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حـقـقــهـا الـعـمــال والـفالحـ في
الـبـلـدان الــرأسـمـالـيـة الـعـريـقـة
التـي لم تعد تـعتبـر "دولة رعاية"
حـقـيقـيـة كـما كـان يـتم الـترويج
لـه. وازداد األمــر تــعــقــيــداً بــعــد
أحــداث  11ســبــتــمـــبــر/أيــلــول
 2001 اإلرهـابـية اإلجـرامـية في
تحـدة واندالع األزمة الواليـات ا
ية في ـالية واالقـتصـادية العـا ا
ــا دفع أوسـاطـاً الـعـام  2008 
عديـدة لالنحـيـاز لصـالح اليـم
الـفـاشـي والـعـنـصـري الـذي رفع
أكثـر الشـعارات رنـينـاً وصخـباً
ـا فـيـها احلـفـاظ عـلى "الـهـويّة
الــثــقــافــيــة" لــشــعــوب الــبــلــدان
الــغــربــيــة في مــواجــهــة مــوجـة
ظـاهــرة الــلـجــوء والـهــجـرة من
اجلــــنــــوب إلى الــــشــــمــــال ومن
الـبــلـدان الــفـقــيــرة إلى الـبــلـدان
الـغــنــيـة. وشــهــد الــعـالـم أجـمع
ـــوت الــيـــومــيـــة الــتي قــوارب ا
نـــقــلـــتـــهــا شـــاشـــات الــتـــلـــفــاز
ومـعـسـكـرات احـتـجـاز الالجـئ
اللّاإنسانية والتي ال تتوفر فيها
شـروط احلـد األدنى  نـاهيك عن
مــخــالــفــة الــعــديــد من الــبــلـدان
الـغـربــيـة اللـتــزامـاتـهــا الـدولـيـة
الــتي تــتـــطــلــبــهــا االتــفــاقــيــات
عـاهـدات التي وقـعت عـليـها وا
فبـعد أوروبا جـاء دور واشنطن
الــتي عــبّــر الـــرئــيس األمــريــكي
دونــــالــــد تــــرامب عـن مــــواقــــفه
الــشــعـــبــويــة الــعـــدائــيــة جتــاه
ــكــســـيك وأثــار الـالجــئــ مـن ا
زوبعة لم تـنته بعد لـبناء سياج
عـنصـري بـزعم حـمايـة الـواليات
ــتـحــدة سـيّـمــا وأن سـيــاسـته ا
تـركت تــوتـرات عـلى الـعـديـد من
ا فيها مـنطقتنا مناطق الـعالم 
الـعـربيـة  خـصـوصـاً حـ أعلن

ـي فـــضالً عن الـــيـــســار والـــعــا
ثـالثي بكل تـفريعـاته يشهد الـعا
مـعانـاة كبـيـرة السيّـمـا بصـعود
الـيــمــ الـشــعـبــوي في عـدد من
الـبـلــدان مـثل إيـطـالــيـا وفـرنـسـا
ـــانـــيـــا والــــنـــمـــســـا واجملــــر وأ
وهــولـنـدا وغـيـرهـا وفـاز مـؤخـراً
فـي انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــبـــــرازيل
والسلفادور وقاد حركة تمرّد في
فـــنـــزيال احملــــاصـــرة من جـــانب
واشــنـطن مــنـذ عـقــد ونـصف من
الـزمـان كـمـا صـعـد اإلسالمـيـون
في االنــتـخــابـات الــتي جـرت في
الـعــديــد من الــبـلــدان الــعـربــيـة
نـاهيك عن مـوجة تكـفير إرهـابية
شـــغـــلـت الـــعـــالم أجـــمع والـــتي
جتـلّت بـسـيـطــرة تـنـظـيم الـدولـة
اإلسالمـــيــة "داعـش" عــلى نـــحــو
ثـــــلـث أراضـي كل مـن الـــــعـــــراق
وسـوريـا األمــر الـذي اسـتـوجب
واجـهتها إقامـة" حتالف دولي" 
دون أن نـنـسى تــأثـيـراتــهـا عـلى
أوروبــا بــشــكل خــاص والــغــرب
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ولــــعلّ الــــيــــســــار بـــشــــكـل عـــام
والــــفـــرنـــسي بــــشـــكل خـــاص ال
ثـقفـ لكن ـفكـرين وا ينـقصه ا
انـسحابه من مـهماته األسـاسية
الســيّــمــا بــعــد انــهــيــار االحتــاد
الـســوفـيـيــتي ورضـوخـه آللـيـات
عـتّـقة ـة عـمّق من أزمـته ا الـعو
خـصـوصـاً ولم يـعـد االصـطـفـاف
الـقــد قـائـمــاً ال بـالـتــمـثـيل وال
بالـتـعبـير عن مـصـالح الكـادح
وحـقـوقـهم وهـو مـا دفع الـنـظام
ي وبـعد انـتهاء الـرأسمـالي العا
عـهـد "احلــرب الـبـاردة" وانـحالل
ي الـــنـــظـــام االشـــتـــراكي الـــعـــا
ـكـتـسـبـات الـتي لـلـتـغـوّل عــلى ا

مــثل الــبــرق انــتــشــرت بــســرعـة
خـارقة حـركة " السـترات الـصفر"
احـــتـــجـــاجـــاً عــلـى رفع أســـعــار
الـوقــود اخملــصص لــلـســيـارات
فـقـد نـزل أعـضـاؤهـا إلى شـوارع
بــاريـس وخـصــوصــاً فـي شـارع
الـشـانـزلـيـزيه الـبـاذخ في أنـاقـته
ورقــــــــيّـه وذلـك في تـــــــــشــــــــرين
الثاني/نـوفمبر/ 2018 والتحق
بها عشرات اآلالف من الغاضب
ـانويل عـلى سيـاسـة الـرئـيس إ
مـاكـرون وخـصـوصـاً سـيـاسـاته
الـضريـبـية عـلى حـساب الـفـقراء
والــكـادحــ واحملــابــيــة بــشــكل
صـــارخ لـألغــــنـــيــــاء الســــيّــــمـــا
ـصــارف والـشــركـات أصـحــاب ا
الـكـبــرى ومـصـالح الــرأسـمـالـيـة
الـعــلـيــا. وإذا كـان الــيـسـار وراء
حركة االحتجاج الشهيرة قبل ما
يزيـد على  50عامـاً (مايـو/أيار/
1968) والـــتي ضـــمّـت طـــيـــفـــاً
واســعــاً من طـــلــبــة اجلــامــعــات
والـشبـيـبة إضـافـة إلى  مثـقـف
ـيـ ومفـكـرين وحتـالفت وأكاد
مع احلركـة الـنقـابيـة والعـمالـية
فــإن حـركــة "الــسـتــرات الـصــفـر"
ـيـدان تـقف الــيـوم وحـيـدة في ا
وإنْ حـــاول الـــيــمـــ والـــيـــســار
ــطـالب الــتـواصل مــعــهـا لــكن ا
الشعـبية العـامة وسوء األوضاع
االقـتـصــاديـة كـانت هي األسـاس
في انـدالعـهــا واسـهم الـتـواصل
االجــتـمـاعي في تـدعــيم وتـعـمـيم
مــطـالـبــهـا وإعــطـائـهــا مـثل هـذا
ـــعــنــوي وخـــصــوصــاً الــزخم ا
استمراريتها وحتدّيها للسلطات
احلاكمة الـتي استخدمت جميع
الـــــوســـــائل إلجـــــهـــــاضـــــهــــا أو
تـسـويـفـهــا. والـيـسـار الـفـرنـسي
مـــثـــله مـــثل الـــيـــســـار األوروبي

عـــلى نـــحـــو ســـافـــر انـــحـــيـــازه
لـ"إســرائـيل" وقــام بـنــقل سـفـارة
ــتــحــدة إلى الــقـدس الــواليـات ا
خالفــاً لـقـواعـد الـقـانـون الـدولي
واالتـــفـــاقـــيــــات الـــدولـــيـــة وفي
مـقدمـتهـا اتفـاقـيات جـنيف لـعام
 1949 وملحقيها لعام  1977 .
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ومـن بــاب اإلنــصــاف الــقـول: إن
عوامل موضوعـية وأخرى ذاتية
كـــانت وراء صــــعـــود الــــيـــســـار
ي الســيّــمــا بــعــد احلـرب الــعــا
يـة الثـانية إلّـا أن مثل تلك الـعا
العوامل غابت أو اختفت بسبب
اخـتـالل مـوازين الـقــوى نـاهـيك
عن "األزمة الفكـرية" التي عاشها
الــيــســار بــعــد انــحالل الــكــتــلـة
االشــتــراكــيــة وفــشل الــنــمــوذج
ــــثالً ـي  االشــــتـــــراكي الـــــعــــا
وديل الـسـوفيـيـتي وتـوابعه بـا
لــيس هـذا فــحـسب بل حــصـلت
تبدّالت بنيـوية على نهج اليسار
ومـواقفه فلم يـعد قسـماً منه في
ـة يـنـظـر إلى الـواليات ظلّ الـعـو
ــتـــحــدة بــاعـــتــبـــارهــا قـــلــعــة ا
اإلمـبـريـالـيـة األولى وقـد تـخـلّى
الـكـثـيـر من احلـركـات الـيـسـارية
ــا فــيـهــا في مــنــطــقــتــنـا وفي
البالد العربـية عن شعاراتها في
مـواجهـة االمبـريـاليـة وبـعضـها
ــوسـكـو نـقل رحــيـله مـن الـوالء 
إلى الـتطلّع لـواشنطن بـوصفها
ـتـنـفّـذة ـيـة األولى ا الـقـوة الـعـا
في الـعالقــات الـدولـيـة مــسـقـطـاً
عــنــهـــا صــفــة " الـــدولــة األكــثــر
رعـايـة" لـ"إســرائـيل" الـتي عـانت
ـنــطـقــة بـســبـبــهــا من احـتالل ا
وعدوان وحـروب أكثر من سـبعة
عـقـود من الـزمـان. وزاد من أزمة
اليسار الـعربي الوضع اإلقليمي
والــــتـــداخالت احلـــاصــــلـــة فـــيه
إيـرانيّـاً وتركـيّاً لـفـرض الهـيمـنة
ــكن الـقـول إن واالســتـتــبـاع. و
بعض مواقف الـيسار في الغرب
خــفّـضـت جـنــاحـيــهـا لــشـعـارات
الــتـحــالف مع حــركــات الـتــحـرّر
الوطني ودفاعها عن قضايا حق
ـصير لـلشعـوب وحقوق تـقرير ا
اإلنـسـان بـشكل عـام مـزدرية من
يـــــريـــــد أن يـــــذكّـــــرهـــــا بـــــتـــــلك
األطـروحــات كـونــهـا تــعـود إلى
ـاضـي الـسـحــيق وأكل الـدهـر ا
عليها وشرب. وشهد اليسار أما
تـــخــــلــــيــــاً عن شــــعـــاراتـه ضـــد
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ارسون حقـاً عاماً ليس لهم و
ويـطـلقـون حكـمـاً تكـفـيريـاً ضد
االخـــرين وهـــكــذا بـــالـــنــســـبــة
لالحــــزاب الـــتـي تـــدعـي نـــفس
الـــدعــوة. يــتـــمــيـــز احلــاكم في
احلـكـومـة الــديـنـيـة بــالـسـلـطـة
ــطــلــقــة والــتــحــكم فـي رقـاب ا
النـاس وتبـعيتـهم وطاعـتهم له
بشـكـل عـام كـما يـنـفـرد احلـاكم
بـالسـلـطة النه يـتلـقى الـتعـاليم
عـن الـــــــله ولـه احلـق واالثــــــرة
والـتـشـريع والـتـحـكم في رقـاب
الـناس وله حق الـبيـعة الـتامة
بـحيث يـضفي عـلى نفـسه جواً
مـن الــقــداســة وتــكــون اوامــره
مــلـزمــة في كل حــالـة ومــسـألـة

وواقعة.
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 وهــذه الـرؤيــة التــعـتــرف بـأي
حـق ســـيـــاسي فـي االخـــتـــيـــار
االنــســاني لــلــحــكـم او لــنــظـام
احلـكـم ومن خالل هـذه الــرؤيـة
االسـتـبـداديـة لـلـحاكـم سـيـطرة
رجـال الـديـن عـلى احلـكم فـكـان
االسـتـبـداد وهـو الـقـاعـدة وهو
اســـاس الــعـالقـــة بــ احلـــاكم
واحملـكـوم كـمـا كـانت الـكـنـيسه
في اوربـا  ويـطلق عـلى احلاكم
في احلـكـومـة الديـنـيـة بالـفـقيه
نصوب من الله الدارة العادل ا
شــــؤون االمـــة بــــالـــوكــــالـــة او
نصب النيـابة الـعامـة لتـولي ا
ـــرجع االســاس لـــذلك يـــكــون ا
الثبات ذلك بالنصوص الدينية
ـعـرفـته احلـكم الـشـرعي لـهـذه
ــســألـــة. ان دعــاة احلــكــومــة ا
الــديــنــيـة يــرون واليــة الــفــقـيه
احلـاكم لــيس من نـوع الـوكـالـة
او الـــنـــيــابـــة في ادارة شــؤون

احلـكومـات (التولـيتـارية) التي
لــيس لالمـــة والــشــعب اي دور
في تـغيـيرهـا وفي هـذه احلالة
تـتحـول احلكومـة الى منـظومة
تـكـويـنــيـة بـشـريــة تـتـحـرك في
طــــريق مـــســــدود بـــعــــيـــداً عن
ـــقــــراطــــيـــة الــــصـــفــــات الــــد
ومــســتــجـــدات الــعــصــر الــذي
تـــعـــيش فـــيه احلـــكـــومــات في
ـصير. حريـة احلركـة وتقـرير ا
ـــا ان احلـــكــومـــة شـــأن من و
شــــؤون الــــعــــقل الــــعــــمــــلي ال
النـظـري النـها لـيس من حـقوق
رجـال الـدين وانـهـا باالصل من
حـقـوق كـل الـنـاس وهـذا احلق
لـــــيس مـن حق رجــــــال الـــــدين
واالمام والفقيه العادل الن الله
كن ان يـع اي احد تعـالى ال
حـاكـماً او يـؤسس حكـومة من
فـئه مـعـيـنـة النه احلق والـعـدل
الــذي يــعــلـم الــنــاس جــمــيــعــاً
مـــبــــاد الــــعــــدالــــة واخلــــيـــر
والـصالح لـيـقـومـوا بـأنـفـسـهم
بــاخـــتــيــار احلـــاكم وتــشـــكــيل
احلكومة كما جاء بقوله تعالى
(لقـد ارسـلنـا رسـلنـا بـالبـيـنات
يزان وانـزلنـا معهم الـكتـاب وا
لـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــوم الـــــــــــنـــــــــــاس
بـــالـــقـــسط)(احلـــديـــد- 25) ان
شـعــار احلـكــومـة الــديـنــيـةهـو
(احلـــاكـــمـــيه لـــله) وهـــو الــذي
تــرفــعه االحــزاب الــســيــاســيــة
الـدينيـة التي جتمع اجلـماعات
اخملــتـلــفـة حتت ايــديـولــوجـيـة
(عقـيدة) واحدة وهـذا يعني ان
ـسيحي من هم خـارج احلزب ا
او االسالمي لـيس مسيـحياً او
مـسـلـمـاً النـهم يـصـادرون حـقـاً
عــــــــــامــــــــــاً بــــــــــدون وجـه حـق

في مثل هذه االيـام وبعد مرور
اكـثـر مـن الف وثالثـمـائـة عـام
وفـي ظل ظــــــروف قــــــاســــــيـــــة
ومـــــتــــشــــابـــــكــــة من االزمــــات
االقتصادية والسياسية ظهرت
ـتــشـددة الــنـزعــات الــديـنــيــة ا
الــــــتـي تــــــدعـــــــو الى احلـــــــكم
والـــــســـــلــــطـــــة بـــــأسم الـــــدين
والـشـعـارات الديـنـيـة اخملتـلـفة
ا مثل (حاكمية الله) واحلكم 
انـــزل الــلـه من اجل الـــوصــول
ـصـالح الى احلــكم وحتـقــيق ا

نافع الشخصية.  وا
فـــــمـــــا هـــــو احلـــــكم فـي هــــذه
الـنظـرية? وماهي طـبيعـة نظام

احلكم فيها?
ـــعــنى تـــعـــرف احلـــكــومـــة بـــا
الــــســـيـــاسـي واالداري الـــعـــام
ــؤسـسـات بـأنـهــا مـجــمـوعـة ا
الـتـنـفـيـذيه والـسـيـاسـيـة الـتي
تـديـر شـؤون اجملــتـمع وتـعـمل
عـلـى تـوفـيـر وحتـكـيم الـروابط
االجـتــمـاعــيـة وحــفظ الـنــظـام
والـذي يـعنـيـنـا في هـذا اجملال
هـو (احلـكـومـة الـديـنـيـة) الـتي
شـــاع ذكـــرهــــا في الـــتـــيـــارات
واحلــــركــــات الــــديــــنــــيـــة ذات
الـتــكـوين االيــديـولــوجي الـذي
يــتــركـب من اعــتــقــادات ورؤى
وقـيم ديــنـيـة جــائت من خـارج
ارادة االنـسـان ومـتـقـدمه عـلـيه
فـتــارة تـكـون هــذه احلـكـومـات
ذات بعد واحد ويكون اجملتمع
والـنـاس مـكـلـفـون بـقـبـول هـذا
البـعد الواحد الـذي توصد فيه
ابــواب االجـتـهــاد والـتـفــسـيـر
وتارة تكون ذات ابعاد مختلفة
مـقـدســة من ارادة الـنــاس لـكن
احلق فيهـا لفئة قلـيلة. كما في

احلقيقي. وعلى دعاة احلكومة
الـــديـــنــــيـــة مالحــــضـــة عالقـــة
االنسان بالله تعالى قبل عالقة
احلـاكـم بـالـســلـطــة ومالحـظـة
سـيـرة الرسـول (ص) واالنبـياء
قــــبـــله مـن مـــوقع الــــتـــحــــلـــيل
الـسـياسي واالجـتـمـاعي لـيروا
ان سـيـرة الـرسـول (ص) طـيـلـة
ثالثـــــة وعــــشـــــرين ســـــنــــة من
الــنــضـال واجلــهــاد في ســبـيل
تــأســيـس الــدولــة واحلــكــومــة
االسـالمــيه وتــأمــ الــســعــادة
وتـطـهــيـر اجملـتــمع من بـراثـ

الشرك وعبادة االصنام. 
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ان مــــحـــمــــد (ص) مـــا كـــان اال
رسـوالً لـدعـوة ديــنـيـة خـالـصـة
لــلــدين التــشـوبــهــا نــزعــة مـلك
ـعـنـى الـذي يـفـهم سـيـاسـيـاً بـا
وانه كاخوانه من الرسل ماكان
مــــلـــكـــاً وال مــــؤسس دولـــة وال
داعــيــاً لــذلك واحلــجــة في ذلك
خــلــو الـــقــران من احلــديث عن
ا الـنـبي (ص) كـرجل دولـة وا
يصفه القـران بالنبي والرسول
وانه لـم يــــــكـن في اي وقـت من
االوقـات مــلــكـاً او رئــيس دولـة
ـــــا ظـل دائـــــمـــــاً الــــــنـــــبي وا
ــــقـــاومــــة هـــذه والــــرســـول. و
الـظــواهـر الـبـارزة في طــبـيـعـة
احلـكــومــات الـديــنــيــة البـد من
حتـــــريـك الـــــعـــــقـــــول في ادارة
شـؤون الـدولـة وتــسـيـيـر امـور
احلـكــومـة فــالـسـيــاسـة مــهـنـة
والــديـن قــيم روحــيـــة ســامــيــة
ـهـني يـقـوم بـواجـبه والـرجل ا
وفق مــنــظــور اخالقـي يـتــمــثل

بــــاخلـــــوف من الـــــله تـــــعــــالى
وضميره كما جاء بقوله تعالى
(لــقــد كــان لـكـم في رســول الـله
اسـوة حــسـنـة) (االحـزاب-20)
وهــذه الــرؤيــة تــقـودنــا الى ان
رجل الـســيـاسـة فـي مـحـاوالته
الوصول الى الهداية والعرفان
يحتاج الى قيم سـامية مختلفة
ـــرواغـــة قــــائـــمـــة عـــلى عـــدم ا
واستـخدام القـوه ضد االخرين
بـخالف مـاتـراه االيـديـولـوجـية
الــــــديـــــنـــــيـــــة ورجـــــال الـــــدين
ــتـشــدديـن الــذين اليــؤمــنـون ا
بــعـمـلــيـة الـتــمـيـيــز بـ مـاهـو
سـياسي او ديـني  من هنـا فأن
الدولة التي تقودها حكومة من
رجــال الـــدين او مـــذهب واحــد
يـــؤدي الـى عـــدم االســــتــــقـــرار
واحـــتــــمـــال شــــيـــوع الــــعـــنف
واالضــطـهـاد حــتى وان حـصل
تـــوافق في ادارة الــدولـــة كــمــا
نراه في الـعـراق بـعـد االحتالل
االنكلـو امريكي له والسبب في
ذلـك يــــعــــود الى ان الــــتــــوافق
ـهــنـة سـيــكـون عــلى حـســاب ا
والـــكـــفـــاءة والـــديـن الـــتي هي

اساس الدولة.
ــا تــقـــدم عن شــعــار الــدولــة
الـديـنـيـة الـذي تـرفـعه االحـزاب
الــســيــاســيـــة الــديــنــيــة يــعــد
مــصـــادرة لــعـــقــيـــدة االنــســان
واســـتـــغالل لـــعـــقـــيـــدة عـــامــة
الغــراض ســيــاســيــة ونــفــعــيـة
خـاصة (الـلص احلـقـيـقي ليس
ا هو هو من يـسرق بيـتك وا

من يسرق وجودك)
بأسم الدين باكونه احلرامية.

احلـــــكـــــومه بـل هي مـن واليــــة
الـــعــقالء عــلـى احملــجــوزين او
واليـــة الــكـــبــيـــر والــقـــيم عــلى
الصـغار فـاالنسـان فيـها قـاصر
بـــالـــذات عن ادراك مـــايـــنــفـــعه
ويــضــره من تــشـريــعــات كـذلك
تــــراه بــــحــــاجه ضــــروريه الى
حـاكم يــتـولى شــؤونه ويـرعـاه
بـــالــنــيـــابه عن الــلـه لــذلك فــأن
الـفقـيه العـادل هو الـذي يتولى
امر احلـكـومه عـلى النـاس كـما
فـي الــــواليه عـــــلى الــــصــــغــــار
ـثل اعلى واحملـجوزيـن وهذا 
درجـات االستـبـداد الـقـائم على
القـهر والـقوة الـتي عمـلت على
شل حـــــريــــة الــــقـــــول في رسم
ــســـيـــرة الــبـــشـــريــة مـــعــالـم ا
وجـعـلت االنسـان يـعـيش حـالة
من الــتــخــبط والالمــبــاالة بـكل
ابــعـادهــا الـســلـبــيه. وانـا ارى
لــيس مـن حق اي حـــزب ديــني
او مـــدنـي مـــصـــادرة عــــقـــيـــدة
االنــســـان واســتــغـالل عــقــيــدة
عـامه الغراض سـياسيـة نفـعية
خاصة وارى ايضاً ان لالديان
دور مـهـم في صـيـاغـة االنـظـمـة
الــســـيــاســـيه واالجــتـــمــاعـــيــة
ــــكـن لالنــــســــان ان يــــقف وال
متفـرجاً على النـظام السياسي
ارسـات احلـكومـة وشـكلـها و
ومـــحــتــواهــا في الــوقت الــذي
ـتـد الـدين الى كـافة يـجب ان 
ارجـــــاء احلـــــيـــــاة الـــــفـــــرديــــة
واالجـتـمــاعـيـة ويــسـتـوعب كل
افـاق اجملــتـمع االنـسـاني الـذي
يـتــمـثـل في الـهــدايـة واالخالق
ــان واالخالص الـــقـــلـــبي واال
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بيروت

االمــبـريــالـيـة أو انــكـفــاءً وعـزلـة
وتــــقـــوقــــعــــاً وعـــاش هــــمـــومه
الـداخلـية اخلاصـة بكل بـلد تلك
ــعـاشـيـة ــتـعـلـقــة بـاألوضـاع ا ا
االجـــتــمـــاعــيـــة واالقـــتــصـــاديــة
والـــبــيــئـــيــة ومــشـــكالت احلــكم
واالنتخـابات والتحالـفات القلقة
مع قوى ظـلّت متربّـصة بها ولم
نشهد مـنذ ثالث عقود ونيّف من
الــزمـان احــتــجـاجــات كــبـرى أو
مواجهات من تـلك التي عرفناها
في اخلــمـســيـنـات والــسـتــيـنـات
والـسبـعـيـنـات وتـدريـجـيـاً فـقد
الــــيــــســـار الــــكــــثــــيــــر من وزنه
وتـــوازنـه خـــصــــوصـــاً حــــيـــال
تعلقة بالسالم القضايا العامة ا
ونـــزع الـــسالح والـــعـــنـــصـــريــة
ي نــاهـيك عن والــتـضــامن األ
الــنـكــوص عن بــعض الــقـضــايـا
الـــعــربـــيـــة ومــنـــهـــا الــقـــضـــيــة
الـفلـسطـيـنيـة لـدرجة بـهت لونه
وتغيّـر شكله ومضـمونه أحياناً.
واألمــر ال يـنـحـصــر عـلى الـغـرب
ـتـد إلى مـنـطـقـتـنا ـا  وحـده إ
وهو مـا أكدته الـهبّـات الشـعبـية
التي حصلت فيـها وأطلق عليها
"الـربيـع العـربي"  فـلم يـكن دوره
ـســؤولـيـة ـســتـوى ا فـاعالً أو 
كــــمـــا هـــو في اخلــــمـــســـيـــنـــات
والـسـتـيـنــات والـسـبـعـيـنـات من
ــــاضي بل إن بــــعض الـــقــــرن ا
توجـهـاته كـانت سلـبـية دون أن
يــــــعـــــنـي ذلك تــــــنـــــزيـه بـــــعض
التـوجـهـات الـتي رافـقت اندالعه
والــــــــــتـي أدت إلـى حــــــــــرفـه في
منـعـرجـات ودروب ضيـقـة . فهل
ســـيـــخــــلي الـــيــــســـار األوروبي
الــتــقــلـــيــدي مــواقـــعه حلــركــة "
الـسـتـرات الـصفـر" مـثـلـمـا أخلى
الــــيــــســــار الــــعــــربي مــــواقــــعه
لإلسالمي أم أن ثـمة حسابات
أخــرى وإعــادة نـظــر ومــراجــعـة
كن أن تعيد له بريقه ضرورية 
أو شــيــئــاً مــنه بــعــد اخلــيــبــات
الـكثـيرة? األمـر الذي يـحتاج إلى
وقـفات جادة ومـسؤولة وشـاملة
ـمـارسـة عـلـى صـعـيــد الـفـكــر وا
ـتغـيرات ـسـتجـدات وا وقراءة ا
على السـاحة الدولية واإلقـليمية
والــداخـلـيــة عـلى نــحـو مــتـمـعن
ــــا فــــيــــهـــا واســــتــــشــــرافي  
مـخــرجــات الـثــورة الــعـلــمــيـة -
التـقنـية الـرابعـة والسيّـما ثورة
ـــــــــواصالت االتـــــــــصـــــــــاالت وا

علومات واإلعالم وتكنولوجيا ا
والطفرة الرقمية " الديجيتل".  
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لــــقـــد فــــعل الــــيـــســــار األوروبي
والـعربي فـعلـهما في الـستـينات
وامــتـدت حــركـة االحــتـجـاج  إلى
اجلــامـعـات واألوسـاط الــطالبـيـة
والشبـابية في الغـرب عموماً بل
ـــكـــســـيك ذهـــبـت بـــعـــيـــداً إلـى ا
والـــبـــرازيل والـــيـــابــان وكـــانت
نع" نـوع ا الـشـعارات تـرتـفع " 
ستحيل لنحصل على و" نطلب ا
ـمـكن" وكــانت حـصـيــلـتـهـا في ا
فــرنـــســا إنــزال اجلـــنــرال شــارل
ديغول من قـمة السلـطة بكل ثقله
تحدة التاريخي وفي الواليات ا
ارتـفـاع حــركـة مـعــارضـة احلـرب
ـــطـــالـــبـــة عــــلى الـــفـــيـــتـــنـــام وا
بـاالنسـحـاب األمريـكي من الـهـند
الـصيـنـيـة وهو مـا حـصل الحـقاً
فـضالً عن تـفـجـر حـركـة مـطـالـبـة
رأة ـدنـية وحـقـوق ا بـاحلقـوق ا
ـكنني . و هـمش والـدفاع عن ا
اإلشـارة إلى بـعض مالمـح حـركة
الـيـسـار وتـوجـهاتـه اجلديـدة في
العالم العـربي في بلدين كبيرين
فـفـي الـعـراق شـهـد أواخـر الـعـام
 1967ومطلع العام  1968حركة
احتـجـاج طالبيـة عـارمة وحتـركاً
عــمّـالــيــاً هي جـزء ال يــتــجـزأ من
ــوجـة الــيــســاريـة وخــيــوطــهـا ا
اجلــيــفــاريــة الــتي تــدعــو حلـرب
حتـرير شعـبية طـويلة األمـد كما
شـهدت مصـر في فبرايـر (شباط)
ونوفـمبـر (تـشرين الـثاني) الـعام
 1968حركـة احتجـاج ومعارضة
كبـرى قد تكـون األولى من نوعها
في عــهــد الـــرئــيس جــمــال عــبــد
ة 5 الناصر كانت من نتائج هز
يـونيـو (حـزيران)  1967 إضـافة
إلـى انـــبـــثــــاق وتـــطــــور حـــركـــة
قـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة في إطار ا
تــوجـــهــات وطـــنــيـــة ويــســـاريــة
جــديــدة فــهـل ســتــنــجب حــركــة
"الـستـرات الصـفر" يـساراً جـديداً
مـتـجـاوزاً الـقـائم مـثـلـمـا شـهـدت
الـــســتـــيــنـــات جتــاوزاً لـــلــتـــيــار
الــيـســاري الـتــقـلــيـدي مـن أفـكـار
مــاركس ووجــوديـــة ســارتــر إلى
احلـركــة الـبـنــيـويـة الــتـفـكــيـكـيـة
ـــيـــشـــيـل فـــوكـــو وجـــاك دريـــدا
وماركوز وجاك الكان وهابرماس

وأضرابهم?.
{ باحث ومفكر عربي
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كن تعـويضها من أي مـقلع حجارة بل هي دن ليست حـجارة  ا
عالقــات قــبـل كل شيء والــعالقــات هي الــتي جتــمـع بــ الــنـاس
ـديـنــة ويـنـمـو عـمــرانـهـا وتـكـتــسي عـمـارتـهـا ومـديـنـتـهم وتــولـد ا
ـدينـة رهـيـنـة احلـاجة تـعـابـيـرها ويـولـد مـعـهـا سـؤال صنـعـهـا فـا
واحللم والفـكر وكل مدينـة تأخذنـا في أزقتها تـعطيـنا ذكرى حتى
لو كانت الذكرى محاولة نسيان! إن مجـيئنا إليها لن يشبه رحيلنا
منها نشارك ذاكـرتها وتشاركنا ذاكـرتنا. كل ذلك يقع في القوس
البصري أوالً ثم ينتقل إلى الذاكـرة وهناك يتم تخزينه في ذاكرة
االنسـان والتاريخ. ولـلمدن اسـتمـرارية بصـرية وثـقافيـة وأخالقية
وهي ذاكرة عـميـقة وسحـر مبـهر مـثلمـا لهـا نكـهة حيـاتيـة خاصة
تتجـذر في فنـونها وآثـارها وادبهـا وانسانـها مدن تـختزل مـسيرة
ــيالد ومـقـهى قـد وشـارع تـرابي فـقـيـر وعـطـر احلـيـاة بـبـيت ا
خاص وكل مدينة كما يقول محمود درويش ال تُعرفُ من رائحتها
ال يُعوَّل على ذكراهـا وللمنافي رائـحة مشتركـة هي رائحة احلن
إلى مـا عــداهــا رائـحــة تـتــذكــر رائـحــة أخـرى رائــحــة مـتــقـطــعـة
األنفـاس عاطفـيّة تـقودك كخـارطة سـياحيـة كثيـرة االستـعمال إلى
ـكـان األول! اشـعر عـنـدما أزور أربـيل من خـارج الـعراق رائـحة ا
بـأنـهـا مـدينـة تـهـبـني عـمـرًا كامـلًـا فـور مالمـسـة أقـدامي ألرضـها
تـضــمّـني بـحـنـان وحتــفـر وجـودهـا في كـيـانـي تـتـرك بـصـمـة في
أعماقي وتعيـد تشكيل كـياني وكأنني قبـلها لم اولد ولم أكن كأن
سـهلـهـا وجـبالـهـا وميـاهـها وعـطـرها الـتـاريـخي توقظ في أمـنـيات
خامدة فأجد نفسي اتوق لعيش ما مضى فيها. ألن مدينتي بغداد
التي عاشت في خيـالي واشتاق لهـا لم تعد موجـودة كحياة ح
عـدت لــهـا ولم أجـد الـنــاس الـذين اعـرفـهم ولـم أجـد في األمـكـنـة
دن عـندمـا تـتهـدم قـيمـها ومـبـانيـها تـعويـضـا عن تلك االلـفـة. ألن ا
يقـال ليس هـناك أسـهل من إعادة بـناء احلـجر وزراعـة احلجر بل
ا كان. ولكننا سنفقد مالمح الوجوه اخلالية من وسيكون أجمل 
أي تعـبير انـساني أو مـعنى اخلـسائر فـأتأكـد من صدق حدسي
ا حيـاة. كانت اربيل أو هـولير حسب دن لـيست حجـر وا بأن ا
تـعـرف لدى الـبابـليـ واآلشـوري بـاسم (أربا تـسمـيتـهـا الكـردية 
وقع اآلشـوري الـوحيـد الـذي ظل آهال بالـسـكان هي إيلـو) وهـو ا
عاصمة إقـليم كردستـان ورابع أكبر مديـنة في العـراق بعد بغداد
ـوصل اسـتوطـنت في الـقـرن الـثالث والـعـشـرين قبل والـبصـرة وا
ـيالد وتــعـاقــبت عــلـيــهـا ســيـطــرة الـكــثـيــر من الـقــومـيــات مـثل ا
اآلشوري والـبارثيـ والسلـوقي والـساسانـي والعـرب وأخيرا
ـلـكـة الـعـراق عـام 1920 الـعـثـمـانـيــ قـبل أن تـصـبح جـزءا من 
مديـنة أربـائيـلو أوروبـيلم أربـيال اآللهـة األربعـة أربل أربيل هه
ـديـنـة واحــدة عـاشت مـنـذ سـبـعـة آالف عـام ولـيـر ســبـعـة أسـمـاء 
وتـتواصـل فيـهـا احلـياة بال انـقـطـاع جيـال بعـد جـيال وساللـة إثر

ساللة. 
ـولـد والـذكـريـات ومـدن نـعم أربـيل تــمـنـحي مـا فـقـدته في مـديـنـة ا
التـرحال طـاقة إيجـابيـة وحيـاة دينامـيكـية تـعيد لي خـريطـة احلياة
ة) تـدفقـة بالـتفـاعل والـبسـاطة واجلـلسـات الشـعبـية و( العـراقيـة ا
ـة يفوح فيهـا عبق التاريخ القد االهل واألصدقاء فقلـعتها القد
الذي يجعلك أكثر والء للمكان وشديد اجلذب للحياة فالقلعة هي
دينة هي الـقلعة ومـا يجاورهـا حياة متـدفقة بالـبساطة دينـة وا ا
وانـا اجالس أصحاب وكم أكون سـعيدا  وكأنك تعـيش في بغداد 
واتـنـاول كــبـاب أربــيل واشـرب لــبـنه ــأكـوالت الــشـعــبـيــة عــربـات ا
ـا تـشعل الـذات بـاحلـن الى ـعـطـر بالـهـيل  األصـلي والـشاي ا
ذكــرى ايـام االعــظـمــيـة والــصـدريـة والــكـاظــمـيــة والـشــواكـة وبـاب
لهذا أكـون حريـصا ان اجـلس امام النـافورات السـتمتع الشـرقي 
حـيث احلـركـة ضاجه بـرؤيـتهـا وهي تـتـلـون ميـاهـهـا لـيال باألنـوار 
سوق دينة الشعبية  بعدها اعشق التجول في أسواق ا ومزدحمة 
القلعـة  وسوق شيخ الله  وسـوق اخلضروات والكـتب والصرافة
كـسرات واحلـلويـات وأشـهرهـا (من السـما) والعـسل األصـلي وا
ن والـسـلـوى . في آخــر زيـارة لـهـا شـعـرت انـني أعـيش في كل ا
ـدن الـعــراقـيـة حـيـث حتـولت الى مالذ لـلــماليـ من كل طـوائف ا
واديــان الــعــراق الــذين غــادروا مــدنــهـم اجــبـارا ألســبــاب الــقــتل
والــطــائـفــيــة واألمن وأجـمـل عـبــارة سـمــعــتـهــا من كــردي (أربـيل
بـغــدنت) والـرجل مـحـق في ذلك فـقـدت انــتـقـلت عـادات وتــقـالـيـد
ومالبـس وطـقــوس احلـيــاة الـيــومــيـة الى أربــيل من مــخـتــلف مـدن
العراق وخـاصة بـغداد وأضيف لـهم عامـل وسواح من مـختلف
ا مـدن العـالم  يـنتـشـرون في شوارعـها ومـكـاتبـهـا ومصـايـفهـا 
أضاف هذا الـتنوع الـبشري سـحرا خاصـا على حيـاة أربيل التي
البس هـي بـاألســاس غــنـيــة الــتـنــوع في الــعـادات والــلــهـجــات وا
ا اثـرى هذا ومن عـشيـرة ألخـرى والـفلـكـلور من مـديـنة ألخـرى 
وأضاف لها القـا جميال ومريحـا يسر الناظرين. كله على حياتـها 
أربيل تبقى سرهـا اجلميل في انسانـها ريفيته وطـيبته وتسامحه
فـالـكـردي كـمـا نـعـرفه لم يـعـرف الـغـدر ألنه ضـد مـنـطق قـيم ريف
ن يـجـيـد الـتـعـامل اجلـبـال وعـاداته هـو صـادق الـسـلـوك بـسـيط 
ن يـسيء له نعم عـنصـري الوالء صـفة حتسب له ال معه وعـنيد 
علـيه. ومدينـته تعـطي مفـتاح براءتـها للـغربـاء بطمـأنيـنة ألنهـا واثقة
من نـاســهـا وهي مــأهـولــة احملـبـة مــسـكــونـة بــالـتــفـاؤل تـتــنـاسل
الـسـعــادة في رحـابـهـا. بـدءا من شـوارعـهـا اجلــمـيـلـة الـتي تـمـتـلئ
بـالـزرع والورود ولـيس انـتـهاء بـإطاللـتـها اجلـمـيـلة عـلى الـسـهول
واجلـبـال اخلضـراء. مـديـنة مـتـحـضـرة ودينـامـيـكيـة اسـتـطاعت أن

تسبق زمن احلروب وتمضي نحو السالم.  
بـانــتـظــار عـيــد نـوروز تــتـألـق أربـيل جــمـاال وتــتـطــرز شـوارعــهـا
وحاراتهـا بألوان الـربيع وتفـوح منهـا عطور أشـجار التـوت والت
والرمـان والبـلوط واجلـوز وازهار الـياسـم واجلـوري والبـابوجن
وتـصـدح أنـغام الـدبـكـات واالغـاني الـكـردية مـن جبـالـهـا ووديـانـها
ديـنـة بسـكـينـتـها ـائيـة حـتى تشـعـرني ا وشالالتـهـا ومسـاقـطهـا ا
وامـنهـا وتسـامحـهـا ومحـبتـهـا للـجمـيع. واألهم ان تـعيـد لي ذكرى
منزل الصبا والشباب (قـفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل) واحياء
طلية بالكلس وضجيج األسواق الشعبية واغاني ة ا بغداد القد
ـدينة إذن وما تخنقـنا بحبها ومـا تتركه فينا قام العراقي.هي ا ا
. لـذلك أهـيم وجدا من نـثار روحـها عـلى ارواحـنا مـن شوق وحـن

بأربيل.
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