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وه���ذا ه���و ح���ال بل���دان الع���امل 
 ، واخلام����س  والراب���ع  الثال���ث 
فب���دال م���ن اأن تك���ون ال�شيا�ش���ة 
و�شيلة لتحقيق االأهداف النبيلة 
، تتح���ول اإىل اأداة لطم����س قي���م 
احل�ش���ارة والتمدن ، حيث يربز 
ال�ش���راع الطبق���ي كمع���ول هدام 
لتك�شري وحتطيم كل الطموحات 
وت���ربز  املنط���ق  فيرتاج���ع   ،
اخلراف���ات والتقالي���د واالأف���كار 
ويتدن���ى   ، ال�شلبي���ة  الهدام���ة 
امل�شت���وى العلم���ي وت�شه���د بقية 
املج���االت انهي���ارات جم���ة ، هنا 
بلدن���ا  فف���ي   ، �ش���يء  كل  ينه���ار 
م���ن  للكث���ري  املواطن���ون  يفتق���ر 
مقوم���ات احلياة الرغيدة ، بينما 
واأتباعه���م  ال�شيا�شي���ون  ي���رتف 
ويبع���رون ث���روات البل���د دون 
، وتغ���دو  ادن���ى خج���ل وح���رج 
ال�شيا�ش���ة لعب���ة ق���ذرة ولي�ش���ت 
مناف�شة �شريفة الهدف والو�شيلة 
وي�شته���ن  احلق���وق  وت�شي���ع   ،
�شخ����س البع����س م���ن املرتف���ن 
بامل�شوؤولية ال�شيا�شية ، ويتحول 
اإىل اأ�شد ه�شور ، همه االفرتا�س 
، واإ�شب���اع غرائزه ، على ح�شاب 
االآخري���ن من اجلي���اع واحلفاة ، 
وعلى هذا املن���وال تراوح البالد 
يف مكانه���ا بال تنمية وال تطور ، 
اإذن نح���ن اأمام انحراف �شيا�شي 
واجتماعي خطري يع�شف بالقيم 
ع���ن  ي�ش���ذ  انح���راف   ، النبيل���ة 
الفط���رة ال�شليمة ، اأننا اإزاء خطاأ 
تاريخي متعاقب ومتكرر ي�شنعه 
املجتم���ع ويدم���ن على تك���راره ، 
فال�شيا�ش���ة لالأ�ش���ف يف بلدن���ا مل 
تكن يوم���ا اأداة تغي���ري واإ�شالح 
 ، والتخري���ب  لله���دم  اأداة  ب���ل 
الدول���ة  بزم���ام  فم���ن مي�شك���ون 
دائما يفك���رون بعقلي���ة املت�شلط 
وال يفك���رون بعقلي���ة امل�شل���ح ، 
واالأ�شب���اب متع���ددة منه���ا ع���دم 
امتالكه���م املوؤه���الت ال�شيا�شية ، 
كم���ا اأنهم ال ي�شمح���ون الأغيارهم 
من احللول حملهم ، لو افرت�شنا 

اأن هوؤالء االأغيار هم من احلكماء 
م���ن الذين يحملون روح التغيري 
واالإ�ش���الح والتنوي���ر ، فكم جاد 
التاري���خ برج���ال اأف���ذاذ �شنعوا 
التاري���خ ال���ذي ال ي���زال يخلدهم 
باأحرف م���ن نور ، من منا ين�شى 
غاندي وجيف���ارا و�شواهما ممن 
كافح���وا ليبن���وا ، ومل يكافح���وا 
ليت�شلطوا ويتنعموا على ح�شاب 
الفق���راء ، فالقائ���د احلقيق���ي من 
يعي�س و�ش���ط اجلماهري وي�شعر 

باآالمه���ا ، يج���وع مثلم���ا جت���وع 
وي�ش���رب مثلم���ا ت�ش���رب ويك���ون 
يف  واالإق���دام  لل�شجاع���ة  مث���اال 
واملجرم���ن  املف�شدي���ن  مقارع���ة 
لالإ�ش���الح  ت�شل���ح  ف�شيا�شت���ه   ،
للتخري���ب  ت�شل���ح  اأداة  ولي����س 
، ولي�ش���ت اأداة وعام���ال ي�شن���ع 
بيئ���ة الطواغي���ت والل�شو����س ، 
ف�شيا�شة الل�شو����س دائما واأبدا 
تعني ه���در احلقوق وم�شادرتها 
، اما �شيا�ش���ة االأفذاذ فهي حماية 

احلقوق والدفاع عنها ، لكن اأين 
جند هوؤالء القادة املثالين ؟ اأين 
هم ؟ مت���ى يجود املجتم���ع بهم ؟ 
متى ي�شمح لهم بالظهور كمنقذين 
؟ ه���ل نفرت����س اأن جمتمعن���ا ال 
ميل���ك مث���ل ه���وؤالء ؟ يب���دو اأن���ه 
افرتا�س عقيم ، اإن هوؤالء االأفذاذ 
لو ظهروا ولو ثنيت لهم الو�شادة 
حلكموا البالد والعباد باحلكمة ، 
ول�شا�ش���وا كل �شيء وفق املنطق 
،والنت�شل���وا البالد م���ن ال�شياع 

والتي���ه ، م���اذا  ل���و مل يظه���روا ؟ 
ماذا  ل���و مل ي�شمح لهم املتنفذون 
بالظه���ور ؟ م���اذا �شيح�شل ؟ هل 
�شيدور الزمن باملقلوب ؟  هل من 
املمك���ن اأن نت�ش���ور اأن ال�شيا�شة 
يف بلدن���ا �شتظل �شادرة يف غيها 
؟ اأمل يقتنع البع�س ممن يت�شور 
اأن  ف���ذ   اأن���ه �شيا�ش���ي  ويتوه���م 
التجارب الفا�شل���ة  التي خا�شها 
هي دليل وحج���ة دامغة ، تعك�س 
افتق���اره ملقوم���ات قي���ادة الدولة 

واملجتم���ع ، اإن ال�شيا�شة املعطاء 
احلامية للحقوق والبانية للدولة 
هي و�شيلة لتنوير املجتمع ، لكن 
عندم���ا يح���اول البع�س حجبها ، 
فاإنه���ا �شتظل حمتجبة يف �شبات 
عمي���ق ، لتح���ل حمله���ا ال�شيا�شة 
املاك���رة ، امل�شيع���ة ل���كل االآم���ال 
واحلق���وق وامل�شوؤولي���ات ، على 
النقي����س من ذلك، فف���ي املجتمع 
احل���ر تن�ش���اأ ال�شيا�ش���ة الهادف���ة 
لتك���ون اأداة تغي���ري ولي�شت اأداة 
لك���ن   ، وتخري���ب  وت���رف  بط���ر 
عندما تتغل���ب ال�شهوة والعاطفة 
واجله���ل وامل�شالح اخلا�شة فلن 
تظه���ر ال�شيا�شة الهادف���ة ، يلفت 
غو�شتاف لوبون النظر اإىل قوة 
تاأث���ري حمركي اجلماه���ري الذين 
يف االأغل���ب ميتلك���ون القوة يف 
النا����س  التاأث���ري عل���ى عواط���ف 
وحتريكه���ا وه���م نوع���ان: ن���وع 
ال�شخ�شي���ة،  مل�شلحت���ه  ي�شع���ى 
ون���وع اآخ���ر يتمث���ل يف عظم���اء 
التاريخ من املوؤ�ش�شن احلقيقين 
لل���دول املتمدنة  اأو مم���ن خلقوا 
املنج���زات الك���ربى اأولئك الذين 
امتلك���وا اإميانًا حقيقي���ًا باملبادئ 
واالأف���كار التي �شع���وا لتطبيقها 
ب���ن النا�س. يب���دو ح�شب نظرة 
لوب���ون اأن من يح���رك اجلماهري 
يف بلدن���ا ويتحك���م به���ا وترجح 
امل�شال���ح  اأ�شح���اب  ه���م  كفت���ه 
اخلا�ش���ة ، بينما ي�شيع العظماء 

، ليتوقف التاريخ عن العطاء.

عندما تكون ال�سيا�سة خطيئة

 يعقوب يو�سف جبر

 �ساطع راجي
رؤيـــة

متكن����ت جمموعة عراقي����ة �شغرية من تق����دمي اإ�شاف����ة ا�شتثنائية للدميقراطي����ة تنظريًا 
وتطبيقًا؛ هذه املجموعة هي قادة ب�شعة ت�شكيالت �شيا�شية ال يزيد عددهم على اأ�شابع 
اليدي����ن، ولكنه����م امتلكوا من النباه����ة واحل�شافة وعمق التفكري م����ا جعلهم يتجاوزون 
املفّكري����ن وال�شا�شة حول العامل وع����رب الزمن؛ فقد اخرتع����وا "الدميقراطية ال�شجينة" 
وه����ي دميقراطية ال توؤدي اىل �شيء؛ هي متامًا كم����ا �شّخ�شها نائب عبقري اأكد التم�شك 
بزعيمه اىل حد االإ�شرار على ا�شتن�شاخه فيما لو انتهى اأجله؛ هي دميقراطية ا�شتن�شاخ 
احلكام فعاًل، لكن اأق�شى ما فيها اأنها ت�شجن تفكري النا�س؛ �شواء كانوا مواطنن عادين 

اأو كّتاب واإعالمين وحمللن اأو حتى �شا�شة مناف�شن اأو قوى دولية واإقليمية.
موؤ�ش�شو الدميقراطية ال�شجينة اقنعوا اجلميع بعدم وجود غريهم اىل حد اال�شت�شالم 
له����م ومتابعتهم ببالهة وكاأن احلياة خلت من غري ه����وؤالء ال�شبعة اأو الثمانية اأ�شخا�س 
الذي����ن يحبك����ون القوان����ن ويديرون موؤ�ش�ش����ات الدول����ة بطريقة ت����وؤدي اىل ر�شوخهم 
االأبدي؛ فهم ال�شّراق وامل�شلح����ون واحلّكام واملعرت�شون وال�شلطة واملتظاهرون وهم 
اإ�شالمي����ون طائفي����ون دميقراطي����ون مدنيون ليربالي����ون؛ ميتلكون الب����ارات واملالهي 
واجلوامع و�شاحات وقوف ال�شيارات، هم يتجاوزون على االأر�شفة واالأرا�شي العامة 
ثم يزيلون التجاوزات ليتجاوزوا جمددًا؛ هم يعينون م�شوؤولن حزبين ثم ي�شخطون 

عليهم ويطالبون بتكنوقراط م�شتقل يعينونهم اأي�شًا بقوتهم احلزبية.
لق����د تورطن����ا متامًا واىل ح����د اال�شت�شالم به����ذه الدميقراطية ال�شجينة الت����ي يغرّي فيها 
الزعي����م ا�ش����م حزبه وتوجه����ه الفكري ون����وع جتارت����ه ومقاوالته وهو مطمئ����ن �شامن 
لبقائ����ه يف ال�شلطة بال تغيري؛ يف الدميقراطي����ة ال�شجينة ي�شعر احلاكم بامللل من نف�شه 
وم����ن �شلطته وا�شمه فيغ����رّي، لكنَّ املواطنن �شيلحقونه اأينما ذه����ب تابعن له مت�شبثن 
ب����ه يبكون �شوقًا لروؤيته اإذا غاب ويتدافع����ون نحوه اإذا ح�شر ثم ي�شتمونه وينتخبونه 

وي�شتمونه؛ هذه التبعية مر�س نف�شي يجيد ا�شتغالله احلّكام.
و�شائل االإعالم �شريكة اأ�شا�شية يف فعالية الدميقراطية ال�شجينة؛ ففي هذه االأيام مثاًل، 
تالح����ق و�شائل االعالم حت����ركات ب�شعة اأ�شخا�س على مدار ال�شاع����ة ترقبًا لبزوغ اأهّلة 
حتالفاته����م االنتخابية وتتعامل معهم كقدر �شيا�ش����ي؛ اأي اأنهم منت�شرون منت�شرون ال 
حمالة، ولي�س لدى اأّي و�شيلة اإعالمية الرغبة يف تو�شيع م�شاحة تغطيتها لت�شمل قوائم 
وحتالف����ات من خارج دائرة ال�شلطة؛ اأم اأن جمي����ع املتناف�شن هم يف ال�شلطة بدوائرها 
املتعددة؟!.االإع����الم؛ وه����و �شاحة الدميقراطي����ة االأوىل؛ ال يريد حتري����ك راأ�شه وا�شغال 
عيونه حت����ى بحادث ارهابي مفجع يف قلب العا�شمة اأط����اح باأج�شاد ع�شرات الكادحن 
اأي ال�شعب الذي �شينتخب �شلطة حتكمه من اأجله )الدميقراطية هي حكم ال�شعب لل�شعب 
م����ن اأجل ال�شعب(، بل ي�شر على االإعالم على ا�شتج����داء ت�شريحات ل�شا�شة ونواب هي 
باالأ�ش����ل دعاية بداًل من مالحقة اجلرحى اىل امل�شت�شفي����ات اأو ال�شهداء اىل ذويهم؛ هذا 
تخ����ادم �شيا�ش����ي واإعالم����ي واجتماعي مع نظري����ة الدميقراطية ال�شجين����ة التي ال ترى 
غ����ري القّلة احلاكمة وهذه دكتاتورية قدمي����ة �شماها االأغريق دكتاتورية االأقلية احلاكمة 
)االوليغار�شي����ة(، وهي يف عرفنا العراق����ي اليوم حكم اأقلية النا�شبن املتفوقن؛ الذين 
ي�شتغل����ون مظلمات �شهداء واأحزاب وجرحى و�شجناء وقوميات وطوائف وحمافظات 
لك����ي يحكموا هم وي�شمنوا حياة مرّفهة للجيل العا�شر م����ن اأبنائهم الذين �شيتفاخرون 
ب�شب����ب ال����روة التي تركه����ا لهم اأباوؤه����م ال�شا�شة ولن يق����ول اأحد االأحف����اد اأن جده كان 
�شيا�شي����ًا بدرج����ة ن�ش����اب، الأن دميقراطي����ة الع����راق ال�شجينة كانت ت�شم����ح باجلمع بن 
وظيفت����ن من هذا النوع.االن�شغال بالتحالفات االنتخابي����ة بن اأطراف االأقلية احلاكمة 
بالن�شب والتزييف ه����و تر�شيخ للدميقراطية ال�شجينة يف عقول النا�س، الأن االن�شغال 
يتعامل مع القوى احلاكمة على انها خمتلفة اأو متباينة وهي لي�شت كذلك بالتاأكيد وهي 
متحالف����ة قبل االنتخابات يف احلكومة و�ش����واء حتالفت انتخابيًا اأم ال، فاإنها �شتتحالف 

بعد االنتخابات لتتقا�شم حقائب احلكومة.
يف العه����د امللك����ي كانت الدميقراطي����ة العراقية اأي�ش����ًا �شجينة تنتج وتعي����د اإنتاج نف�س 
االأ�شخا�����س حت����ى قتل����ت نف�شها وانتج����ت احلكم الع�شك����ري؛ ويف املا�ش����ي واحلا�شر؛ 
مع�شل����ة احلي����اة ال�شيا�شية عندنا هي تكاث����ر االأحزاب مع بقاء نف�����س االأ�شخا�س؛ وهو 
خ����الف م����ا يحدث يف العامل الذي يتجه دائمًا اىل عدد حمدود من االأحزاب تتفهم الواقع 

وتنتج الربامج وتقّدم وجوهًا جديدة با�شتمرار.

الثقافة مبفهومها الوا�سع 
ت�سمل �سروبًا من مفا�سل 

الوجود، بعد اأن كانت 
حم�سورة يف ال�سربني 

االأدبي وال�سيا�سي. ال�سّيما 
�سمن واقعنا العراقي الذي 
توالت عليه املتغريات ذات 
النمط امل�سوب باالنح�سار 

واالخت�سار و�سيق االأفق. 
ولعّل اال�سطراب ال�سيا�سي 

وعدم اال�ستقرار على 
و�سوح كامل، جعل من 

العقل ميار�س اال�ست�سهال 
يف حتديد املفهوم، والقبول 

باجلاهز غري املحّفز 
للعقل. ولعّل هذا املنحى يف 
فهم الثقافة يتوا�سل منذ 

مراحل التعليم االأوىل، 
التي يرتبى عليها االإن�سان 

�سغرياً ليك�سب مهارة 
احلياة وكيفية التخل�س 

من امل�ستبك. 

يف التعلي����م مثاًل نلق����ن املعلومات 
با�شرتخ����اء  نعم����ل  ندّر�شه����ا.  وال 
ت����ام على تغيي����ب مفه����وم الرتبية 
والتعلي����م الذي يعمل على �شناعة 
الفاعل����ة، ع����رب تقنية  ال�شخ�شي����ة 
الطريق����ة(   / )االأ�شل����وب  العق����ل 
الإع����داد االإن�شان. هذا الكيان الفذ، 
ُنعده كي يتمكن من الوقوف بقوة 
اأمام املحو وتدجن العقل وم�شخه 
الرتبي����ة  والِب����َدع.  باخلراف����ات 
والتعلي����م يوق����ظ امللك����ة، وينّم����ي 
فعل التفكري وتن�شي����ط العقل، بل 
ينّم����ي كل احلّوا�����س. هك����ذا يت����م 
يرتب����ى  اأي�ش����ًا  وهك����ذا  االإع����داد، 
االإن�ش����ان عل����ى املفه����وم الوا�ش����ع 
للثقاف����ة . فح����ن نعمل عل����ى اإفهام 
الطالب اأن نظافة ال�شف جزٌء  من 
ن�شاط العق����ل، وهي مكّملة لبنيان 
ثقافتن����ا ومعرفتن����ا. وي�شم����ل ذلك 
اآداب الطع����ام ثم ال����زي واللبا�س. 
ه����ذا الن�ش����اط الثق����ايف الرتب����وي 
يغر�����س يف النف�س �شع����ة الروؤى، 
خللق من����وذج ي�شتعم����ل عقله يف 
كل فعالي����ة حياتي����ة، وال ي�شت�شلم 
للجاهز و�شريع االنطباع. ولعلنا 
يف ه����ذا وقفنا عل����ى اجلذور التي 
ت�شتنب����ت �شكل احل����وار مع الذات 

ومع العامل. 
فالوجود مهما كان �شغريًا يتطلب 
احلوار معه. لذا ومن هذا املنطلق، 
جند خالل ما نق����راأ من اجتهادات 

يف �ش����روب الثقاف����ة، واجتهادات 
تتن����اول �شروب الق����راءة، وتعّدد 
اأ�ش����كال ومناحي الثقاف����ة ، يكون 
بح�شابن����ا اأمر اخلروج عن النمط 
يف املفه����وم . حي����ث ال يتبادر اإىل 
م�شطل����ح  نطل����ق  ح����ن  اأذهانن����ا 
الثقافة، تتمثل اأمامنا حدود �شّيقة 
له����ا. فال�شع����ة يف املفه����وم يجد له 
فهم����ًا ع����رب املطب����وع ال����ذي يحفز 
االجتهاد، لكن االأم����ر هنا متداخل 
الثقاف����ة وعالقته����ا  ا�شكالي����ة  م����ع 
باالإن�ش����ان عاّمة. ولي�����س االإن�شان 
املثق����ف. يف ه����ذا املج����ال تتحول 
واملعرف����ة  معرف����ة،  اإىل  الثقاف����ة 
تنط����وي على االجته����اد واالبتكار 
ة والعاّمة  وخلق املفاهي����م اخلا�شّ
واالهتمام بهدف التغيري لالإن�شان 
االآخ����ر باحل����وار و�ُشب����ل االقناع، 
بعي����دًا عن �شلطة الط����رح، بل عرب 
ليونت����ه، اأي احلوار الذي ال يلغي 
االآخر وال يوؤك����د على اأن هذا خطاأ 
مفهوم����ان  الأنهم����ا  �ش����ح،  وه����ذا 
ن�شبيان، مهم����ا كانت االأ�شباب يف 

االختالف املبدئي. 
�ش����رك  يف  متام����ًا  واقع����ون  اإنن����ا 
ال  ل����ذا  الثقاف����ة،  يف  الواحدي����ة 
جتد له����ذه الثقافة واملثق����ف نوعًا 
من التاأث����ري، الأننا ل�شن����ا اأ�شحاب 
م�شروع ثق����ايف، تتاآزر يف تنفيذه 
موؤ�ش�شات يعي م����ن ينت�شب اإليها 
معنى الثقافة ب�شورتها ال�شمولية. 

اأما ا�شكاليتنا مع املفهوم يف زمننا 
هذا، فهو حم�شور بن �شيق اأفق 
الفهم الال معريف من جهة، وتعّمد 
حم����و وجود الثقاف����ة واملثقف من 
جهة اأخرى. ونت�ش����ّور اأن املثقف 
وجودن����ا.  ُيه����ّدد  مرع����ب  كي����اٌن 
وه����ذا االأمر عانت����ُه �شعوٌب عديدة 
و�ش����ط تقلباتو�شعه����ا ال�شيا�ش����ي 
واالجتماعي والديني، قبل ح�شم 
اأمره����ا مع الدين ح�ش����رًا. اأي اأنها 
نق����اط  عل����ى  تغلب����ت  النهاي����ة  يف 
�شعفه����ا واأ�ّش�ش����ت حلي����اة جديدة 
ت�شوده����ا احلري����ة والدميقراطية 

باأدّق تفا�شيلهما. 
نح����ن بحاج����ة اإىل تو�شي����ع اأفقنا 
ح����ول مفه����وم الثقاف����ة، وم����ن ثم 
حتويله����ا اإىل اأداة لفه����م احلي����اة 
وبنيانها ب�ش����كل ي�شمن لالإن�شان 
الرفاهي����ة والعي�����س الك����رمي. وال 
يتم هذا اإال عرب الغر�س االأول، اأي 
الرتبي����ة االأوىل، �شواء يف البيت 
اأو املدر�ش����ة. اإن االأداء الرتب����وي 
ال تت����م حلقات����ه اإال بطبيعة املنهج 
مثاًل. املنهج الدرا�شي املتخ�ش�س، 
اأ�شل����وب الط����رح ع����رب  اأن  حي����ث 
مطبوع����ه، ُيتي����ح للتلمي����ذ فر�شة 
تعقي����د  دون  اأي  ال�شه����ل،  الفه����م 
االأمر. وهذا يوؤدي بطبيعة احلال 
اإىل حتفي����ز عقل املتعل����م، وكرة 
اأ�شئلت����ه وا�شتف�شارات����ه. �شحيح 
اأن اجلين����ات االأوىل تلع����ب دورًا 
يف خل����ق ن�ش����اط املتعل����م يف كل 
املراح����ل الدرا�شي����ة، لكن للخربة 
واملرا�س وُح�ش����ن االأداء يتغلبان 
عل����ى نقاط ال�شع����ف، فنحن ل�شنا 
فق����ط نعمل عل����ى اإع����داد العباقرة 
واال�شتثنائين، واإمنا خلق جيل 
م����درك و�شاح����ب م�ش����روع مهما 
كان ب�شيط����ًا، غ����ري اأن����ه ي�شّب يف 
بن����اء احلي����اة، والعمل عن����د الكل 
عل����ى  وظائفه����م  اختلف����ت  مهم����ا 
خل����ق مناخ����ات التط����ور والرفعة 

للواقع.

ال�����ث�����ق�����اف�����ة وامل�����ث�����ّق�����ف
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قال املتنبي :
اإذا راأيت نيوَب الليِث بارزًة

ُم فال تظننَّ اأنَّ الليث يبت�شِ
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طب����اع  اأنَّ  يج����د  التاري����خ  ي�شتق����رئ  م����ن 
املل����وك واحل����كام تختلف عن طب����اع غريهم 
م����ن النا�����س، فاإنه����م ق����د ُيظهرون ِخ����الَف ما 
ُيبطن����ون، يف منحًى من اخلت����ل واخلداع ، 
يتحفظون بذل����ك عما عقدوا علي����ه النّية من 
ق����رارات ذات اأبعاد خطرية يريدون اإبقاَءها 

خميفة .
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جاء يف التاريخ :
اأن )املن�ش����ور( خ����ال )بيزيد بن اأب����ي اأ�شري( 

يومًا و�شاأله :
ما ترى يف قتل اأبي م�شلم اخلرا�شاين ؟

فقال :
) اأرى اأْن تقتل����ه، وتتقرب اىل الله بدِمِه، فو 
الله ال ي�شفو ملكك وال تهناأ بعي�س ما بقي(  
ويف هذا اجلواب من التحري�س على �شرعة 

قتل اأبي م�شلم اخلرا�شاين ما فيه ...
و�شوله����م اأّن اأب����ا م�شلم اخلرا�ش����اين كان له 
الدور الفاعل يف الدعوة اىل بني العبا�س .

والكف����اح املتوا�ش����ل من اأج����ل اي�شالهم اىل 
ال�شلط����ة، ولك����نَّ الثورة – كما قي����ل – تاأكل 

اأبناءها ..!!
لق����د �شادف جواب – )يزيد ب����ن ابي اأ�شيد( 
ه����وًى يف نف�س املن�ش����ور، ال����ذي كان جاّدًا 
يف التخل�����س من����ه باأّي ثم����ن، ولكنه تظاهر 

بالنفور مما اأبداه امل�شري..!!
حتى )ظن يزيد اأنه �شوف ياأتي عليه(  

لق����د كان االمتعا�����س �شديدًا للغاي����ة، بحيث 
خ�ش����ي )امل�ش����ري( عل����ى نف�شه، مما ق����د يقدم 
علي����ه )املن�شور( م����ن اإجراء عقاب����ي �شارم 

يودي بحياته ...
وهنا ميكننا القول :

اإن املن�شور كان بارعًا يف املخاتلة ..
ولق����د اأ�شمع املن�شور )يزيد ب����ن ابي اأ�شيد( 
كلم����اٍت قا�شّي����ة �شاغه����ا عل����ى �ش����كل دع����اء 

يت�شرع به اىل الله..!!
قال املن�شور له :

ل�شانك،  الله  " قطع 

واأ�شمت بك عدّوك،
اأت�شري علّي بقتل اأن�شر النا�س لنا،

واأثقلهم على عّدونا،
اأما والله،

ل����وال حفظي ملا �شلف منك، واأْن اأعّدها هفوة 
من هفواتك، ل�شربُت عنقك، 

قم ال اأقام الله رجليك "

فق����ام )يزيد( وق����د اأظلم ب�ش����ره، ومتنى اأْن 
ت�شيَخ به االأر�س 

مل يك����ن )يزيد بن ابي اأ�شي����د( مبادرًا اىل ما 
قال����ه ب�شاأن اأبي م�شل����م اخلرا�شاين، بل كان 

جميبًا ل�شوؤال طرحه عليه املن�شور،
وم����ع ذلك ا�شت�شاغ املن�ش����ور لنف�شه – ومن 
مي�ش����ح  اأن   – ال�شلط����وي  الغ����رور  موق����ع 
باملجي����ب االأر�����س، واْن يدخ����ل الرع����ب اىل 
قلب����ه، حت����ى ان�ش����رف عن����ه )يزي����د( وهو ال 

يلوي على �شيء ..!!
وبعد اأن قتل املن�شور اأبا م�شلم اخلرا�شاين 

قال :
يا يزيد :

تذكر يوم �شاورُتَك ؟
فقال له :

نعم 
قال "والله كان راأيك ال�شواب، 

ولكني خ�شيت اأن يظهر فتف�شد مكيدتي "
اأقول:

  1- اذا كان االعرتاف �شّيد االأدلة فقد اعرتف 
)املن�شور( بكي����ده، واّن ما جرى بينه وبن 

امل�شري كان جزءًا من املكيدة ...
2- اّن )يزي����د ب����ن اأبي اأ�شيد( ح����ن عرّب عن 
�شلطة املن�ش����ور )بامللك( ولي�����س )اخلالفة( 
كان حاذق����ًا يف ا�شفاء ال�شف����ة املنا�شبة على 

�شاحب )املكيدة( .
فالقت����ل والكي����د واج����رتاح املظ����امل، ما هي 
اإال املمار�ش����ات املحمومة، الت����ي يت�شف بها 
امللوك بو�شفهم اأحر�س النا�س على دنياهم 
و�شلطانه����م وامتيازاته����م بينم����ا يجب على 
)اخلليف����ة( احلر�����س على م�شال����ح الر�شالة 
واالأم����ة، وعلي����ه اأن ي�شاوي نف�ش����ه باأ�شعف 

مواطنيه ...
واأين هذا من ذاك ؟

-4-
اإننا اليوم نعاين ال من املخاتلة التي يت�شف 
ال�شيا�شي����ون وال�شلطويون  بها املحرتفون 

فح�شب بل من )�شفقاتهم ( ال�شرية ...
اأمل يقل الر�شايف :

ال يخدعْنَك حديُث القوِم يف الوطِن
فالقوُم يف ال�شّر غري القوم يف العلِن 

اللهم اأعذنا من �شرور املخاتلن وامل�شاومن 
على ح�شاب الوطن واملواطنن.

امل��������خ��������ات��������ل��������ة

 ح�سني ال�سدر

 جا�سم عا�سي 

الدميقراطية ال�سجينة

اأمل يقتنع البع�ض ممن يت�ضور ويتوهم اأنه �ضيا�ضي فذ  اأن التجارب الفا�ضلة  التي خا�ضها هي دليل وحجة 
دامغة ، تعك�ض افتقاره ملقومات قيادة الدولة واملجتمع ، اإن ال�ضيا�ضة املعطاء احلامية للحقوق والبانية للدولة 

هي و�ضيلة لتنوير املجتمع ، لكن عندما يحاول البع�ض حجبها ، فاإنها �ضتظل حمتجبة يف �ضبات عميق ، لتحل 
حملها ال�ضيا�ضة املاكرة ، امل�ضيعة لكل الآمال واحلقوق وامل�ضوؤوليات ، على النقي�ض من ذلك، ففي املجتمع 

احلر تن�ضاأ ال�ضيا�ضة الهادفة لتكون اأداة تغيري ولي�ضت اأداة بطر وترف وتخريب.

بال اأدنى �سك قد تخرج ال�سيا�سة عن معناها احلقيقي املثايل النموذجي فتفقد 
مالحمها الطبيعية وال حتقق اأهدافها التي ر�سمها فقهاء الفكر والفل�سفة 

االجتماعية الر�سينة  )العدالة، امل�ساواة، احلرية، احلقوق، الرخاء، التمدن، 
التطور التقني، الخ .....( فال�سيا�سة اأحيانا تتحول اإىل اأداة ل�سناعة التخلف 

والفقر وجتزئة املجتمع اإىل طبقات م�ستغلة )بفتح الالم( تفرت�س حقوقها طبقة 
م�ستاأ�سدة م�ستغلة )بك�سر الالم(.


