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من علماء االجتماع العراقيين الذين ّ
شيدوا أفكارهم اعتمادًا
على ما خلفه علي الوردي ،األكثر شهرة من هذا المجال ،إلى
جانب النظريات العلمية التي استقاها من مدارس أوروبية .كتبه
ودراساته وبحوثه تدور بمعظمها في محور تحليل الشخصية

العراقية ،استنادًا إلى التاريخ والهوية والروافد التاريخية الملحقة
العراقية ...البحث عن الهوية»
بها .اليوم ،يأتي ّكتابه «الشخصية
ّ
(دار التنوير) ليصب في مجرى المسار الذي كرس له مجمل حياته

ّ
ــية ...وتشوهات الشخصية العراقية
وارتفاع نسبة البطالة وازدياد القحط
ّ
واملجاعة .ال بد من القول بأن الحصار
أه ــان كــرامــة الـعــراقــي ،وأضـعــف هيبة
ّ
الدولة ،وحطم الجيش وهيأ الحتالل
ّ
الـ ـ ـع ـ ــراق .ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،فـ ـ ــإن هــزي ـمــة
الـجـيــش الـعــراقــي فــي الـكــويــت بـلــورت
نـهــايــة ال ـن ـظــام .ورغـ ــم أن الشخصية
الـعــراقـيــة مـتـســامـحــة وح ـيــة ومـســاملــة
بطبيعتها ،ولـهــا قابلية على تحمل
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاق ،واه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاألدب والـ ـ ّف ــن
وال ـش ـع ــر ،ومـتـعـلـقــة بـ ـ ــاألرض ،لكنها
ـ ـ ـ ـ بـسـبــب م ــا تـعــرضــت ل ــه ـ ـ ـ ـ أصبحت
مشوهة ومفككة ومنكسرة ومستلبة
وم ـن ـق ـس ـم ــة عـ ـل ــى ذات ـ ـه ـ ــا :شـخـصـيــة
م ـت ـس ـل ـط ــة ق ـم ـع ـي ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ع ــاج ــزة
نكوصية.
¶ دوامة العنف التي ما انفكت تدور وتطحن
املجتمع الـعــراقــي مـنــذ عـقــود لـغــايــة أح ــداث
املوصل األخيرة ،ما أسبابها؟
 م ـن ــذ قـ ـ ـ ــرون ،ك ـ ــان الـ ـع ــراقـ ـي ــون وم ــازال ـ ـ ــوا ض ـح ــاي ــا االسـ ـتـ ـب ــداد وال ـع ـنــف
وال ـق ـهــر وال ـق ـمــع .أص ـبــح الـعـنــف إرث ــا
مــازمــا لـهــم ،اب ـتــداء مــن حـكــم نبوخذ
نصر ،مــرورًا بمأساة كربالء وطغيان
الحجاج واستبداد املنصور والسفاح
وهجوم املغول ،واستباحتهم لبغداد،
وال ـ ـصـ ــراع الـ ــدامـ ــي ب ــن الـعـثـمــانـيــن
الـسـنــة والـصـفــويــن الشيعة الحـتــال
الـ ـ ـع ـ ــراق ،وحـ ـت ــى اشـ ـك ــال االسـ ـتـ ـب ــداد
والقمع والـحــروب والحصار واملقابر
ّ
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي خــلـفـهــا ن ـظــام صــدام
حـســن ،وانـتـهــاء بــاالحـتــال الـغــاشــم،
ومــا أف ــرزه ويـفــرزه مــن فوضى ودمــار
وص ــراع ــات اث ـن ـيــة ودي ـن ـيــة وطــائـفـيــة
ّ
تهدد حاضر العراق ومستقبله .كذلك
األعمال االرهابية ذات االيديولوجية
التكفيرية لـ ـ «داعـ ــش»ّ ،
دم ــرت بشكل
م ـن ـظــم الـ ـت ــاري ــخ والـ ـ ـت ـ ــراث والـ ــذاكـ ــرة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـب ــاح ــت األع ـ ـ ـ ــراض،
بخاصة من األقليات الدينية ،وسبي
نساء االيزيديات وبيعهن في أسواق
ال ـع ـب ـي ــد ف ــي أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـع ـبــاد
جماعي في القرن الحادي والعشرين.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـتــأثــر الـشـخـصـيــة
الـعــراقـيــة بـهــذه الـظــواهــر التراجيدية
وت ـ ـج ـ ـعـ ــل س ـ ـل ـ ــوك الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
مـتـنــاقـضــا وم ــزدوج ــا ،قـلـقــا ومـتــوتـرًا
ومستلبًا وغير مستقر ،تلفه مسحة
م ــن الـ ـح ــزن واألسـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي تـنـعـكــس
جليًا في اساطيره وأشعاره وأغانيه،
نتيجة الـصــراع املحتدم مــع الطبيعة
م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــع ال ـس ـل ـط ــات م ــن جـهــة
أخرى ،ومع اآلخر من جهة ثالثة.
العنف ثقافة ،وهــو ّ
تطبع واكتساب.
ت ــاري ــخ الـ ـع ــراق ال ـح ــدي ــث ي ــؤش ــر إلــى
أساليب متنوعة من العنف والقسوة.
فـ ـق ــد ت ـ ــم قـ ـت ــل امل ـ ـلـ ــك ف ـي ـص ــل ال ـث ــان ــي
وال ــوص ــي عـبــد االل ــه ونـ ــوري السعيد
وغـيــرهــم خــال ث ــورة  14تـمــوز ،1958
وق ــام ــت الـ ـغ ــوغ ــاء ب ـس ـحــل ق ـت ـلــى فــي
ب ـغــداد واملــوصــل وكــركــوك ع ــام .1959
ك ـمــا ق ـتــل ا ُلــزع ـيــم ع ـبــد ال ـكــريــم قــاســم
ب ـق ـس ــوة ،وأع ـ ـ ــدم س ـكــرت ـيــر وع ـ ــدد من
أع ـضــاء ال ـحــزب الـشـيــوعــي وكـثـيــر من
املـحـســوبــن عـلــى ال ـي ـســار ع ــام .1963
وأب ـ ـيـ ــد مـ ـئ ــات األل ـ ـ ــوف فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
االنـفــال وحلبجة واملـقــابــر الجماعية.
وقــد استخدمت أبـشــع أشـكــال العنف
بـعــد هــزيـمــة ال ـع ــراق ف ــي ال ـكــويــت ،ثم
خــال االنتفاضة الشعبية عــام .1991
وقــد ازداد العنف والقسوة واإلرهــاب
بعد سقوط النظام السابق واحتالل
العراق.
وال ـســؤال هــو :إذا كــان العنف سلوكًا
مـكـتـسـبــا ع ـن ــد ك ــل ال ـش ـع ــوب ويـمـكــن
ّ
مــاحـظـتــه وق ـيــاســه ،فـهــل إن مظاهر

العنف في املجتمع العراقي أكثر بروزًا
م ــن غ ـي ــره م ــن امل ـج ـت ـم ـعــات؟ وم ــا هي
األسـبــاب والــدوافــع التي تقف وراءه؟
ّ
وهل أن الظروف املوضوعية والذاتية
الـتــي تحيط بــه ،وكــذلــك نمط الثقافة
وس ـ ـمـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والنفسية لها دور فــي ذل ــك؟! اإلجابة
على هذه التساؤالت ،تحيلنا إلى فهم
وتفكيك وتحليل الظروف املوضوعية
والـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـب ـي ـئ ــة ال ـف ـكــريــة
واملجتمعية التي أسهمت في تشكيلها
والبحث عن الدوافع الظاهرة والخفية
التي تختفي وراءها.
ّ
إن ع ــدم االس ـت ـقــرار وش ـيــوع أســالـيــب
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــداد والـ ـقـ ـه ــر
وال ـق ـم ــع م ــن ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة،
واإلره ـ ــاب الــدمــوي مــن قـبــل «داع ــش»
وايديولوجيته التكفيرية التي قادت
ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى أت ـ ـ ــون ص ـ ــراع ـ ــات أه ـل ـيــة
مـ ــدمـ ــرة ...ك ــل ه ــذه ال ـف ــوض ــى أحــدثــت
ت ـ ـم ـ ـثـ ــات ف ـ ـكـ ــريـ ــة ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ط ــال ــت
ً
الــذه ـن ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة امل ـس ـت ـل ـبــة أصـ ــا،
وغ ـ ـ ّـي ـ ــرت طـ ــرائـ ــق ال ـت ـف ـك ـي ــر وال ـع ـم ــل
والسلوك لفئات كبيرة من العراقيني.
كـمــا أحــدثــت اخ ـت ــاالت فــي املنظومة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـق ـي ـم ـيــة،
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا طـ ـ ــالـ ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تفككت خالل العقود األخيرة.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد وال ـع ـن ــف
واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،هـ ـن ــاك ع ـن ــف اج ـت ـمــاعــي
ي ـظ ـهــر ف ــي ضـ ـ ــروب م ــن ال ـق ـم ــع ال ــذي
يـمــارس جسديًا واجتماعيًا ونفسيًا
ب ـصــورة مخفية ومـسـكــوت عـنـهــا ،أو
ح ــن ي ـم ــارس ت ـحــت شـ ـع ــارات ديـنـيــة
واج ـت ـمــاع ـيــة وأخ ــاق ـي ــة ،ب ـخــاصــة ما
ي ـم ــس املـ ـ ـ ــرأة وال ـض ـع ـي ــف وال ـق ــاص ــر
واملـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوق ،أو االت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ب ــالـ ـب ــاط ــل
والـشـتــم والـكـفــر بــاملـقــدســات ،والعنف
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي واس ـت ـشــراء
ال ـف ـس ــاد اإلداري ف ــي م ــراف ــق ال ــدول ــة
واملجتمع .وليس هناك من يجرؤ على
محاسبة الفاسدين واملرتشني ،بحيث
ت ـح ــول م ـف ـهــوم ال ـس ـلــب وال ـن ـه ــب إلــى
ظاهرة اجتماعية خطيرة.
ّ
إن بـ ـن ــاء امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي ال يـعـنــي
ب ـن ــاء م ــؤس ـس ــات مــدن ـيــة ف ـح ـســب ،بل
ت ـكــويــن «ج ـم ــاع ــات ض ـغ ــط» مهمتها
م ــراق ـب ــة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وتـحــديــد
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق وال ـ ــواجـ ـ ـب ـ ــات واملـ ـص ــال ــح
املرتبطة بها ،بمعنى آخر أن ال تكون
ايديولوجية ،وأن تكون متحررة من
املصالح والغايات ومن تدخل الدولة
ومؤسساتها ،وفــي مقدمة ذلــك فصل
ّ
م ــا ه ــو م ــدن ــي ع ـمــا ه ــو س ـي ــاســي .إن
ب ـنــاء املـجـتـمــع امل ــدن ــي امل ـن ـشــود ليس
مـعـطــى ج ــاهـ ـزًا ،وإن ـم ــا ه ــو س ـي ــرورة
اجتماعية  -ثقافية ال تنمو وال تتطور
إال فــي فـضــاء مــن الـحــريــة والـتـعــدديــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .وهـ ــو ك ـف ـيــل ب ــإع ــادة
االعتبار إلى اإلنسان العراقي املكسور
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل ه ــويـ ـت ــه ال ــوط ـن ـي ــة
املوحدة.
 ¶ لكن في املقابل الشخصية العراقية عبر
ال ـت ــاري ــخ ،كــانــت صـعـبــة امل ـ ــراس ال تــرضــى
ب ـقــائــد ،ه ــل تـعـتـقــد ّأن ه ــذا سـبــب الـتـنــاحــر
اليوم؟
 -الشخصية العراقية بطبيعتها طيبة
ومساملة ومتوازنة في سيكولوجيتها،
ّ
غ ـي ــر أن امل ــآس ــي واملـ ـح ــن والـ ـح ــروب
وال ـ ـك ـ ــوارث الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ع ـل ــى م ـ ّـر
الـتــاريــخ جعلتها مستلبة ،ماضوية
قـلـقــة وع ـن ـيــدة وص ـع ـبــة املـ ـ ــراس .هــذه
ال ـخ ـصــائــص ل ـي ـســت طـبـيـعـيــة فـيـهــا،
بـ ــل م ـك ـت ـس ـب ــة ،م ـم ــا وضـ ـ ــع ال ـع ــراق ــي
ف ــي دوام ـ ــة م ــن ال ـص ــراع وال ـت ـنــاحــر ال
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الكاتب في سطور
ولد ابراهيم الحيدري في مدينة الكاظمية
(بغداد) عام  1932حؤي أكمل الدراسة االبتدائية
والثانوية .التحق بـ «جامعة بغداد  -قسم
االجتماع» ،وحصل على شهادة البكالوريس في
اآلداب عام  .1962أكمل دراسته العليا في املانيا،
وحصل على دكتوراه فلسفة في االنثولوجيا
االجتماعية من «جامعة برلني الغربية» عام
 .1974عمل استاذًا محاضرًا في جامعات بغداد
وبرلني وعنابة في الجزائر .ألف وترجم العديد
من الكتب والبحوث النظرية وامليدانية باللغات
العربية واالملانية واالنكليزية .من أعماله« :صورة
الشرق في عيون الغرب»« ،تراجيديا كربالء -
سوسيولوجيا الخطاب الشيعي»« ،النظام االبوي
واشكالية الجنس عند العرب»« ،النقد بني الحداثة
إلى ما بعد الحداثة»« ،سوسيولوجيا العنف
واإلرهاب».

ّ
يرضى بأي قائد أو رئيس ،ألن أغلب
الــرؤســاء الــذيــن حكموا الـعــراق كانوا
ّ
اس ـت ـبــداديــن .وم ــن املــاحــظ أن أغلب
ق ــادة ال ـع ــراق هــم مــن األج ــان ــب أو من
األطـ ـ ـ ـ ــراف ،ك ـم ــا ح ـ ــدث ع ـن ــد تــأس ـيــس
ال ــدول ــة الـعــراقـيــة الـحــديـثــة فــي مطلع
ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ف ـشــل ال ـعــراق ـيــون في
اختيار ملك لهم من داخل العراق ،فتم
تنصيب امللك فيصل األول ملكًا ،وهو
عــربــي لـكـنــه غـيــر ع ــراق ــي ،وه ــذا دلـيــل
على عجزهم عن اختيار قائد لهم من
داخل العراق.
ّ
من جهة أخــرى ،يالحظ املــرء أن عددًا
من العراقيني يدعون اليوم الــى رجل
قــوي «ديـكـتــاتــور» لحكم ال ـعــراق بعد
الفوضى واملآسي واألزمــات املتتالية،
وبعد أن يئسوا من وصول حاكم عادل
الــى ســدة الحكم بخاصة بعد سقوط
النظام السابق بيد قوات االحتالل.
ّ
إن ت ــرق ــب ظـ ـه ــور ك ــاري ــزم ــا فـ ــي ه ــذا
الجو غير الطبيعي ،ليس غريبًا .في
مرحلة الفوضى واإلرهــاب والضياع،
ت ـج ــد ب ـع ــض املـ ـك ــون ــات االج ـت ـمــاع ـيــة

أين علماء االجتماع
العرب مما أنتجه الربيع الدامي
من حروب وكوارث؟
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ــديـ ـنـ ـي ــة
والطائفية تربة خصبة للتعبير عن
نفسها والـقـيــام بــدور سياسي فعال،
وظـ ـه ــور «ك ــاري ــزم ــات» تـعـتـقــد فـئــات
م ــن ال ـج ـمــاه ـيــر بــأن ـهــا ت ـقــودهــا نحو
الـخــاص .وقــد يستغل بعضهم ممن
ابتلي بـ «مرض الطفولة الثوري» مثل
هــذه الـظــروف العصيبة ليعلن والدة
«ك ــاري ــزم ــا» ج ــدي ــدة ،ويـعـبــئ الـشـبــاب
ب ــاآلم ــال ،ليمتص ج ــزءًا مــن غضبهم
ً
ويـ ـجـ ـع ــل مـ ــن ن ـف ـس ــه «ب ـ ـط ـ ــا» يـحـلــم
ب ـق ـي ــادة «ال ـج ـم ـه ــور» ،ك ـمــا ح ــدث في
السنوات األخيرة.
السوسيولوجيا ّ
تبي لنا بأن الذوبان
فــي الـجـمــاعــة أو الـقـبـيـلــة أو الـطــائـفــة
والـ ـتـ ـم ــاه ــي ف ـي ـه ــا ،ي ـع ـن ــي ات ـخ ــاذه ــا
«هوية» تحصن الفرد من الذوبان في
غيرها وجعلها مــاذًا وملجأ تحميه
م ــن امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
وت ـكــون فــي الــوقــت نـفـســه وسـيـلــة من

وسائل تصريف العدوانية املتراكمة
من اإلحباطات الوجودية ،إلى جانب
أهــدافـهــا الشخصية واملصلحية .في
هــذه الوضعية من العجز والنكوص،
غــال ـبــا م ــا ي ـت ـجــه األف ـ ـ ــراد ن ـحــو زعـيــم
أو ق ــائ ــد أو «مـ ـه ــدي» ي ـق ــوده ــم نحو
الـخــاص ،خاصة فــي أوق ــات الحروب
ّ
واملحن .كما أن الصدمات الحادة التي
تعرضت لها الشخصية العراقية وما
رافقها من انتكاسات ومآس وحروب
وحـ ـص ــار ،ك ـ ّـرس ــت م ـفــاه ـيــم وم ــواق ــف
وسلوكيات جديدة مسخت شخصية
العراقي ،وفي مقدمتها الــوالء املطلق
لألقوى .وهذه بدورها تكرس ظاهرة
«عبادة الشخصية».
وتأليه الفرد ليس جديدًا في العراق،
ربـ ـم ــا هـ ــو إرث يـ ـع ــود إل ـ ــى ح ـض ــارة
وادي ال ــراف ــدي ــن ال ـقــدي ـمــة .ورغـ ــم مما
وص ـلــت إل ـيــه ح ـض ــارة ســومــر وبــابــل
ّ
واك ـ ــد مـ ــن تـ ـط ــور ورقـ ـ ـ ــي ،ف ـ ــإن تــأل ـيــه
الـفــرد وعـبــادتــه كانا مــازمــن لعبادة
اآللـهــة .فالبابليون وكــذلــك املصريون
القدماء ،يعتبرون اإلله راعيًا يقودهم
إلى املرعى ويتولى إطعامهم والسهر
عـلـيـهــم عـنــدمــا ي ـنــامــون .ل ــذا ،جمعوا
بني اإللــه وامللك في شخصية واحــدة،
وه ــذا يـعـنــي أي ـضــا تـقـلــص الــوظــائــف
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي كــانــت م ــن نصيب
اإللــه فقط ،وتحولها إلــى امللك بــإرادة
إلـهـيــة مـقــدســة ي ـبــرر بـهــا اس ـت ـحــواذه
عـلــى جـمـيــع املــؤس ـســات فــي املجتمع
واح ـ ـت ـ ـكـ ــاره ال ـس ـل ـط ــة ل ـن ـف ـس ــه .وه ــو
م ــا ي ـس ـهــل ب ــال ـت ــال ــي ت ــأل ـي ــه املـجـتـمــع
ل ــه وال ـت ـح ــول ب ــال ـت ــدري ــج الـ ــى ع ـبــادة
الشخصية.
لـعــل ثـقــافــة الـعـنــف واالس ـت ـب ــداد التي
ت ـ ـسـ ــربـ ــت ال ـ ـ ـ ــى نـ ـسـ ـي ــج ال ـش ـخ ـص ـي ــة
العراقية ،ال تنزل إلى مستوى املمارسة
العملية إال اذا سنحت الفرصة بذلك،
وال يظهر املستبد الطاغي في مجتمع
مــا ،إال إذا كــان هناك من يذعن لنظام
هيمنة وتسلط أبوي  -استبدادي.
ّ
والحقيقة ،فإن العراقيني عبر التاريخ
جـ ـ ّـربـ ــوا ح ـك ــم ال ـط ـغ ــات ال ــذي ــن جـ ـ ّـروا
البالد والعباد إلى حروب مدمرة وإلى
استبداد وقمع وتدمير.
¶ كـيــف تـحــدد الـعــاقــة بــن املــدنـيــة والــديــن
كمفهومني؟
 هناك نقاط التقاء وافتراق بني املدنيةوال ــدي ــن .الــديــن تـجــربــة روح ـيــة تربط
بني الله واإلنسان ،وبني ما هو روحي
مـقــدس وغـيـبــي مـطـلــق .هــذه التجربة
تنظم حياة اإلنسان الروحية ،وتدعوه
لـفـعــل الـخـيــر والـ ـص ــاح .أم ــا املــدنـيــة،
فتنظم حياة اإلنسان الدنيوية ،بغض
النظر عــن العقيدة الدينية ،وتضمن
للمواطنني حقوقهم مــن دون تمييز
على أساس املواطنة.
الــديــن ،فــي الــواقــع ،متجذر فــي الوعي
االج ـت ـمــاعــي وم ــؤث ــر ب ـط ــرائ ــق الـعـمــل
ً
والتفكير والسلوك ،وليس سهال نفيه
وإلغاء دوره من املجتمع.
ولعالم االجتماع والفيلسوف األملاني
يــورغــن هابرماس رأي مفيد فــي هذه
ّ
أن ال ــدي ــن مـســألــة
ال ـعــاقــة ،إذ يـعـتـبــر ّ
خ ــاص ــة ب ــال ـف ــرد ،إال أن ـ ــه يـ ـح ــاول فــي
الــوقــت ذات ــه تشكيل عــاقــة بــن العلم
والــديــن ،وانـعـكــاس تـلــك الـعــاقــة على
املمارسة السياسية .وبسبب اإلقصاء
وال ـت ـه ـم ـي ــش ل ـل ـف ـكــر ال ــديـ ـن ــي ،وض ــع
هــابــرمــاس نـظــريــة للمجتمع مــا بعد
العلماني التي يتلمس فيه استمرارية
ال ــوع ــي ال ــدي ـن ــي ف ــي م ـح ـيــط يـسـتـمـ ّـر
بعلمنة نفسه وضــرورة مشاركته في
الفكر الديموقراطي املتنور .فهو يدعو
إلى تصالح بني العقل والدين ،فالدين

تقديم وحوار جمال حيدر

وحـ ـ ــده ه ــو الـ ـ ــذي ي ـم ـك ـنــه أن يـســاعــد
الحداثة املتعثرة وإخراجها من املأزق
الذي أوقعت نفسها فيه .كما يدعو الى
ّ
وتصور جديد عن العالم
«لغة دينية»
ّ
لـلـتـعــامــل م ــع املــؤم ـنــن ،ألن بعضهم
كــان قــد فقد األم ــل ،حتى أولـئــك الذين
فقدوا العالقة بالدين من العلمانيني
وغيرهم ،بعدما أصبح الدين مصدر
خـطــر أم ـنــي ،وت ــرك اإلره ــاب بصماته
على الجميع في كل مكان في العالم.
محاولة هابرماس إع ــادة بناء الدين
ووض ـ ـعـ ــه فـ ــي س ـ ـيـ ــاق امل ـ ـجـ ــال الـ ـع ــام
ورب ـطــه بــالـتـطــور املجتمعي والـعـقــل،
إلحداث االنسجام بني األيديولوجيات
املـ ـتـ ـص ــارع ــة وامل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــدات ال ــدي ـن ـي ــة
املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة ،ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب ع ـل ـي ـه ــا أن
تتحاور ال أن تتصارع ،وهو ما يعود
بالخير على الجميع.
ن ـظــرة هــابــرمــاس الـعـقــانـيــة تنتصر
للدين العاقل الــذي يــؤمــن بالتسامح
وينبذ العنف واإلره ــاب واالضطهاد
باسم الدين.
¶ التجديد فــي املجتمعات العربية ال يــزال
نخبويًا ،الثقافة العامة مثقلة بإرث املاضي،
إلى أي مدى يمكن تجسير الهوة بينهما؟
ّ
 يمكننا الـقــول ب ــأن الثقافة العربيةأبــويــة مــاضــويــة ،وصــوتـيــة محافظة،
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ظـ ـل ــت ت ـت ـح ـك ــم ب ــال ـب ـن ــى
الفكرية واالجتماعية التقليدية ،ولم
ت ـش ـه ــد تـ ـج ــديـ ـدًا وت ـح ــدي ـث ــا حـقـيـقـيــا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ـث ـق ــاف ــي
واالج ـت ـمــاعــي وال ــدي ـن ــي وال ـس ـيــاســي.
والحداثة لم تمس سوى الشعر ،األداة
املعرفية الــوحـيــدة ،والـخـطــاب االدبــي
السائد الذي يعكس شخصية العربي
وذه ـن ـي ـت ــه .ف ــال ـش ـع ــر ،ك ـ ــان وال يـ ــزال
«دي ــوان ال ـعــرب» .لــذلــك يمكننا القول
بـ ــأن ل ـي ــس ه ـن ــاك ت ـج ــدي ــد اج ـت ـمــاعــي
ّ
وثقافي وتقني .كما أن الثقافة العربية
ال تـعــرف الـنـقــد .الـنـقــد ال ــذي يمارسه
ّ
بعض الكتاب ،ليس نقدًا ملعرفة الذات
ّ
وتغييرها ،ألن الذات العربية ما زالت
لــم تــألــف الـنـقــد ،باعتباره األداة التي
يمكنها شحذ الفكر وتحريك الطاقات
الكامنة وإبــراز عيوب طرائق التفكير
والـعـمــل وال ـس ـلــوك ،وبــالـتــالــي تطوير
الخطاب الثقافي العربي .وإذا اختزلت
الـحــداثــة فــي الـشـعــر وأغـلـقــت أبــوابـهــا
عليه ،فمعنى ذلــك عــدم وجــود حداثة
أخرى عند العرب ،ال حداثة فلسفية أو
علمية أو تقنية .خالل القرون املاضية،
أنجبت األمــة العربية مئات الشعراء،
لكنها لم تنجب فيلسوفًا واح ـدًا مثل
ابـ ــن رشـ ــد أو أديـ ـب ــا م ــوس ــوع ـي ــا مـثــل
الجاحظ أو فيلسوفًا اجتماعيًا مثل
ّ
ابن خلدون .ويعود ذلك إلى أن الثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــا زالـ ـ ــت قــويــة
وف ــاع ـل ــة تـسـتـطـيــع ال ــوق ــوف أم ـ ــام أي
عنصر تحديثي .كما يـعــود ذلــك إلى
ال ــدور الــذي تقوم بــه فــي تشكيل األنــا
وال ـ ـ «ن ـح ــن» وتـضـخـيـمـهــا إل ــى درج ــة
أصبح الشعر بمثابة املـكــون الذهني
والخيالي للذات العربية.
ماضوية الثقافة العربية هي أساس
عـ ــدم دخ ــول ـن ــا ال ـح ــداث ــة م ــن أبــواب ـهــا
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت أسـ ـئـ ـل ــة ال ـع ـقــل
والـ ـح ــري ــة وال ـت ـن ــوي ــر وال ـن ـق ــد مـغـلـقــة
ب ـس ـبــب ش ـي ــوع االسـ ـتـ ـب ــداد وال ـن ــزع ــة
األب ــوي ــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة وال ـس ـلــوك ـيــات
الالعقالنية الـتــي أفسحت فــي املجال
أمــام نمو الخطاب االصولي املتطرف
وايــديــولــوجـيـتــه الـتـكـفـيــريــة ،وات ـســاع
ثـ ـق ــاف ــة الـ ـعـ ـن ــف واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـع ـن ــف
االجتماعي على جميع املستويات.

