
السياسي .
- الــتــأكــيــد عــلى أطــروحــة الــتــحــرر
الـوطني والقومي في الـبيان اخلتامي

للكونفرنس .
- الـــتــأكــيــد عـــلى األخــوة الـــعــربــيــة
الـــكــورديـــة وحق الــتـــحــرر وتـــقــريــر
ــصــيـر والــتــحــالف بـ احلــركــتـ ا

التحرريت العربية والكوردية .
- الـتـحضـيـر جلبـهـة االحتاد الـوطني
ـــهــمـــة مع شـــبــكــة  1957وعـالقــته ا
الـضـبـاط واجلـنـود مع اإلشـراف عـلى
الـتـنـظيم الـعـسـكري لـلـحـزب واإلعداد
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الـقوى السياسـية الذي كان سائدا زمن
سالم عـادل يطالب شعبان بالركون إلى
مــشــهـد حــوار الــعـقـل بـدال من مــشــهـد

حوار الدم .
ÂöÝ  «e−M

وتــتـلـخـص ابـرز مـنــجـزات سالم عـادل
كما يرى عبد احلس شعبان  في :- 
- اســتـعــادة وحـدة احلــزب الـشــيـوعي
الـعراقي وجتميع قواه بواسطة البحث
ــشـتــركـات بـعــيـداً عن عـن اجلـوامع وا

التخوين والتهميش والتأثيم .
- مـن سـمـات سالم عـادل الــقـيـاديـة انه

صــــــاحب رأي مـــــتــــــمـــــيـــــز
ومـسـتقل ونـقدي كـما انه لم
ــــهــــادنــــة يـــــكن يــــعـــــرف ا
والــــتــــزلّـف واســــتــــرضـــاء

سؤول . ا
- نــــــــــــظّـم ســالم عـــــــــــادل
الــــكـــونــــفــــرنس الــــثـــاني
لــلـحــزب عـام  1956الـذي
أنــتج مـعــطـيـات وعــطـايـا
ـــســاهـــمــة ايـــجـــابــيـــة 

متميزة منه وأهمها :-
- انـتخـاب جلنـة مركـزية
جــديـدة لـلــحـزب بـعـد أن
كــــان اخــــتــــيــــارهــــا في

الغالب بالتعي .
- اعــــتــــمـــاد الــــكــــفـــاح
اجلــمـاهــيـري الــسـلـمي
أســلــوبـاً فـي مـواجــهـة
ـلكي سـلـطـات الـعـهـد ا
وطــريــقــا في الــنــضـال

(كف عن هـذيـانك هـذا  فــان وجع قـلـمك بـات يـبـكــيـنـا وحتـرق قـلـوبـنـا
ن تـنـادي)  هـكذا كلـمـاتك .. واسـمـعت اذ نـاديت حـيـا ولكن ال حـيـاة 
خاطـبـني احدهم وهـو يـرد على قـراءته ألعـمدتي الـصـحفـيـة التي اوجه
ـسـتشـريـة في اوصال اجلـسد النـقـد فيـها لالوضـاع الـعامـة الـسيـئة ا
دنية  حتى العراقي باغلب ان لم يـكن  جميع مؤسـساته احلكوميـة وا
سـؤولـية والـنـظـافة والـصـالح الـعام عـمـلة اصبـحت الـقـيم والوطـنـيـة وا
فردات الـطوباوية عـصية التـحقيق برغم تـبجحنـا وحتدثنا نادرة ومن ا
من الصـغيـر حتى الـكبـير عن الـفضـائل والتـعالـيم واالخالق واحلرص
ا شغل ـثل  ... وغير ذلك الكثير  وذجية وا والشعارات الرنانة واال
الراس وفاض مـنه اللسـان .. حتى عـدت كلمـاتنـا اشبه باالكـذوبة التي

ال يشبهها اطالقا اي شيء على ارض الواقع .
فمدننا خربة وشوارعنا محفرة وبيوتنا مؤجرة مهجرة وثرواتنا منهوبة
ونفطـنا مالي الـبراميل تـصدر يـوميا وال نـعي منهـا ما يعـزز فرضيت
البيع واالسـتثمار   خـضرواتنـا صناعـتنا صفـر بل الى احلظيظ  كل
شيء مـسـتـورد من ( احلــشـيش حـتى الـبـغــشـيش )  مـاتت االمـنـيـات
وانتـهت صالحيـة الـشعـارات  فبـعـد خمـسة عـشـر عامـا وجدنـا اغلب
ـقـنـعـة وزاراتـنـا تـعـاني الــفـسـاد االداري وتـفـشي الـرشـوة والــبـطـالـة ا
والفضائـي وانعـدام اجلدوة وصفـرية االنتاج والـعطاء ورداءة الـنوعية
ـا يــعــد انـعــكـاســا طــبـيــعــيـا لــهـيــمــنـة االمــيـة ... غــيـر ذلك الــكــثـيــر 

واحملاصصة واحلزبية .. وتهميش الكفاءة واالختصاص  ..
ـسـيــطـرون عـلى الـشـارع مـنـذ ـسـتـحـوذون عــلى الـسـلـطـة وا مـا زال ا
انعكاسـات احلرب الطـائفية والـقتال علـى الهوية ودخـول السالح عنوة
قـدرات بـشـعـارات رنـانة عـن طريق ـؤسسـات والـسـيـطـرة علـى ا الى ا
سـدسـاتي .. هم هم ال يـتغـير الفـوز االنـتخـابي او احملاصـصـاتي او ا
والت واحملطات ناصب والـبيوت والعـمارات وا شيء .. لهم االموال وا
والسفر وااليفاد .. لم يـكتفوا بذلك ومن وصل سن الـتقاعد اخذ يدرب
ابنـاءه وابـناء عـمـومـته .. انهـا لـهم ولن يتـركـوهـا بعـد ( تـولوهـا يـا بني
كا  فو الـله ال نزاهـة وال رقابة وال تـفتيش ) .. هـكذا سـمعت احدهم
رض ـوظف الذي قال له .. لـقد بـلغت من العـمر وا يرد على صـاحبه ا
عتيـا وها انذا عـلى ابواب الـقبر ومـا زلت مسـتاجرا ال امـلك من حطام
اليـ من الـعـراقـيـ .. وقد ـواطـنـة حـالي كحـال ا دنيـاكم اال شـرف ا
كـانـوا يـنـادوني في دائـرتي بـاخملــلص اجملـتـهـد اجملـد بـكال الـدهـرين
ـقراطي ولـم اتمـكن ال في عراقي الـقد وال اجلـديد الدكـتاتـوري والد
من احلـصـول عـلى مـائــة مـتـر اسـكن بـهـا مع عــيـالي .. فـكـيف حـصل
ـا شهور .. لقد هؤالء على كل هذه الـثروات الطائـلة خالل سنوات ور

ـنثـورة في بـلدان اخذت تـلـعب في ايديـهم االمـوال ا
اخلارج وبـنوكـها واسـواقهـا وترفـها وغـوانيـها ..
فيما عز علينا ان نحصل على قطعة ارض تكون
شــاهــدا عـــلى قــبــورنـــا ونــحن بـــحــضــرة الــرب
نـسـتــغـيث ونـشــتـكي من طــواغـيت الـدكــتـاتـوريـة

ولصوص الفوضوية .

عـودنــا ( عـبـد احلـسـ شـعـبـان ) عـلى
والئم مــعــرفـيــة تـفــتح شـهــيـة الــعـقل 
وآخــر هــذه الـوالئم هـي ولـيــمـة " سالم
ــكث ومـا ـدلــول ومـا  عــادل-الــدال وا
يــزول " تــلك الــبــانــورامــا الــوثــائــقــيـة

للحركة الشيوعية .
حــتـى الــلــحــظــة يـــظل تــأريخ الــعــراق
عاصر أرض بكر تعاني من احلديث وا
ـعــنى آخـر أن أطــنـان يــبـاب بــحـثـي 
ه ــؤلـفــات عن الــعــراق قـد الــكــتب وا
عاش ال ووسـيطه وحديثه ومـعاصره ا
تــسـدّ اســتـحــقـاقــات كـنـوز مـن األفـكـار
واألحـداث والـشـخـوص الـتي لم تـبحث
ـــعــول عــلــمي بــعـــد بــحــثــاً حـــفــريــاً 
مــوضــوعـي يــقظ. والــيــبــاب الــبــحــثي
ــعــرفـي لــتــلك األرض الــتي اكــتــنــزت ا
ـدارس بــاألفـكـار واألحـداث واإلعالم وا
يــتــأتى مـن غــيــاب أو عــدم اكــتــمـال أو
نـهج في دراسة العراق نـقص نضوج ا
.. إن (عـبـد احلـسـ شـعـبـان) كـان ومـا
نهج  يـزال يحـرص في كتـاباته عـلى ا
ـعـلـومـة فـحـسب بل فـهـو ال يـكـتف بـا
يالحـقـهـا ويـفـكـكـهـا ويـفـسـرها دون أن

يـسلّم بها تسليماً متسرعاً تتحكم فيه
الـعشوائية واالنتقائية والرغبوية بل
ـنهجي للمعلومة أي يـهتم بالتفسير ا
أن ( شـــعـــبـــان ) يُـــمـــنـــهج كـــتـــابـــاته
خـصوصاً بعـد أن نزع ثوب العـقائدية
واأليــديــولـــوجــيــا لــيــنــحــاز إلى ركب
ـــوضــوعــيـــة واحلــيــدة فـي الــبــحث ا
والـكـتابـة حيـث اخذ يـغادر الـعـقيـدية
ـنحازة وفي الوقت ـعقدة واألدجلة ا ا
ذاته ظـل مهـتديـا بـالبـوصلـة الـوطنـية
ومــسـتـرشــدا بـالــواقـعـيــة الـنــقـديـة ..
الـواقـعـية الـتي ال تـقع نـزوال في دائرة
االنـحياز وال تـهبط صعـوداً إلى فضاء
ـــبـــالـــغـــة. وتـــلك الـــبـــوصـــلـــة وذاك ا
االسـترشاد تلمسناه عند عبد احلس
شــعــبـان فـي مـعــظم إن لم نــقل في كل
نــتــاجـاته الـ 69 كــتــابـاً في مــخــتـلف
ــعــرفــة ( قــانــون  –ســيــاســة فــنــون ا
–أدب-فــكــر واديـان –تــرجــمــات ) بـدأ
بـنـشـرها مـنـذ عام  1981حـتى أصـبح
الــيــوم يــســتــحق بــجــداره تــســمـيــته
ـفـكــر . إن الـكـتــابـة عن شـخــصـيـة بــا
رمـزيـة كـسالم عادل الـذي خـتم حـياته

بـالعطاء ببطولـة استشهاده األسطوري
 كــمـا يــقــول شـعــبـان  هـي كـتــابـة عن
كن قـصـة وطن .ويضـيف شـعبـان " ال 
الـكتابة عن سالم عـادل دون الكتابة عن
جــزء مــهم وحــيــوي من تــاريـخ احلـزب
الـشيـوعي العراقي  بل وتـاريخ العراق
ــعــاصــر  وحـ نــتــحـدث عـن تـاريخ ا
الــدولـة الـعـراقـيــة احلـديـثـة  فال بـد أن
نـتناول تاريخ اليسار العراقي واحلركة
الــشـيـوعــيـة ولن تــمـر عـلــيـهـا إال اخلط
الــعـــريض ولــيس مــروراً عــابــراً .سالم
عـــادل كــانت له إســـهــامــات فـي الــفــكــر

مارسة .  ومنجزات في ا
وهــو كـان قـد نــشـأ في بـيــئـة مـجــنـونـة
بـالــتـاريخ بـيـد انه اسـتـحـضـر الـتـاريخ
لـكي يغـادره دون أن يستـرجعه لـيعيش

ويعتاش منه . 
ــــعـــادلـــة ( وحـــتـى شـــعـــبــــان تـــأثـــر 
االســتـحـضـار واالسـتــرجـاع ) لـلـتـاريخ
فـكــتب عن سالم عـادل لـكي يـسـتـحـضـر
اجنــازاته وإضـافــاته ال لـكي يــسـتـرجع
ـفـخـخـة مــآسي وتـداعـيـات احلـقــبـات ا
ـشـهد بـالـدمـاء والـقـهر والـتـنـاحـر في ا
ـلكي واجلـمهوري الـسيـاسي العراقي ا

األول والثاني . 
والن الـعـراق كـان ومـا يـزال ال يـسـتحق
ضـطرب بل مـاضيه الـدامي وحـاضره ا
يـستحق مـستقبل أفـضل فقد تـطلع عبد
احلــســ شـعــبــان في كـتــابه عن سالم
ـسـتـقـبل فـكـتب عن الـعـدالة عـادل إلى ا
االنـتـقـاليـة من خالل سـرديـة استـشـهاد
سـالم عادل . فـبـدال من مـشـهـد الـدم ب

نطقة بعد أسقاط النظام الشمولي في العراق  تداعيات كبيرة اصابت ا
على  أيدي القوات االمريكية  وحتالفهم الدولي سيء الصيت  يصاحبهُ
غَدر  ابناء جـلدتنـا من اخواننا الـعرب ودفعَ  العـراقيون فاتـورة خسائر
ادية والبنيَويَّة  ولم يَعد للعراق كبيرة على جميع االصعدة  البشرية وا
ـر مقالـيد احلكم هيبـة او سيادة تُـذكر   خـاصة بعـد تَسلمْ احلـاكم بر
أصدر  قرارات مجحفة كانت تعبر بـصدق عن عنجهية امريكا ومخاوف
اسرائـيل من الـعـراق  فكـان حَلْ اجلـيش الـعراقي الـقـرار األكثـر حتـدياً
ألنـهـاء ملـف األمن بـالـعراق وجـعـل البـلـد يـدور في فـلك االنـفالت االمـني
وحتـول الى غـابـة صـراع سـيـاسي وطـائـفي  الثـبـات الـوجـود والـتـمـدد 
استـمر احلـال دون مـعارضـة من احـد ( بأسـتثـنـاء من ارتضى ان يـكون
سلحة ضد احملتل ) قاومـة ا الوطن اغلى من النفس فأنخـرط بفصائل ا
ـر الذي   بعـدهـا تشـكيل مـجـلس احلكـم والذي تـشَكـل وفق رؤى بر
ثل احلاكم الفـعلي للعراق حـينئذ  لذا اسس مـجلس احلكم طبقاً كان 
ـذاهب ُـعــدَّة مـسـبــقـاً وفق نــسب ســكـانـيــة تـمــثل ا خلـارطــة الـتــقـسـيـم ا
ــكـونــات االخــرى بـهــدف  زرع  الـشــرارة األولى النــهـاء والـقــومــيـات وا
الـتـوافق الـوطــني وزرع الـفـتـنـة وألـغــاء الـهـويـة الـوطـنــيـة وأحـيـاء الـهـويـة
الطـائـفيـة والـقومـيـة فأصـبح الـعراقي حـيـنهـا يـتحـدث بـاالنتـماء الـطـائفي
ر في ـا يـتـحدث عن انـتـمـائه الـوطـني  وقـد جنح بـر والقـومي  اكـثـر 
طمس الـهـوية الـوطنـيـة واحيـاء هويـة الـطوائف وفـشل سـاسة الـعراق في
ـتـبـادلـة بـ ـر عــجـبـًا نـرى ونـسـمع الـيــوم االتـهـامـات ا الـتـصـدي لـبـر
ر لـيقذف احـدهم األخر بـالعـمالة اضي الـقريب مع بـر تحـالفـ في ا ا
المـريـكـا او لـغـيـرهـا  وحـتى ســيـاسـة االتـهـامـات هي جـزء من سـيـاسـة
التفرقة الـتي زرعها احملتل ولسـان حالهم يقول لن تـقوم للعراقـي قائمة
اضي   جميعنا يعرف في ظل ساسة غير قادرين على مغادرة احقاد ا
شروع مـقاومة واحد جيداً لو ان الـعراق بكل طوائـفه وقومياته اجـتمع 
ضد احملـتل لـكان الـعـراق اليـوم سـيد الـعالـم ويشـار له ولـشعـبه بـالبُـنان
بـالتـضـحـيـة واإليـثـار والـفـداء ضـد قـوى الظـلم والـضاللـة  لـكن لالسف
ـصالح علـى  الثوابت فـكان الذي لم نـطمح ان يـكون  لم يسـتمر غلبت ا
ـشـوه (الـدسـتـور ) نـاجت مـجـلس احلـكم اال عـامـا واحـدا فـكـان الـولـيـد ا
خملاض معـركة طائفـية قومـية كل منـهم وضع مخاوفه مـن األخر "شريكهُ
في الوطن " بالوقت الذي لم يتطرق الدسـتور الى القوات احملتلة وما لها
وماعليها وكيفية تعويض العراق عن الدمار الذي حلق به جراء االحتالل
الهـمجي  كان االمـريكـان قادرين وبـبسـاطة اسـقاط صـدام وانهـاء نظام
حو احلكم او قتـله لكنهم أثـروا على أنفـسهم إال  ان يقـتلوا  الـعراق  و
ــنـطــقـة  وقــابل عـنــجـهـيــتـهم وخــبـثــهم صـمت اثـره ودوره الــفـاعل في ا
شـاركـ في الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة بـعـد االحتالل سـياسي مـن قبل كـل ا
ا جعـل تمادي العـدو يتعدى كل احلـدود ليصبع بأختالف مشـاربهم  
ا يحـمله من الغام وتكريس للتقسيم الدستور امراً واقعاً  على الرغم 
ـا معـناه وطمس لـلهـوية الـوطـنيـة وأذكاء لـلهـويات الـطائـفـية والـقومـية  
احملتل ولَدَّ احتالل من نوع أخـر بحاجة الى مقـاومة من اجل التغير وإال
ســنــبــقـى اســرى اخلالفــات واالخـــتالفــات حــول أسس تـــقــاسم الــوطن
ـا مـعـناه ـكـونـات  ( واخلـيـرات وفق اسـتحـقـاق وانـتـشـار الـطـوائف وا
ـثل الشعـبي  مشـكلة بال نـهاية  جيب ليل وأخـذ عتابـة ) مثل مـايقول ا
كل الـنـهـايـات الـسـائـبـة تـتـرك مــشـاكل كـبـيـرة ونـحن فـشـلـنـا في احـكـام
النهايـات  واحلديث عن بدايـة تأسيس الـعملـية السـياسيـة قد يحرج كل
اضي الـقريب االطراف لـكن األهم من ذلك كيف نـتخـلص من مخـلفـات ا
اذا فـعالً تـعـلـمـنـا من الـتـجـربـة ان ماتـركـه احملتـل لن يـتـيح لـنـا الـفـرصة
بالوصول الى بـر االمان بالـعراق وشعـبه  بعيداً عن الـشعارات الـوطنية
ـقـرونة بـفـعل  نـحـتـاج الى فـعـل حقـيـقـي  وهذا الـفـعل لـن يـكون غـيـر ا
مادام بـنا من يـحابي لـهذه الـدولة او تـلك معـتقـداً ان الدول  تـريد اخلـير
كـتسباته حتت ظل عباءة تلك الدول  حان للعراق او يروم  االستمرار 
ـاضي بالعـمل ال بالقول  الوقت للعـودة للوطن  حـان الوقت حملو اثار ا
ن يـريـد دخـول مـيـدان الوطن مـسـتـغـفـراً عمـا فـات فـمـيدان حان الـوقت 
الوطن يـتـسع للـجـميـع  لنـحـقق مافـشـلنـا في حتـقيـقه في بـداية تـشـكيل
الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة  واعـتـقـد حـان وقت االسـتـغـفـار فـالـوطن اغـلى من
كتسـبات والتأريخ سـيسجل ألصـحاب القول والـفعل صفحـات ناصعة ا
روءة ا اليـليق ان يـقال  تـخاذلـ السيـما سـاسة االقـوال  وسيـذكر ا

رجل 
اجعـلـوا في نـصب اعـيـنـكم الـعـراق والشيء سوى
الـعـراق ارضـاً وشـعـبـاً سـتــنـجـحـون بـتـجـديـد كل
تهالـكة والفاشلة ستراتيجـيات العمل السـياسي ا

بأخرى تضمن للجميع حقوق ومكانة افضل .
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صـدر مـؤخراً عن دار مـيزوبـاتامـيا في
بـغـداد(2019) لـلـدكـتـور عـبـد احلـس

شـعـبان مـؤلـفه اجلديـد (سالم عادل ..
ـكث ومـا يزول  ـدلـول وما  الـدال وا
بـانوراما وثائـقية للـحركة الشـيوعية)
والــدكـتــور شـعـبــان يـسـعـى دائـمـاً في
مـشروعه الـثقـافي والفكـري التـنويري
إلـى كشف احلـقـائق وتـبيـان الـوقائع 
عــبــر قــراءاته الــتــاريــخــيــة بــعــقــلــيـة
ثل ا  مـتفـتحة والـوعي بالتـاريخ إ
ستقبل والقراءة اداة فـعّالة في بناء ا
غـــيــر الـــوعي بـــهــذا الـــتـــاريخ  الــذي
يــتــطـلـب ذكـاء الــبــاحث وقـدرتـه عـلى
ـهـمة الـفـهم والـتـحـليـل وال بدّ لـهـذه ا
مـن االرتــكــاز عـــلى مــنـــهج عـــلــمي في
عاصر الـدراسة . وفي تاريخ الـعراق ا
لتبسة الـعديد من األمثلـة التاريخيـة ا
نهج والـتي تقـتضي دراسـتهـا بهـذا ا
وبال والءات مـسبقة بـحيادية وعـلمية 
سـياسية أو دينية وطائفية  أو قومية
وعـرقيـة  إن من أهم الـقواعـد الذهـبية
في قـراءة التـاريخ  أننـا كلمـا ابتـعدنا
عن زمـن وقوع احلدث كلمـا تسنى لنا

الـنـظر إلـيه بـاستـرخاء أكـثـر وعقالنـية
أكــبـر بــتـأمل ومــراجـعــة مـتـأنــيـة بال
عـواطف مـشـحـونـة ومـتـوتـرة . هـذا ما
حــاوله عــبــد احلــســ شــعــبــان وهــو
يـتـناول سـردية اسـتـشهـاد سالم عادل
والــــــعــــــودة إلى اجلــــــذر الــــــفــــــكـــــري
والــسـيــاسي واالجــتـمــاعي الـذي رافق
الـصراع الـدموي وجانـبه (اإلنساني) 
إذ كــان سالم عــادل ومــئـات الــقــيـادات
والـــكـــفـــاءات اخملـــلـــصـــ  مـــدنـــيــ

وعـسكـري على اخـتالف توجهـاتها 
ــجــمــله دفـع ثــمــنــهـا بل ان الــعــراق 
ا . لألسف لم يراجع تـاريخـنا  بـاهظـاً
في الــكـفــايـة كــمـا يــقـول شـعــبـان ولم
تـــــســـــلط األضـــــواء عـــــلـى األخـــــطــــاء
والـنــواقص فـلم نـلـحظ هـنـاك من نـقـد
والتـاريخ حـقـيـقي كـمـا يـقـول شـعـبـان 
مــراوغ أو مـاكــر حـسب هـيــغل وعـلى
شـكل مأساة تـارة وملهـاة تارة أخرى 
حـــسب مـــاركس والـــنـــقـــد فــضـــيـــلــة
والســيـمــا في الــسـرديــات الـثــقـافــيـة 
ـارسة الـنقـد والنـقد الـذاتي إحدى و
أهم قـواعد الـعمل التـنظـيمي احلزبي 

وال بـدّ من مراجعة ووقفة عند مفاصله
األســـاســيــة  وخــاصـــة في مــواجــهــة
اإلخــفـاقــات  واألزمــات الـســيـاســيـة 
وحـتى مع الـنجـاح كـما يـقـول ليـن :
ــا ألنــهـا كـل األحـزاب الــتـي هــلـكـت أ
انـــســــاقت إلى الــــغـــرور  ولم تـــرَ إلّـــا
مـصدر قـوتهـا  وخشـيت أن تتـكلم عن
نــواحي ضـعــفـهــا. يـقــول شـعــبـان عن
كـــتــابه اجلـــديــد إنه إضـــاءات أولــيــة
بـحاجة إلى أبحاث ودراسات وقراءات
نــقـديـة ونـضـيف كـذلك إن الـدراسـات
الـــتـي تـــنـــاولت هــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة
األسـطورية ما تزال قـليلة وقاصرة أن
حتيط بهذه التجربة النادرة في تاريخ
احلــزب الـشـيـوعي الــعـراقي واحلـركـة
ـدلــول ثــنـائــيـة الــوطــنـيــة . الــدال وا
لـسانـية حـديثـة ال انفـصام بـ عراها
وظّـفها شعبان بذكاء ومهارة لإلشارة
ــضــمـون إلـى الـعـالقـة بــ الــرمــز وا
وهي عـالقـة مـتيـنـة يـسـتـحـيل الـفـصل
بــ طــرفــيــهــا فــهــمــا نـســيـج واحـد

 . ملتحمان التحاماً شديداً
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فـــــالــــــدال هـــــو سـالم عـــــادل الـــــرمـــــز
دلـول الصورة الـعقـلية واأليـقونـة وا
عن هـذا الرمـز أو هو الـقضـية فسالم
عـادل اإلستثنـائي الشجاعـة احليوية
ــــواهب الــــفــــائــــقـــــة الــــكــــفــــاءات وا
بادرات القدرات التنظيمية الذكاء وا
والــــــثــــــبـــــات سـالم عــــــادل مـــــعــــــلم
ـسرح الـريـاضيـات والرسم واخلط وا

ــنــاضـل واإلنــسـان . وهــو الــقــائــد وا
سالم عـادل ابن مـدينـة النجـف البـيئة
الــفــكــريــة والــثـقــافــيــة والــســيــاســيـة
ـدينة لهـا مذاقها والـدينيـة اجلدلية  ا
ـعارض  واجلـدل فيـها ركن اخلـاص ا
ـا فـيه اجلـدل أســاسي في حـيـاتــهـا 
الــذي يــجــري داخل احلــوزة الـديــنــيـة
الـــتي جـــاء والــده أحـــمــد الـــرضي من

صلبها ولم يكن بعيداً عنها.
 إن دراسـة مـتـأمـلـة   لـشـخـصـية سالم
يــلــمس بــعــمق هــذا اجلــذر في عــادل 
تـكـويـنه  وهـو جـذر إنـسـاني ونـبيل 
هــذه اخلـلــفـيـات تــتـصــارع عـنـده  بل
تـمثل مـونولـوجا ً داخـليـاً ب الـتقـليد
ـعـاصـرة  وب الـقـد واحلـداثة  وا
سالم عـــادل كــان يــســـتــعــيـــد الــتــراث
ـضـيـئـة فـيه فـكراً ويـتـمـثل اجلـوانب ا
وسـلوكاً . جانب من مواقفه السياسية
ـتـقدم والـتـنـظيـمـيـة  مبـعـثـها وعـيه ا
بدئي الثابت وسعة أفقه في انه ا وإ
ـسـتـقـبل  مع كل عـوامل إسـتـشـراف ا
اإلحـبـاط احملـيـقـة بـالـوضع الـسـياسي
الــعـراقي  الـتي حتــاول اإلجـهـاز عـلى
مــطــامـحـه وأحالمه  اخلــطـان (الــعـام
واخلـاص) يـتـوازيـان عـنـده ويـسـيـران
مـعا ً ليس مع مطـالب شعبه فحسب 
بـل مع حقوق الـكورد وحقـوق الشعب
ان ســيــرة سالم عـادل الــفــلــسـطــيــني 
الـشخـصية تـكاد تخـتصـر في نهايـتها
سـيـرة العـراق في سـعيه الى احلـرية .
تـوصل الـدكتـور عـبد احلـسـ شعـبان

الى حتــديــد ســمــات الــفــتــرة مــا بــعـد
تـموز1958 الـتي شهـدت صعود الدور
اجلـماهيري للحزب الشيوعي العراقي
والــدور الــقــيــادي لـسـالم عـادل فــيه 
وفي تـقديري إن الـدكتور شـعبان جنح
الى حــد كـبـيــر في الـقـاء الــضـوء عـلى
اخـفـاقات األطـراف السـياسـية جـميـعا
بــعــد أن دخـلت في وبــدون اســتـثــنـاء 
إذ انــدفع صــراعــات حــادة وخــطــيـرة 
الـــتــــيـــار اإلســـتــــئـــصـــالـي اإللـــغـــائي
الــتـهـمـيـشي  وجتـاوز مــيـثـاق جـبـهـة
اإلحتـــاد الـــوطـــني  كـــمـــا لم تـــكن كل
ا أقدمت عليه  الـقوى مدركة وواعيـة 
كــمــا لم تــكن بــقــضّــهــا وقــضــيــضــهـا
نــاضـجـة بل عــاشت مـرحـلــة مـراهـقـة
سـياسـية  وتعـاني من نقص في وعي
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قـــيــاداتـــهــا وجلــأت إلـى الــتـــمــتــرس
والرغبة في كسب الشارع   ويستنتج
شـعــبـان كـذلك أن الـعـمل الـعـلـني كـان
مـفاجأة لسالم عادل دون وجود خبرة
فـي إدارة الـدولــة كـمــا أن اجلـمــاهـيـر
أحـدثت نوعـاً من اإلربـاك لدى الـقيادة
الــتي تــبــنّت بــعـض الــشـعــارات الــتي
. كـذلك كـانت فـرضــهـا الـشـارع أحـيـانـاً
تـشـكيـلة قـيـادة احلزب الـشـيوعي بـعد
تـموز1958 عـاني من انـقـطاع فـرضته
ظـروف الـسـجن واالختـفـاء لـعدد كـبـير
مـن أعضاء القـيادة  أو الهروب خارج
الـعــراق  فـمـواجـهـة احلـيـاة اجلـديـدة
تـتـطـلّب مـهـارات وخـبـرات أخرى  في
ـــهـــنـي والـــســـيـــاسي إدارة الـــعــــمل ا

والثقافي .
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شــكـراً لــعــبـد احلــسـ شــعـبــان الـذي
أضــاف لــنــا مـورداً جــديــداً في ســيـرة
سالم عـادل اخلالدة ومرجعـاً تاريخياً
يـــفـــتح الـــنــوافـــذ عـــلى فـــضــاء أوسع
لــلـبــحث في هـذه الــشـخــصـيــة الـفـذّة
ألنــهــا لـم تــأخــذ حــقــهــا من الــدراســة
هم ـا يوازي دورها ا والـتقيـيم بعد 
في احلــركـة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة وفي
احلـركة الـشيوعـية بـوجه خاص وهو
مـــا يــجـــمع عـــلــيـه رفــاقه وأصـــدقــاؤه
وحـتى خصـومه فسالم عـادل اإلنسان
ـــنــاضـل الــنـــادر ســيـــظل إيــقـــونــة وا
ـــضيء ولـــلــبـــســـالــة في لـــلــتـــاريخ ا
مواجهة احلقد والكراهية السوداء.   

درسـة النّـقد اإلجنيـلي احلديث يُعـدّ أبرز إجنـاز 
الــتي انــطــلــقت مـع ريــتــشــارد ســيــمـون (-1638
ـاروس (-1694 1712م) وهــرمــان صـامــويل ر
1768)  ويـوهــان دافـيــد مـيــخــائـيــلـيس (-1717
1791) كــشْف اإلســـهــام الـــبــشـــري في صـــيــاغــة
األنــاجـــيل والــرســـائل ونــزْع الـــطــابع الـــقــداسي
الوهـمي عنهمـا. ولكن ينبغـي أن نعي أن ما أثبته
ـراجـعة الـعـلمـاء عـبـر الـتـمحـيص والـتـدقـيق وا
ليس مـا تقـرّ به الكـنيـسة وهـو ما خـلّف تضـاربا
ـنـظـور الـكـنـسي. كـتـاب ـنـظـور الـعـلـمي وا بـ ا
“إجنــيل الــطــفــولـة الــســريــاني “الـذي نــتــنــاوله
بــالـــعـــرض والــذي يُـــرجَّح أن أصـــله يـــعــود إلى
ـعروفة هي القـرن الـسادس والسـابع نسـخته ا
نـقـولـة عن أصـول سـريـانـية الـنسـخـة الـعـربـيـة ا

دُونت فـي أواخــر الــقـــرن الــثــانـي عــشــر وقــد 
ـستـشرق اكـتشـافـها خالل الـعام  1967من قِـبل ا
ـاني هــنـري سـيك. لــذلك عـادة مـا يــسـمى هـذا األ
اإلجنـــيل بـ“إجنـــيل الــطـــفـــولــة الـــســـريــاني “أو
“إجنـيل الطـفـولـة الـعربي .“الـكتـاب الـذي يـعالج
هذا الـسفر يتـناول مسألـة إشكالـية في الدراسات
الــنـقــديـة اإلجنـيــلـيــة تـتــمـثل في دواعـي إضـفـاء
ــشـروعــيـة عــلى بــعض األسـفــار وســحـبــهـا من ا
غـيرهـا. حيث يـعيـدنا الـكتـاب الصـادر باإليـطالـية
ــنــقــضي مع صـــغــر حــجــمه إلى خالل الــعـــام ا
سيحي بكـرة في الدين ا اللحـظات التأسيـسية ا
وإلى األوضــاع احلـــرجــة بــشــأن مــزاعم اكــتــمــال
ـكـونـة للـعـهـد اجلديـد وعـددها سـلسـلـة األسـفار ا
ــروَّجـــة من قِــبـل مــجــامع احلــالي 27 سِـــفــرا وا
عتـمَدة اليوم الكنـيسة وبـابواتهـا. فهل األسفـار ا
ـسـيـح (عـلـيه هي بـالــفـعل مــتـضـمــنـة لـتــعـالــيم ا
الـــسالم) أم هي روايـــة من جـــمـــلــة روايـــات عــدة
أملـتهـا خيارات الهـوتيـة ودواع ثقـافية وإمالءات

سياسية?
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ـــؤلَّف اإليــطــالي الـــذي أعــده جــوفــاني يــتــوزع ا
: القسم األول يعرض سانـتامبروجيو على قسم
ـنـحـولة“ فـيه رأيه في الـكـتـابات “األبوكـريـفـية/ا
والـثـاني يـتنـاول فـيه فـحـوى إجنيل الـطـفـولة من
حــيث مـــدى تــوافــقـه مع األنــاجــيـل الــســائــدة أو
تعـارضـه. وفي الـقـسم األول الـذي يـحوز اجلـانب
األكــــبـــر مـن الــــكـــتــــاب يــــســـتــــعــــيــــد جـــوفــــاني
سانتـامبـروجيـو نقاطـا رئيـسة في تـشكّل الـديانة
ـسيح (ع) لم سـيـحيـة فـاإلجنيل الـذي أتى به ا ا
يُــدوَّن في عــهـده وقــد شـهــد كـغــيـره من األســفـار
قدسـة السالـفة رحلةً شـفويةً لـيست بالـقصيرة ا
ــعـ لألنــاجـيل األربـعــة الـســائـدة (مـتى مــثّـلت ا
ن ومــرقس ولــوقــا ويـوحــنـا) فــضال عــمّــا نُـسب 
أُطلق عـليهم الرّسل من أعمال ورسائل وإن لم يرَ
سـيح (ع) ولم يـجايـلوه. وبـ رحيل أصحـابهـا ا
الـنـبيّ وتـدوين نـصّه مـتّـسَع من الـزمن قـد يـطول
ويقـصر بحسب الظروف. إذ يذهب الدارسون إلى
أن إجنـيل مـرقـس قـد دُون بـ عـامي 65 و 70 م
وإجنـيل مـتّى مـا بـ  70و  80 م وإجنـيـل لـوقـا
ب 80 و 85 أما إجنـيل يوحنّا فـقد  الفراغ من

تدوينه حوالي سنة  100م.
ما يُـثبِت أن التدوين قد انطلق مع اجليل الثاني
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في تـرسـيـخ مـعـتـقــدات عـلى غـرار طــقس عـبـادة
يالدي في العـذراء مـر منـذ القـرن اخلـامس ا
ح لم تـقر الكـنيسـة الكاثـوليكـية ذلك سوى مع

العام .1950
استـقرّ احلال في الروايـة الكنـسية الـرائجة على
االعــتـقــاد أن الــعــهــد اجلـديــد ومــا تــضـمــنه من
أناجـيل ورسائل كتبها الله عبر كتبة بشر. لذلك
يسـود اعتقاد أن النص مشتـرك البناء ب ملهَم
إلــهي ومــحـرَّر بــشــري تـوسط بــيــنـهــمــا الـروح
دون بـأسلوبه ولـغته وتعـبيره. القـدس صاغه ا
سـيـحيـ من يعـتـقد أن الـنص موحى وقلَّ من ا
مــبــنى ومـــعــنى إال بـــعض الــنــحـل األصــولــيــة
غالية في أمريكا. فقد صار ذلك البروتـستانتية ا
من اخلرافـات التي ال يـصدقـها طـالب مبـتد في
ــقــارنـــة.كــان الـــقــديس الــدراســـات الــديـــنــيـــة ا
أوغـسـط ( 430-354م) قـد أشـار في مـؤلـفه: “
 De consensu evangelistarum” (400م)
إلى أن صـيـاغــة األنـاجـيل تــعـكس في مـجــمـلـهـا
ذكـريـات عامـة أكـثـر من كـونهـا نـظـاما تـاريـخـيا
ــسـيح لـيـست مـتـنـاســقـا وصـارمـا وأنّ أقـوال ا
مـنـقولـة حرفـيا دائـما بل صـيـغت بعـنايـة حلفظ
عـنى ال غير. وما تعـود إليه الكنـيسة اليوم من ا
نـص مــقـدس فــهــو تــرجــمــة يــونــانــيــة أُثــبِــتت
ــئـويـة قــانـونـيــتـهـا بــعـد مــداوالت جـرت عـقب ا
ـيالد وأن الـتـرجــمـات احلـديـثـة الــثـالـثـة بـعــد ا
تداوَلة ب الناس متحدرة من النص اليوناني ا

سيح وكالمه. وليس لها صلة بلسان ا
صـحـيح أن الـعهـد اجلـديـد هـو مدوّنَـة من جـمـلة
مـدونـات إجنيـلـيـة عديـدة مـرّ بـعديـد الـتـطورات
تنه ولم يـرس على شكل قار سوى في تعـلقت 
مـجــمع تـرنت  1545م حــيث حـدّدت الــكـنــيـسـة
ـقـبـولة من الكـاثـولـيـكـية جـردا نـهـائـيـا للـكـتب ا
ـرفـوضة وأطـلـقت عـليـهـا اسم الـقانـونـيـة. لكن ا
ــؤسـســة ومـا الــيـوم حتــوم ريـبــة حـول مــقـول ا
أقرته ومن هـذا الباب جاء رد االعتبار للمهمَّش
يل وجدَ دافـعا في النزوع إلى مـا هو غرائبي وا
إلى مــــا هـــــو غــــنــــوصـي. وأكــــثــــر مـــــا يــــقــــلق
شروع هو “األرثـوذكسية “الـتي دعمت النص ا
عودة مـا طمـسته الـرقابـة وإثارة تـساؤالت حول
النـصوص القـانونيـة من حيث روايـتها لـلحدث
ــبــكـــر. فــقــد كـــان الــغــنـــوصــيــون ــســيـــحي ا ا
والنـحليون معروف فقط من روايات خصومهم
ولــكن بــعـد اكــتـشــافـات مــدونـات جنع حــمـادي
ــنـيــا بـدأت ـيت ووثــائق ا ولــفــائف الـبــحــر ا

سائل تُطرَح بشكل مغاير. ا
سـيحـية بـشأن تـجـدد في ا في خضم اجلـدل ا
ـنـحول  يـبـقى الـغـائب األبرز “الـقـانوني “و“ا
سيح في تاريخ الـتدوين الكـتابي هو إجنـيل ا

(ع).
نـبـذة عن معـدّ الـكـتاب: جـوفـاني سـانتـامـبروجـيـو هو
كاتب وأسـتاذ جـامعـي إيطـالي. أصدر مـجمـوعة من
ــسـيـحي واأليــقـونـات مــنـهـا: األعـمـال حــول الـفن ا
“بــهـــجـــة الـــفـــصح“ “صـــور مـــقـــدســـة“ “اجلـــنــة

واجلحيم.“
الكتاب: إجنيل الطفولة العربي.
إعداد: جوفاني سانتامبروجيو.

الـنـاشـر: منـشـورات ماريـيـتي (جـنوة–إيطـالـيا) ‘بالـلـغة
اإليطالية.‘

سنة النشر: .2019
عدد الصفحات: 78ص.

ـصـر ضــمّت وثـائق  ?1945فـي جنع حـمــادي 
يالدي من بـينها تعـود إلى بداية القـرن الرابع ا
إجنـيل تـومـا وإجنيل فـيـلـيبس. وكـذلك اكـتـشاف
ــيت الـتـي تـعــود إلى احلــقــبـة لــفـائـف الـبــحــر ا
يالد ومنتصف تراوحة ب القرن الثاني قبل ا ا
نسوب يالدي فضال عن اإلجنيل ا القرن األول ا
لـلـحـواري يـهـوذا سـمـعـان اإلسـخريـوطي (خـائن
ـســيــحــيـة) ــسـيـح كـمــا يُــعــرف في األوســاط ا ا
كـتشَف أخيرا وقد عُـثر عليه شظـايا ببني مزار ا
ـصـر عام 1970 تـولى دراسـتـهـا فريق نـيـا  بـا
مـكـون من تـيم جـول ومـاس سبـيـكـتـرو وسـتـيفن
ـدوّن عليها إيـمِل. حـيث يشير حتلـيل البرديات ا
بلغـة قبطية أخميمية وبأحرف التينية أن تاريخ

التدوين يتراوح ب  220و  340م.
وعـــلى الـــعـــمــوم يـــأتي ذلـك الــتـــواري لألســـفــار
نحولة ضمن حـملة إخفاء منظَّمة من نعـوتة با ا
سـيحيـة النـاشئة أو السـاهرين على اجلـماعـة ا
ـسيح ـطـاردة الرومـانيـة ألتـباع ا جراء قـسوة ا
وما صاحـبَهـا من تسـتر وتـقيّـة. فقـد كانت حـقبة
سيح القـرون األولى حرجـة على أتـباع الـسيـد ا
ـــســـيــحي إلـى حــدّ أنـــهـــا عُــرفـت في الــتـــاريخ ا
بـ“عــــصـــــر الـــــشـــــهــــداء .“يـــــبـــــيّن جـــــوفـــــاني
ـسـيح في مـرحـلة سـانـتـامبـروجـيـو أن تـعـالـيم ا
الكنـيسة البدئية كانت تـراثا شائعا ب اجلميع
وإجنــيـل الــطــفــولــة إحـــداهــا إلى أن بــادر رهط
ـأثــورات كلّ حــسب هــواه حتت بــتـدويـن تـلـك ا
ـثـابـة مـسـوغــات الـتـبـشـيـر والـتـعــلـيم فـكـانت 
ــدونــات الــشـخــصــيـة. ومــا كــان أليّ من هـؤالء ا
ـدونـ أن يـدّعي فـرادة نـصه أو أصـالـة جـمـعه ا
ا يـفوق غيره; لكن هـذا الوضع ما كان ليُرضي
ــتــنـــفّــذين الســيــمــا مع بــوادر تــشــكّلِ كــوكــبــة ا
ـان ـؤســسـة الــتي تــرعى الــدين وتـصــون اإل ا

وكــــان البـــد مـن إقـــرار أســــفـــار
مــــعــــتــــمَــــدة بــــ اجلــــمــــاعــــة
األولـى.يُـبـرِز مــؤلف الــكـتـاب أالّ
فـرق من منـظور تـاريخي أدبي
بـــ نــصــوص الــعــهــد اجلــديــد
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــنــــصـــوص
ــيــز األبــوكــريـــفــيــة ولــكن مــا 
الـنوع أن صـنفا “غـدا مقـبوال“
ــوجب وآخـر “غـدا مــرفــوضـا “
أجـــواء الــــتـــلــــقي الـــتـي أحـــاطت
ـؤسـسـة بـعـد بـالـنـصـوص داخل ا
ــسـيــحــيـة أن هــجــرت اجلــمـاعــة ا
األولى وضـع الــنـــحـــلـــة إلى وضع
الــكـــنــيـــســة الــتـي بــاتت تـــضــفي
الشـرعية على النص أو تنزعها عنه
وذلـك مـــنـــذ فـــجـــر الـــقـــرن الـــثـــاني
للـميالد.  ففي الوقت الذي مثّلت فيه
النـصوص الشـرعيـة السـند لـلتـعليم
سـيحي لم حتظ الـثانية والتـربية ا
ــســـتــبــعـــدة بــذلك وبـــقــيت خــارج ا
ـعـتـمَـدة. فـمـنذ ـدوَّنـة التـعـلـيـمـيـة ا ا
الـبــدء أدرك آبـاء الـكــنـيـســة خـطـورة

ّا أمـلى محـاوالت للـخروج من تعـدّد األناجـيل 
ـــأزق طــورا بـــإضـــفــاء صـــدقــيـــة عــلـى بــعض ا
ـحـاولة الـنـصـوص ونـزعهـا عن غـيـرهـا وآخـر 
صيـاغة أسفار موحَّدة مستـخلَصة من النصوص
احلـائـزة عــلى شـرعــيـة كــالـذي قــام به الـسـوري
طــطــيــانـس حــوالي الــعــام  175م مع مــا عُــرف

بسفر الدياتسرون -Diatessaron أي “الرباعية
دلول األصلي للكلمة وهو أول ملخص بحسب ا
قَدّم فـيه صاحـبه األناجـيل األربعـة (متى ومرقس
ولوقـا ويوحنـا) ضمن رواية جـامعة غـير مجزأة.
فمـنـذ حتـول اإلجنيل إلى أنـاجـيل ومـا رافقه من
سيح احلقيقي تقـلّص آمال العثور على إجنـيل ا
ـســيـحــيـة في الــكـامـن خـلف األنــاجـيل دخــلت ا
قدّس وصدقيته مأزق بـشأن مشروعية الـنص ا

فأي األسفار يحوز تلك األصالة?
WLzU  j³{

فكـما يورد الـكتـاب يُنسب إلى الـبابـا جالسيوس
(الـقرن اخلامس) ضـبط قائمة الـ 59عـنوانا التي
أمر بـتجنّـبها بـوصفهـا نصوص هـرطقة. مع ذلك
بقـيت تلك النصوص متداوَلة ب شرائح واسعة
ايكل ا تـلبّيه من شغف لدى الناس. كما يُنسب 
نــيـادر ســورافـيـنــانـســيس أول جتـمـيـع لألعـمـال
األبوكريفية في بازل (سنة 1564) تبعته محاولة
أخرى أكثـر انتـظامـا ليـوهان ألـبار فـابريـسيوس
“Codex apocryphus Novi Testa- :بـعنوان
ـــتــــمـــعـن في مـــخــــتـــلف األنــــاجـــيل menti. وا
ـنحولة “يـلحظ تمحورها “الـقانونية “مـنها و“ا
ـسـيح (ع) لذلك في مـضـامـيـنهـا حـول شـخص ا
سيح ومن تمـيز جلـها باإلجـابة عن سـؤاليْ من ا
أين جـاء? مـع ذلك بـقـيت مـنــطـقـة ظلّ أو فـراغـات
بارزة في تلك األناجيل تمتد على مرحلة الطفولة
ـبـكـرة لـعـيـسى (ع) كـان إجنـيل الـطـفـولـة أبرز ا
نـشغـل بـها حـيث تدور أحـداث اإلصحـاحات ا
ـغــارة لـتــتـحـول األولى في هــذا اإلجنـيل حــول ا
اإلصحـاحات الالحقة إلى كشف للقدرات اخلارقة
ـهـد. كـمـا نـلحـظ تـركيـزا في لـلـمـسـيح وهـو في ا
الـنص عـلى سـيـكـولـوجـيـة الـعـذراء مـبـرزا مدون

الــــســـفــــر الــــســــمـــو
ـر ولعل ذلك ما مـهّد لالنـحراف نحو الروحي 
سيحية الراهنة. ي في ا ر ما يعرف بالطقس ا
فـــضال عن أن األنـــاجــيـل األبــوكـــريــفـــيــة تـــفــوق
القـانونية في توضيح بعض النقاط الغامضة أو
الـواردة في الـقـانونـيـة مـقـتضـبـة.  كـمـا سـاهمت
األبوكـريفية وإجنيل الطفولة السرياني إحداها

ـســيح وأال وجـود لـشـهـود والـثـالـث من أتـبـاع ا
عيـان ب من كتبوا األناجيل الشائعة اليوم كما
أن كـتـبـتَـهـا ال يـرتـقـون إلى درجـة احلـواريـ وال
ـكن نعـتهم به إلى مصـاف األتبـاع وأقـصى ما 
. في ظرف بدا فيه التحول بالنص أتباع التابع
ــدوّن تــعــبــيــرا عن ــقــدس من الــشّــفـــوي إلى ا ا
مسـعى للـتـحوّل من مـشاعـيـة اإلرث الكـتابي إلى
توكـيل صفـوة بـأمره حتـتكـر رمـزيته. وقـد خلّف
ـــدوّن تـــراثــا ـــســـار من الـــشــفـــوي إلى ا ذلك ا
إجنيـليًا متنوعا عُرف باألدب اإلجنيلي: قسْم فيه
شروعية وقسم حظي بـ“صفة القانونية ?“أي ا
وُسم بـ“سـمـة االنــتـحـال “أي الـوضـع خـضـعت
فـيــهـمـا عــمـلــيـة الـتــصـنـيـف إلى عـوامل عــقـديـة
وثـقافـيـة وإيـديـولـوجـيـة مـتـداخـلـة. ولـلـتوضـيح
ستعمَلة نحولة “هي اللـفظة العربيـة ا عبارة “ا
“ (apokry-مقـابل اللفـظة الالتيـنية “أبـوكريفية
عترف بها والتي phos) في نعت األسـفار غير ا
ـنتحَلة “أو تعني في األصل “اخملفية “وليس “ا
نحولة .“إذ عـادة ما حامت ثالثة شكوك حول “ا
ـؤلف واجلـهل هـذا الصـنف مـن األدب: اجلهـل با

كان التدوين. بتاريخ التدوين واجلهل 
يـبـيّن مُعـدّ الـكتـاب جـوفـاني سانـتـامبـروجـيو أن
ـنتحَل ?“أو إضـفاء جـذور أزمة “الـقانوني “و“ا
شـروعـية من عـدمـهـا هي عائـدة بـاألساس إلى ا
تـأخـر الـتـدوين. فـكــان من الـطـبـيـعي أن يـتـداخل
اإللــهي بــالـبــشـري في الــذاكـرة اجلــمـاعــيـة وأن
ـأثور تتـمازج األخـيولـة واألمثـولة واألرجـوزة با
الـنــبـويّ والــوحي اإللــهي. وقـد وصف إســرائـيل
ّت ولـفــنــسـون (أبــو ذؤيب) هــذه احلــالـة الــتي أ
بالـعهدين الـقد واجلديـد قائال: كـانت العقـلية
الــسّـامـيــة مـنـذ ســالف أزمـنـتــهـا تــمـيل إلى قـول
احلِــكم وإرســـال األمــثــال ألنـــهــا تــمـــتــاز في كلّ
أطوارهـا بالذّكاء والـفطنة. وقـد كانت هذه احلِكم
جتـري بـ طـبـقـات الـشّـعب وتـنـتـقل بـ أفـراده
يـسمـعهـا الصـغيـر من الكـبيـر ويتـعلّـمهـا األبناء
من أفـواه اآلباء إلى أن جُـمع عدد وافـر منـها في
ــقــدسـة. (تــاريخ الــلّــغــات الـســامــيـة األسـفــار ا
1929) من جـــانب آخــر يـــســتـــعــرض جـــوفــاني
ـنــحـولـة ?“مــثل سـانــتـامــبـروجــيـو األســفـار “ا
ـصري اإلجنيل بـحسب الـعبـرانيـ وإجنيل ا
وإجنيل بـطرس وإجنيل مرقيون وإجنيل توما
وإجنيل الـطفـولة لـتـوما وقـصة يـوسف النـجار
وإجنـيل بــرنـابــا نـاهـيـك عن أسـفــار أخـرى مـثل
أعمـال بطـرس وأعمال أنـدراوس وأعمـال توما
وإجنيل الـطفـولـة العـربي مبـرزا مـدى قربـها من
مـضـامـ األنـاجـيل “الـقـانــونـيـة “الـتـي حـظـيت
تـسائل أن يـسأل ما ؤسـسة الـدينيـة. و بقـبول ا
ـقدسـة قبل السـر وراء هذه الـكثـرة في األسـفار ا

أن ينزل قرار الفرز?
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الـبـيّن أن تـقلـيـد الـكـتابـة الـروحـيـة خالل الـقرون
ــسـيــحــيــة األولى قــد شـاع فـي فـلــســطــ ومـا ا
جـاورهـا وقد تـمـيّـز بـطـابع تعـلـيـمي عـرفـاني ما
ــيط الـلـثـام عن زال الـبـحث الــتـاريـخي الـراهن 
خبـاياه من حـ إلى آخر أبـرز ذلك اكـتشاف 52
مــخــطــوطــة مــحــفـــوظــة في جــرار خالل الــعــام

سالم عادل

لـــــثـــــورة 14 تـــــمـــــوز 1958 مـن خالل
عـالقته مع الـضبـاط األحرار . وفي هذا
الـصــدد يـطـالب عـبـد احلـسـ شـعـبـان
بـضـرورة العـودة إلى قراءة وثـائق هذا
الـكونفرنس ألنها تـشوهت فيما بعد أو

أهملت . 
وعــنـد ذلك فـأن عــبـد احلـســ شـعـبـان
يــحـرّضــنــا كـمــا يـحــرض غــيـرنــا عـلى
مواصلة السير في هذا الدرب أي درب
ـعــرفي في قـصــة وطن اسـمه احلــرث ا

العراق .
{ عـمـيــد كـلـيـة الــعـلـوم الــسـيـاسـيــة جـامـعـة
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