
ال  ومذهبية  طائفية  �صراعات  ن�صمعه  وم��ا  
تنتهي. هدير طائرات واأ�صوات مدافع تتحدث 
عنها وت�صورها لنا  و�صائل االعالم املختلفة. 
من  وهناك  التعد،   و�صحايا  م�صردة  عوائل 
ومنا�صرة  الطرف  هذا  باإبادة  �صوته   يرتفع 
املتحيزة  ال�صبغة  ذات  االإع��الم   و�صائل  ذاك. 
لطرف الدولة بطبيعة احلال تزيد النار اأوارًا 
ال�صراع  ملاذا  او�صع مكان.  ال�صرر اىل  وتنقل 
او  الواحد  بالدين  يدينون  من  بني  الطائفي 
العمل  ينبغي  وطن  اأر���ض  على  يعي�صون  من 
وااللفة  والطماأنينة  بال�صالم  ينعم  على جعله 
الذي   ال�����ص��وؤال  ه��و  ه��ذا  مكوناته؟  ب��ني  فيما 
اول ما يتبادر  اىل  الذهن. ينتظر من ي�صبعه 
درا�صة ملعرفة ا�صبابه احلقيقية وجذروه التي 
روؤيتها  الميكن  والتي  ا�صتئ�صالها،  يتوجب 
االعالمي  الت�صوي�ض  نتيجة  حقيقتها  على 
النا�ض  العاطفية الإثارة   واللعب على االوتار 
الب�صطاء الذين هم ا�صلحته ووقوده يف االآن 

نف�صه.
احلكومات يف املنطقة العربية ال احد يختلف 
عن توجهات معظمها يف جعل مواطنيها على 
قدر كبري من التخلف الثقايف  وعدم الوعي، 
وذلك باإتباع �صيا�صة القطيع والتلويح بهراوة 
ال�صعوب  من  جتعل  الطريقة   ه��ذه  القيادة. 

دائما  ال��ذي  ال�صلطة،  ل�صاحب  اإزع��اج��ا  اأق��ل  
ولي�ض  اأر���ص��ه(،  على  الله  ان��ه)ظ��ّل  يعتقد  ما 
يفعل.  م��ا  على  راأي  او  �صلطان،  م��ن  للب�صر 
او  علماء  عليهم  يطلق  من  جمموعة  ينا�صره 
ملنا�صرة  توظيفهم  مت  وم�صت�صارون،  فقهاء 
نزاهته  م��ق��دار  ع��ن  النظر  بغ�ض  ال�صلطان 
ال��ن��ا���ض وال�����ص��ه��ر على  اإح��ق��اق��ه مل�����ص��ال��ح  او 
والعمل  واالأم��ن  العدالة  تطبيق  و  م�صاحلهم 
حت�صني  �صاأنها  م��ن  التي  الفر�ض  خلق  على 
اأحوال الفقراء ومنحهم حق احلياة الكرمية.
بلد  اأي  يف  الغالبة  االغلبية  وه��م  ال��ف��ق��راء 
م�صت�صلمة،  ب�صددها،  نحن  التي  البلدان  من 
ما  ك��ل  يحيلون  فقهاء  الط��روح��ات  وخ��ان��ع��ة 
)مق�ّصم  اىل  فاقة  او  املواطن من عوز  يعرتي 
اف�صل،  حياة  بحق  املطالبة  اأم���ا   االرزاق(. 
اأم���ور  ع��ل��ى  االع���رتا����ض  يعنيه  فيما  فيعني 
اإلهية، قد جتعل غ�صب ال�صموات ين�صّب على 
روؤو�صهم ويحيلهم اىل م�صوخ او احجار يف 

احلياة الدنيا واالآخرة.
احلاكم  اأم��ر  اإىل   اال�صت�صالم  لهم:  يقولون   
الله(  وميكن ان   )اأمر  اإطاعة  وم�صيئته يعني 
ل��ه يف  ���ص��اأن  ال��ل��ه. احل��اك��م ال  يجنبهم غ�صب 
جعل احلياة التي يحيونها  حمى متوا�صلة. 
بع�ض االأحيان يوجه االإن�صان الذي غلب على 

بعمره  اأطالت  النها  ال�صماء  نحو  عتبًا  اأم��ره، 
ليتذوق مزيدا من  كوؤو�ض الهوان.ال�صماء هي 
امل�صوؤولة اأما احلاكم امل�صتبد فال دخل له. انه 
فقط يتجول يف رحاب ق�صره هانئا مطمئنا، 
�صاكرا لله تف�صيله على بقية خلقه من العباد: 
بات  ملن  حا�صدا/  �صار  من  الظلم  اهل  واأظلم 

يف نعمائه يتقلب!. 
ال��دك��ت��ات��وري��ة وال�����ص��م��ول��ي��ة التي  االأن��ظ��م��ة 
جاهدة  عملت  بلداننا  يف  واأينعت  ترعرعت 
بالعقد  ي���ن���ادي  ال����ذي  ال�����ص��وت  ع��ل��ى خ��ن��ق 
االجتماعي الذي يتوجب اإبرامه بني ال�صلطة 
تتوهم،  او  االأن��ظ��م��ة،  تلك  تعتقد  وال�صعب. 
تعي�ض  وهي  ال�صعب،  على  املقدر  القدر  باأنها 
ت�صتمد  لكنها  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف 
واآلياتها  ومبادئ  اأ�صولها   الثامن  القرن  من 
احلكم. ورمبا تت�صوق اىل �صكن خيم االأعراب 
امللل  ي�صيبها  ان  بعد  ال�صحارى  يف  والتيه 
االمرباطور  من  الباذخة..جتعل  الق�صور  من 
وال�صلطان ال�صابق منوذجها لذلك فهي  تنتهج 
عقارات  ومتلك  ال�صلطة  يف  ال��وراث��ة  مناهج 
اول  االنظمة  وغربها.هذه  الدولة  �صرق  يف 
ما عملت عليه لتوطني حكمها حماربة تعددية 
االأحزاب من خالل القتل والت�صريد وال�صجون 
لالجنبي.  والعمالة  بالكفر واالحلاد  واالتهام 
مثل  اخ���رى  جتمعات  على  اج��ه��زت  ث��م  وم��ن 
املدين  املجتمع  ومنظمات  ال��ع��م��ال  ن��ق��اب��ات 
نف�ض  خ��الل  م��ن  االن�����ص��ان  حقوق  ومنظمات 

التهم التي علقتها باالحزاب ال�صيا�صية. 
�صبيل  على  االمريكية  التحدة  ال��والي��ات  يف 
امل��ث��ال ك��ان��ت ال��ع��ن�����ص��ري��ة ع��ل��ى اأ���ص��ده��ا بني 
ال��زن��وج وال��ب��ي�����ض. وك���ان ال�����ص��راع  م��ا بني 
املهنية جمعت  النقابة  الطرفني �صجااًل، ولكن 
ال�صدين ووحدت فيما بينهم. فتجد  الزجني 
االآخ���ر   ن�صري  اأح��ده��م  االب��ي�����ض  ج��ان��ب  اىل 
�صاحب  من   وبال�صد  العمال  حقوق  الإحقاق 

معمل ابي�ض الب�صرة.
احل�����داث�����ة وال����ع����ل����م، وال�����وع�����ي ال���ث���ق���ايف، 
واالجتماعي هدمت العديد من احلواجز التي 

ما زالت قائمة يف جمتعاتنا. حواجز الطائفة 
حائال  يقف  �صميك  �صتار  واملنطقة  والع�صرية 
دون توا�صل مكونات جمتمعنا التي يتوجب 
عليها ان تتاأثر اإيجابيًا بالتحوالت االجتماعية 

واالن�صانية يف بلدان اخرى.
ب��غ��ي��اب االأح�����زاب وال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي ي�صطر 
وجتمعات  قوا�صم  اإي��ج��اد  اىل  امل�صطهدون 
ي����ّع����ربون م��ن��ه��ا ع���ن امل���ظ���امل وع����ن ال��ع��وز 
واال�صطهاد. ولكي يتجمعوا يجب ان يجدوا 
بهم  ي�صري  ان  الذي ميكن  الطريق  او  ال�صعار 
لكنهم   املن�صودة.  اأهدافهم  نحو  واح��دة  كتلة 
فال  ال�صلطة،  وب��ني  بينهم  الو�صيط  ع��دم��وا 
حزب والنقابة وال ل�صان حال ميكن ان ينطق 
اللواء  وال��دي��ن   الطائفة  من  فيتخذون  عنهم 
اأ�صبعهم  ال��ذي  احلاكم  بوجه  يرفعونه  ال��ذي 
ذاًل وحرمانا.اأ�صف اىل ذلك هناك من ي�صتغل 
ال�صعبي  الهيجان  لي�صبغ  ل�صاحله  امل��وق��ف 
انتهاز  يف  ايديلوجيته  تالئم  التي  بال�صبغة 

الفر�ض والظهور مبظهر القائد )واملخل�ض(.
االإعالم امل�صي�ض بغاياته غري املهنية واملّجرية 
ي�صري  لعبته.  يلعب   امل�صتبد  ل�صالح  اأ���ص��اًل 
من  تريد  جهات  من  ا�صا�صا  له  جمند  ما  وفق 
لل�صيف  م�صافًا  االأ�صلحة،  من  �صالحًا  االإع��الم 
للقارئ  في�صوق  امل�صنقة،  وحبل  والبندقية 
اأمام  انه  مفادها  معلومة  وامل�صتمع  وامل�صاهد 
بل  مبهنية  املعلومة  ينقل  ال  طائفية.  ح��رب 
يجري  وم��ا  الثمن.  وم��دف��وع  �صافر  بانحياز 
يف اليمن هذه االيام له ت�صابه مبا �صبق.هناك 
وم�صاواة  وتنمية   حياة  ين�صد  برمته  اإقليم 
يلب�صه  ث��وب��ًا  الطائفة  ع��ن��وان  غ��ري  يجد  ومل 
مفقودة  ب��ع��دال��ة  امل��ط��ال��ب��ة  خ��الل��ه  م��ن  ليعلن 
العي�ض.  متطلبات  الأدن����ى  مفتقرة  وح��ي��اة  
اأثواب احلزب والنقابة واملنظمة االجتماعية 
اأن  الإقليم  فال ميكن  ال�صلطة.  مزقتها  واملدنية 
امل�صاواة  بطلب  جماهرا  عاريا  للنا�ض  يخرج 
والتنمية، لذلك ي�صطر ا�صطرارًا الرتداء ثوب 
اأكرث  له  جتمع  ان  ت�صتطيع  دام��ت  ما  الطائفة 

عددًا من امل�صطهدين واملظلومني. 

واحلقيقة ان ال�صرعة التي انتهت اليها احداث 
اال�صرتاكية  الكتلة  ج�صد  ا�صاب  الذي  االنهيار 
هو  ال�صابق  ال�صوفيتي  االحت��اد  طليعتها  ويف 
االنحالل  ك��ان  فلو  ال�صدمة،  ا���ض  ج�صد  ال��ذي 

تدريجيا، فما كان مثل هذا الذهول..
ل��ق��د ظ��ه��رت ال��ك��ث��ري م��ن ال���درا����ص���ات يف هذا 
ال�صدد، كما انعقدت الع�صرات من الندوات يف 
كل انحاء العامل اهتمت بالت�صدي للغو�ض اىل 

احلقائق الفاعلة خلف هذه التداعيات.
ل��ق��د اخ����ذت ه���ذه ال����ق����راءات اجل���دي���دة �صكل 
احلدث  حيثيات  لكل  املراجعات  او  املقاربات 
هذه  اخ��ذت  اخل�صو�ض  وج��ه  وعلى  الكبري، 
الدر�ض  وتفح�ض  امل��راج��ع��ة  ط��اب��ع  االن�صطة 
او  املنهج  �صكل  ال���ذي  ذات���ه  املارك�صي  للفكر 
جميع  ت�صيري  يف  بها  املهتدى  االيديولوجية 
اآل���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق اال����ص���رتاك���ي، ب��اع��ت��ب��ار ان 
الكثري من املقوالت املارك�صية كانت تدعو اىل 
ما  العملي  الواقع  مع  الفل�صفة  – الفكر-  ربط 
ي�صمى)الرباكن�ص�ض( فقد دعا مارك�ض الفل�صفة 
العامل  تف�صري  اىل  ال  اخل�صو�ض  وج��ه  على 
فح�صب امنا تغيريه، وهذه االخرية تعد احدى 

مقوالت مارك�ض ال�صهرية.
لودفيغ  املفكر  مواطنه  من  ال�صد  على  انه  كما 
اكتفى  ال���ذي  امل����ادي  الفيل�صوف  ف��ي��ورب��اخ   
بتجريد االن�صان ماديا وعزله عن ان يختلط مع 
جدلية الواقع االجتماعي وال�صيا�صي، اما ب�صاأن 
املنظومة  م��زج  اىل  وب��ق��وة  عمد  فقد  مارك�ض 
االن�صانية،  احلياة  واق��ع  جدلية  مع  الفل�صفية 

فهو الفيل�صوف االوروبي االول الذي دعا اىل 
خروج الفل�صفة من �صرنقتها املفاهيمية لتندمج 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  االح��داث  جمرى  يف 
الواقعية  ت��زع��م  ان�صانية  ليوتوبيا  وا�ص�ض 
واأحد �صروطها االأ�صا�صية هي التحقيق وت�صييد 
كما  اال�صتغالل،  من  اخل��ايل  الب�صري  ال��واق��ع 
هيغل  الفيل�صوف  االول  ملهمه  مع  تقاطع  انه 
الربو�صية،  الدولة  �صيما  الدولة،  قد�ض  ال��ذي 
العام  للمطلق  النهائي  التج�صيد  واع��ت��ربه��ا 
االن�صانية،  تنظيم احلياة  على  والقادر  العادل 
التاريخ  نهاية  برو�صيا(  )جمهورية  اعترب  اذ 
وفقًا ملفاهيمه، فمن خالل هذه اجلمهورية اأمت 
العام،  املطلق  مع  الفردي  املطلق  التطابق بني 
ع��ن ط��ري��ق االق�����رتاع، وال����ذي ج�����ص��د  ال�صكل 
الوجود  جوهر   – االن�صانية  للحرية  االمثل 

االن�صاين و�صمته.
فهم  مع  تتقاطع  الهيغلية  الت�صورات  هذه  كل 
نقدي  مفهوم  اىل  ي�صتند  الذي  للدولة  مارك�ض 
عنف  اأداة  او  موؤ�ص�صة  ال��دول��ة  يعترب  ���ص��ارم 
كان  لذلك  معينة.  طبقية  م�صالح  حتقق  كبرية 
املنهج اال�صا�ض او اجلوهر  النقدي هو  املنهج 
االولية،  ت�صكيالته  ع��رب  املارك�صي  الفكر  يف 
النقد  اداة  اعتمد  الراأ�صمايل  النظام  فدرا�صته 
يف حتليل هذا النظام، فكتاب مارك�ض اال�صا�ض 
)راأ�ض املال( كان مبنيا ا�صتنادا اىل هذه االداة 
النظام  م��ارك�����ض  ق���راأ  ل��ق��د  او وف��ق��ا الآل��ي��ات��ه��ا. 
الراأ�صمايل وقوانينه الفاعلة خالفا الآدم �صميث 
النظام  بتو�صيف  اكتفيا  اللذين  وري��ك��اردو 

جرى  مثلما  ن��ق��ده  دون  م��ن  فقط  ال��راأ���ص��م��ايل 
تطبيقه وفقًا لقراءات مارك�ض له.

لقد ك��ان)راأ���ض امل���ال( واح���دًا م��ن اأه��م الكتب 
الراأ�صمايل  النظام  درا���ص��ة  اىل  ت�صدت  التي 
الذي  لل�صلعة(  ونقدا.فمفهوم)القيمة  حتليال 
املبذول  العمل  باأنها  ري��ك��اردو  قبل  من  عّرفها 
املهمة  النقدية  ال�صيغة  اما  فقط،  �صلعة  الإنتاج 

فهي  ال�صعيد  ه��ذا  على  مارك�ض  كر�صها  التي 
جراء  م��ن  املتحقق  ال��ق��ي��م��ة(  م��ف��ه��وم)ف��ائ�����ض 
اال�صافة  هذه  مارك�ض  حدد  فقد  العملية،  هذه 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���ض، ان���ه���ا ه���ي جوهر 
غرو  ف��ال  ال��راأ���ص��م��ايل،  النظام  يف  اال�صتغالل 
مارك�ض  اع��ق��اب  يف  ج����اءوا  ال��ذي��ن  جن��د  ان 
والذين تبنوا اآراءه كانوا يعتمدون على النقد 

ماطبقه  التقليد  ه��ذا  وك��ان  النقدي  والعن�صر 
فرانكفورت  االأوائل حتى مدر�صة  املارك�صيون 
من  انطالقا  النقدية،  باملدر�صة  �صميت  والتي 
لهذه  فاملوؤ�ص�صون  مارك�ض،  ومفاهيم  تعاليم 
بنيامني(  والرت  املدر�صة)هوركهامير،اديرنو، 
ولكنهم  وقالبا،  قلبا  اأ�صالء  مارك�صيني  كانوا 
كانوا يف الوقت نف�صه ثائرين على موؤ�ص�صات 
للنظرية  العملي  التطبيق  يف  البريوقراطية 

املارك�صية.
اطلقها  التي  ال��ك��ربى  الو�صية  ان  واحلقيقة 
ال��ن��ق��د تاريخيا  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  م��ارك�����ض ه��ي 
خ�صو�صا يف حقب التطبيق العملي والدولتي 
اجلديل  العقل  عن  ناجم  وه��ذا  النظرية،  لهذه 
ال��ع��م��ي��ق ال����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���ه ه���ذا امل��ف��ك��ر، فمن 
تقود  �صوف  نقد  بدون  النظرية  ان  البديهيات 
حتتويها،  التي  االفكار  ا�صتاتيكية  اىل  الزمان 
اىل عدم قدرتها على ا�صتيعاب اندفاع معطيات 
العموم،  االقت�صادي واالجتماعي على  الواقع 
النقد  انتقاء  اىل  ادى  والذي  الالحق  فاملفهوم 
بال�صرورة  �صيوؤدي  التطبيقية  املمار�صة  يف 
م��ت��ول��دة ج��دي��دة منها  م��ف��اه��ي��م  ت��ك��ري�����ض  اىل 
النظرية  تكل�ض  تعني  وال��ت��ي  البريوقراطية 
اىل  فاعلة  دميانيكية  نظرية  م��ن  وحتويلها 
وهذا  ج��ام��دة)دغ��م��ات��ي��ة(.  عقائدية  منظومة 
التطبيق  من  الحقة  حقب  يف  ح�صل  الذي  هو 
ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ن��ظ��ري��ة امل��ارك�����ص��ي��ة، ل��ق��د واج���ه 
الدقيقون  واملتخ�ص�صون  االوائ��ل  القياديون 
الكثري  مثال  املارك�صي)لينني(  الفكر  ملفا�صل 
من االمرا�ض واالآفات الفكرية والعملية والتي 

ت�صللت اثناء التطبيق لهذه االيديولوجيا. 
وعلى  م�صت�صريا  كان  البريقراطية  تيار  ولكن 
بع�ض  يف  املارك�صي  الفكر  حتول  حتى  ا�صده 
البلدان، �صواء تلك الدول املطبقة له عمليا او يف 
بع�ض االحزاب املنتمية له، اىل عقيدة جامدة، 
يف كل مفا�صل احلياة نظريا وتطبيقيا، بل بلغ 

االأمر اىل مقاومة النقد حتت عنوانات �صتى.
تطبيق  يف  اخل��ل��ل  ع��ن��ا���ص��ر  يف  ال���رتاك���م  ان 
القراءات  اأ�صعف  ال�صامل  الفكر  ه��ذا  مناهج 
لقد  املتجددة،  او ملعطيات احلياة  للفكر  �صواء 
ادرك مارك�ض ويف مراحله االوىل ان النظرية 
غري ثابتة فلكل مرحلة قراءتها اخلا�صة �صمن 

حماور النظرية اال�صا�صية.
اىل  املارك�صيني  املنظرين  من  الكثري  اتفق  لقد 
الراأ�صمايل  ال��ن��ظ��ام  ان  ه��ي  �صريحة  حقيقة 
فهو  الديناميكية،  على  فائقة  ب��ق��درة  يتمتع 
املتغريات  ا�صتيعاب  على  وب�صرعة  متفوق 
االيجابية  امل��ع��ط��ي��ات  وت��وظ��ي��ف  وه�����ص��م��ه��ا 
له  ان  ك��م��ا  وتكنلوجيا،  ع��ل��وم  م��ن  اجل��دي��دة 

اق�صى  اىل  اأزماته  من  اال�صتفادة  على  القدرة 
االأفكار  على  االن��ف��ت��اح  ط��ري��ق  ع��ن  ممكن  ح��د 
ففي  القدمية،  االأط���ر  ورف�����ض  ونقد  اجل��دي��دة 
العاملي،  الراأ�صمايل  النظام  يف   1929 ازم��ة 
تدخل  اىل  ت��دع��و  وال��ت��ي  الكينزية(  ظ��ه��رت) 
العام(،  ي�صمى)االإنفاق  ما  طريق  عن  الدولة 
املن�صرم  القرن  من  ال�صبعينيات  ازمة  ثم ويف 
بزعامة  لالقت�صاد  مدر�صة)�صيكاغو(  ب��رزت 
والتي  فريدمان(  ملتون  ال�صهري)  االقت�صادي 
فاأعادت  االقت�صادية  املفاهيم  كل  على  ج��اءت 
لكي  ال�صابقة  املفاهيم  تبديل  ومت  ق��راءت��ه��ا، 
متقدمة  اأ���ص��واط��ا  الراأ�صمايل  النظام  ينطلق 

ومبفاهيم جديدة.
اذ كان   ) ال��ن��ج��وم  ) ح��رب  م��ب��ادرة  ك��ان��ت  لقد 
االعالن عنها من قبل امريكا �صمن احلقيقة او 
ال�صنعة او املوؤامرة االعالمية اختبارا ع�صريا 
للنظام اال�صرتاكي – االحتاد ال�صوفياتي على 
الزعيم  ذل��ك  اىل  ي�صري  كما   – التحديد  وج��ه 
كتابه  يف  غوربات�صوف(   ( اآن��ذاك  ال�صوفياتي 
خزينة  ان  وج��د  فلقد   ، ال��ب��ريو���ص��رتوي��ك��ا(   (
ق��ادرة على  لها ، غري  املالية  امل��وارد  الدولة او 
امل�صروع  لهذا  االع��ت��م��اد  م��ن  ج��زء  تخ�صي�ض 
ال�صخم ، ما جعله يلتفت اىل حقيقة اقت�صادية 
يفتقر  اال���ص��رتاك��ي  االقت�صاد  ان  ه��ي  �صادمة 
الرتاكم  جانب  هي   ، مهمة  اقت�صادية  اآلية  اىل 
االإيرادات  يفوق  االإنفاق  ان  اي   ، االقت�صادي 
ثم  وم���ن   ، �صلبا  اال���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  م��ا 
ومل   . ال�صروري  اال�صتثمار  اع��ادة  على  يوؤثر 
التي  اجل��دي��دة  باملعادلة  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  تكن 
االقت�صاد  يف  واالج���راءات  التوجهات  رافقت 
االإنفاق  اأ�صكال  بتنوع  يتميز  الذي  اال�صرتاكي 

.
ال�صروري  النقد(   ( لعن�صر  تغافل  ذل��ك  راف��ق 
الذي كان ين�صّب نحو اإجراء اإ�صالحات تخ�ض 
العملية االقت�صادية برمتها ، فهيمنة الفهم اجلاد 
والبريوقراطي للنظرية ا�صبح عائقا امام اية 
االعتبار  بنظر  تاأخذ  حتديث  او  جتديد  نزعة 
امل�صتجدات املتالحقة ، ما راكم عنا�صر اخللل 

والتعرث يف حتقيق التوازن املطلوب .
املفاهيم  يجايف  ك��ان  النقد  عن�صر  غياب  اإن 
للو�صايا  وي��ت��ن��ك��ر  امل��ارك�����ص��ي��ة  وال����درو�����ض 
اال�صا�صية ، لقد اأ�صّر ) مارك�ض( على عدم اإمالء 
تو�صيفاته لعملية البناء اال�صرتاكي وكيفيتها ، 
با�صتثناء و�صفه النظام ال�صيوعي كونه جمتمعا 
خاليًا من اال�صتغالل ، فلقد ناأى عن االإر�صادات 
ال�صارمة واملحددة ، لقد فتح ) مارك�ض( الباب 
والتاريخية  ال�صرورية  املبادرات  اأمام  وا�صعًا 

على مر احلقب التي ت�صورها.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــش ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــشــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

رزاق عداي

جا�شم العايف

عبد الزهرة املن�شداوي 

فضاء الحرية

ترهيب الصحافة ذري���ع���ة

مارك���س �أول م��ن دع��ا �إىل خ��روج �لفل�ش��فة من �ش��رنقتها

�ل��ط��ائ��ف��ة ول��ع��ب��ة �لإع������ام و�حل���اك���م

رمزيا  حدثا  كان  الثاين1989  ت�شرين  خالل  برلني  جدار  انهيار  اإن 
يف  يكمن  فرمزه  االن�شانية  تاريخ  يف  كبري  منعطف  على  اأ�ّشر  �شخما 
اإ�شارته اىل تفكيك منظومة فكرية كبرية، وبلوغها م�شتوى العجز يف 

حتقيق االمل الذهبي.
امنا  هذا  تفككها  يف  )املارك�شية(  االيديولوجية  املنظومة  هذه  ان 
ملاليني  وعميقة  جمعية  امل  خيبة  اىل  ادت  التي  ال�شخامة  من  كان 
الب�شر الذين اودعوا حياتهم وتطلعاتهم وم�شائرهم يف �شبيل التطلع 

لتحقيق اهداف �شكلت حدا بني احلياة واملوت.

املتابع للتاريخ االوروبي البد له من 
ان يلحظ ان فرتة من فرتاته متيزت 

ب�شراعات دينية مريرة التخلو من جمازر 
دموية، وتوترات امتدت لعقود من ال�شنني. 

يف الوقت احلا�شر مل نعد ن�شمع عن 
ذلك. ما تتناقله وكاالت االنباء اإ�شرابات 
لعمال املطارات وللمزارعني، او تظاهرات 

تدعو اىل ا�شقاط حكومة من احلكومات، 
ومطالب بزيادة اجور وتوفري فر�س 

عمل، �شالحها الن�شيد واالغنية واالأعالم 
امللونة، ودعوات منا�شرة للبيئة داعية اىل 
احلفاظ على الغابات وم�شادة لتلوث املدن. 

يف البلدان العربية قلما ن�شمع بتظاهرة 
من هذا النوع.

مت ت�صجيل وتوثيق كثري من اخلروقات واالعتداءات 
يف   واالإع��الم��ي��ني  ال�صحفيني  م��ن  لعدد  ج��رت  التي 
اأكرث من  منهم  قتل  اإذ  ني�صان 2003،   9 منذ  العراق 
خالل   42 و  وملي�صيات  م�صلحني  اأي��دي  على   234
اإرهابية  انفجارات  فيها  اأماكن وقعت  تواجدهم يف 
و 22 بنريان القوات االأمريكية و 2 بنريان القوات 
االإ�صبانية  القوات  بنريان  واحد  و�صحفي  العراقية 
اأجنبيًا  �صحفيًا   45 واختطف  �صحفيًا،   50 واعتقل 
ال�صحفيني  ب��ع�����ض  ع���ن  االإف�������راج  ومت  وع���راق���ي���ًا 
املبادلة  ب��صروط  مالية،  بفدية  االأجانب  املختطفني 
عرب  دول��ه��م  اأو  موؤ�ص�صاتهم  دفعتها  الدوالر"  بال�" 

و�صاطات حملية..!!. 
تعر�صوا  ال��ذي��ن  العراقيون  ال�صحفيون  وخ�صع 
واأ�صيب  ووح�صية  بق�صوة  للتعذيب  لالختطاف 
ع��ن��ه��م وال  االإف�����راج  ق��ب��ل  دائ��م��ة  ب��ع��اه��ات  بع�صهم 
عوائلهم  فقدت  وق��د  امل�صري  جمهول  بع�صهم  ي��زال 
لهم،  اث��ٍر  اأي  االإعالمية   - ال�صحفية  وموؤ�ص�صاتهم 
وتبخروا كاأنهم مل يكونوا اأحياء اأو وجدوا اأ�صا�صًا. 
كل ذلك جرى لل�صحفيني يف العراق وهم يحاولون 
املجهر  حتت  اأ�صبح  بلد  يف  واالأح���داث  الواقع  نقل 
اأعقب  ع�صكرية  عملية  بفعل  ال��ع��امل��ي،  االإع���الم���ي 
جناحها، ال�صريع املده�ض للعامل ولالإدارة االأمريكية 
ذاتها، خطوات واإجراءات تبعث على االأمل والده�صة 
واحلرية! يف اأهمها ما جرى عقب 9/ني�صان/ 2003  
اإذ حتول العراق نهبًا لكل من هب ودب وتركت بنيته 
التحتية بكاملها عر�صة للتخريب وال�صرقة والتهريب 
ك��ل �صيء،  ذل��ك  امل��ج��اورة، ومل ي�صلم ج��راء  ل��ل��دول 
وتعاملت بع�ض النخب ال�صيا�صية،التي قادتها رياح 
القرار،  و�صلطة  ال�صلطة  هرم  اإىل  العا�صف  التغيري 
اأ�صواق  يف  ومباحة  معرو�صة  غنيمة  ال��ع��راق  م��ع 
اجلزارة والنخا�صة ال�صيا�صيتني، فاأن�صبوا �صكاكينهم 
فيه، كل يقتطع ما يرغب وي�صتهي و ي�صاء، لي�صدد ما 
اأو يعو�ض �صنوات احلرمانات.  عليه من فاتورات، 
لعبت ال�صحافة يف العراق علنية و �صرية دورًا مهما 
يف امل�صرية الوطنية ويف تنمية الوعي االجتماعي 
وحاول  العراقيني،  م��ن  وا�صعة  فئات  ل��دى  امل��دين 
وتعر�ض  ال�صحفيني،  جل���م   امل��ت��ع��اق��ب��ون  احل��ك��ام 
دون  واختفى  والتعذيب  والنفي  لل�صجن  بع�صهم 
لقاء  امل�صانق  ارت��ق��ى  َم���ْن  ومنهم  م�صريه،  معرفة 
بكل  اأح��اط��ت  التي  املظامل  تبديد  اج��ل  من  قناعاته 
العراقيني دون متييز، وبعد ال�صقوط املهني واملدوي 
للنظام البعثي، انفتح الف�صاء اأمام العراقي مبا يبدد 
اأكرث من 35 عامًا.  االآن تتكرر  عزلته وخنقه طوال 
املاأ�صاة بطرق ووح�صية ا�صد جتاه بع�ض ال�صحفيني 
�صعبهم،  ع��ن  وعزلهم  ذمم��ه��م  ل�صراء  واالإع��الم��ي��ني 
عدم  وعند  اجلديد،  االنبثاق  معركة  يخو�ض  وهو 
واالختطاف  االب��ت��زاز  �صوى  �صيء  فال  ا�صتجابتهم 
َم�ْن  بالعراقيني،  يفتكون   كلهم  ب��ارد.  ب��دم  والقتل 

بينهم،  النا�صف  ح��زام��ه  وف��ج��َر  )د�صدا�صته(  ق�صر 
ليفوز ب�"حور عني"، اأو َمْن  زيف وعيهم، وحر�صهم 
َمْن منَح  اأو  املنابر،  االآخر بخطبه على  الواحد على 
مكانه  م�صتغال  االم��ت��ي��ازات  اأعلى  وحا�صيته  نف�صه 
الت�صريعي اأو القانوين اأو االإداري الذي تدرع خلفه 
عرَب نهج املحا�ص�صات، اأو َمْن خان اأماناتهم و�صرق 

اأموالهم و واأد اأحالمهم بعد التغيري. 
وحدود  ومعوقات  �صواتر  احل��ر  ال�صحفي  يواجه 
وخفايا ال يرغب اغلب امل�صوؤولني احلاليني اأن تظهر 
للعلن، فهم يعتقدون باأن مهمتهم )مللمة( و )طمطمة( 
فا�صد،  نظام  عن  ورثوها  التي  موؤ�ص�صاتهم  �صوؤون 
فرمانات  ذات  )اإعالمية  مبكاتب  اأنف�صهم  فاأحاطوا 
�صلطانية( جتمل �صورتهم، هم املفرو�صون من هذه 
اخلانة الطائفية اأو تلك اجلهة احلزبية، و باتت اأدنى 
الوظائف يف الدولة العراقية احلديثة، تخ�صع لكل 
�صيء عدا الكفاءة وحق املواطنة، فيعتقد هذا القادم 
جلم  يف  تنح�صر  مهمته  ان  للمن�صب  حق  وجه  بال 
جدًا  ال�صاقة  اليومية  احلياة  بنقل  املعني  االإع���الم 
للعراقي، وان ما يظهر للعلن يجب ان ياأتي وقناعته 
فغدت  نف�صه متثيلها.   التي فو�ض  وحزبه وطائفته 
االتهامات ب� )اخلرق ال�صحفي( ن�صيب َم�ْن يت�صاءل 
على  ال�صوء  ي�صلط  اأو  االإج���راءات  تلك  ج��دوى  عن 
واالمتيازات  وال�صمائر  ال��ذمم  ف�صاد  و  الف�صائح 
وتردي  وعوائلهم،  احل��ايل  ال�صاأن  ل��ذوي  اخلا�صة 
الو�صع االأمني واالخرتاقات التي ت�صاحبه و �صوء 
يحدق  وه��و  العراقي  ولوعة  والبطالة،  اخل��دم��ات، 
اأبدًا  يتوقع  ومل  احل���ايل،،  بامل�صهد   وحرقة  باأ�صى 
اإبهامه  غم�ض  �صببه  وال���ذي  ال��راه��ن،  املُ���ّر  ح�صاده 

مزوهًا باحلرب البنف�صجي.  
العداء  ُي��وج��ه��ون  امل�����ص��وؤول��ني،  و  امل�صرعني  بع�ض 
�صَد  التحري�ض،  ومي��ار���ص��ون  وال��ك��ره  والبغ�صاء 
العراقيني  وال�صحفيني  والفنانني  والكتاب  املثقفني 
مواجهني  العراقية،  احلياة  جتديد  ي��روم  َم��ْن  وك��ل 
َم�ْن ال ين�صجم ومنافعهم وتوجهاتهم ب�صكوك دائمة 
املقا�صد،  والتبا�ض  النوايا  ب�صوء  حماطًا  في�صبح 
الدائب  امل�صتقل، وبحثه  ال�صحفي احلر  جراء عمله 
مطامع  خلف  تختفي  م��ا  غالبا  ال��ت��ي  احلقيقة  ع��ن 
الت�صريعي  ملن�صبه  و���ص��ل  َم����ْن  ل�����ص��ري��ة  ت��خ�����ص��ع 
ال�صحفي  ويغدو  خافية.  تعد  مل  الأ�صباب  واالإداري 
ينبغي  "خ�صمًا  هناك   اأو  هنا  خطاأ  عن  ينبه  ال��ذي 
بتهمة  للق�صاء  اإحالته  اأو  منه  التخل�ض  و  تهديده 
العراقيني  اغرقوا  الذين  اأولئك  ل�صالح  الت�صهري" 
ما  التي  االنتخابية  برباجمهم  ثانية  و�صيغرقونهم 
واأ�صياء  و�صيلتهم،  وك��ان��ت  االآن  يذكرونها  ع���ادوا 
مقيتة اأخر، اإىل غرفهم الوثرية وامتيازاتهم  الكثرية 
اإال  ي�صغون  ال  وهم  لها،  ح��دود  ال  التي  و�صراهتهم 
منهم  واملنتفعني  وحا�صياتهم  نخبهم   الأح��ادي��ث 
عن  وجوههم  م�صيحني  و  اآذان��ه��م  �صاميني  حاليًا، 
اأو ذاك من  امل��زري، موزعني على هذا  النا�ض  واقع  
الراهنة  امل�صاهد  ت�صلقوا  الذين  واملنتفعني  االأدعياء 
بع�ض  النمور  وغ��در  ول��وؤم  و�صرا�صة  القرود  بخفة 
�صيكون  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة،  العراقية  الوليمة  فتات 
حلمها نيئًا وخبزها مغمو�صا باملهانة والعار، وحكم 
القانون الذي ال نزاع عليه، عندما ي�صتفيق العراقي 
من غفوته ال�صابقة، ويثاأر لنف�صه وم�صتقبله ووطنه 

عرب حرب اأبهامه البنف�صجي القادم .

َم�ْن قتل �ل�شحفيني.. 
وَم�ْن يخ�شاهم؟!


