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ثقافة وناس

رحيل ّإنه حالة استثنائية لصورة عالم االجتماع العربي المواكب بجرأة ونزاهة وعمق ّ
لتحوالت المجتمع العربي في انهياره التدريجي نحو الهاوية .هكذا،
بدا أن الجلطة التي باغتته أول من أمس ،على الهواء مباشرة ،جاءت كنتيجة طبيعية لألهوال التي عاشها المفكر العراقي

ّ
ّ
فالح عبد الجبار ...مشرح الثنائيات العراقية!

خليل صويلح
ّ
ّ
ي ـم ــث ــل املـ ـف ــك ــر الـ ـع ــراق ــي ف ــال ــح عـبــد
ّ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــبـ ـ ــار ( )2018 -1946ح ــال ــة
استثنائية لـصــورة عــالــم االجتماع
العربي املواكب بجرأة ونزاهة وعمق
ّ
تحوالت املجتمع العربي في انهياره
التدريجي نحو الهاوية .من الشغف
باملاركسية وترجمته «رأس امل ــال»،
ّ
اضطر تحت ضغط مطارق التخلف
العربي أن ينقل مشاغله األممية إلى
ً
تـشــريــح القبيلة والـعـشـيــرة وص ــوال
إل ــى املــذاهــب اإلســام ـيــة .وه ــو بذلك
يغلق الدائرة التي افتتحها مواطنه
ع ـلــي ال ـ ـ ــوردي ،رائـ ــد ع ـلــم االج ـت ـمــاع
ال ـعــراقــي .ك ــأن كــل ال ـح ــراك الـيـســاري
ال ـ ــذي ش ـه ــده الـ ـع ــراق وامل ـن ـط ـقــة في
خ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ـن ـص ــرم وم ــا
تــاه ،عــاد إلــى نقطة الصفر بسطوة
االن ـق ــاب ــات الـعـسـكــريــة واالس ـت ـبــداد
والحركات اإلسالمية.
هكذا وجد هذا املفكر نفسه أمام أسئلة
تـحـتــاج إلــى تفكيك وحـفــريــات عميقة
لحراثة األرض األولى ّ
مجددًا ،بأدوات
مـ ـع ــرفـ ـي ــة ه ـ ــي ح ـص ـي ـل ــة اشـ ـتـ ـغ ــاالت ــه
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وان ـ ـخـ ــراطـ ــه
باملشروع اليساري العراقي ،من جهةٍ
ثــانـيــة .بــدا أن الجلطة الــدمــاغـيــة التي
بــاغ ـت ـتــه أول م ــن أم ـ ــس ،ع ـل ــى ال ـه ــواء
م ـب ــاش ــرة ،أث ـن ــاء م ـقــاب ـلــة تـلـفــزيــونـيــة،
نتيجة طبيعية لألهوال التي عاشها
ّ
الرجل .ذلك أن العراق الحلم تالشى إلى
ّ
كــابــوس ،فـكــان عليه أن يـشــرح أحــوال
ّ
خريطة البالد املمزقة ،في إعــادة نظر
شاملة ،بدءًا من العلمانية التي يؤمن
ب ـهــا ،وال ـح ــرك ــة الـشـيــوعـيــة ال ـعــراق ـيــة،
متهمًا اليسار باالنفصام عــن الــواقــع
والتعالي عليه ،واالنــدحــار خلفًا ،من
بديمقراطية
دون أن يفقد األمل تمامًا ّ
ق ـيــد ال ـن ـض ــوج .ك ـمــا س ـي ـت ــوقــف مـلـ ّـيــا
حـ ـي ــال صـ ـع ــود الـ ـح ــرك ــات ال ـج ـهــاديــة
ومــآل ـهــا وأس ـبــاب ـهــا ف ــي ك ـتــابــه «دول ــة
ال ـخ ــاف ــة :ال ـت ـقــدم إل ــى امل ــاض ــي» .وإذا
بــه يعيد سبب صـعــود هــذه الحركات
املتطرفة إلى «الدولة العربية الفاشلة»
ب ـب ــرام ـج ـه ــا ال ـت ـن ـم ــوي ــة امل ـح ـت ـض ــرة،
وحـصــار املجتمع املحلي بــن صعود
اإلس ــام السياسي وهيمنة الـتـيــارات
الـتـكـفـيــريــة ب ـصــورت ـهــا الـعـسـكــريــة أو
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ـع ـ ّـرج ــا ع ـلــى ع ـنــاويــن
أس ــاسـ ـي ــة م ـث ــل «اخ ـ ـتـ ــال بـ ـن ــاء األمـ ــة
وتعدد الهويات والـنــزاع» ،و«التاريخ
الالتاريخي ودولة الالدولة» ،و«الحياة
اليومية في مجتمع الخالفة» ،و«املال

ّ
املـ ـق ـ ّـدس واملـ ـ ــال املـ ــدنـ ــس» ،بــاإلضــافــة
إل ــى ش ـهــادات ومـقــابــات مـيــدانـيــة عن
«الــوالء واالستتابة وإعــادة التثقيف»،
ومحنة املجتمع املحلي أمــام كــل هذه
املعضالت .وتاليًا ،فــإن فكرة التطرف
«مـ ـث ــال لـتـسـيـيــس وأدلـ ـج ــة ال ـه ــوي ــات
الجزئية املعتمد على خزين تاريخي».
لم يعد سؤال «ما بعد ماركس» ّ
ملحًا،
أم ــام س ــؤال «الـعـمــامــة واألف ـن ــدي» ،في
ق ــراءة موسوعية تنطوي على أبعاد
ســوس ـيــولــوج ـيــة ل ـل ـن ـهــوض الـشـيـعــي
ً
في عــراق القرن التاسع عشر ،وصــوال
إلى الصدام مع الديكتاتورية البعثية،
ّ
تتفرع
لنجد أنفسنا أم ــام تــراجـيــديــا
ن ـحــو ال ـت ــاري ــخ ال ـع ــراق ــي بـشـمــولـيـتــه،
بــوصـفــه ح ــرك ــات اح ـت ـجــاج مـسـتـمـ ّـرة،
بــن مــا هــو م ـقـ ّـدس ودن ـي ــوي ،وفـضــاء
متناقض تختلط في نسيجه العتبات
امل ـقــدســة ،وب ــورج ــوازي ــة امل ــدن ،وطبقة
املثقفني ،وزع ـمــاء القبائل والعشائر،

على الشاشة

الشيخ
سعد
بـ «كوكب
تاني»

في صراع املصالح واإليديولوجيات.
غ ـ ــادر ف ــال ــح ع ـبــد ال ـج ـب ــار الـ ـع ــراق في
أواخ ــر السبعينيات إلــى ل ـنــدن ،بحثًا
ـن آخـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ـ ــدرس ع ـلــم
عـ ـ ــن أوكـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ـ ٍ
االجتماع ،لكن كتابته لم تنغلق على
ما هو أكاديمي صــرف ،إنما انفتحت

التفت إلى إخفاقات العراق
الجديد وهزائم الديمقراطية
وأسباب العنف الطائفي
على مشكالت وهموم وأسئلة الشارع
الـعــراقــي الـعــريــض ،مــازجــا فــي متنها
ّ
وملح
الصرامة العلمية بما هو يومي
ّ
وخ ـ ـ ــاق ،ك ــأن ــه ل ــم يـ ـغ ــادر الـ ـع ــراق في
غليانه وجحيميته وآماله.
هـكــذا الـتـفــت تــدريـجــا إل ــى إخـفــاقــات
العراق الجديد وهزائم الديمقراطية

زكية الديراني
كشفت قـنــاة ّ mtvأول مــن أم ــس (ك ــل أح ــد  )21:45عن
ّ
بــرنــامــج «دق ال ـج ــرس» (إن ـت ــاج ج ـنــان م ــاط) ال ــذي يـعـ ّـد
الـنـسـخــة الـعــربـيــة م ــن بــرنــامــج  Au tableauالـفــرنـســي.
أص ـ ّـرت مــاط أن يـكــون رئـيــس الحكومة سعد الحريري
ً
ضيف االفتتاح ،بخاصة أنــه أثــار جــدال كبيرًا باستقالته
املزعومة من الرياض قبل أشهر .على أبــواب االنتخابات
ّ
النيابية فــي أي ــار (مــايــو) املـقـبــل ،وجــد الـضـيــف فــي «دق
ال ـجــرس» فــرصــة ل ـ «تلميع صــورتــه» والـتــرويــج ملشروعه
ولـ «تيار املستقبل» ،وإن كان الترويج قد تم بطريقة غير
مباشرة وباستغالل ...األطفال.
في بداية الحلقة ،كشف الحريري عن بعض التفاصيل
حول عالقته بوالديه ،وكيف تعيش ّأمه العراقية املستقرة
حاليًا فــي األردن ،وط ــاق والــديــه فــي صـغــره .كما عـ ّـرج
الـطــاب ال ــذي يلعبون أيـضــا دور املـحــاوريــن ،على حياة
الحريري االقتصادية وخسارته ثروة تفوق املليار دوالر.
طرحوا العديد من األسئلة الجميلة عن حياة السياسي
الـتــي ال يعرفها املـشــاهــد ،لكنهم ب ــدوا كـ ّـأنـهــم ّ
يسمعون
دروس ـه ــم ف ــي بـعــض األم ــاك ــن ،عـلــى غ ــرار س ــؤال حــول

وأسباب العنف الطائفي .في كتابه
األخـ ـي ــر «كـ ـت ــاب الـ ــدولـ ــة ..ال ـلــوث ـيــان
الجديد» ( ،)2017يستكمل حراثة ما
بدأه الباحث حنا بطاطو في تحليل
ّ
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،م ـ ـع ـ ــززًا ال ـب ـعــد
ال ـن ـظــري مل ـف ـهــوم ال ــدول ــة املـتـ ّ
ـوحـشــة
وطـبـقــاتـهــا ،أو ال ــدول ــة الـتـنــن الـتــي
تفترس أبناءها ،وذلــك التناغم بني
الــري ـع ـيــة ال ـن ـف ـطـيــة وال ــدك ـت ــات ــوري ــة.
وهو بذلك يستكمل بتعميق أشمل
ما عالجه في كتابه «التوليتارية».
ورغ ـ ــم أن «س ـ ــوق األف ـ ـكـ ــار ال ـعــرب ـيــة
مغلق» حسب قــولــه ،إال أن صاحب
«الــدي ـم ـقــراط ـيــة املـسـتـحـيـلــة» لطاملا
وجـ ــد م ـن ــاف ــذ ل ـل ـس ـجــال وال ـح ـض ــور
الحيوي ،متكئًا على ثقافة عميقة،
ول ـ ـ ـغـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة م ـ ـثـ ــل األملـ ــان ـ ـيـ ــة
واإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة دائ ـ ـمـ ــة
للمشهد الـثـقــافــي وال ـف ـك ــري ،ناعيًا
تــراجــع علم االجـتـمــاع العربي الــذي

ميزانية شركة «سعودي أوجيه» التي خسرها الحريري.
في البداية« ،اشتهى» املشاهد أن تكون مدرسة «الشانفيل»
ّ
التي ّ
صور فيها «دق الجرس» هي مدرسته الحقيقية التي
ّ
تختصر املــدارس اللبنانية .الصف كــان مفعمًا باأللوان
الفرحةّ ،
ومزينًا بالكتب «املهندسة» واملرتبة ،بما ال يعكس
أبدًا الصورة الحقيقية ملدارس لبنان ،خصوصًا ُالرسمية
التي لن تكون طبعًا مكانًا لتصوير البرنامج .كما أحضر
الطالب من مدارس خاصة (تحديدًا من بيروت) معروفة
بأقساطها الغالية ،وأهـمــل فريق العمل طــاب الرسمية
ّ
الــذيــن يشكلون شريحة كبيرة مــن اللبنانيني .بالنسبة
ً
إلى الضيف أي الحريري ،فقد كان «ممثال» بارعًا وحفظ
األجوبة غيبًا .صحيح ّأنه كان صريحًا في بعض النقاط
وقــال أنــه لــم يكن يتوقع يومًا أن يعمل بالسياسة ،لكن
جوابه كان «رمــاديــا» دومــا ،من دون أن يأخذ موقفًا في
ّأي ســؤال يطرح عليه .فهو ال يــزال على عالقة جيدة مع
السعودية ،ويحب جميع السياسيني ،وعلى عالقة طيبة
ّ
بــأخــوتــه .أج ــاب عـلــى غالبية األسـئـلــة بــأسـلــوب «شــفــاف
ّ
متصنع» .فبني الدول ،يختار لبنان للعيش فيه ،ألن «لبنان
الوطن»! الترويج السياسي لالنتخابات كان عنوان الحلقة،
ّ
لكن في املقابل ّ
عرى «دق الجرس» الحريري بسؤال غير

انـكـفــأ عــن م ـقــاربــة األس ـئ ـلــة الــراهـنــة
فــي املجتمع بضغط ايديولوجيات
متنافرة وعــدم تـطـ ّـور بنية املــدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات .مـ ــا أدى ع ـم ـل ـيــا إل ــى
انـ ـطـ ـف ــاء ش ـع ـل ــة الـ ـفـ ـك ــر ال ـت ـن ــوي ــري
ملصلحة التفكير الطائفي.
تكمن أهمية فكر فــالــح عبد الجبار
في انتباهاته الحادة إلى الثنائيات
التي تتحكم بآليات التفكير العراقي،
وال ـع ــرب ــي ع ـمــومــا ،م ـثــل «الـعـقــانـيــة
والـ ـخ ــراف ــة» ،و«ال ـق ـب ـي ـلــة وال ـس ـل ـطــة».
وف ـ ــي مـ ــا ب ـع ــد االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـلـعــراق ،أض ــاف إلــى هــذه الثنائيات
«العقال والخوذة»ّ ،كأن كل تمظهرات
املجتمع املــدنــي تبخرت مــن الـشــارع
تمامًا .وما ّ
يميز مثل هذه القراءات،
تجاور أكثر من سردية في بناء محكم
وأصـيــل ومشبع معرفيًا وتاريخيًا.
ي ـقــول فــي تحليله ملـنـظــومــة الـعـنــف:
«العنف في املجتمعات الحديثة هو
عنف الــدولــة ألنها هــي التي تحتكر
وسائل العنف مثل الجيش والشرطة
والسجون وكل وسائل القوة ،والنها
جهاز يحتكر السالح بحسب تعريف
عالم االجتماع االملاني ماكس فيبر،
والـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـن ــدم ــا ال ت ـ ـكـ ــون مـمـثـلــة
لسكانها تـكــون عــاقـتـهــا باملجتمع
عالقة قمع وعنف .لذلك كانت هنالك
جــرعــات مستديمة مــن عنف الــدولــة
تجاه املجتمع ،وهذا العنف يتشربه
املجتمع ويكمن فيه ،إذ إنه ال يتسرب
ب ــل يـكـمــن ف ــي املـجـتـمــع ويـ ـح ــاول أن
يجد له منافذ أو قنوات للخروج».
ويعيد عالم االجتماع ورئيس «مركز
ال ــدراس ــات الـعــراقـيــة» فــي ب ـيــروت ،هذا
االنسداد التاريخي للخرائط العربية،
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـيـ ـق ــاظ ال ـ ـهـ ــويـ ــات ال ـص ـغ ــرى
وت ـفــاقــم ال ـص ــراع وال ـت ـعـ ّـصــب املــذهـبــي
وال ـ ـف ـ ـكـ ــري بـ ـق ــول ــه «الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــون ال
يدرسون التراث ،والفقهاء ال يدرسون
ال ـع ـل ــوم ال ـح ــدي ـث ــة ،وك ــاه ـم ــا يـتـطــرف
في تعامله مع النص الديني» ،مؤكدًا
على هوية ثقافية كونية تنبذ التفكير
املغلق« :ال أفهم كيف أن األرض ال تدور
حول الشمس ،أو تقديس الشخصيات
ً
امل ـت ــوف ــاة ،وص ـ ــوال إل ــى قـ ــدرة الـتـشـفــي
ببولها أو بـقــايــا جثتها؟ كـيــف يمكن
لجسده باملعنى الفيزيائي الطبي أن
يكون خاليًا من البكتيريا والجراثيم
والفيروسات؟ هذه هلوسة وجنون».
رحـ ــل ف ــال ــح ع ـب ــد ال ـج ـب ــار وهـ ــو يـ ـ ّ
ـردد
«الـتــركـيــز عـلــى اخ ـت ـصــاص ضـيــق هو
انـ ـع ــزال» ،لــذلــك ت ــرك ن ــواف ــذه مفتوحة
على حرية السجال.

ّ
متوقع .حــن سأله أحــد األطـفــال عــن سعر ربطة الخبز،
ً
ّ
سـكــت ال ـحــريــري ب ــره ــة .إن ــه س ــؤال ص ـعــب! فــكــر قليال
وأجاب «يمكن  500ليرة!» .هنا ارتفعت سخرية األطفال
ّ
وتـحـ ّـول الحريري إلــى «مضحكة» .جــواب كشف كــم أنــه
بعيد كل البعد عن حياة اللبنانيني وواقعهم وهمومهم
املعيشية واالقتصادية .بعض املتابعني رأى أن رئيسًا ال
يعرف سعر ربطة الخبز ،هــو غير قــادر على إدارة بلد
ً
ّ
يتخبط يمينًا وشماال باملشاكل االقتصادية ،فيما تساءل
آخرون :هل يأكل الحريري «الباغيت» أو «الكرواسون»؟
كــان بإمكان جنان مــاط أن تقطع املشهد عبر املونتاج،
لكنها تعلم جيدًا أسس اللعبة التلفزيونية ّ
جيدًا ،وتعرف أن
ّ
ّ
هذا الجواب سيشكل قنبلة الحلقة ،خصوصًا أن البرنامج
برمته قــائــم على الـتــرويــج للضيف بشكل غير مباشر.
ّ
صحيح أنــه تـ ّـم استغالل األطـفــال بشكل واضــح في هذه
ّ
اللعبة ،لكن جواب الحريري خفف من وطأة الهجوم على
البرنامج.
م ــن لـغــة ج ـس ــده ،ظـهــر ال ـحــريــري مــرتـبـكــا أمـ ــام األط ـفــال
الــذيــن بــدا عليهم االرت ـيــاح أكـثــر مــن الضيف نفسه .في
البداية ،بقي رئيس الحكومة جالسًا لدقائق على الطاولة
شاردًا باألطفال ،لتأتيه الحقًا اإلشارة في أذنه (ربما من

