
)1 ـ 2(

 )1818( م��ارك�����س  والدة  م��ن  �سنتني  بعد 
�أجنل�س  ف��ردري��ك  �الأملانية  بارمن  يف  ول��د 
يف   )1820 �لثاين  ت�سرين  نوفمرب/   28(
ومل  �أرث��وذك�����س��ي��ة.  حمافظة  غنية،  �أ���س��رة 
فرتكها  �إيربفيلد،  كلية  يف  در��سته  ُيكمل 
لينخرط  ت��خ��ّرج��ه  م��ن  و�ح����دة  �سنة  ق��ب��ل 
رغب  مارك�س  ومثل  �لعملية.  �حلياة  يف 
�كت�سف  لكنه  �ساعرً�  يكون  �أن  يف  �أجنل�س 
�لتي  �ملوهبة  �إىل  يفتقر  �أنه  �أي�سًا،  مبكرً�، 
هي �ل�سرط �الأويل ليكون �أي �مرئ �ساعرً� 
عظيمًا. وكان فيه، يف هذه �ملرحلة، بع�س 
�ن�سد�د  م��ع  �ل�����س��ر�ب،  م��ن  ُيكرث  �لطي�س؛ 
للحياة ومتعها �حل�سية. غري �أن هذ� �الأمر 
على  حري�سًا  ك��ان  فقد  كليًا.  ي�ستغرقه  مل 
ميااًل  �الأدب و�لثقافة،  منابع  �الغرت�ف من 
مبمثليها  �الأدب  يف  �جل��دي��دة  �ل���روح  �إىل 
ب��ي��ك وغ����رون ول��ي��ن��و و�إمي���رم���ان وبالتن 
وبورن وهاينه وغتزكوف. وله يف ر�سائله 

تعليقات طريفة بهذ� �مل�سمار.
   حتدر �أجنل�س من بيئة ذ�ت تقوى دينية، 
�الأرثوذك�سية  تقاليد  طفولته  يف  وت�سرب 
يف  دخل  ما  �سرعان  �أن��ه  غري  ومعتقد�تها. 
�ل�سكوك  ب���د�أت  حينما  نف�سه  م��ع  ���س��ر�ع 

حتت  جيله  �أب��ن��اء  مثل  بوقوعه  ت�����س��اوره 
لهيغل.  �ل�ساحق  �ل��ف��ك��ري  �ل��ت��اأث��ري  وط���اأة 
ر�ف�سًا، وبح�سب تعبريه، �لنزول من �لقمم 
�إىل  �ل�سباح  �سم�س  بروعة  بالثلج  �ملغطاة 
و�نف�ساله  �ل�سبابية.  �الأرثوذك�سية  وهاد 
عن �لكني�سة �أدى به كما يوؤكد فر�نز مهرنغ 
�سيئًا  �أتوقع  "ال  �ل�سيا�سية:  �لهرطقة  �إىل 
جيدً� من �أمري �إاّل ذ�ك �لذي �سجت �سربات 
ق�سره  ن��و�ف��ذ  وحت��ط��م��ت  ر�أ���س��ه  �ل�سعب 
بالثورة". هذ� ما يقوله تعقيبًا على خطاب 
�أحدهم يف مدح ملك برو�سيا. و�سرع يدبج 
)دويت�سه  جملتي  �إىل  وير�سلها  �مل��ق��االت 
ال  ولكي  تز�يتونغ(.  )ر�ينخه  و  يارب�سر( 
يغيظ عائلته �ملحافظة �تخذ ��سمًا م�ستعارً� 
من  كر��سًا  ون�سر  �أوزو�ل���د(.  )فردريك  هو 
��سم  يحمل  )مل  �سفحة  وخم�سني  خم�س 
طرد  على  عمل  �ل��ذي  �سيلنغ  �سد  موؤلفه( 
�لهيغلية من جامعة برلني. وكتب  �لفل�سفة 
روغه يف مدح �لكّر��س �لذي ظنه من تاأليف 
باكونني قائاًل: "�إن هذ� �ل�ساب يتفوق على 

كل �حلمري �مل�سنني يف برلني".
   �أنهى �أجنل�س خدمته �لع�سكرية يف �أيلول 
وظيفة  لي�سغل  �إنكلرت�  �إىل  و�سافر   1842
و�أجنل�س(  )�إي��رم��ني  غ��زل  �سركة  يف  كاتب 
ويف  ملكيتها.  يف  �سريكًا  و�لده  كان  حيث 
�سريع  ب�سكل  و�لتقى  بكولون  م��ّر  طريقه 
ك����ارل م��ارك�����س يف م��ك��ت��ب حت��ري��ر جملة 
ت���رتك هذه  ت��ز�ي��ت��ون��غ(. ومل  )ر�ي��ن��ي��خ��ه 
عن  منهما  �أي  ل��دى  قويًا  �نطباعًا  �ملقابلة 
يرحت  مل  منهما  ك��اًل  �أن  نقل  مل  �إن  �الآخ���ر. 
�إىل �ساحبه نتيجة �آر�ء م�سبقة م�ستقاة من 

�الآخرين.
   يف �ن��ك��ل��رت�، وب��ح��ك��م م��ه��ن��ت��ه، وط���و�ل 
�أجنل�س مدى  و�حد وع�سرين �سهرً� الحظ 
تطور �ل�سناعة �الإنكليزية، وظهور طبقات 
�لطبقية.  �لتناق�سات  و��ستفحال  جديدة 
ال  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ب��اح��ث  �أن  �أدرك  وك��ذل��ك 
تعطي �أهمية ُتذكر للعامل �القت�سادي على 

�لرغم من �أنه �لعامل �لتاريخي �لرئي�س يف 
�لطبقية  �لتناق�سات  و�إن  �حلديث..  �لعامل 
�لعد�ئية "ن�ساأت كلية نتيجة تطور �ل�سناعة 
�لكبرية. وهي متثل �أ�سا�س تطور �الأحز�ب 
�ل�سيا�سية و�ل�سر�عات �ل�سيا�سية، وبالتايل 
و�إذ  كله".  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  �أ�سا�س  متثل 
ن�سر مارك�س يف )دويت�سة يارب�سر( مقالته 
يف نقد �لقانون فاإن �أجنل�س ن�سر مقالة يف 
مارك�س  �سي�سفها  �لوطني،  �القت�ساد  نقد 
وبذ�  المع".  تخطيطي  هيكل  "من  باأنها 
�إىل  �الل��ت��ف��ات  يف  مارك�س  �أجنل�س  �سبق 
ذكية  مالحظات  مبديًا  �القت�سادي  �ل�ساأن 
حملت "بذور �ل�سيوعية �لعلمية يف �حلقل 
�لتي  هي  �أجنل�س  ومقاالت  �القت�سادي". 
يف  �النغما�س  �إىل  بعدئذ،  مارك�س،  ق��ادت 
در��سة �القت�ساد �ل�سيا�سي، و�لتو�سل �إىل 

�كت�سافاته �لعبقرية يف ذلك �حلقل.
   وكان �أجنل�س متو��سعًا جدً�، يبخ�س من 
يقول:  مارك�س..  قيمة  من  ويعلي  قيمته 
يرى  كان  جميعًا،  مّنا  �أعظم  كان  "مارك�س 
�أبعد منا و�أكرث منا و�أ�سرع منا". وبطبيعة 
�أن يلتقيا ثانية يف باري�س  �حلال هذ� بعد 
�لفكري  عملهما  وي��ب��د�آن   )1844 )�أي��ل��ول 
�أثر  �ل�سابني  �أن كاًل من  �مل�سرتك. وال ريب 
�ل�سوؤ�ل:  ويبقى  وق��وة.  بعمق  �الآخ��ر  على 
�أن  �أو  �الآخ���ر،  �أحدهما  يعرف  مل  ل��و  م��اذ� 
�أح��ده��م��ا مل ي��ك��ن م���وج���ودً� ق���ط؟ ه��ل كان 
�إىل  ����س��ت��ن��ادً�  �لتو�سل  �أجن��ل�����س  ب��اإم��ك��ان 

�ملنظومة  تلك  �إىل  و�سعها  �لتي  �ملقدمات 
�لفكرية �لتي �سّممها مارك�س فيما بعد؟  �أو 
هل كان ملارك�س �أن يقع على تلك �ملقدمات، 
�أحد؟  معونة  غ��ري  م��ن  بعد  فيما  و�أي�����س��ًا، 
�لفكر  م�سائر  تكون  �أن  ميكن  ك��ان  وم��اذ� 
�القت�سادي و�ل�سيا�سي و�جتاهات �لتاريخ 
�ل�سد�قة  عالقة  ح�سول  عدم  �فرت�سنا  �إذ� 

بني مارك�س و�أجنل�س؟.
�لفكر  م���وؤرخ���ي  م��ع��ظ��م  ي��ت��ح��دث  و�إذ     
�ملوؤكد الأجنل�س على  �لتاأثري  �ملارك�سي عن 
�إْن  �ملبدعة،  �ملناطق  �إىل  ودف��ع��ه  مارك�س 
�لدعم  �أو  �لنظري  �لتعزيز  طريق  من  كان 
�أن  ي��رى  من  هناك  ف��اإن  و�مل���ادي،  �ملعنوي 
�الأويل  م�ساره  عن  مارك�س  حّرف  �أجنل�س 
)من  �أكرث  مثمرً�  يكون  �أن  كان ميكن  �لذي 
�مللهمة(.  �لفكرية  �أجنل�س  �إ�سعاعات  غري 
لقاء  على  يطلق  �سارتر  بول  جان  هو  وها 
�ل�����س��اب��ني ب��امل�����س��وؤوم يف ك��ت��اب��ه )�مل��ادي��ة 
�للقاء،  ذل��ك  قبل  مارك�س،  الأن  و�ل��ث��ورة(. 
كان مي�سي باجتاه تاأكيد �لنزعة �الإن�سانية 
�سارتر:  يقول  كما  �ل��ذي��ن  �لعمال  لن�سال 
بع�س  زي���ادة  بك�سب  فقط  يطالبو�  "مل 
�لدر�هم ولكن كانت مطالبتهم رمزً� جم�ّسمًا 
و�آدميني.  ب�سرً�  يكونو�  �أن  �قت�ساء  يف 
نا�سية  ح���ري���ات مت��ل��ك  ت��ع��ن��ي  و�آدم����ي����ون 
�ق���رت�ن  ���س��رورة  ع��ن  ف�����س��اًل  م�سريها". 
�لذ�تية مع وجود �لعامل يف و�قعية �لرجل 
"ال ميكن ت�سّور  �ل��ذي  �إىل �حل��د  �ل��ث��وري 

�إي�ساح  �لعامل، وال عامل بغري  ذ�تية خارج 
�سارتر  تعبري  حد  وعلى  �لذ�تي".  �جلهد 
�سنة  مارك�س  نظر  وجهة  كانت  هذه  "�إن 
�أجنل�س".  مع  �مل�سوؤوم  لقائه  قبل   ،1844
�سارتر،  بح�سب  �ل��وج��ودي،  �لبعد  �أن  �أي 
�لتي  �للحظة  يف  مارك�س  فكر  عن  غاب  قد 
�أجنل�س  تخريجات  �إىل  بهو�س  فيها  �نقاد 
ق�سرية،  م��دة  بعد  منها،  لينطلق  �ملذهلة 
�إىل بناء منظومته �لنظرية. و�إذن ف�سارتر 
بفكره �لوجودي مل ينظر بعني �لر�سا �إىل 
�ملنهج �ملادي �لديالكتيكي و�لنظرية �ملادية 
برفقة  مارك�س  �أن�سجهما  مثلما  �لتاريخية 

�أجنل�س طو�ل �لعقود �لتالية.
   وبعيدً� عن تخيل �فرت��سات و�حتماالت 
و�لتاريخ  �ل��زم��ان  ���س��ي��اق  يف  حت�سل  مل 
�أن  حقيقة  �إىل  �الإ�سارة  �الإن�ساف  من  ف��اإن 
و�سيا�سيًا  فكريًا  مر�هقًا  يكن  مل  مارك�س 
�لعاطفة  وم��ائ��ع  �لعقل  وف��ج  �لفكر  �سيق 
لي�ستدرجه �أجنل�س �إىل حيث يرغب. بل �إنه 
�لتي  �لنظرية  �لقو�عد  �قتنع متامًا ب�سحة 
ليغنيها  �الأوىل،  مقاالته  يف  رفيقه  �أر�ساها 
ويطورها هو )مارك�س(. و�أن �الثنني �سيد� 
�سرحًا منهجيًا ونظريًا عمالقًا ما ز�ل يلهم 
�لعقول ويوؤثر فيها على �لرغم من �إخفاقات 
�ملارك�سية  تبنت  �لتي  �لتجارب  ع�سر�ت 
و�دعت ملكيتها ومتثيلها، هنا وهناك، يف 

�لقرن �لع�سرين.  
�إن�سانية  �ل��ال  �ل��ظ��روف  �أجنل�س  عر�س     

يف  يعي�سونها  �لعمال  كان  �لتي  �ملاأ�ساوية 
�لطبقة  )ح��ال��ة  كتاب  يف  �لر�أ�سمالية  ظ��ل 
�لعاملة يف �إنكلرت�(�لذي ن�سر يف ليبزغ يف 
عام 1845 و��سفًا هذ� �لكتاب بعد ع�سرين 
�سنة باأن مو�سوعاته تنطوي على �لعالمات 
�لتي يحملها �أ�سل �ال�سرت�كية �حلديثة من 
�الأملانية  �لفل�سفة  ه��و  �أج��د�دن��ا  م��ن  و�ح��د 
�ل�ساب  �ملوؤلف  يف�سح  وفيه  �لكال�سيكية". 
�الإنتاج  من��ط  روح  فهم  على  مقدرته  ع��ن 
�لربجو�زية  "�سعود  مف�سرً�  �لر�أ�سمايل، 
�لربوليتاريا  وتعا�سة  �نحطاطها،  وكذلك 
�ل�سناعة  �أن  وك��ي��ف  خال�سها".  وك��ذل��ك 
"تتطور  �لربوليتاريا  خلقت  �لتي  �لكبرية 
�لتاريخي �لذي يبني قو�نينه  بفعل �جلدل 
بخالقتها  تطيح  �أنها  حد  �إىل  بالتف�سيل، 
�إىل  )�لربجو�زية(". ويذهب فر�نز مهرنغ 
�جلدل  من  �ملتمكن  �أجنل�س  باأن  �لقول  حد 
�لهيغلي قد �أوقف يف كتابه �الآنف �لذكر ذلك 
�جلدل على قدميه بداًل من �أن يرتكه و�قفًا 

على ر�أ�سه. 
�إمتام  على  مارك�س  يحث  �أجنل�س  ر�ح     
�ل�سيا�سي  �الق��ت�����س��اد  ح��ق��ل  يف  ب��ح��وث��ه 
"�إنه  ملارك�س:  ر�سالة  يف  يقول  ون��ق��ده.. 
ر��سيًا  تكن  لو مل  �القت�سادي، حتى  عملك 
عنه متامًا. فهذ� لي�س �أمرً� مهمًا. �إن عقول 
نطرق  �أن  وعلينا  �الآن  نا�سجة  �ل��ن��ا���س 
�حلديد قبل �أن يربد.. �لوقت مير ب�سرعة... 
�عمل مثلما �أعمل: حدد موعدً� لالنتهاء من 
ما  باأ�سرع  طباعته  على  �عمل  ث��م  �لعمل، 
باري�س  م��ن  مارك�س  ُط��رد  وح��ني  ميكن". 
بطريقة  بيننا  "لنقت�سم  �أجنل�س  �إليه  كتب 
كان  �لتي  �الإ�سافية  �لنفقات  كل  �سيوعية 
عليك �أن تتكبدها". و�أجنز �ل�سديقان �أول 
عمل م�سرتك لهما هو )نقد �لنقد �لنقدي( �أو 
)�لعائلة �ملقد�سة( مثلما �رتاأى نا�سرهما �أن 
نوع  على  ينطوي  و�ل��ذي  �لعنو�ن،  يكون 
)برونو  ب���اور  �الأخ���وة  م��ن  �ل�سخرية  م��ن 
و�إدغ������ار و�غ������ربت( وم���ن ي�����س��اي��ع��ه��م يف 
طروحاتهم يف �سحيفة )�لغماينة ليرت�تور 
�إليه  �آل���ت  م��ا  �أجنل�س  ع��ّد  �إذ  ت��ز�ي��ت��ون��غ(. 
�سخافة.  جمرد  �ل�سحيفة  تلك  يف  �لهيغلية 
"تقوميًا  �الأوىل  للمرة  وهنا �ساغ مارك�س 
جرى  �لهيغلية،  للفل�سفة  وفل�سفيًا  تاريخيًا 
تطويره الحقًا يف كتابهما �مل�سرتك �لثاين؛ 
)�الإيديولوجية �الأملانية( وقد �أثبت ذلك �نه 
مثمر لالأطو�ر �الأخرية من تطور مارك�س، 
لفيورباخ. وبالتايل تقوميه  حيث تقوميه 
يندري�س  يقول  كما  لهيغل"،  فيورباخ  لنقد 
زلني يف كتابه )منطق مارك�س(. وقد د�فع 
كان  �لتي  �لفرن�سية  �ل��ث��ورة  ع��ن  مارك�س 
رها باور فيما د�فع �أجنل�س عن �لتاريخ  يحقِّ
�الإنكليزي. غري �أن �لكتاب، يف �لنهاية كان 
كتب  �ل��ذي  مارك�س  تاأليف  من  معظمه  يف 

منه ثالثمائة �سفحة، فيما مل تتعد م�ساهمة 
�أجنل�س فيه �لع�سرين �سفحة.

 1845 ربيع  بروك�سل  يف  مارك�س  ك��ان     
�ل�سديقان  و�سافر  �أجنل�س.  و�سلها  حني 
�أ�سابيع  �ستة  ه��ن��اك  ليمكثا  �إن��ك��ل��رت�  �إىل 
منكبني على �لدر��سة، وملّا عاد� قرر� ت�سفية 
ح�سابهما مع "�سمريهما �لفل�سفي �ل�سابق" 
وممثليها  �لهيغلية  بعد  ما  �لفل�سفة  بنقد 
وكذلك  و�سترينر،  باور  وبرونو  فيورباخ 
وك��ان��ت �حل�سيلة  �الأمل��ان��ي��ة.  �ال���س��رت�ك��ي��ة 
مبجلدين  �الإملانية(  )�الإيديولوجية  كتاب 

وثمامنائة �سفحة. 
يف  ما  نوعًا  جافًا  �سجاليًا،  �لكتاب  ك��ان     
له  م�سّوغ  ال  �إ�سهاب  وفيه  ف�سوله،  �أغلب 
ميكن  عّما  ينبئ  �لنهاية  يف  لكنه  �أحيانًا. 
يف  يفعاله  �أن  �ل�سابني  �ملفكرين  لهذين 
بعد  �القت�سادي  و�لفكر  �لفل�سفة  م��ي��د�ن 

�سنو�ت قليلة.
   ��ستاأنف �ل�سديقان �سن هجماتهما �مل�سرتكة 
و�ال�سرت�كيني  �لربجو�زيني  �ملفكرين  �سد 
ُيدعون  ومن  و�لدمياغوجيني  �لطوباويني 
وكانت  �حل��ق��ة.  �ال���س��رت�ك��ي��ة  ب��اأ���س��ح��اب 
يف  حولهما  من  تنمو  �ل�سيوعية  �جلماعة 
من  وكان   .1847 عام  حدود  يف  بروك�سل 
من  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �ملقربني  �أ�سدقائهما 
باالأ�سلوب  �لكاتب  وول��ف  فيلهم  حياتهما 
هناك  وكان  مبكرً�.  تويف  و�ل��ذي  �ل�سعبي 
�لذي  درونكه  و�رن�ست  وولف،  فردينناند 
طعن  بتهمة  �سنتني  بال�سجن  عليه  حكم 
�لذ�ت �مللكية، و�ل�ساعر جورج ويرث، �لذي 
و�أق��ام مارك�س  �الآخ��ر.  ر طوياًل هو  مل يعمِّ
�مل�سرتكني  م��ع  ع��الق��ات ج��ي��دة  و�أجن��ل�����س 
لهما  وك��ان  بلجيكا.  يف   1830 ث��ورة  يف 
�أ�سدقاء يف كولون. وكانت لهما �ت�ساالت 
م��ع �حل���زب �ال���س��رت�ك��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف 
�لعادلني(  )ر�ب��ط��ة  �إىل  و�ن�سما  باري�س. 
حيث  �ل�سيوعية،  بالع�سبة  �سميت  و�لتي 
عقدت موؤمترً� �سيف 1847 معيدة تنظيم 
و�سلطة  وقيادة  وحلقات  خاليا  يف  نف�سها 
"هو  هدفها:  �أن  معلنة  وم��وؤمت��ر،  مركزية 
�الإط����اح����ة ب���ال���ربج���و�زي���ة و�إق����ام����ة حكم 
�لربوليتاريا، و�إلغاء �ملجتمع �لقدمي �لذي 
يقوم على تناق�سات طبقية. وبناء جمتمع 
ملكية  وال  فيه،  طبقات  ال  جديد  ��سرت�كي 
و�سع  �لر�بطة  طلب  على  وبناء  فردية". 
ويكتب  للموؤمتر.  بيانًا  و�أجنل�س  مارك�س 
عن  �لتخلي  عليه  يقرتح  ملارك�س  �أجنل�س 
ما  وت�سمية  �لكتابة  يف  �لتعليمي  �ل�سكل 
لي�س  �إذ  �ل�سيوعي(،  )�ل��ب��ي��ان  ب���  يكتبانه 
�ل��ق�����س��د حت��ري�����س �ل��ع��م��ال ع��ل��ى �ل��ث��ورة 
ر�سني  علمي  �سكل  �إع��ط��اء  ب��ل  وح�����س��ب، 
لن�س تقّدم عربه �لطبقة �لعاملة نف�سها �إىل 

�لعامل.

 

لقوى  ج��اذب��ًا  م��ن��اخ��ًا  �لعر�قية  �الأر�����س  وب��ات��ت 
�الإرهاب �لعاملي، وت�سكلت �مليلي�سيات �لطائفية، 
وتبديد  �ختال�س  ومت  و�مل��اف��ي��ات،  و�لع�سابات 

مليار�ت �لدوالر�ت.
�لذي  �لو��سع  �لدمار  �ليومية تك�سف  �لوقائع  �ن 
تقارير  مبوجب  ذلك  جاء  كما  بالعر�قيني،  حلق 
ومنها  حملية  ور�سمية  ح��ي��ادي��ة،  مدنية  دول��ي��ة 
)وز�رة حقوق �الإن�سان يف �لعر�ق(، �إذ جاء على 
موقعها يف �سبكة �النرتنت �لعاملية �نه و: " منذ 
بد�ية عام 2004  ولغاية �حلادي و�لثالثني من 
�سهر ت�سرين �الأول عام 2008 ُقتل من �لعر�قيني 
�ألفًا، وعدد �جلرحى ما  �أكرث من خم�سة وثمانني 
�لتقرير  ك�سف  و  �لفًا"،  وخم�سني  مئة  من  يقرب 
�ل���وز�رة كمفقودين  ل��دى  �مل�سجلني  " ع��دد  ب��اأن: 
�لتقرير  يف  ج��اء  كما  �آالف".   �لع�سرة  يتجاوز 
"خالل تلك �لفرتة، فقط، مت  قتل 263 من �أ�ساتذة 
�ملحامني   �لق�ساة  و95 من  �جلامعات  و21 من 
و�أكرث من 289 �سحفيًا و�إعالميا". وترى بع�س 
�جلهات �لدولية �مل�ستقلة �إن هذه �الأرقام ال متثل 
�لو�قع،  يف  هو  مما  �أدن��ى  وهي  كاملة،  �حلقيقة 
وت�سيف:" �أن يف �لعر�ق حو�يل، مليون �أرملة، 
�لعقد  �ل�سابقة، ن�سفهن يف  �أر�م��ل �حل��روب  عد� 
�أعمارهن". ومت ويف عمليات فرز  �لثالثيني من 
منازلهم  من  �الأل��وف  مئات  تهجري  مقيت  طائفي 
ومدنهم وقر�هم، وجلاأ حو�يل مليون عر�قي �إىل 
دول �جلو�ر. مع قتل وت�سفيات يومية مذهبية- 
طائفية، تعود الأزمنة �ل�سر�ع �لرتكي- �لفار�سي 

للموت  وف���رق ج��و�ل��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �الأر�����س  على 
كانت،  �أيًا  �لعر�قية،  و�لعقول  �لكفاء�ت  ت�سطاد 
�القت�سادية،  و�لبنية  للمن�ساآت  �سامل  تدمري  مع 
وت��ه��ري��ب م��ت��و����س��ل الآث����ار �ل��ع��ر�ق��ي��ني. و�سعى 
�ر�س  من  ج��زء  على  للهيمنة  �ل���دويل،  �الإره���اب 

�لعر�ق.  
وثمة ف�ساد للذمم و�لفو�سى �ت�سمت بها �ل�ساحة 
و�سعف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  و  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�ملنظومة �الأمنية للدولة، �لتي  تعنى بالتعامل مع 
�لعر�قيني على وفق حق �ملو�طنة. لقد مت تكري�س 
�لطائفية(  )�لدينية-  �ل�سيا�سية  �لقوى  �سيطرة 
عرب  �لعر�قي،  �ل�سارع  يف  �حلياة  مفا�سل  على 
�نتخابات نيابية جرت يف غري �أو�نها، وباأجو�ء 
متت  كما  قومي،  طائفي-  ديني-  وغليان  �سحن 
كتابة �لد�ستور �لعر�قي بعجالة غريبة  با�سرت�ط 
يحدث  مل  م��ا  وه���و  �أ���س��ه��ر،  �ستة  خ���الل  تعديله 
�لعر�قي،  وب��ات  قريبًا.  ذلك  يبدو  وال  �الآن  حتى 
يخ�سع  لتمييز عمد �إليه �لنظام �ملباد �سابقًا، من 
وجعله  و�لوظائف،  �لعمل  فر�س  �حتكار  خالل 
�لوز�رة  تلك  مفا�سل  يف  يتحكم  من  على  حكرً� 
�لدولة   ب��اأن  �ل��وث��وق  ميكن  �ملوؤ�س�سة.  ه��ذه  �أو 
�لتام يف 2003/4/9،  �نهيارها  �لعر�قية، وبعد 
�لدولة  بها  و�ملق�سود  �آالآن،  حتى  توؤ�س�س  مل 
�ملعنية باملو�طنة �لعر�قية  دون متييز مهما كان، 
تاأ�سي�سها،  لعرقلة  م�ستميتة  حم��اوالت  هناك  و 

حقوق  من  عليه  يرتتب  وما  �لقانون   وفق  على 
�لعملية  د�خ��ل  يف  �لقوى  بع�س  من  وو�ج��ب��ات، 
�حلايل  �ل�سكل  على  �حلالية،�ملوزعة  �ل�سيا�سية 
للموؤ�س�سات، �لتي ميكن عربها �أن تنه�س �لدولة 
وزر�ء،  جمل�س  رئا�سة،  د�ئ��م،  د�ستور  �حلديثة: 
برملان،ق�ساء م�ستقل، ومنظمات جمتمع مدين ال 
د  عالقة لل�سلطة �لتنفيذية بن�ساطها بل هي �لتي حتحَ
من خروقاتها وطغيانها، و�إعالم م�ستقل وحيادي 
ب�سفافية  �ملعلومة  �ىل  للو�سول  وي�سعى  ومهني 
لتفعيل  �لعام  �ل��ر�أي  توجهات  ب�سياغة  معني  و 

وتر�سيخ �لقيم �لوطنية �ملدنية �لدميقر�طية. 
تعود  لن  �لعر�قية  �لع�سرينيات  دول��ة  �أ�س�س  �إن 
 - ناهيك عن عدم �سالحيتها حاليًا، وهي  قطعًا، 
�لدولة �لعر�قية �لدميقر�طية �ملدنية �ملاأمولة- لن 
�أو �النتقام من �لعر�قيني، وال على  ُتبنى، بالثاأر 
�ملظلومة  �أو  �لهوية  و�ح��ت��ك��ار  �ل��ك��رثة   �أوه���ام 
�ملركز،  �سلطة  ه�سا�سة  و��ستغالل  �لتاريخية، 
بعد  �ن�سجامها.  وع��دم  ق��ر�ر�ت��ه،  م�سادر  وتعدد 
كل هذ� �لتدمري و�ملوت و�خلر�ب �لذي مل ت�سلم 
�لغالبية  �إن  ُي��الح��ظ   �ل��ع��ر�ق،  يف  بقعة  �أي  منه 
بع�س  وم�ساريع  لدعوى  ت�ستجب  مل  �لعر�قية، 
لتفتيت  بالذ�ت،  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ل�سيا�سيني، 
�لوعي  وب���ات  �ل��ع��ر�ق��ي،  �الج��ت��م��اع��ي  �لن�سيج 
�إخال�سا  �أك��رث  �ل�سارع  يف  �ل�سعبي  �الجتماعي 
للعر�ق ووحدة ن�سيجه �الجتماعي �ملتعدد منهم.

 غالبية �لعر�قيني ممن يهمهم م�ستقبل �لعر�ق، ال 
ُي�سغلهم حاليًا مربر�ت  حرب �لتحالف يف �إ�سقاط 
�ْن  محَ منهم  ثمة  وال  �ل�سد�مي،   - �لبعثي  �لنظام 
ي�ساأل حول �سرعيتها وحجتها قانونيًا �أو دوليًا، 
لفُه �أو �أبقاه، حزب �لبعث و�سد�م،  فال ما�ٍس تليٍد خحَ
للعر�ق  جرى   وما  بيننا،  )�لقوموية(  ودولتهما 
وفيه بعد9 ني�سان 2003  قد جرى، فبنية وركائز 
�لد�ئم،  �لد�ستور  على  �ملبنية  �لعر�قية  �ل��دول��ة 
مل�ساحِلها  ُتكيفه  �لتي  �لقوى  �أو  �سكله  كان  مهما 
يف �لعهد �مللكي و�لف�سل بني �ل�سلطات، قد تاآكلت 
�ملُ�سمى  عن  �لنظر  بغ�س   -1958 متوز   14 منذ 
بقي  ما  على  و�أُجهز  �ليوم-  ذلك  �سباح  حدث  ملا 
منها يف 17 متوز1968، ومت حموها متاما،على 
�جلغر�فية،�ملتو�رثة  �خلارطة  حتى  و  �سد�م  يد 
وتقل�ست  ُق�سمت  وماًء،  �أر�سيًة  حدودً�  للعر�ق، 
ب�سببه ويف زمنه. غري �نه يالحظ، حاليًا، تلم�س 
�لتح�سن  �أهمها  �لعامة،  �حلياة  يف  �الآفاق  بع�س 
بع�س  حتدثه  ما  �الأمني،مع  �لو�سع  يف  �لن�سبي 
وخ�سائر  ولوعة  �أ�سى  من  �الأمنية  �الخ��رت�ق��ات 
��ست�سر�ء  م��ع  ذل��ك  وي��رت�ف��ق  وم��ادي��ة،  ب�سرية 
�لف�ساد و�لذمم و�أزمات �خلدمات �لعامة و�رتفاع 
�لعر�قيني،  ي����وؤرق  ذل���ك  ك��ل  �ل��ب��ط��ال��ة،  م�ستوى 
وي�سعف �ال�ستقر�ر �الجتماعي فيه، وبد� �لطيف 
عن  نائيًا  �لنو�ب،  جمل�س  يف  خا�سة  �ل�سيا�سي، 
م�ساكل وم�ساعب �حلياة �ليومية �ل�ساقة ل�سر�ئح 

و��سعة من �لعر�قيني.
ووقائع  �ل��ع��ر�ق  ب��ات   2003 9/ن��ي�����س��ان/  منذ   
�حلياة �ليومية �جلارية فيه حمط �أنظار �لعامل. 
�ْن ُي�سلط على  ومهما ناأت بقعة عر�قية فان ثمة محَ
ما يحدث فيها �ل�سوء لغر�س حتا�سي م�سبباتها 
يت�سم  و�ع��د  ع��ادل  �إن�ساين-  نظام  الإق��ام��ة  دعمًا 
عن  بالعر�قيني  ويناأى  �ملدنية  �حلياة  ب�سفافية 
منه  لهم  يتح�سل  مل  قا�ٍس  وم��ا���سٍ  د�ٍم،  حا�سٍر 
وتع�سفها.  �ملتعاقبة  �ل�سلطات  �إك��ر�ه��ات  �سوى 
�لنا�سئة يف  �لدميقر�طية  �لقيم  �أجل متتني  ومن 
به، تعمل بع�س  ُيعتد  �لعر�ق، دون تر�ث ر��سخ 
هام�س  من  متاٍح  ما  وفق  على  �ملدنية،  �ملنظمات 
�حلياة �ملدينة وتهروؤ جدر�ن �لعزلة، على متابعة 
وحتوالته  و�لتبا�ساته  �لعر�قي  �مل�سهد  ر�سد  و 
�لعنف  وق��ائ��ع  در����س��ة  ت��ب��دو  �مل��ري��رة.  �لقا�سية 
حمفوفة  ور�سدها  حا�سرً�  �لعر�قي  �مل�سهد  يف 
مبو�سوعة  يتعلق  منها  ق�سم  ع���دة،  مب��خ��اط��ر 
�لر�سد ذ�تها، و�الآخر يندرج بالتو�سيف وحدوده 
نتائجه. و��ستخال�س  حتليله  لغر�س  ودر��سته 
يف ظل تكري�س وتفعيل �ال�ستقطابات �لطائفية و 
�ملذهبية و �ملناطقية و �لع�سائرية و�حلزبية تبدو  
معقدة  �حل��ايل  �لعر�قي  �مل�سهد  ور���س��د  در����س��ة 
و�ساقة �إىل �حلد �لذي ي�سعها يف د�ئرة �ل�سكوك 
و�سوء �لنو�يا و�لتبا�سات �ملقا�سد من قبل فئات 
وجماعات، منتفعة بالتحكم بال�سلطة ومغرياتها 

و�لوقائع  �حلقائق  و�سع  �إن  ��رى  تحَ و  ومنافعها، 
توجهاتها  من  يحط  �لعام  �ل��ر�أي  �أم��ام  �ملوثقة،  

ويقلل �سرعيتها و�لتفاف �لنا�س حولها. 
و�مل�سقة يف ر�سد �لو�قع �لعر�قي تاأتي من توفر 
�الأجنبية  �ل��ق��و�ت  منها  فيه  م��وؤث��رة  ع��دة  عو�مل 
�ل�سيا�سية  و�لقوى  وتوجهاتها  �ل�سلطة  وطبيعة 
وتعدد مرجعياتها ومكوناتها �الجتماعية وكرثة 
�لت�سدي  ق��ب��ل   - �مل�سلحة  �جل��م��اع��ات  وت��ن��وع 
بع�س  يف  �ملركزية  �حلكومة  قبل  م��ن  لبع�سها 
تاأ�سي�س  وك��ذل��ك  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  و�ل��ق�����س��ب��ات  �مل���دن 
�الأمريكية  �ل��ق��و�ت  م��ع  ب��االت��ف��اق  )�ل�����س��ح��و�ت( 
ملو�جهة �جلهات �الإرهابية -. كل ذلك �فرز ظو�هر 
له  تاريخ  ال  بع�سها  متد�خلة،  ملتب�سة  وح��االت 
ُيوؤّول  وبع�سها  �لعر�قي  �الجتماعي  �لو�قع  يف 
معقدة،  و�جتماعية  �سيا�سية  ودو�ف���ع  الأ�سباب 
حتليل  �أو  عبارة  �أو  تو�سيف  �أي  فان  وبالتايل 
�سُيعد يف �سوء �ال�ستقطابات تلك، قاباًل للتاأويل 
وميكن �أن يعترب "حتيزً�" �سد طرف ما، و�سيقود 
�إىل �ال�ستنكار ورمبا ردود �الأفعال �لقا�سية، غري 
جمموعة  �أي  حتاول  ذلك  ولتحا�سي  �ملح�سوبة. 
فو�عله  و  �لعنف  "ر�سد  ب�  معنية  م�ستقلة  مدنية 
ب�ال�  تعمل  �أن  �لعر�قي"  �ل��و���س��ع  يف  �ل��ر�ه��ن��ة 

�ملوثقة".  و�ملعلومات  "حيادية 
يف حمور )�لعنف( يالحظ �لتباين يف �لتعريفات 
وعلم  �الج��ت��م��اع  بعلم  �مل��ع��ن��ي��ون  يقدمها  �ل��ت��ي 
بني  �لتمييز  ومي��ك��ن  �ل��ع��ن��ف  مل�سطلح  �لنف�س 
نوعني من �لعنف. �الأول: �لعنف �ملجتمعي �لذي 
وثقايف  �جتماعي  منها  ع��دة  �أ�سباب  على  يركز 
ب�  ي�سمى  م��ا  و�ل��ث��اين:  و�سيا�سي.  و�قت�سادي 
وتوظيف  �عتماد  يتم  وفيه  �ل�سيا�سي"  "�لعنف 
�لعنف الأغر��س �سيا�سية، وهذ� �الأمر هو �ملعني 
در��سته  ميكن  ال  �ملجتمعي  �لعنف  الن  بالر�سد. 
تقوم  ودر��سات  �أبحاث  عرب  �إال  �لعر�ق  يف  �آنيًا 
بها مر�كز �أكادميية م�ستقلة متخ�س�سة ت�ستوجب 
م�سوحات و�إح�ساء�ت  وبيانات تاريخية و�آنية 
فيه   �لعام  للر�أي  و��ستطالعات  �لعر�قي  للو�سع 
ميكن  ال  متخ�س�سة  بحثية  ف���رق  عليها  تعمل 
توفريها حاليًا �أو على �مل�ستوى �ملنظور. يالحظ 
�أن �لعنف وم�سادره و فو�عله �لظاهرة و�جلهات 
�سقوط  منذ  �لعر�ق،  به يف  �ملتحكمة  و�الأط��ر�ف 
�لنظام �لبعثي،هي: �لقو�ت �الأجنبية و�جلماعات 
�مل�سلحة ذ�ت �الأيدلوجيات �لدينية �ملتطرفة، من 
كل �جلهات، وبقايا حزب �لبعث و�أجهزته �الأمنية 
موؤخرً�،  معها  حتالف  �ْن  ومحَ �ملنحلة  و�لع�سكرية 
دينية  توجهات  ذ�ت  م�سلحة  جهات  لها  وي�ساف 
�إنها  مدعية  �لنظام  �سقوط  بعد  ب��رزت  متزمتة 
�لعر�ق  �لع�سكري �الأجنبي يف  �لتو�جد  تعار�س 
�ملت�سددة  �لدينية  توجهاتها  يف  ��ستغلت  وكذلك 
�ملنكر"  ع��ن  و�لنهي  ب��امل��ع��روف  �الأم���ر   " م�ساألة 
�مل�ساألة  لهذه  �خلا�س  ت�سورها  فر�س  وحاولت 
بطرق وح�سية وعلى �لن�ساء خا�سة، و�مللي�سيات 
يف  م�ساركة  وق���وى  الأح���ز�ب  �لتابعة  �مل�سلحة 
�لعر�قية  �الأمنية  و�لقو�ت  �ل�سيا�سية،  �لعملية 
�خلا�سة  �حل��م��اي��ة  وق����و�ت  م�����س��م��ى،  �أي  حت��ت 
�مل��ت��ع��اق��دة م��ع �ل���ق���و�ت �الأج��ن��ب��ي��ة يف �ل��ع��ر�ق، 
وكذلك حمايات �مل�سوؤولني �لعر�قيني، وع�سابات 
�جلرمية �ملحلية و�لدولية، وهي ت�سعى جميعًا، 
تقوي�س  و�إمكانات،  و�سائل  من  له  متاح  مبا  كل 

�أ�س�س بناء دولة �لقانون و�لدميقر�طية.

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب �آر�ء و�فكار مبقاالت �لكتاب وفق �ل�سو�بط �الآتية:
1 � يذكر ��سم �لكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد �القامة .

2 � تر�سل �ملقاالت على �لربيد �اللكرتوين �خلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد �ملادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

جا�سم العايف

�سعد حممد رحيم

2003 ن��ي�����س��ان   9 ب��ع��د  )�ل��ع��ن��ف(  ف��و�ع��ل 

ت�����اري�����خ م��ارك�����س و�أجن��ل�����س: ���س��د�ق��ة يف ن���ور �ل��ف��ك��ر و�حل��ي��اة

اس����ت����ع����ادة

نتطرق هنا اإىل فواعل )العنف( يف 
العراق بعد 9 ني�سان 2003، وما اآلت 

اإليه عملية تدمري ُبنية الدولة، 
ب�سبب �سيا�سة قوات التحالف التي 

اجتاحت العراق وبات عر�سة 
للتخريب والنهب، ولتدخل مبا�سر، 

من قبل دول اجلوار اأو من ينوب عنها. 
واأعقب تلك الكارثة اإجراءات، ما زال 
العراقيون يدفعون اأثمانها من دمائهم 

وقوتهم وحياتهم وم�ستقبلهم، ورمبا 
�سكل بلدهم م�ستقباًل، وكان ميكن يف 
االأقل حتا�سي بع�سها، من قبل النخب 
ال�سيا�سية التي قادتها عملية التغيري 
اإىل قمة ال�سلطة على وفق تق�سيمات 

طائفية وعرقية، ما حول العراق 
اإىل �ساحة �سراع وت�سفية ح�سابات 

بني قوى اإقليمية- دولية ذات م�سالح 
مت�ساربة.

�ساحة الفردو�س

ال�سديقان


