوره، وذلك يف كتابك "بين الثقافة والســـــياســـــة"، الصـــــادر ســـــنة 
طبعته الثالثة). بغياب املثقف والثقافة تتهاوى املناعة االجتماعية ويســـــهل الســـــقوط، كأن 

ن مواقف املثقف والثقافة ونظام القيم اإلنســــــــانية. كيف ترى إىل دور املثقف ثمة ترابطاً بي
العراقي والعربي اليوم يف ظــل هــذه الهجمــة، ويف ظــل اإلخفــاق الــذي وصـــــــــــلنــا إليــه ونتحمــل 
نحن مســـــــــــؤوليته كمجموعة جمتمعات؟ ما هو دور املثقف يف العراق، واملثقف العربي على 

  وجه اإلجمال؟
 املهمة التي يجب أن يدور يف شأنها حوار واسع ومتعدد األبعاد. لقد  هذه إحدى القضايا

كان للمثقفين يف مطلع القرن العشـــرين حضـــور كبير ومســـاهمات مهمة. وأبرز من يأتي إىل 
الــــذاكرة اآلن هو طــــه حســـــــــــين. كــــان مثقفــــاً من نمط خــــاص إذ مل يكن موضـــــــــــوع الثقــــافــــة، 

القة بين املثقف واجلماهير عناية كبرى من وخصـوصـاً النظرية، همه الوحيد. لكنه أوىل الع
ناحية إتاحة التعليم للطبقات الفقيرة، وجمانية التعليم، ومن خالل الربط بقضـــــايا اجملتمع 
األســــــاســــــية، كالصــــــحة واملواصــــــالت إلخ. ويمكننا أن جند مثقفين آخرين أدوا أدواراً مماثلة. 

قعه يف الثقافة العربية. ونذكر على كما كان للشـــــــــــعراء دور رائد نظراً إىل أهمية الشـــــــــــعر ومو
ســــــبيل املثال الزهاوي، الذي كان صــــــاحب مشــــــروع يدعو إىل اإلصــــــالح االجتماعي؛ وكذلك 
اجلواهري الذي كان الصـــــــــوت النابض باســـــــــم اجلماهير وباســـــــــم الثورة، ومثّل التحدي الذي 

، الصــــــحافيين يتميز به الشــــــعب العراقي جتاه الســــــلطة، أياً كانت. ويف مرحلة الحقة برز دور
وتبعهم الروائيون. إىل جانب هذه اجملموعات، وبشــــــــــكل مواز لها، نشــــــــــأت األحزاب؛ فصــــــــــار 
احلزب الســياســي أقوى من األشــخاص كأفراد أياً تكن صــفاتهم ومواقعهم. وغدا دور املثقف 
يكبر عبر اقترابه من احلزب الســياســي، ومســاهمته يف تعزيز وضــع هذا احلزب. لكن املعادلة 

تل منذ فترة من الزمن، بحيث أصــبح املثقف جزءاً من احلزب الســياســي وامتداداً له، بدأت تخ
وخصــوصــاً عندما أمســك احلزب بزمام الســلطة وعمل على جلم املثقف. فوالء املثقف للحزب 
الســـــــــياســـــــــي، وتمثيله لهذا احلزب، حوّاله بالتدريج إىل شـــــــــخص فاقد حلريته الفكرية وللدور 
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تمع، يف مقابل زيادة يف الكم اإلعالمي يف ممارســــــــــــاته. فاحلزب املنوط به من جانب اجمل
الســـــياســـــي كان، يف الدرجة األوىل، بحاجة إىل إعالميين أكثر مما كان بحاجة إىل منظّرين، 

واملفترض أن يكون الوحيد. وقد أصــــبح  -		ألنه يعتبر أن الزعيم الســــياســــي هو املنظر األكفأ
يمارســــــون التنظير، وتبرير املواقف الســــــياســــــية، وتقديم قادة األحزاب الســــــياســــــية هم الذين 

القراءات يف مرحلة معينة، بينما أصـــــبح مطلوباً من املثقف أن يقتصـــــر على الدور اإلعالمي 
مبرِّراً ومفسِّراً ملا يريده السياسي. واستمر هذا الوضع إىل أن تكشفت األحزاب السياسية عن 

لى ملء هذا الفراغ بطروحات جدية ومعرفة حقيقية مقدار كبير من اخلواء، ومل تعد قادرة ع
بتكوين اجملتمع وبعناصـــــــره املتداخلة، وهو ما أدى أيضـــــــاً إىل فترة انحســـــــار بين عدد كثير 
من املثقفين واألحزاب الســياســية. وكنتيجة لفشــل كثير من األحزاب الســياســية، وعجزها عن 

ملثقف معتقــداً أنــه هو البــديــل من القيــام بــأدوارهــا احلقيقيــة، بــدأ يترســـــــــــخ وهم جــديــد لــدى ا
احلزب الســـياســـي، وبدأ يطالب بدور أكبر، وبنوع من االســـتقاللية الكاملة، وحتى بمشـــروعية 

  املعارضة والتصدي لألحزاب السياسية.
[.......]  

  يبدو يل أنك ما زلت جتد مكاناً للحزب الســــياســــي األيديولوجي يف املرحلة املقبلة. اليوم
هنــاك اجتــاه أكبر نحو املثقف التقني، الــذي يقــدم خــدمــاتــه بغض النظر عن األيــديولوجيــا. 

ســــــــــــاكســــــــــوين  -		وثمــة كثيرون من املثقفين العرب الــذين قــدموا خــدمــاتهم للتحــالف األنكلو
يف العراق. هل ما زال هناك دور للمثقف الذي ينتمي أيديولوجياً، أو االســـــــــــتعماري اجلديد 

بأنه مل يبق من  يقترب من أيديولوجيا معينة، أو من حزب معين، أو حتى من الدولة، علماً 
مؤســــســــات الدولة يف منطقتنا ســــوى مؤســــســــات اجليش والشــــرطة والســــجن؟ إذا اســــتشــــرفنا 

حول بنموذج املثقف، هــل مــا زال يف إمكــاننــا املســـــــــــتقبــل قليالً، هــل ســـــــــــيظهر لــدينــا هــذا الت
  تسميته "امللتزم" أو "العضوي" يف املرحلة املقبلة؟

  بصـــــــــــراحة أنا ال أكن الثقة وال التقدير للمثقف التقني. فاملثقف نبتة تنمو يف أوســــــــــــاط
شــعبه. ليس من الضــروري أن يكون أيديولوجياً، لكن يجب أن يحافظ على عالقة باجلماهير 

بلده وقضـــــــــــاياه. نحن بحاجة إىل مثقف من نمط جديد، لديه ثوابت والتزامات  وبمشـــــــــــكالت
جتــاه القضــــــــــــايــا الوطنيــة، كمــا هو األمر بــالنســـــــــــبــة إىل كثيرين من مثقفي أوروبــا؛ فهم غير 
منتســـــــــــبين إىل أحزاب، لكن لديهم مواقف وقراءات، ويبدون رأيهم يف القضـــــــــــايا املهمة. أما 

االختصـــاص الذي يؤدي بالنتيجة إىل خدمة صـــاحب رأس  نحن، فيبدو أن مثقفنا دخل حيّز
املال؛ ومن هنا نالحظ أن كثيرين من الذين كانوا يدّعون احلياد، أو عدم الرغبة يف العمل 

  السياسي، أصبحوا عملياً يف اجلانب الرجعي.
[.......]  

 !ما زلت تنظر إىل األمور من منظور دور احلزب واأليديولوجيا  
 لكن . مهما عال شـــــــأن املثقف وأهميته فهو ال يســـــــتطيع أن يغير اجملتمع. من يُفَعِّل  ال أبداً
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التغيير هو الناس، ومن ينظِّم الناس ويُفَعِّل أداءهم االجتماعي هو التنظيم أو احلزب، وليس 
احلركة العشــــوائية العمياء وإنما حركة واعية ومنفتحة. من هنا أحب أن أؤكد أنني ال أحتدث 

جيا، وال عن تنظيم حزبي معين. يجب أن ننتهي إىل نتيجة، وهي أنه إذا أردنا عن األيديولو
أن نقيم عالقة من نمط جديد فيجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الســــياســــي واملثقف، 
وتنــاغم بين دوريهمــا يف احليــاة العــامــة. الســـــــــــؤال هو: كيف يمكن للمثقف أن يمتنع من أن 

يد الســـلطة، وأن يحافظ على اســـتقالليته وموقفه النقدي، وأن  يكون أداة إعالمية مســـخّرة يف
يكون قادراً على قراءة الواقع وتقديم حتليالت يف شـــــــــأنه واســـــــــتشـــــــــفاف رؤى للمســـــــــتقبل قد 
تختلف عن تقدير الســياســي املشــغول بالهموم اليومية وباحلســابات االنتخابية والســياســية 

ي بضــــــــرورة وجود املثقف، وبدوره، وما شــــــــابهها؟ ويف اآلن نفســــــــه، يجب أن يقر الســــــــياســــــــ
وبــأهميــة هــذا الــدور. الحظنــا يف التجربــة الشـــــــــــموليــة لالحتــاد الســـــــــــوفيــاتي ودول املنظومــة 

  االشتراكية أنه ال يمكن وضع املثقف يف قفص، أو إرغامه على اتخاذ مواقف معينة.
[.......]  

  الرواية وهمومها
 ؤال أخير: كيف ترى إىل دور الرواية أتســـــــمح لنا بأن نضـــــــم أطراف مَحاوِر هذا اللقاء بســـــــ

  العربية اليوم، وماذا تقول للروائيين اجلدد؟
  يف البدء، أجدين من املتحمســين لفتح اآلفاق والصــالت بين خمتلف وســائل التعبير. فأنا

ال أســـــــــــتطيع أن أرى إىل رواية متقدمة إذا كانت مســـــــــــتقلة عن وســـــــــــائل التعبير األُخرى. وقد 
الثقافية املتقدمة التي شــــــــكلت يف مرحلة معينة إضــــــــاءات وحمطات انحســــــــر بعض احلاالت 

دفع، وذلك بســــبب غياب املســــرح وتراجع الســــينما وعدم حضــــور الفن التشــــكيلي بقوة. ففتح 
وسائل التعبير بعضها على بعض، وتفاعلها، واستفادتها من بعضها البعض، قضية مهمة 

قِّد العالقات املدينية والتطور املتســارع إىل أقصــى حد، وال ســيما أننا نعيش اليوم مرحلة تع
الوتائر يف بنى اجملتمع. ولذلك غدت احلاجة أكبر من أي وقت مضى إىل وسائل كشف وسبر 

هي وســـيلة من هذه الوســـائل. وبالتايل، فالرواية  -	نتيجة احلاجة -		إضـــافية. ولعل الرواية
باجملتمع وبمختلف فضاءاته. مل تعد جمرد سحبات خيالية، وإنما غدت تؤسَّس على معرفة 

وال أتصــور أن تنجح الرواية من دون فهم البنى االقتصــادية واالجتماعية ومن دون معرفة، 
ولو بســيطة، بعلم النفس. فالروائي الذي يجلس بمعزل عن الناس وعن احلياة اليومية، مهما 

 تعبير بالصـــــــــوريكن بارعاً، يخرج برواية شـــــــــعرية لها نمط معين، ممكن أن تكون قوية يف ال
وبالدالالت اخلاصة، لكنها ال تتناول اجملتمع وال احلياة بصخبها وتناقضاتها ومشكالتها 
وهمومها. والرواية أصـــبحت هي القاطرة التي تشـــد الثقافة العربية يف املرحلة احلالية. وما 
 زالــت هــذه القــاطرة يف بــدايــات انطالقتهــا، ومــا زال أمــامهــا فرص غير حمــدودة من أجــل أن
تتطور وتنمو وجترِّب. على أن همّ الروائي يجب أالّ يكون شـــــــــكلياً فحســـــــــب، بل مركباً أيضـــــــــاً. 
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فبمقدار ما أنا مهتم باللغة كصــــيغة تركيب، أجدين أهتم أيضــــاً باملوضــــوع، وباملرحلة التي 
أعمل عليها، وبالقوى والعناصـــــــر التي أتوجه إليها. طبعاً املتعة ضـــــــرورية؛ فأنا شـــــــخصـــــــياً 

ابة الرواية، إالّ إن متعتي هي يف أن أقدم عمالً ناضــجاً مشــغوالً بهدوء، تماماً مثل أتمتع بكت
  احلريف الذي ينسج بغزل ناعم.

وأود أن أشــــــــير هنا إىل عدد كثير من الروايات التي حتاكي الغرب يف صــــــــرعاته النابعة 
اك. مع هنــاك من التطور الــذي بلغــه الغرب، ومن منظومــة فكريــة وجمــاليــة لهــا ركــائزهــا هنــ

األســـــــــــف، يحــــدث أحيــــانــــاً أن بعض الروايــــات يُكتــــب إلظهــــار البراعــــة ومتعــــة اللعــــب اللغوي 
والشــــــــكلي، عبر تقليد مباشــــــــر لبعض االجتاهات الغربية. أو أن تغرق روايات أُخرى يف لعبة 
الغرابة من أجل إدهاش القارئ الغربي، وكي تُترجَم الرواية إىل لغات أوروبية؛ فبعضـــــــــــهم 

على املترجم، وبالتايل ترى أنه حتى الصــــــــــــداقات بين الروائيين واملترجمين يكتب وعينه 
  أصبحت مشبوهة [....].

[.......]  
 ما رأيك يف الرواية اليوم؟ وهل قرأت روايات جديدة أثارت اهتمامك؟  
  .ال يخلو األمر. غير أين ال أتابع بدقة كافية كل ما يصــدر بســبب وضــعي الصــحي اخلاص

بعض الروايات املصــــــــــرية واللبنانية، وتوقفت عند بعضــــــــــها وقفات إعجاب لكن لفت نظري 
وتـــأمـــل. مثالً: "يـــالو" الليـــاس خوري، و"عمـــارة يعقوبيـــان" لعالء األســـــــــــواين، و"ليـــالٍ أُخرى" 
حملمد البســــــــاطي. كما أحببت العمل املشــــــــترك لرفعت اجلادرجي وبلقيس شــــــــرارة "جدار بين 

عيــة إىل الروايــة العربيــة. فكتــابهمــا نوع من انفتــاح ظلمتين"، وأعتبر هــذا العمــل إضــــــــــــافــة نو
الروايــة على الفنون األُخرى، وهو يجمع النَفَس الروائي على الــذكريــات والكتــابــة الوقــائعيــة 
إذا صح التعبير؛ وذلك من منظورين ومن زاويتين. فهذه الرواية نوع من احلوارية التي تفتح 

نه ما زال أمام الرواية العربية أشــــــواط متعرجة. أبواباً للتواصــــــل واالكتشــــــاف. وأنا أتصــــــور أ
وأعني يف هذا أنها ممكن أن تتقدم، أو أن تقف يف مكانها. ال أظن أنها ســــــتتأخر ألنه أصــــــبح 

  هناك عالمات ثابتة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار.
.[.......] 
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