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التتمة ص2

معانــي الديمقراطيــة واالزدهار فــي البرلمان 
العراقــي وأرقام البنــك الدولي. 

سمير عادل

 

ــزي  ــم رم ــرعي- اس ــف الش ــن التكلي        س
ــال! ــوق االطف ــاك حق النته

فارس محمود
 

التتمة ص3

نحــن  كــم 

ن  ظــو محظو

ولدنــا  ألنــه 

جغرافيــة  يف 

ســميت 

 ، ق ا لعــر با

أرقــام  حيــث 

ــدويل  ــك ال البن

تشــر اىل ان العــراق ســجل منــوا اقتصاديــا حســب 

وبلــغ  لعــام ٢٠٢٢  أعلنهــا ٨.٩٪  التــي  األرقــام 

نصيــب الفــرد العراقــي مــن الناتــج القومــي ٦.٣٪. 

ــب  ــة حس ــى يف املنطق ــي االع ــام ه ــذه االرق وه

ترصيحــات البنك الــدويل، ويف مقدمتها  الســعودية.  

ومبــوازاة ذلــك يســجل الربملــان الــذي يرأســه 

الحلبــويس أعظــم ظاهــرة دميقراطيــة يف تاريــخ 

دميقراطيــات الربملانيــة يف العــامل، حيــث صــوت عى 

منــع باســم الخشــان وهــو النائــب عــن محافظــة 

املثنــى للرتشــيح اىل أيــة لجــان برملانيــة اىل جانــب 

منعــه مــن املداخــات خــال الفصــل الترشيعــي.

أال يحــق لنــا ان نفخــر بهــذا الرفــاه واالزدهــار 

نحســد  التــي   الدميقراطيــة  بهــذه  والتمتــع 

عليهــا عــى األقــل مقارنــة مــع دول الجــوار!

 إن املؤسســات املاليــة مثــل البنك الــدويل وصندوق 

النقــد الــدويل وصنــدوق التنميــة االمريــي والبنــك 

األوريب وغرهــا  ترصــد أرقام الفقــر والبطالة والناتج 

املحــي والنمــو االقتصــادي يف الــدول والبلــدان مــن 

أجــل معرفــة هــل ينســجم أداء اقتصادهــا أي تلــك 

البلــدان مــع متطلبــات اإلنتــاج الرأســايل العاملــي 

واســتقرار األســواق ومنوهــا، وهي تعمل كمجســات 

ملعرفــة املخاطر والتحديــات التي تقف أمــام دوران 

عجلــة ذلــك اإلنتــاج والســعي يف نهايــة املطاف عى 

ــات ونشــوب  ــل أداء الحكوم ــا مث ــا واحتوائه إزالته

ــة  ــات الجاهري ــوىض والهيجان ــات والف االضطراب

واالحتجاجــات العالية وانتهاًء بالثــورات. أي بعبارة 

أخــرى ان عمــل تلــك املؤسســات هي مبثابــة صام 

أمــان لحايــة االقتصــاد الرأســايل العاملــي وســوقه 

العامليــة. ولعبــت تلــك املؤسســات مثــل صنــدوق 

النقــد الــدويل والبنــك الــدويل التــي تأسســت بعــد 

الحــرب العامليــة الثانيــة دورا كبرا ســواًء يف تنصيب 

ــك  ــاءت بتل ــي ج ــدان الت ــار البل ــات أو افق حكوم

الحكومــات مــن أجــل متريــر مشــاريعها االقتصادية 

والسياســية. وعقــب أي تحــول ســيايس يف اي بلــد 

ــة  ــرات املؤسســات املخابراتي ــل مؤام ــة بفع او دول

ودعمهــا لانقابــات العســكرية أو مــا ســميت 

بالثــورات امللونــة، نجد يف اليــوم الثاين حضور ممثي 

وموظفــي تلــك املؤسســتني عــى طاولــة املفاوضات 

مــع الحكومــات الجديــدة التــي جــاءت عــرب تلــك 

االنقابــات. واألمثلــة كثــرة عــى ذلــك مثل تشــيي 

ــوب  ــة وجن ــا الجنوبي ــل وكوري ــني والربازي واألرجنت

ــا  ــدا واوكراني ــني وبولن ــيا والفلب ــا وإندونيس أفريقي

ــذي  ــراق ال ــاًء بالع وبلغاريا...والقامئــة تطــول وانته

ــات املتحــدة  ــل الوالي ــه مــن قب ــم غــزوه واحتال ت

األمريكيــة. ويف اليــوم الثــاين كانــت تلك املؤسســتان 

ــة  ــع الطبق ــات م ــة املحادث ــف طاول ــني خل حارضت

الحاكمــة الجديــدة التي بصمت بالعرشة واقســمت 

ــأن العــراق ســيميض عــى خطــى  أغلــظ االميــان ب

ــون  ــة ومؤسســها ميلت مدرســة شــيكاغو االقتصادي

فريدمــان طاملــا يتــم تأهيلهــم للســلطة وحايتهم. 

ــي  ــدويل الت ــك ال ــام البن ــه ان ارق ــد ان نقول ــا نري م

تشــيد باالقتصــاد العراقــي ودور الحكومــة الحاليــة 

التــي يتفاخــر وزيــر ماليتهــا عبــد االمر عــاوي بها، 

تكشــف عــن حقيقــة واحدة تهــم النظام الرأســايل 

العاملــي، وهــي إن العــراق مــاٍض عــى طريــق مبــا 

يدعــم وينســجم مــع االقتصــاد الرأســايل العاملــي 

ــا  ــتقراره. وطبع ــدم اس ــى ع ــر ع ــكل خط وال يش

تلــك األرقــام التــي يعلنهــا البنــك الــدويل تخفــي يف 

طياتهــا حجــم البطالــة والفقــر وحصــول الفــرد عى 

ــة والخدمــات  ــه املادي ــه مــن ســد حاجات مــا يكفي

ــة  ــاه النظيف ــة واملي ــكن والصح ــة والس االجتاعي

ــج  ــو النات ــي أن من ــا تخف ــرشب. وايض ــة لل الصالح

املحــي العراقي وبغــض النظر عن تقســيمه العادل 

عــى املواطنــني، هــو بســبب تصاعــد أســعار النفط 

بعــد انتهــاء اغاقــات وبــاء كورونــا والطلــب العاملي 

ــا. أي  ــب اشــتعال الحــرب يف أوكراني ــا إىل جان عليه

قلــب  يوجــع  ال    

الســلطة  احــزاب 

املليشــياتية االســامية 

الحاكمــة  والطائفيــة 

جــوع النــاس، واليؤرق 

فقرهــا،  بالهــم 

خدماتهــا،  عملهــا، 

ومســتقبل  غدهــا 

النــاس  بحاجــات  يربطهــا  يشء  ال  اطفالهــا، 

الدينــي  العقائــدي  القــر  ســوى  ومطاليبهــا 

املجتمــع. واســلمة  والطائفــي  والقومــي 

ــا الصغــار  ــَع كل طلبته ــة ُجِم ففــي مدرســة ابتدائي

الزهــور،  بعمــر  اطفــال  املدرســية،  الســاحة  يف 

واملتعــة  واللعــب  للفــرح  برباءتهــم  يتطلعــون 

والحيــاة، يــأيت »الكبــار«، يــأيت مــن بــني أولئــك 

الذيــن يجثمــون عــى صــدور املجتمــع لرمــون 

ــتوعبوه،  ــوه، اليس ــر، اليفهم ــامل اخ ــوب ع ــم ص به

عاملهــم. ليــس  واجــاالً  فيــه،  لهــم  الربــط 

ــرح،  ــا بف ــط له ــي الرب ــام الت ــش الظ ــت خفافي ات

والبانســانية، والبحقــوق، والبحريــات، والبتمــدن 

وجمعتهــم يف الســاحة املدرســية، لتــوزع عليهــم 

ــن  ــموه بـــ »س ــا اس ــن م ــك لبلوغه ــاب وذل الحج

التكليــف الرشعــي«، اتــت عضــو الربملــان )ســوزان 

الســعد( هــذه لتقــوم بهــذا العمــل الــذي هــو مــن 

ضمــن حملــة تقــوم بها احــدى الجمعيات االســامية 

ــاس  ــاً والب ــة حجاب ــداء املحجب ــص بإه ــي تتلخ والت

غــر املحجبــة حجابــاً وتلقــي عضــو الربملــان هــذه يف 

اذن الفتــاة الصغــرة كلــات اكــرب مــن عمرهــا هــي 

مزيــج من »النصــح«، التحذير و الرتويــع بـ«جهنم«، 

هــذا الجهنــم الــذي تــراه النــاس مــن اليــوم )وليــس 

وشــكل! شــكل  بألــف  املزعــوم!(  اليــوم  ذلــك 

ان  تقــاوم،  ان  الطفلــة  بوســع  ليــس  وبالطبــع، 

ــة  ــار، واملدرس ــامل الكب ــرتض، فع ــول يشء، ان تع تق

ــي  ــة الت ــتبدادية واملتخلف ــة االس ــرة واملنظوم واملدي

تقــف ورائهــم هــم »الصحيــح«، وفــق ذهنهــا، 

ــم!  ــن اغضابه ــك ع ــم، ناهي ــدم اطاعته ــن ع والميك

ــل، عــى عــدم  ــم يتعكــزون عــى ضعــف الطف انه

قدرتــه عــى املقاومــة، عــى اســتغال عــدم فهمــه 

ــال،  ــرى اكت ــاء، او باألح ــدم بن ــور، وع ــع االم لواق

منظومــة فهمــه الفكريــة والعاطفيــة واملعنويــة.

ــرتض  ــن املف ــة، م ــة ابتدائي ــم يف مدرس ــذا يت كل ه

انهــا مركــز رســمي وحكومــي! بعــد ٨ ســنوات مــن 

ــامية  ــة اس ــك منظم ــون«، تأتي ــة القان ــم »دول حك

وتدخــل عــى املدرســة وتفــرض اجندتها عــى االدارة 

ــو  ــد بالخــوف، كــا ل ــي تســتقبلها برتحــاب ملب الت

انــه ليــس هنــاك مديريــة تربيــة، كــا لــو ان ليــس 

هنــاك وزارة تربيــة، كــا لــو ان ليــس هنــاك تقاليــد 

معروفــة وقدميــة بعــدم تدخــل اي جهــة او طــرف 

مبســار رســمي وحكومــي، ناهيــك عــن كــون هــذا 

املســار هــو مدرســة وميــدان تعليمــي لــه ضوابطــه 

الصارمــة عــى امتــداد تاريــخ العــراق الحديــث؟!!!! 

ــى  ــات ع ــوزع الحجاب ــا لي ــان م ــو برمل ــأيت بعض وت

ــة مــن  ــني )وكال ــول املرصي ــه عــى ق ــال، وكان االطف

غــر بــواب(! مــن ايــن اتــت هــذه املنظمــة وعضــو 

اجندتهــا  ليفرضــا  الحــق  هــذا  بــكل  الربملــان 

ــون  ــن اي قان ــة، وع ــة دول ــن اي ــال؟! ع ــى االطف ع

يتحدثــون اذن؟! هــذه دولتهــم وهــذا قانونهــم 

املقيتــة  ســلطتهم  عمــر  مــن  ســنوات   ٨ بعــد 

ويأتــون اليــوم للحديــث عــن »انتخبونــا« وانتخبــوا 

ــرف  ــرف ان يع ــن اليع ــى م ــون«؟! ع ــة القان »دول

ماهيــة هــذه الســلطة التــي جعلــت العــراق مرتعــاً 

للمليشــيات والعصابات االجرامية وللنهب والســلب 

الســافرين وانفــات يــد املليشــيات عــى املجتمــع.

ولكــن هنــاك ســؤال ماهــي مكانــة مثــل هــذه 

اركان  احــد  انهــا  للســلطة.  بالنســبة  املنظــات 

اركان  تقويــة  مؤسســات  احــد  انهــا  الســلطة، 

ــة« لتثبيــت  ــا ادوات »مافــوق حكومي الســلطة، انه

الســلطة، الســلطة املليشــياتية االســامية والطائفيــة 

ــة  يف املجتمــع. انهــا مؤسســات تتلقــى امــوال طائل

مــن الســلطة ومــن غــر الســلطة مــن اجــل هــذا 

ــي  ــي ه ــع الت ــلمة املجتم ــل اس ــن اج ــدف، وم اله

مــن اولويــات الكتــل االســامية الطائفيــة الحاكمــة. 

ولهــذا، فــان التوهــم بهــا عــى انهــا منظــات 

ــم  ــن« و«تعالي ــرش الدي ــدف اىل »ن ــتقلة« ته »مس

الديــن« و«ان يســر املجتمــع وفــق تعاليــم الديــن« 

هــو توهــم كاريث. انهــا جــزء اليتجــزء مــن الســلطة. 

ان »دولــة القانــون« هــي »دولــة قانــون« ســلطتها. 

ــق  ــون يضــع االشــواك يف طري ــدوس عــى كل قان ت
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ــط! ــيخها فق ــلطتهم وترس ــون س ــه قان ــون. ان ــا. فالقان ــلطتها وتوجهاته ــخ س ــم كل مايرس ــلطتها، وتدع س

ليــس مثــة يشء اســمه »ســن تكليف رشعــي«! هناك اطفــال وهناك بالغني! وحــدود اعــار كل منهم معروفة 

ــا، والدخــل  ــة، العقيــدة وال ايديولوجي عــى صعيــد عاملــي. االطفــال اطفــال الديــن لهــم، الطائفــة، القومي

لهــم بعــامل السياســة. ليــس هــذا وحســب، بــل عــى اي مجتمــع ســليم ان يصــون ابعــاد االطفــال مــن عــامل 

»الكبــار« هــذا. الفــرح واالســتمتاع بالحيــاة، واكتشــاف االشــياء وفــق ارقى االســس العلميــة، التعلــم، تكوين 

وصياغــة رؤيــة ســليمة وواعيــة للعــامل تســتند اىل اخــر املنجــزات العلميــة هــي مايجــب ان يتلقــاه االطفــال 

يف املدرســة واملجتمــع. انهــا حقــوق االطفــال يف املجتمــع. انهــا واجبــات املجتمــع وَديـْـُن عليه تجــاه االطفال.

ان مفهــوم »ســن التكليــف الرشعــي« هــو االســم الرمــزي إلقحــام الطفــل يف عــامل الكبــار، حرمانهــن مــن 

عــامل »االطفــال« وذلــك الحــد مــن »الامســؤوليات«، مــن الــرباءة والفــرح واللعــب، اقحامهــم لدخــول عــامل 

دونيــة املــرأة، العمــل املنــزيل البليــد، االغتصــاب »الرشعــي«، واعدادهــن )قــل قرهــن!( عــى عــامل اخــر.

ان اي مســعى لفــرض ايــة ايديولوجيــا كانــت عــى االطفــال هــو غســيل دمــاغ بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. 

نعــم، غســيل دمــاغ. واالخــر هــو جرميــة ســافرة بحــق الطفــل والطفولــة وينبغــي ان يــدان مرتكبــوه باشــد 

اشــكال الــردع والعقوبــات. ليــس مــن حــق »الكبــار« التطاول عــى »الصغار«، ليــس من حقهم فــرض عاملهم 

وافكارهــم عــى عــامل الصغــار. انــه اســتغال لـ«صغــر« االطفال يف الوقــت الذي ينبغــي حايتهــم وصيانتهم.

 

 

ــزي  ــم رم ــرعي- اس ــف الش ــن التكلي        س
ــال! ــوق االطف ــاك حق النته

فارس محمود

ــة  ــة والزراع ــور الصناع ــرده تط ــس م ــي لي ــج  املح ــو النات أن من

والســياحة والتجــارة باســتثناء صناعــة النفــط وتصديــره. ويعنــي 

مــن الجانــب اآلخــر  ال تغيــر يف ســوق العمــل أو إيجــاد وخلــق 

فــرص عمــل ووظائــف، اال ان مــا يهــم االقتصــاد الرأســايل العاملي 

كــا ذكرنــا يف مناســبات أخــرى هــو صناعــة النفــط يف التقســيم 

اإلنتــاج الرأســايل العاملــي، ومــا عــدا ذلــك فليذهــب العــراق إىل 

الجحيــم. وهــذا يكشــف ايضــا عــدم اكــرتاث االقطــاب الرأســالية 

العامليــة ملــا يــدور يف العــراق مــن عمليــات ســلب ونهــب، 

ــال. ــزو واالحت ــذ الغ ــاق من ــدم وس ــى ق ــا ع ــدور رحاه ــي ت الت

وحســب أرقــام وزارة التخطيــط أعلنــت يف أيلــول مــن عــام ٢٠٢١ 

ــط  ــت خ ــون تح ــي يعيش ــعب العراق ــن الش ــة م ان ٣١  يف املئ

الفقــر وان نســبة البطالــة بلغــت ٤٠٪ عــى الرغــم أن الــوزارة ال 

ــح املستشــار  ــر صال ــتبيانات،  يف حــني رصح مظه ــة اس ــك أي متل

االقتصــادي لرئيــس الــوزراء يف متــوز مــن نفــس العــام أن معــدل 

البطالــة انخفــض إىل ٢٢٪ بينــا انخفــض معــدل الفقــر إىل ٢٥ ٪  

ومل يســتند يف ترصيحاتــه هــو اآلخــر إىل أية معطيــات مادية، ومع 

هــذا فــإن هــذه األرقــام كانــت قبــل تنفيــذ بنــود الورقــة البيضــاء 

ــة  ــي ورق ــة، وه ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــا م ــة بتنفيذه امللزم

صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل. طبعــا ناهيــك أن بنــود 

الورقــة البيضــاء مل تنفــذ حاليــا ســوى فقــرة واحــدة منهــا وهــي 

تخفيــض قيمــة العملــة املحليــة، والتــي زادت مــن ارتفاع األســعار 

وانخفضــت القــدرة الرشائيــة لراتــب العامــل واملوظــف بنســبة 

أكــر مــن ٢٥ يف املئــة. وهــذا يعنــي دفــع املزيــد مــن املواطنــني 

ــع  اىل خــط الفقــر أو تحــت  خــط الفقــر. وإذا مــا نفــذت جمي

فقــرات الورقــة البيضــاء التــي وضعــت عــى أساســها املوازنــات 

الســنوية وهــي تنتظــر متريــر الربملــان لهــا، وهــي فــرض الرضائــب 

عــى رواتــب ومعاشــات العــال واملوظفــني بنســبة تصــل إىل ٢٠ 

يف املائــة ورفــع ســعر املحروقــات ورفــع الرضائــب عــى االتصاالت 

فــإن مســاحة الفقــر تــزداد وتجــر أقســام اجتاعيــة أخــرى إليهــا. 

وعليــه أن حصــة الفــرد من الناتــج القومي و من النمــو االقتصادي 

الــذي يشــيد بــه البنك الــدويل ويتفاخر بــه عــاوي و مييش مختاال 

ــا بالتقشــف وشــد األحزمــة عــى البطــون يف عــام ٢٠٢٣  ويبرشن

تتحطــم أمــام ارقــام نفــس املؤسســات. لقــد بلــغ إجــايل تصديــر 

النفــط لألربعــة االشــهر االوىل مــن هذا العام حســب رشكة ســومو 

٣٨.٥٩ مليار دوالر، ومل تنعكس هذه األرقام عى مســتوى معيشــة 

الفــرد الــذي زاد مــن حصتــه اكــر مــن ٦٪ حســب البنــك الــدويل.  

هــذه االرقــام تبــني بشــكل مخــادع مســاواة حصــة الفــرد العامــل 

واملوظــف الــذي خفــض مــن قدرتــه الرشائيــة بســبب تخفيــض 

قيمــة العملــة املحلية مع  حصة عضــو الربملان الــذي يتقاىض عى 

أقــل تقديــر شــهريا خمســة مليــون دينار مــع العاطل عــن العمل 

والعامــل واملوظــف. ويتســاوى ايضــا مــع حصــة املالــي وقيــس 

الخزعــي والعامــري الحلبــويس والصدر مــن الناتج القومــي للفرد. 

وتبــني متويــه أرقــام البنــك الــدويل عــن التعميــة عــى الحقيقــة، 

ــاء  ــا اخف ــن ورائه ــي م ــة االقتصــاد الرأســايل وتبغ وهــي سياس

الظلــم االقتصــادي واالجتاعــي الواقــع عــى األغلبيــة املطلقة من 

العــال واملوظفــني والعاطلــني عــن العمــل.  املهم بالتطبيــل لهذه 

األرقــام هــو اإلشــادة بــاألداء االقتصــادي للحكومــة الكاظمــي يك 

متــيض قدمــا اىل األمــام يف تنفيــذ برامج سياســة الليرباليــة الجديدة 

ــاه  ــؤوليتها تج ــن مس ــة م ــل الدول ــا تنص ــي مبجمله ــي تعن الت

املجتمــع يف امليــدان الصحــي والتعليمــي والخدمــات والكهربــاء 

ــم  ــة حك ــاد منظوم ــيايس إيج ــد الس ــى الصعي ــف. وع والتوظي

بإمكانهــا الحفــاظ عــى مكانة العــراق يف هذه العجلة الرأســالية. 

مــا يــدور يف الربملــان العراقــي يتائــم مع هــذا النوع مــن االقتصاد 

وهــذه االرقــام التــي يعلنهــا البنــك الدويل، طبقة سياســية فاســدة 

ولهــا القــدرة عــى قمــع أي صــوت معــارض دون تــردد، وفــرض 

ــوم الجاهــر  ــني وعم ــال واملوظف ــى الع ــوع ع ــان والخن اإلذع

املســحوقة يف العــراق، والتي عشــنا فصولهــا الدموية ايــام انتفاضة 

ــع  ــدر توزي ــع األدوار بق ــي توزي ــراق يعن ــان يف الع ــر. الربمل اكتوب

االمتيــازات. وهــذا يفــر دون اي عنــاء وال حاجة اىل تحليل عميق 

ملــاذا الجميــع يف الكتــل السياســية ترفــض البقــاء يف املعارضــة، ألن 

املعارضــة ال تجبــي االمتيــازات وتكــون بعيــد عــن بــؤر الرقــة 

ــني  ــى املنافح ــرد ع ــام ٢٠١٦ بال ــا يف ع ــا كتبن ــب،  وعندم والنه

ــا اقتحــم املتظاهــرون   ــي، عندم ــان العراق ــن الربمل ــني ع واملدافع

املنطقــة الخــرضاء ووصلــوا اىل مقــر الربملــان عبثــوا بأثاثــه ، تعالت 

الصيحــات والزعيــق والتنديد باملتظاهرين النهم هتكوا مقدســات 

الوطــن والدســتور وممثي الشــعب، و نعتوهم بالخونــة واملرتزقة  

والغوغاء...الــخ. يف حــني عندمــا كان الربملــان يصوغ القرارات وســن 

القوانــني يف رفــع امتيــازات اعضائــه وتنصيــب حكومــات اللصوص 

بنكهــات طائفيــة وقومية ومترير أكر الشــخصيات الفاســدة لتبوء 

املناصــب، فالربملــان مل ينتهــك املقدســات )الوطــن( وكانوا مفعمني  

بالوطنيــة إىل درجة يصدرونها اىل دول املنطقة، وولهانني باملعزوفة 

املوســيقية  لنشــيد موطنــي ومخلصــني ومنقذيــن للشــعب.

 مــا يحــدث اليــوم لباســم الخشــان هــو امتــداد لذلــك الربملــان 

الــذي مل ولــن تحــدث أي انتخابــات تغيــر فيــه. والجديــر 

ــة  ــان الربملاني ــول يف اللج ــن الدخ ــان م ــان الخش ــر أن حرم بالذك

واملداخــات والحديــث جــاء بقــرار مــن الكتلــة الصدريــة الذيــن 

فــازوا باألغلبيــة الربملانيــة ويطرحــون حكومــة اغلبيــة، فلنتخيــل 

مــاذا ســيكون حــال الحريــات والحقــوق يف عــراق يقــوده الصــدر-

الحلبــويس لحكومــة اغلبيــة بنقــاء وطنــي بنســبة ٩٩٪ مثــل أرقام 

البنــك الــدويل.  والســبب يف قــرار الربملــان هــو أن الخشــان يوجــه 

بشــكل منظــم انتقــادات الذعــة ملقتــدى الصــدر ويكشــف عــن 

ــة. ويف  ــه العملي ــه ومواقف ــني ترصيحات ــه ب ــه وتناقضات ازدواجيت

عــرف القــوى اإلســامية مــن ينتهــك  مقدســات )الســيد( فأمــا 

اللــه يعجــل مــن فرجــه ويرســل لــه مليشــيات الســيد لتصفيتــه 

جســديا كــا هــو يف الحالــة اللبنانيــة ونقصــد حســن نرص اللــه أو 

الحالــة العراقيــة )مقتــدى الصــدر( أو الحالــة الحوثيــة واإليرانيــة. 

فا)الســيد( لــه حــق النقــد والنقــض وحــق تشــكيل املليشــيات، 

ــل  ــب والقت ــة والنه ــياته يف الرق ــه مليش ــرة بتوجي ــق االخ وح

وال صــوت يعلــو فــوق صــوت )الســيد( وصــوت ميليشــاته.

واخــرا ان اشــادة البنــك الــدويل بحكومــة الكاظمــي واالداء 

االقتصــادي يتناســب مــع برملــان يقوده الحلبــويس ويوجــه الصدر، 

واملشكلة ليس ال يف الحلبويس وال يف الصدر، بل يف شخصيات مثل 

الخشــان الــذي قــرر أن يغــرق بوهــم التغيــر عن طريــق العملية 

السياســية والربملان، وســاهم بنــرش تلك األوهــام بدرجات مختلفة 

يف املجتمــع الــذي تقــدم خطــوات وقــرر بســحب الرشعيــة التــي 

منحهــا للعمليــة السياســية عــرب مقاطعتهــا بنســبة أكر مــن ٨٢٪.

  

البرلمــان  فــي  واالزدهــار  الديمقراطيــة  معانــي 
الدولــي.  البنــك  وأرقــام  العراقــي 

سمير عادل
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وحضورهــا  الجاهــر  ثــورات 

األنظمــة  إلزاحــة  امليــدان 

والقمعيــة  الظاملــة  والحكومــات 

ــاء  ــا ودم ــخ قدمــت ضحاي يف التاري

بحيــث أن مئــات الضحايــا وآالف 

الجرحــى يف ثــورات تونــس ومــرص، 

كانــت باملقارنــة بالثــورات الســابقة، كالثــورة اإليرانيــة عــام ١٩7٩ 

ــة«  ــبب »قل ــتغراب بس ــان واس ــث امتن ــال، مبع ــبيل املث ــى س ع

ــا بصــدد ايجــاد تصــور  ــل وأنه ــس هــذا فحســب، ب ــا. ولي الضحاي

قائــل بــأن مــن املمكــن أن تتقــدم الثــورة وتنتــرص مــن دون 

عنــف. ويف هــذه األيــام يجــري الحديــث عــن »الثــورة الســلمية« 

عــى صعيــد واســع النطــاق اىل الدرجــة التــي يبــدو فيهــا مقــرراً 

مــن البــدء شــجب واســتنكار أي لجــوء مــن قبــل الثــورات املقبلــة 

للعنــف والســاح. بــل ويبــدو، مــن خــال هــذه الضجــة املفتعلــة، 

االســتنتاج غــر املبــارش يف شــجب واســتنكار ثــورات املــايض 

ألنهــا مل تقــم بشــكل ســلمي. حتــى أن مديــح الثــورات الســلمية 

عــى وشــك أن يتحــول اىل نظريــة لرفــض كل تلــك النظريــات 

ــف. ــورة اضطــراراً اىل الســاح والعن ــف لجــوء الث ــي تقــف خل الت

 

ومل يبــَق هــذا التصــور قــارصاً فقــط عــى وســائل اإلعــام الرســمية 

الربجوازيــة التــي تــربزه بشــكل مقصــود ومتعمــد، بــل وأنــه شــائع 

بشــكل عريــض النطــاق بني أوســاط اليســار وحتى الحركــة العالية 

والشــيوعية. حيــث مل ينتــرش هــذا التصــور خــال الســنة املاضيــة 

ــد  ــه انتــرش عــى صعي ــل وأن ــد العــامل العــريب، ب فقــط عــى صعي

ــي  ــاء تنام ــائداً أثن ــور كان س ــذا التص ــاً أن ه ــه. خصوص ــامل كل الع

ــة  ــتان لدرج ــة يف كردس ــة الجاهري ــة واالحتجاجي ــة الثوري الحرك

أن أي توجــه اىل اللجــوء للعنــف كان مســتنكراً ومدانــاً حتــى ولــو 

كان بقصــد الدفــاع مقابــل عنــف وقمــع الســلطة املنقطــع النظــر. 

وعــى صعيــد الحركــة االحتجاجيــة الجاهريــة يف العــراق تحــول 

»النضــال الســلمي« اىل شــعار يرفعــه حتى الشــيوعيون أيضــاً. وكان 

ميكــن رؤيــة القســم بأغلــظ اإلميــان بــأن »نضالنــا وثورتنا ســلميان« 

وحتــى الحديــث بأننــا » عــرب النضــال الســلمي فقــط ســبيل نحقــق 

أهدافنــا » يف أدبيــات تلــك الحركــة الجاهريــة. أمــا عــى صعيــد 

العــامل العــريب فــإن »الثــورة الســلمية« بصــدد أن تتحــول اىل إطــار 

وقالــب مقــدس بحيــث ان الخــروج عليــه هــو أمــر محــرم. حتــى 

أن بعــض التفســرات يــرى أن أحــد أســباب تحــول الحركــة الثوريــة 

لجاهــر ليبيــا اىل مأســاة هــو بســبب لجــوء الجاهــر اىل العنــف.

 

ــة  ــطورة الكامن ــن األس ــف ع ــتلزم الكش ــور اس ــذا التص ــيوع ه ش

ــق بالنســبة  ــد كان مبعــث قل ــل. وق ــف هــذا التصــور والتحلي خل

يل إثــارة بحــث أســطورة »الثــورة الســلمية« خصوصــاً أثنــاء تنامــي 

الحركــة الجاهريــة يف كردســتان والعــراق ألنــه كان ســيكون 

ــزة  ــة أجه ــدام ومهاجم ــاه الص ــة باتج ــع الحرك ــى دف ــاً ع محرض

الســلطة، حيــث أنــه مل يكــن أبــداً يف ذلــك الوقــت يف صالــح الحركة 

وتقدمهــا، وليــس هــذا فحســب بــل وكان ســينتهي برضرهــا. يف تلك 

املرحلــة كان التكتيــك الــرضوري هــو أن تبتعــد الحركــة الجاهرية 

عــن أي فعــل ومارســة تتحــول اىل ســبب للصــدام املبكــر وإطــاق 

يــد الســلطة يف القمــع. حيــث كانــت هــذه واحــدة مــن القضايــا 

ــك  ــة. ألن تل ــة والجاهري ــة الثوري ــك الحرك ــداً لتل ــة ج الحساس

الحركــة بحاجــة حياتيــة للتقــدم خطــوة خطــوة يف عمليــة بحيــث 

تحقــق مكاســب ملموســة وترتقــي مــن كافــة الجوانــب السياســية 

والتنظيميــة واالتســاع عــى الصعيــد االجتاعــي والصــف املســتقل 

ــاع  ــلطة والدف ــع الس ــات وقم ــه هج ــف بوج ــي تق ــة الت للدرج

ــة األخــرة.  ــى االنتصــار عــى الســلطة يف املعرك ــن نفســها وحت ع

البحــث  إثــارة هــذا  الوقــت وقــت  ذلــك  يكــن يف  ولهــذا مل 

واحتاليــة حــرف الحركــة عــن مســار هــذا التكتيــك. عــى الرغــم 

ــن  ــذي كان م ــاه ال ــن االتج ــا ع ــم حرفه ــه ت ــف أن ــن املؤس أن م

ــا اآلن. ــه، وهــذا ليــس موضــع بحثن املمكــن أن تحقــق النــرص في

 

ولكــن فيــا يتعلــق بـ«الثــورة الســلمية« أجد مــن الــرضوري القول 

ــدون أي  ــة ب ــرات الثوري ــع التغ ــورة وجمي ــرت الث ــو ج ــذا ل ياحب

عنــف وبــدون إراقــة قطــرة دم واحــدة. ولكــن مــن املؤســف أنــه 

ليــس ســوى مجــرد أســطورة ال غــر. رواج هــذه األســطورة ليــس 

ســوى إيهــام للطبقــة العاملــة والجاهــر املضطهــدة والوقــوع يف 

ــرضوري أن  ــا مــن ال ــة. هن ــة والســلطات القمعي ــن الربجوازي كائ

ــة  ــة العامل ــة للطبق ــة والثوري ــة الجاهري ــال الحرك ــد أن نض أوك

والجاهــر املضطهــدة بوســعه وميكنــه وينبغــي عليــه أن يخطــو 

ــاً.  ــل عنف ــد عــن العنــف أو أق ويعــرب بعــض املراحــل بشــكل بعي

وليــس هنــاك أي شــك أن مــن الــرضوري والحيــايت جــداً أن يتخــذ 

أسطورة الثورة بال عنف.
ريبوار أحمد

 

 اين اطلــق عليــه، اي الديــن، 

هنــاك  الن  وذلــك  صناعــة 

ان  يعتقــد  مــن  العديــد 

ــاس.  ــد الن ــو عقائ ــن ه الدي

ليــس االمــر كذلــك! ان الدين 

أصحابهــا...  لهــا  صناعــة. 

ومصــدر  مصالــح  لعــدة 

لــروة ماديــة وقــدرة سياســية لطيــف معــني يف املجتمــع وتخــدم 

ســلطة سياســية وطبقيــة يف املجتمــع. الديــن صناعــة توظــف 

ــم  ــوال يت ــذه االم ــن ه ــدوالرات. اذ م ــارات ال ــا ملي ــل فيه وتتناق

ســداد كلفــة دعايتهــا. ان هــذه االمــوال تســتل مــن جيــوب النــاس 

ســواء بالحيلــة اواالحتيــال. يف ايــران، تســتل الحكومة هــذه االموال 

مــن جيــوب النــاس. انــه مؤسســة اشــاعة االكاذيــب. امــرار الكــذب 

للجاهــر. ارعــاب النــاس. ارعــاب النــاس يف هــذه الدنيــا بالعنــف، 

ويف تلــك الدنيــا بالعقوبــة. انــه مثــل مافيــا بالضبــط. ان املؤسســة 

الدينيــة، ســواء أكانــت املســيحية ام االســامية ام اليهوديــة، وقبــل 

ان تكــون مجموعــة مــن املعتقــدات االجتاعيــة، فإنهــا بنايــة 

وعــارة اجتاعيــة ضخمــة تقــف عــى اقدامهــا، تجنــي الرضائــب، 

تســتلم االمــوال وتــرصف لبقائهــا وســلطتها وحكمهــا. وعليــه، فــان 

صناعــة الديــن هــي ظاهــرة ضخمــة يف العــامل. اذا اضفــت االمــوال 

التــي تنفــق عــى االســام اىل االمــوال التــي تنفــق عــى الكنيســة 

املســيحية، ســرتى انــه ميكن مقارنتهــا بروة اكــرب الــرشكات العاملية. 

ــويًة.  ــدان س ــرشات البل ــكرية لع ــة العس ــا بامليزاني ــن مقارنته ميك

ولهــذا، يجــب النظــر اليهــا كصناعــة تســعى بوعــي لبيــع منتوجهــا. 

تســعى إليجــاد ســوق لهــا، تســعى الن يدمــن عليهــا مســتهلكيها.

 

ان املجتمــع الــذي ينشــد تحريــر نفســه، يجــب ان يجابــه الديــن 

بالعنــوان وبالصفــة ذاتهــا. يجــب ان اليتصــور انهــا مجموعــة 

تؤمــن بحــار الدجــال )الدجــال الــذي ميلــئ االرض فســاداً ليظهــر 

املهــدي املنتظــر –م( والبــكاء والنحيــب لعيــون كربــاء. انهــا 

صناعــة هائلــة إلشــاعة الخرافــات، ارعــاب النــاس وانقيــاد ورضــوخ 

ــع  ــة. اذا اردت مجتم ــات الحاكم ــلطة الطبق ــوة وس ــر لق الجاه

حــر، عليــك ان تنفــق، تخصــص قــوى، تخصــص قــوى انســانية يك 

تجابــه هــذه الظاهــرة، مثلــا تجابــه عصابــات املخــدرات، مثلــا 

ــا  ــف ورائه ــي تنهــب، تســلب وتخل ــة الت ــرشكات الربحي ــه ال تجاب

دمــاراً. ينبغــي ان تجابــه صناعــة الديــن ايضــا عــى الغــرار ذاتــه.

 

مــن الجــي ان عقيــدة أي امــرٍء هــي محرتمــة بالنســبة لــه، وينبغي 

ان يتمتــع كل انســان بحــق ان يؤمــن بــأي يشء يؤمــن يريــد. 

ولكــن اذا شــيدت اســتناداً اىل تلــك املعتقــدات واالفــكار عــارات 

سياســية، نظاميــة وثقافيــة هدفهــا ارضــاخ الجاهر، ينبغــي عليكم 

ــا. ــي املجتمــع ان تجابهه ــل مواطن ــني ومــن قب ــة عــن املواطن نياب

 

 

ــي  ــي ع ــوذج(، ينبغ ــا كنم ــن يف أورب ــع الدي ــص وض ــا يخ  و)في

القــول ان يف اوربــا التــي اليتمتــع الديــن بذلــك الــدور، فــان ذلــك 

ــه يف  ــذوه بحق ــد نف ــه ق ــت عن ــذي تحدث ــل ال ــود اىل ان العم يع

ــه ووقفــه. ســنوا قانــون  ــوا وصــادروا اموال القــرون الســابقة. ذهب

اليجيــز للديــن التدخــل يف الرتبيــة والتعليــم، وســنوا قانــون اليجيــز 

ــرب  ــه، التعت ــاس و.... وعلي ــة للن ــوال املدني ــن يف االح ــل الدي تدخ

اوربــا اليــوم مثــال جيــد لفهــم ماميكــن ان يكــون عليــه دور 

الدين صناعة... الدين في أوروبا.
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ــة  ــات الازم ــان يف األوق ــث يتقدم ــكاً بحي ــورة تكتي ــال والث النض

واملمكــن التقــدم فيهــا بعيــداً عــن أي صــدام مبكــر قــدر اإلمــكان. 

هــذا األمــر رضوري ليــس فقــط للتصــدي للعنــف وإراقــة الدمــاء، 

ــدم ونجــاح النضــال  ــايت لتق ــر حي ــت أم ــس الوق ــه يف نف ــل وأن ب

والثــورة، ألن واحــداً مــن األســباب الرئيســية لفشــل وهزميــة 

الكثــر مــن الثــورات هــو االنتفاضــة املبكــرة يف غــر وقتهــا.

 

ولكــن فيــا يتعلــق بأســطورة »الثــورة الســلمية« من املناســب أن 

نبــدأ بالســؤال هــل أن ثــورات مــرص وتونــس كانــت يف الحقيقــة 

ــح  ــورات ســلمية؟! صحي ــا تســمية ث ــق عليه ــث نطل ســلمية بحي

ــن اللجــوء  ــاد ع ــكان لابتع ــدر اإلم ــورة يف مــرص ســعت ق أن الث

للعنــف، ولكــن هــل صحيح أن الســلطات تجنبــت القمــع والدماء 

ــورة  ــك الث ــدم؟ يف تل ــة ال ــع وإراق ــى القم ــادرة ع ــت ق حــني كان

التــي يقــال عنهــا ســلمية قتــل حــوايل ألــف شــخص وجــرح اآلالف 

ــارك.  ــة مب ــكاكني بلطجي ــراب وس ــة أو بح ــاص الرشط ــواء برص س

وإذن وقــوف العــال والجاهــر املنتفضــة إذا كان ذلــك ممكنــاً 

لهــم يف مقاومــة الهجــات العنيفــة للســلطة دفاعــاً عــن أنفســهم 

ورفــع أيديهــم مبكــراً مقابــل أولئــك األشــخاص القادمــني لقتلهــم 

ــل  ــراك مقاب ــا ح ــوف ب ــل أن الوق ــرم؟! ه ــل يسء ومح ــو عم ه

ــه  ــه وتقديس ــه ومدح ــن تعريف ــلطة ميك ــيش للس ــوم الوح الهج

كثــورة ســلمية؟ هــل ميكــن أن يكــون ذلــك نظريــة للثــورة ومينــح 

ــا قدمــت خدهــا األخــر للعــدو  ــو أنه ــورة ل ــة النجــاح للث إمكاني

يك يصفعــه فيــا لــو صفعهــا عــى خدهــا األول بــدالً مــن القيــام 

بعمــل مقــاوم أو عمــل هجومــي يف األوقــات التــي تتطلــب 

ــورة. ــل الث ــة فش ــه نظري ــق علي ــن أن يطل ــذا ميك ــك؟! إن ه ذل

 

ــل  ــس ومــرص أق ــورات تون ــا ث ــف وضحاي ــدا لألنظــار أن عن إذا ب

ــة أو  ــس بســبب أن نظري ــك لي ــإن ذل ــايض ف ــورات امل ــة بث مقارن

ــورة  ــه ب«ث ــام ب ــث ميكــن القي ــم اكتشــافه بحي ــداً ت شــكاً جدي

ــة،  ســلمية«. بــل أن الســبب هــو ألنهــا كانــت ثــورات غــر كامل

وغــرت شــكل األنظمــة فقــط وأبقــت عــى جوهرهــا دون تغيــر. 

عــى ســبيل املثــال اســتطاعت يف مــرص إزاحــة حســني مبــارك مــن 

الســلطة، غــر أن الســلطة بقيــت بيــد الربجوازيــة وتــم تســليمها 

لجــراالت الجيــش. ولكــن تخيلــوا لــو أن الثــورة ارادت أن تتجــاوز 

الجيــش وتزيحــه، حينهــا أي عنــف وإراقــة للدمــاء ســيحدث؟ يف 

الوقــت الــذي كانــت فيــه الثــورة بحاجــة حياتيــة لتجــاوز الجيــش 

وإزاحتــه مــن الســلطة واقتــاع ذلــك النظــام املســعور والقمعــي 

ــد  ــا. لق ــق كل أهدافه ــح يف تحقي ــذوره يك تنج ــن ج ــامل م والظ

قــرصت الثــورة حتــى اآلن يف وظيفتهــا هــذه، ويف املقابــل تقدمــت 

الســلطة يف قمــع الثــورة اىل الحــد املمكــن والــرضوري. وبالطبــع 

أن هنــاك أســباب أخــرى كان لهــا دور يف تقليــل مســتوى العنــف، 

ــورة،  ــة الث ــل جبه ــن قب ــك مناســب م ــاذ تكتي ــا اتخ ــن ضمنه وم

تركيبــة نســيج املراتــب الدنيــا يف الجيــش وتعاطــف تلــك املراتــب 

مــع الجاهــر الثوريــة، والــدور البــارز للطبقــة العاملــة يف 

الثــورة حيــث اســتطاعت شــل عصــب االقتصــاد بإيقافهــا للعمــل.

 

ــا  ــس ومــرص ال ميكنه ــورات تون ولكــن املســألة األهــم هــي أن ث

أن تكــون منوذجــاً لثــورة مــن أجــل التغيــر الجــذري الــذي 

يتطلبــه العــامل املعــارص. إنهــاء الظلــم واالضطهــاد والحرمــان 

الشــامل ألغلبيــة ســكان الكــرة األرضيــة، يتطلــب ثــورة متــد 

ــب  ــاد، يتطل ــم واالضطه ــك الظل ــية لذل ــذور الرئيس ــا للج أيديه

ثــورة تحقــق تغيــراً جذريــاً وثوريــاً يف كافــة الجوانــب السياســية 

ــايل،  ــام الرأس ــقاط النظ ــب اس ــة، يتطل ــة واالجتاعي واالقتصادي

نظــام العمــل املأجــور وامللكيــة الخاصــة وإقامــة النظــام االشــرتايك 

ــة ويف الخطــوة األوىل  ــورة عالي ــورة هــي ث ــه. هــذه الث ــدالً عن ب

تتطلــب إخــراج الســلطة مــن يــد الربجوازيــة وتحطيــم كل 

العاملــة  الطبقــة  ســلطة  وإقامــة  الربجوازيــة  الدولــة  جهــاز 

ــاء  ــة وانه ــن الحري ــث ع ــإن أي حدي ــك ف ــدون ذل ــا. ب ــدالً عنه ب

ــر. ــال ال غ ــض خي ــو مح ــايل ه ــان الح ــرش والحرم ــاد الب اضطه

 

للثــورة العاليــة  وإذن علينــا الســؤال هــل هنــاك إمكانيــة 

بــدون عنــف؟! لقــد أجــاب التاريــخ بوضــوح عــى هــذا الســؤال. 

الربجوازيــة لــن تتخــى بالــكام الناعــم وبــأي شــكل ســلمي عــن 

ــة  ــتعداد إلراق ــى اس ــا ع ــل أنه ــاد، ب ــم واالضطه ــلطة والظل الس

الدمــاء والقتــل يف ســبيل الحفــاظ عــى ســلطتها واســتمرارها 

طاملــا كان ذلــك ممكنــاً بالنســبة لهــا. وأي توهــم وشــك وغمــوض 

ــوم.  ــل املحت ــة بالفش ــورة العالي ــيصيب الث ــوص س ــذا الخص به

ولهــذا فــإن الثــورة العاليــة ال ميكنهــا مضطــرة ان التكــون عنيفة. 

ــد مــن  ــة وســلطتها مدججــة بالســاح، أسســت العدي فالربجوازي

األجهــزة القمعيــة املســلحة العريضــة النطــاق، وتســتخدم كل تلك 

ــن  ــة ول ــورة العالي ــدان والث ــزة املســلحة ضــد حضــور املي األجه

ــاح  ــدة النج ــر املضطه ــة والجاه ــة العامل ــع الطبق ــون بوس يك

ــذا  ــك األجهــزة. ل ــة هزميــة تل والنــرص إذا مل تحصــل عــى إمكاني

فــإن الثــورة العاليــة يف خامتــة املطــاف مضطــرة أن تكــون، عــى 

األقــل خطوتهــا األخــرة، لتحطيــم الســلطة الربجوازيــة مــن خــال 

اللجــوء للســاح والتســلح واالنتفاضــة املســلحة. وهــذا ليــس دليل 

ميــل الشــيوعيني وميــل الطبقــة العاملــة للعنــف، بل أن ســببه هو 

إرصار الربجوازيــة عــى القتــل وإراقــة الدمــاء والوحشــية مقابــل 

أي مســعى يهــدد ســلطة هــذه الطبقــة ويهــدد أربــاح الرأســال.

 

ليســت فقــط الثــورة العاليــة، بــل أن أيــة ثــورة واقعيــة يف العــامل 

املعــارص مــن قبــل مضطهــدي ومظلومــي املجتمــع إلجــراء تغيــر 

عــى حيــاة ومعيشــة الجاهــر املضطهــدة، أيــة ثــورة حتــى لــو 

ــل تجعــل إزاحــة  ــا دميقراطــي وتحــرري وعــى األق كان مضمونه

ــتواجه هجــوم  ــا، س ــاً له ــارص هدف ــامل املع ــامل الع ــن مظ قســم م

ــر  ــبيل آخ ــا أي س ــى أمامه ــن يبق ــلح ول ــة املس ــة الربجوازي الدول

لتجــاوز العنــف واللجــوء للســاح، إال إذا كان ســبيل الفشــل 

والهزميــة ورفــع الرايــة البيضــاء مقابــل الســلطة الربجوازيــة.

ــس  ــه نف ــام ب ــة ماق ــوراء ورؤي ــرن لل ــودة ق ــعنا الع ــن. بوس الدي

ــاص  ــاك من ــن هن ــر. اذ مل يك ــق الجاه ــال بح ــن اع ــن م الدي

للبابــا مــن االعتــذار وذلــك ملــد الكنيســة الكاثوليكيــة ليــد العــون 

لهتلــر ومحرقتــه البرشيــة. ان مثــال اخــر هــو ايرلنــدا الشــالية، 

حيــث اصطــف فيهــا الربوتســتانتيني امــام مدرســة ابتدائيــة 

لرجمــوا فتــاة عاملــة يف املدرســة االبتدائيــة او حتــى يرمــوا قنابــل 

موقوتــة او رمانــات يدويــة، وذلــك الن أولئــك كاثوليكيــني وهــم 

ــات  ــي النظــر اىل احــداث يوغســافيا والرصاع بروتســتانت! ينبغ

ــتان.  ــان وافغانس ــر اىل الشيش ــي النظ ــاك. ينبغ ــرت هن ــي ج الت

ولهــذا، فــان الديــن برايــي يتمتــع بهــذا الــدور عمومــاً. يف اماكــن 

ــه اىل  ــته يف مكان ــن واجلس ــر الدي ــت الجاه ــامل، لجم ــن الع م

حــد مــا، واتخــذ هنــاك لبوســاً متمدنــاً. ولكــن يف املطــاف االخــر، 

ــه  ــاك بوصف ــا هن ــارض دوم ــي وح ــود، ح ــاً موج ــن دامئ ان الدي

ــا  ــيحية يف اورب ــة املس ــف الكنيس ــم اين اصن ــة. نع ــوة احتياطي ق

ــن  ــذا الدي ــن ه ــك. ولك ــه كذل ــار ذات ــط يف االط ــة بالضب الغربي

ــى  ــوم ع ــام، اذ يق ــه االس ــذي علي ــكاريث ال ــدور ال ــس بال االن لي

ــد ان دوره  ــل، بي ــران وافغانســتان بأعــال قت ــال يف اي ســبيل املث

ــدي  ــة والتص ــكار التحرري ــاء، يف رضب االف ــع النس ــح يف قم واض

لإلبــداع، وفــوق هــذا فــان اياديــه يف جيــب الجاهــر. اذ الزالــت 

الكنيســة ايضــاً ايديهــا يف جيــب الجاهــر اىل حــد كبــر. رغــم ان 

ــران وافغانســتان والســعودية،  ــراه يف اي ــس مبســتوى مان رضره لي

ــداد  ــام واالع ــن وباألرق ــه ميك ــه مشــهود وملمــوس، واال فان اال ان

ــة. ــه الكنيس ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــى ال ــة ع ــورة تام ــل بص التدلي

 

يف اماكــن اخــرى، مــن الواضــح ان الكنيســة انعطفــت ضــد 

ــة  ــكا الاتيني ــال يف امري ــبيل املث ــى س ــتبدادية، ع ــة االس االنظم

ــت.  ــن انعطف ــة م ــت الكنيس ــة ليس ــن يف الحقيق ــا. ولك وغره

انهــا الكنيســة هــي مــن رات ان الجاهــر يســاريي النزعــة 

ــا.  ــق دكانه ــن اجــل حفــظ بري ــع الجاهــر م وســعت للســر م

تــرى  جــدي  اجتاعــي  منعطــف  او  مرحلــة  أي  يف  ولكــن 

كمــة  لحا ا لطبقــات  ا جنــب  اىل  جنبــاً  لديــن  وا الســام  ا

االجتاعــي. واالخضــاع  لقمــع  ا ن  ويــربرا نهــا  يوجها

 

)مقتطفات من حوار مع منصور حكمت حول الدين( 

 

الدين صناعة... الدين في أوروبا.
 

منصور حكمت!

أسطورة الثورة بال عنف.
ريبوار أحمد

 


