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األمة العراقية
جذور المصطلح وانبعاثه الجديد
عالء الالمي*

األن �ظ �م��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة ل�ه��ا ه��و م��ا دف��ع
الجميع إلى اللجوء إلى الخيار األخر ،أي الخيار
امل ��ر ،وم��ا ك��ان ل�ه��ذا ال�خ�ي��ار أن ي�ك��ون حتميًا لو
كان هناك هامش من األخذ والعطاء بني الحاكم
واملحكوم .عندما ب��دأت التظاهرات في سوريا،
ك��ان الشعار امل��رف��وع ه��و «الشعب ُي��ري��د إص�لاح
النظام» ،لكن ّ
رد فعل النظام القاسي تجاه هذا
املطلب ،دفع الشارع إلى تغيير الشعار ليصبح
«ال�ش�ع��ب ُي��ري��د إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» ،وه��و س��اق��ط ال
محالة .وكان باإلمكان تجنب هذا املصير لو كان
العقل والحكمة هما منهج النظام في التعامل
مع املجتمع .في كتابه هذاُ ،يحاول أحمد عدنان
أن يرصد دع��وات اإلص�ل�اح ف��ي اململكة العربية
ال �س �ع��ود ّي��ة خ �ل�ال ال �ع �ق��ود ال �ث�ل�اث��ة امل �ن �ص��رم��ة،
وه��و ت�ن��ق��ل ب�ين مختلف ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تشغل
النخب السياسية والثقافية السعودية تحديدًا،
ومختلف ش��رائ��ح املجتمع على نحو ع��ام .فمن
ال�ح��دي��ث ع��ن ال��وه��اب�ي��ة وض ��رورة إع��اد التفكير
ف ��ي م�ض�م��ون�ه��ا وم �ق��والت �ه��ا ،إل ��ى ال �ح��دي��ث عن
اإلسالموية والليبرالية والعلمانية ،وتفصيل
ما هو مختلف عليه وما هو متفق عليه بينها،
م � ّ�رورًا ب��امل��وق��ف م��ن شيعة ال�س�ع��ودي��ة ،واإلق ��رار
ّ
ً
بأنهم مواطنون أوال وأخيرًا ،وأن دعواتهم إلى
اإلص�لاح إنما تنبع في النهاية من حس وطني
ال ط��ائ�ف��ي إال م��ا ن ��در ،وال �ش��ذوذ ال ي�ع�ن��ي خطأ
ال �ق��اع��دة ،ك�م��ا ي �ت �ن��اول امل��ؤل��ف ق�ض�ي��ة اإلره ��اب
ّ
وك� �ي ��ف أن م� �ح ��اول ��ة ال� �ت� �ص ��دي ل ��ه أم �ن �ي��ًا ف�ق��ط
ّ
غ�ي��ر م�ج��دي��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،ب��ل إن اق�ت�لاع
ج��ذوره الفكرية هو األس��اس ،وذل��ك ال يكون إال
بإصالح الخلل في الثقافة السعودية السائدة،
وبتجديد الفكر الديني بما يتوافق مع مبادئ
ال �ح��رب��ة وال �ت �س��ام��ح وح �ق��وق اإلن� �س ��ان .ق�ض��اي��ا
ّ
كثيرة يعالجها املؤلف في كتابه ،وكلها تدور
ح��ول مستقبل اململكة ،أو كيف يجب أن يكون
هذا املستقبل إذا كنا نريد ألجيالنا القادمة أن
تعيش في وئام وسالم وازدهار.
ّ
وف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،أستطيع ال�ق��ول إن امل��ؤل��ف قد
قدم أول محاولة جادة ودقيقة في متابعة حركة
اإلص �ل�اح ف��ي ال�س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة
ّ
املاضية .صحيح أن منت هذا الكتاب ــ في األصل ــ
عبارة عن مقاالت طويلة كتبها الكاتب في فترات
ّ
متفرقة ،وحول موضوعات متعددة ،إال أن خيطًا
واح � �دًا ي�ج�م�ع�ه��ا ،ه��و رص ��د امل� �ح ��اوالت امل��دن�ي��ة
ل �ل�إص �ل�اح ،ورص � ��د ان �ب �ث��اق وص� � ��راع ال �ت �ي��ارات
الفكرية والسياسية في السعودية ،من توجهات
ليبرالية وإسالموية وعلمانية ،وتلك التيارات
التي تحاول املواءمة بني تيارات تبدو متعارضة
في ظاهرها ،وذلك بمزج شيء من الليبرالية مع
شيء من اإلسالموية لتقديم خطاب مقبول ،أو
لنقل ج��ذاب��ًا ج�م��اه�ي��ري��ًا .األس �ت��اذ أح�م��د ع��دن��ان
ُي �ق ��دم إل �ي �ن��ا ه �ن��ا ب�ح�ث��ًا م��وث �ق��ًا ع ��ن ال �ع��دي��د من
القضايا التي تشغل املهتمني بالشأن العام في
ّ
السعودية اليوم .ال شك أن محاولة املؤلف رصد
دع��وات اإلص�لاح في اململكة العربية السعودية
في األونة األخيرة ،هي محاولة مبدئية ــ إضافة
إلى كتابه (السجني  )32ــ سوف تليها محاوالت
أخ ��رى ،ودراس� ��ات أك�ث��ر ع�م�ق��ًا ،ورص ��د أك�ث��ر دق��ة
ً
وتفصيال .فشكرًا ّللمؤلف على محاولته ه��ذه،
والقادم ال شك في أنه أجمل.
* كاتب وروائي سعودي ،املقال مقدمة لكتاب
«السعودية البديلة ـ مالمح الدولة الرابعة» للكاتب
السعودي أحمد عدنان

ليست موضوعة «األمة العراقية» َ
بنت يومنا،
واملصطلح ذاته واملفهوم الذي يستبطنه ،ليسا
ج��دي��دي��ن ال �ب �ت��ة .ف�ث�م��ة أح� ��زاب ع��راق �ي��ة حملت
هذا االس��م ،ونشطت خالل العهد امللكي ،الذي
أوج��دت��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ل�ت�ف��ري��غ ال �ث��ورة ال�ع��راق�ي��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي  ،1920م��ن م�ض�م��ون�ه��ا ال�ت �ح��رري.
ثمة أح��زاب أخ��رى تحمل االس��م نفسه ،انبثقت
األميركية،
ونشطت َضمن العملية السياسية
ُ
َ
طلقت بعد الغزو في  .2003وق��د ُع ِرفت
التي أ ِ
ق�ي��ادة أح��د تلك األح ��زاب ،بعالقاتها الحميمة
وال�ع�ل�ن�ي��ة م��ع ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ،وزي � ��ارات
زعيمه مثال اآللوسي إلى إسرائيل في سابقة
هي األولى من نوعها في تاريخ العراق.
الجديد في موضوع «األمة العراقية» ،تمثل في
موجة نشاطات إعالمية تقوم بها مجاميع من
الناشطني السياسيني على م��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ك�ف��اي�س�ب��وك وت��وي�ت��ر وغ�ي��ره�م��ا،
وت�ش�ك�ي�ل�ه��م ل �ج �م��اع��ات ،وف �ت �ح �ه��م ل�ص�ف�ح��ات
ب �ه��دف ال �ت �ب �ش �ي��ر ب ��وج ��ود «األم� � ��ة ال �ع��راق �ي��ة»،
والدفاع عنها.
وم ��ع ذل ��ك ،ال ي�م�ك��ن امل� ��رء ،م�ه�م��ا ك ��ان رأي ��ه في
موضوعة ومفهوم األمة العراقية ،إال أن يؤيد
ت�ل��ك ال�ن�ش��اط��ات وي�ت�ف��اءل ب�ه��ا خ �ي �رًا ،لكونها،
ً
أوال ،س �ل �م �ي��ة ت �ع �ت �م��د ال � �ح� ��وار ع �ب��ر وس��ائ��ل

اإلحياء والبعث
والخالص ،من المفردات
العزيزة على قلوب الجماعات
«السياسية الرومانسية»
المغلقة على نفسها
ّ
االتصال الحديثة .وألنها ،ثانيًا ،تعكس َحراكًا
فكريًا وسياسيًا يمتاز بالحيوية واملتابعة ،في
أجواء ساد فيها الخواء وفقدان األمل والفساد
كيانات األح ��زاب السياسية العراقية
الشامل
ّ
التقليدية ،وألنها ،ثالثًا ،قد تؤدي إلى نتائج قد
ً
تكون غير مقصودة أصال من قبيل رفع السوية
الفكرية والثقافية والسلوكية للمشاركني بها،
وترسيخ آداب الحوار واالختالف واحترام حق
اآلخر في التعبير عن رأيه.
ف��ي م�ق��اب��ل ت�ل��ك ال�ث�لاث�ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة ،ال يمكن
ْ
امل��راق��ب امل�ن�ص��ف أن ي�غ��ض ال �ط��رف ع��ن ث�لاث��ة
أخ �ط ��ار ت �ح��دق ب �ت �ج��رب��ة ك �ت �ل��ك ،أو ت�ن�ج��م عن
استمرارها في أجواء غير طبيعية ،وتتلخص
في اآلتي:
 اس�ت�غ�لال ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة وتجييرها م��ن قبلَ
عناصر انتهازية ومتسلقة سياسيًا ،بحثًا عن
دور في السوق السياسي العراقي.
 تمرير وترسيخ الكثير من األوهام السياسيةوالنظرية العدمية واالنعزالية الخطيرة التي
تستهدف ه��وي��ة ال �ع��راق ال�ح�ض��اري��ة ،العربية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ب �ح �ج��ة ال �خ �ص��وص �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة،
وبزعم مهاجمة األصنام القومية املتطرفة من
ال �ن��وع ال�ب�ع�ث��ي ،ف�ي�م��ا ه��ي ت��ؤس��س ألص �ن��ام ال
تختلف نوعًا عن تلك.
 ت �س �ط �ي��ح ال� �ن� �ق ��اش ��ات ح � ��ول ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ةاملهمة وإغراقها في النثر اإلنشائي السطحي
والشعارات البالغية العاطفية ،وفي االتهامات
املجانية للمخالفني واملختلفني بسبب املستوى
الفكري املتواضع للمشرفني على تلك التجربة،
وع � ��دم إمل��ام �ه��م ب � � ٍّ
�أي م ��ن ال �ع �ل��وم ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة
واإلمبريقية ذات املساس باملوضوع.
ومساهمة ف��ي تسليط ال�ض��وء على مصطلح
وم �ف �ه��وم «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ،وب �ه��دف ت��رص�ين
الجانب النظري العلمي ل��ه ،نقدم في الفقرات
التالية محاولة استعراضية وتحليلية موثقة،
م��ؤج�ل�ين ال�ب�ح��ث ف��ي «األم � ��ة» ب�ع��ام��ة ملناسبة
أخرى.
أول مشكلة ج��دي��ة ت��واج��ه ال��راص��د والفاحص
علميًا لهذه التجربة هو خلوها من أية ركائز
أو أس��اس��ات نظرية ورصينة م�ن�ش��ورة ،يمكن
ً
الركون إليها فحصًا وتحليال وتفكيكًا .فعوضًا
عن النصوص األساسية أو الركائز النظرية ،ال
يعثر املرء إال على نتف من نصوص متناثرة
وبسيطة ،تعاني م��ا يعانيه النثر السياسي

العراقي السائد ،إال ما ندر ،إذ يضرب التشوش
أطنابه ،ويسود
« التسفيط» واالنطباعية األق��رب إل��ى «حكي
املقاهي».
ب �ع��د ب �ح��ث ط��وي��ل ،ع �ث��رن��ا ع �ل��ى ن��ص ب�ع�ن��وان
«وثيقة أري��دو إلحياء األم��ة العراقية» ،موقعة
باسم «اللجنة املبادرة ملشروع األمة العراقية».
وبمطالعة ه��ذا ال�ن��ص بعناية وت��رك�ي��ز ،نصل
ّ
إلى خالصة مؤسفة ،مفادها أن األمر برمته ال
يتعدى كونه محاولة تفريغ رغبات سياسية
م �ع �ي �ن��ة ،ع �ب ��ر اإلن � �ش� ��اء ال �ع ��اط �ف ��ي ال �س �ط �ح��ي
واالن�ط�ب��اع��ات السياسية ال�ب��دائ�ي��ة ،املخلوطة
بنتف عشوائية منتزعة من تآليف ذات منزع
ّ
أوروم��رك��زي أوروب��ي .فعنوان النص يقول ،إن
الجماعة ال�ت��ي أص��درت الوثيقة ت��ري��د «إح�ي��اء
األمة العراقية» .واإلحياء والبعث والخالص من
املفردات العزيزة على قلوب وأقالم الجماعات
«السياسية الرومانسية» املغلقة على نفسها،
َّ
املصعدة
والدائرة حول أوهامها ،تلك األوه��ام
إلى أقصى درجات التعالي والتسامي العرقي
املتفرد.
ّ
ّ
ل�ك��ن�ن��ا ،م�ن��ذ ال�س�ط��ر األول ،نكتشف أن «األم��ة
العراقية» التي يريد األصدقاء أصحاب وثيقة
«أري ��دو» إحياءها ليست ميتة ،بل هي قائمة
ّ
وم��وج��ودة ،فالوثيقة ت�ق��ول حرفيًا «إن ق��راءة
دق �ي �ق��ة وف��اح �ص��ة ل �ح��رك��ة ال �ت��اري��خ واألح � ��داث
واألط� � � � ��وار ال� �ت ��ي ع ��ان �ت �ه ��ا ،وم� � ��رت ب �ه ��ا األم� ��ة
ّ
العراقية ،نجد أن أشد الصور تعاسة وخرابًا
ه ��ي ف �ق ��دان ال �ه��وي��ة ال �ش��ام �ل��ة وال �ج��ام �ع��ة لكل
ِّ
ال�ع��راق�ي�ين ،وتشظيها إل��ى ه��وي��ات ف��رع �ي��ة.»...
فاألمة العراقية إذًا موجودة ،وقد مرت بأحداث
وأط ��وار ع��دي��دة ف��ي حركة ال�ت��اري��خ ،وع��ان��ت ما
ع��ان��ت ،لكن التعاسة وال �خ��راب ،مثلما تفيدنا
الوثيقة ،يتمثالن في «ف�ق��دان الهوية الشاملة
ّ
وال�ج��ام�ع��ة ل�ك��ل ال �ع��راق �ي�ين» .واض ��ح أن اللغة
التي ترطن بها تلك الوثيقة ال عالقة لها بعلم
االج� �ت� �م ��اع ،أو ب ��أي ع �ل��م ت�خ�ص�ص��ي آخ ��ر ذي
مساس باملوضوع.
للتدليل على ان�ع��دام القيمة السوسيولوجية
ل�ه��ذا ال �ك�ل�ام ،يمكن أن ت�س�ت�ب��دل ع �ب��ارة «األم��ة
ال�ع��راق�ي��ة» ب�ع�ب��ارات أخ ��رى م��ن قبيل «الشعب
العراقي» ،أو «الجماهير العراقية» ،أو «املجتمع
ّ
يتغير امل�ض�م��ون .مل��زي��د من
ال�ع��راق��ي» ،دون أن
ال �ت��وض �ي��ح ،ف ��ي ال �خ �ط��اب ال �س �ي��اس��ي ال �ع��ادي
والسائد منذ العهد امللكي ،واملعاني املجازية
ال �ت��ي ي �ك��رره��ا ه ��ذا ال �خ �ط��اب دون م �ل��ل ،نجد

في أحد أسواق بغداد (أ ف ب)

الشيء ذات��ه ،فال ش��يء س��وى الكلمات العائمة
في خطاب ّ
سيال ،له بداية لكن ليس له نهاية.
ّ
وعلى هذا يمكننا أن نستنتج أن الذين أطلقوا
على أحزابهم في األربعينات من القرن املاضي
اس��م «األم� ��ة» أو «األم ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ،ل��م يكونوا
ي�خ�ت�ل�ف��ون ع��ن دع� ��اة «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة» ال �ي��وم
على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي .فهم كانوا
ي�ق�ص��دون ض�م��ن ت��رس�ي�م��ات ال�ن�ث��ر اإلن�ش��ائ��ي،
الشعب أو املجتمع أو الجماهير أو ال�ن��اس...
إلخ ،دون أن يتأثر املعنى .والسبب بسيط جدًا،
إذ ال وج��ود ّ
ألي معنى محسوب بدقة علمية.
ّ
إن �ه��م ال ي �ق �ص��دون األم� ��ة ك�م�ص�ط�ل��ح وم�ف�ه��وم
علمي محدد ذي اشتراطات وسمات واضحة
َ
ومبرهن عليها.
ل �ك��ن ،ل �ك��ي ال ن�ظ�ل��م أص �ح��اب ال��وث �ي �ق��ة ،علينا
التعريج على محاوالت تعريف لألمة تعريفًا
ً
ي�ش��ي ب �ش��يء م��ن ال�ع�ل�م�ي��ة .ل�ن�ق��رأ م �ث�لا قولهم
«ف��ال �ع��راق �ي��ون ال� �ي ��وم أم� ��ة م �ت �م �ي��زة ع ��ن ب��اق��ي
األم ��م ب�ه��ذي��ن ال�ع�ن�ص��ري��ن األس��اس �ي�ين ال�ه��وي��ة
واالن �ت �م��اء» .ل�ك��ن ه��ل ه�ن��اك أم��م أخ ��رى تحيط
باألمة العراقية حرمها القدر نعمتي االنتماء
وال�ه��وي��ة؟ وم��ا معنى انتماء وه��وي��ة؟ ال شيء
ت �م��ام��ًا خ � ��ارج امل � �ع� ��روف م � ّ�ن امل �ع �ن��ى ال �س��ائ��د.
فالهوية امل�ع��رف��ة علميًا ب��أن�ه��ا تلك النسبة أو
الصفة التعريفية ا ْل��دال��ة على تحديد املاهية
ُ
لتكون التعريف الكنهي للمتماهي ،أي لحامل
ّ
ال �ه��وي��ة ،ال وج� ��ود ل �ه��ا ه �ن��ا .ث��م إن ال�ت�ع��ري��ف
امل �ب �ت��ور ف��ي ال��وث �ي �ق��ة ال ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م��واط��ن
ال �ع��راق ف�ق��ط ،ب��ل أي�ض��ًا على ال�ك��رس��ي العراقي
والفرات العراقي والبطيخ العراقي ...إلخ.
أم ��ا «االن� �ت� �م ��اء» ،ف �ه��و ك�ل�م��ة إن �ش��ائ �ي��ة ع��ائ�م��ة
أي� �ض ��ًا ،ول �ي �س��ت ذات م �ح �ت��وى ع �ل �م��ي ي�م�ك��ن
رصده وحسابه .فهنا يمكن أن تتساوى «األمة
العراقية» التي ينتمي إليها امل��واط��ن العراقي
مع القبيلة أو النقابة أو الحزب أو الجامعة أو
ينتمي إليها املواطن ذاته ،دون
العصابة التي
ُ ْ
ْ
ّ
يتغير املعطى الكنهي «املاهوي» للمفردة.
أن
نعثر أيضًا على تعريفات أخرى لألمة ،مبثوثة
ف��ي ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة ،ك�ق��ول�ه��م «ف��األم��ة ه��ي وع��اء
الضمير الجمعي ّ
ألية تكتالت بشرية .»...وحني
تفكك التعريف إلى مكوناته اللغوية البسيطة،
ً
ال تجد م�ح�م��وال نظريًا يمكن التعويل عليه،
ف �ه �ن��اك :وع � ��اء .ض �م �ي��ر .ج �م��اع��ة .ت �ك �ت��ل .ب�ش��ر.
وال ش��يء آخ��ر ي�ن�ت��ج ع��ن جمعها ف��ي صياغة
مفهومية قابلة لالستيعاب ال�ن�ظ��ري .وحتى
ل ��و ح ��اول �ن ��ا ج �م �ع �ه��ا ،ف �س �ن �ك��ون ك �م��ن ي�ج�م��ع
البرتقال بالباذنجان بأقالم الرصاص بحبات
الحمص ...الخ.
ً
امتالء باملفردات «العلموية»،
التعريف األكثر
ال ��ذي يمكن أن يصلح ن�م��وذج��ًا ل�لإن �ش��اء ،هو
ّ
التالي «ف��إن الهوية العراقية كونها منظومة
ِق َي ّمية فهي أي�ض��ًا منظومة ثقافية متغيرة...
تتغذى بالتاريخ والجغرافية وتمثل استجابة
مرنة تتحول مع تحول األوض��اع االجتماعية
وال�ج�ي��وس�ي��اس��ة ،وت�ت�غ� ّ�ي��ر م��ع ح��رك��ة ال�ت��اري��خ
وان �ع �ط��اف��ات��ه» ،ل �ك��ن م� ��اذا ع ��ن م �ك��ون��ات األم ��ة
العراقية؟ ال تنسى الوثيقة تلك املكونات ،وها
ه��ي ت �ع��دده��ا« :وط � ��ن ،ل �غ��ات ،ع �ق��ائ��د وأدي � ��ان،
أع � ��راق وأق � � ��وام ،ح � �ض� ��ارات ،وج�م�ي�ع�ه��ا تمثل
ً
ح ��راك ��ًا م�م�ت��زج��ًا ودائ� �م ��ًا وم� �ت ��واص�ل�ا ...ينتج
ل�ن��ا ق��ال �ب��ًا ج��ام�ع��ًا ي�س�م��ى «األم � ��ة ال �ع��راق �ي��ة»».
ن�ح��ن ه�ن��ا أم ��ام خلطة م��ن تعريفني شهيرين:
األول هو تعريف ستالني الشهير لألمة ،الذي
يشترط ل��وج��وده��ا «ال�ل�غ��ة ،واألرض ،والحياة
االقتصادية والتكوين النفسي ،ال��ذي يتجلى
في خصائص الثقافة الوطنية» ،مع تعديالت
ً
ط�ف�ي�ف��ة .ف �ب��دال م��ن األرض استعملت الوثيقة
ً
«ال� ��وط� ��ن» ،وب� � ��دال م ��ن ال �خ �ص��ائ��ص ال�ث�ق��اف�ي��ة
الوطنية أوردت الوثيقة مفردات عقائد وأديان
وحضارات والوثيقة .بذلك تتراجع الوثيقة من
م�س�ت��وى ت�ع��ري��ف س�ت��ال�ين ال��وث�ي��ق ال�ص�ل��ة بما
يسميه سمير أم�ين «املاركسية املبتذلة» ،إلى
تعريفات إرنست رينان السابق له ّ
بعدة عقود،
واألكثر تخلفًا منه.
رب� �م ��ا ن� �ك ��ون ق ��د ق �س��ون��ا ع �ل��ى األص� ��دق� ��اء ف��ي
«وث �ي �ق��ة أري � ��دو ـ� �ـ ا ّل �ج �م��اع��ة امل � �ب� ��ادرة مل �ش��روع
األمة العراقية» ،لكنهم والحق يقال ،يختلفون
ع� ّ�ن م�ج�م��وع��ات أخ ��رى وي�س�ت�ح�ق��ون االح �ت��رام
ألن�ه��م على األق��ل ح��اول��وا أن يقولوا شيئًا عن
أفكارهم ،على عكس مجموعات أخرى لم تنتج
شيئًا على صعيد الفكر التأسيسي ملبادرتها
الراهنة.
*كاتب عراقي

