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ـــان ـــدخـالت فـــحــــتى اإل بـــا
سـيـكـون مـخـتـلـفـاً بـ شـخص
ـــان واعي وآخــــر فـــهـــنــــاك إ
وآخــر أعــمى مــثــلــمــا يــتـعــلق
بــاخملـرجـات من حــيث الـتـوجه
واآلداء ومـا يتـرتب علـيه سواء

ان أو التقليد. باإل
III

شـخــصـيـاً مـا يــهـمـني من هـذه
ــثل ــنـــاســبـــة هــو الــقـــيم وا ا
اإلنــسـانــيـة  فــشـجــاعـة اإلمـام
احلــســ حــ يـواجـه الـظــالم
ـا هي "فــضـيـلــة من فـضـائل إ
القلب" والشجاعة كرم أخالقي
وســمّــو إنـــســاني وهي عــكس
اجلـــــــــ واخلـــــــــنـــــــــوع وشحّ
األخالق ألن الـشجـاعـة تـتـعلّق
بـــاخلــيــر والـــســيــاســـة بــهــذا
ـــعــنى هي " فــعل خــيــر" أمــا ا
ـا فــيه  من اجلـ واخلــنــوع 
غـدر وخــسّـة  فــهـو "فــعل شـر"
وال عالقــــة له بــــالـــســــيــــاســـة
والشرير لـيس شجاعاً في ح
ان دون أن الشجاع خير. واإل
ضمير سيـكون كاذباً ومشوّهاً
ت إلى جوهر الدين وقيمه ال 
 بل ســــيـــكـــون تـــعــــبـــيـــراً عن
مــصــالح خــاصــة أو حــزبــويــة
طائـفيـة لضـيق أفق واستـعداد
إللـــغــاء اآلخــر أو إقـــصــائه  أو
تهـمـيـشه وهـكـذا يـكـون الـفرق
كـــبــيـــراً بـــ الـــعـــارف وغـــيــر
ـــؤمـن احلــقـــيـــقي الـــعــارف وا
ـــزيّف مــثــلــمــا هــو ــؤمن ا وا
الفـرق كـبـيـر أيـضـاً بـ الـعالِم
واجلـاهل و"هل يـسـتوي الـذين
يـعــلـمــون والـذين ال يــعـلــمـون"
(الـقـرآن الكـر  سورة الـزمر-

اآلية 9).
يقول ابن عربي 

"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم
تــــراه فـــــإنه يـــــراك". وهــــكــــذا
ـــان الــواعي عن يـــخــتـــلف اإل
ـتـخـلّف وكـان اإلمـام ـان ا اإل
جــعـــفــر الـــصــادق  يــعـــبّــر عن
جـوهر الـدين وقـيـمه السـمـحاء
حــ يـقـول " ومــا الـدين سـوى
احلب" ففـيه يكشف نـور القلب
وصــدق الـسـريــرة. ولـذلك حـ
ــان  فــمــاذا نــتــحــدث عـن اإل
نـقــصـد وأي مــؤمن نــعـني: ألن
ــــؤمـن دون وعي ســـــيــــكــــون ا
منـقاداً وخاضعـاً ومسخّراً وقد
يرتـكب أفحش األعمـال فيحمل
سـكـيـنـاً  لـيـطـعن أقـرب إنـسـان
إلـــيه أو كــا صـــوت لــيـــطــلق
الـنــار عــلـيـه أو يـلــبس حــزامـاً
نــاســفــاً  لــيـــفــجّــر مــتــجــراً أو
مـدرسة أو مسـتشـفى أو يسرق
ــــال الــــعــــام أو اخلــــاص مـن ا
ســــواء بــــاسم الـــــدين أو حتت
غطائه ال يهمّه من الدين سوى
ـظاهـر سواءً أطـال حليته أو ا
لـبـس الـعـمـامـة أو انـتـسب إلى
هـذا احلــزب أو هـذه اجلــمـاعـة
إن كـان رجالً أو ارتـدى الـنـقاب
أو احلـــجـــاب إن كــانـت امــرأة
ـــادة اخلــام وهـــؤالء كـــانـــوا ا
وخــــصــــوصــــاً مـن الــــشــــبـــاب
والـــشـــابـــات لـــلـــتـــنـــظـــيـــمــات
اإلرهـــابــــيـــة مـــثـل "الـــقـــاعـــدة"
وربـيبـتهـا "داعش" واجلمـاعات
ـخـتلف تـسـميـاتـها سـلـحة  ا
ــانـــهــا خـــارج الـــقــانـــون فـــإ
ان الروحـانيات يـختلف عـن إ
وإسالم الـقيم اإلنـسانـية وروح
الـــتــســـامح والــسالم ومـــحــبــة
ساواة ـان العـدل وا اآلخر وإ
الــذي خــاطـب فــيه اإلمــام عــلي
عــــامــــله في مـــــصــــر مــــالك بن
االشـتر النـخعي بـقوله:  ال تكن
علـيهم (أي عـلى النـاس) سبـعاً
ضــاريـــاً لــتــأكــلـــهم " فــالــنــاس
صـنفان أمـا أخ لك في الدين أو

نظير لك في اخللق" .
IV

لــعلّ هــدف األديــان جــمــيــعــهـا
واإلسـالم حتــــــديــــــداً واإلمــــــام
احلـــســ بـــشـــكـل خـــاص هــو
اإلنــسـان ألنه الــقـيــمـة الــعـلــيـا
واحلــــــقــــــيــــــقــــــة األهـم الــــــتي
اسـتــخـلـفـهــا الـله عـلى األرض
ـؤمن وهـو ما يـعطي البـشر ا
احلـقـيـقــيـ الـكـشف والـفـيض
واإللـهام  فـهـناك عالقـة لـلخـير
ـكن أن يـكـون ــان فـهل  بـاإل
السـفاح واجلالد شـجاعاً أم أن
الشجاعة صفة لصيقة باخلير?
احلـــســ ال يـــخص الــشـــيــعــة

شاركون فيه على مساهمتي ا
عـلى الرغم من أنـني أشرت في
بدايـة حديثي بالـقول " ال يُفتى
شهد ـدينة" لـكن ا ومالك في ا
الـــبــــانــــورامي الــــذي قـــدمــــته
بـــحــضـــور مــتـــمــيّـــز لــبـــنــاني
وعـــربي مـــســــلم ومـــســـيـــحي
ودرزي ومن طـوائف مـخـتـلـفة
كـــــان مــــؤثــــراً كــــمـــــا فــــهــــمت
والحـظت. وحيـنمـا نتـحدّث عن
ـــأســـاة اإلنـــســـانــيـــة لـإلمــام ا
احلـــــســـــ  الــــــذي خـــــرج في
مـواجهة الـظلم خصـوصاً قوله
األثـير "إني لم أخـرج أشراً وال
ـاً بــطــراً وال مــفــســداً وال ظــا
ـا خـرجـت لـطـلب اإلصالح وإ
ــا نــقــصـد في أمــة جــدي" فــإ
اسـتعـادة (احلـدث) بالـتـحقق :
كــــيـف وأين? واســــتــــحــــضــــار
الــتــاريـخ (بــامــتالء الــســرديــة
ـا ــعــنــاهــا اإلنــسـانـي) فــإ
ـاذا ـعـنى ( لـتــأكـيـد حـضــور ا
نــحن نـحــتــفل ومـا هي رمــزيـة
مـــــــثل هـــــــذا احلــــــدث ?) وذلك
للـوقوف عـند الـداللة  فـما هي
الـــعــــبـــر والـــدروس من ذكـــرى
?. اســتــشــهــاد اإلمــام احلــسـ
ولـــعلّ ذلك مـــا كـــان يـــقـــصـــده
الـــيــســـار حــ يــواجـه الــظــلم
ــ أي أنه ويــتــصــدى لــلــظــا
يـسـتـغل إيـجـابـيـاً هـذا احلـدث
كــــجــــزء من فــــضــــاء شــــعــــبي
لـلـتــحـريض والــتـعـبــئـة خـارج
دائـرة الديـن أو التـديّن وخارج
ـذهبي الـتـفريع الـطـائـفي أو ا
فذلك لم يكن يـعنيه ال من قريب
وال بـعـيـد بل كـان واضحـاً في
رفع شـعــاراته الـوطــنـيـة وسط
حشود شعبيـة تستلهم مسيرة
اإلمــــام احلــــســــ  وكـــــفــــاحه
الـبــطــولي في مــقـاومــة الــظـلم
وعـدم الـرضـوخ لـلـظـالم كـجـزء
ـــانـــيـــة. مـن عـــقـــيـــدتــــهـــا اإل
ـسـألـة بقـدر مـا هي يـقيـنـية وا
انية  عـقائدية لدى البعض إ
فـإنـها وجـدانـيـة وواقعـيـة ضد
الـظـلم لـدى الــيـسـار الـذي كـان
آنذاك يحسن استخدامها بدقة
واقـــتـــدار كـــجــزء مـن تــوجـــهه
الـتحـريـضي التـنـويري مع أن
خيطاً رفيـعاً فاصالً ب اليق
انـي وب الـتوجه الـديـني اإل
ــدني الــيــســاري في تــوجــيه ا
األنـــظــار صــوب الــظــلم وكــان
فـيـدل كــاسـتــرو في حـواره مع
القس بيتو في العام  1986قد
ـشتـركات بـ الكـنيـسة طرح ا
اركسية على أساس الكفاح وا
الــدنــيـوي لــتــحــقــيق الــعــدالـة
ــســاواة بـــ الــبــشــر لــكن وا
األمـر ال يخـلـو من حـيـرة وهذه
األخـيرة تعـبيـر عن  سؤال قلق
وأداء وخــشـيـة من االسـتـثـمـار
لغـير صالح الـتوجه اإلنساني
ألنـهــا تــطــرح أسـئــلــة تــتــعـلّق
بـالـفـلسـفـة وهـذه تـولـد أسـئـلة
جــــــديـــــدة خـــــصـــــوصـــــاً وأن
لـلشـهـادة والتـضحـيـة بالـنفس
بـطولـة وشـجـاعة رمـزيـة ونبالً
وحميمية ال تتعلق بالزمان وال
ــكـان بـل تـتــجـاوز ذلك إلى بـا
الفضاء اإلنساني وحسب ابن
عــربي فـ"الــزمــان مــكـان ســائل
كـان زمان متجـمّد". كثيرون وا
ــنـاســبـة  يــحــتـفــلـون بــهـذه ا
ـــان ولــــكن بــــعـــضــــهم عـن إ
ـان بـدون الـعقـل يقـود إلى اإل
يـــقــيــنـــيــة صـــمــاء وســـيــكــون
مـتــعــصــبـاً ومــتــطــرفــاً وحـتى
عنيـفاً وقد يصل إلى اإلرهاب 
ولـــــنـــــتـــــوقـف عـــــنـــــد بـــــعض
ـمـارسـات الــتي ال عالقـة لـهـا ا
ناسـبة وال عالقة لها بالدين با
ـذهب وهي كــثـيــرة لـدرجـة وا
أصـــــبـــــحـت مـن الـــــطـــــقـــــوس
ـسكـوت عنـها حـتى وإن كان ا
بعض علمـاء الدين ال يقرّونها
لكنهم ال يواجـهون العامة بها
بل يـعـبـرون عـنـهـا بـطـريـقـتـهم
اخلــاصـة األقــرب إلـى الـهــمس
ـــواربــة مــنـه إلى اإلفــصــاح وا
واإلعـالن .  والـــبــــعـض اآلخـــر
ـناسـبة انـطالقاً من يحـتفـي با
تـقـليـد طـقـوسي ديـني أو حتى
اجـتـمـاعي مـتـوارث وبـالـطـبع
ان فـهنـاك فـارق كـبيـر بـ اإل
والعـادة أي ما استـقر عليه من
تــواتـــر االســـتـــعــمـــال وكـــثــرة
االســتـخـدام والــفـارق يــتـعـلق

ــســلــمـ وحــدهم وال يــعــني ا
ؤمن فقط وال يـقتصر عـلى ا

ا هـو قيمـة إنسـانيـة لبني وإ
الـبشر للـناس جمـيعاً لكل من
يـنــاضل ضــد الـظــلم ومن أجل
إحـقــاق احلق وفـلـسـفـته الـتي
تقوم على  مقاومة الظلم تعني
ـظـلـومـ وفي جـمـيع جـمـيع ا
الـعــصــور فــهـنــاك عالقــة بـ
الـــظــاهـــر والـــبـــاطن والـــعـــلّــة
عـلـول والـسـبب والـنـتـيـجة وا
ـاضي واحلـاضـر وكل فـعل وا
تـضـحـيـة ومقـاومـة ضـد الـظلم
ــا هي اســـتــلــهـــام لــســيــرة إ
مــعـطّــرة مـصــحـوبــة  بـالــفـداء
النـبـيل تـلك الـتي أقـدم عـلـيـها
اإلمـام احلـسـ بـراحـة ضـمـير
ووعـي وطهـارة روحـية. ولـهذه
األســبـاب كـان الـيـســار مـعـنـيّـاً
بــقــضـــيــة اســـتــشـــهــاد اإلمــام
احلـــــــــــــــســـــــــــــــ بــل إنـه فـي
األربـعيـنات واخلمـسيـنات كان
الــقـوة األبــرز الــتي حتـتــفل به
مع جمهرة الناس وجتد منهم

:
ــنـابــر احلـســيـنــيـة 1- قـرّاء ا
مـثل الـشــيخ مـحـمـد الـشـبـيـبي
والــد حــسـ الــشــبـيــبي الـذي
أعـدم في الـعـام  1949مع فـهـد
(يـوسف سـلـمـان يوسـف) أم
عـام احلـزب الـشيـوعي حـيـنـها
وزكي وبـســيم ويـهـودا صـدّيق
مـن قـــــيــــــادة احلــــــزب. وكـــــان
"مـجـلس الـشـبـيـبي احلـسـيـني
الــعـاشــورائي" يــكـتـظ في هـذه
ناسبة التي يتحدث فيها عن ا

. الظلم والظا
واكب احلسـينية 2- شعـراء ا
مثل الـشاعـر عبـد احلسـ أبو
شــبع وهــو عــضــو في احلــزب
الــشــيــوعي مــنــذ الــعـام 1956
واســمه احلــزبي "عــلي" وكــان
في الــســتـيــنــات عـضــو جلــنـة
ـثقفـ في النـجف حيث كان ا
ـشـرف عـلـيه الـسـيـد صـاحب ا
جـليل احلكـيم سكـرتير مـحلية
احلـزب الــشـيـوعي في الـنـجف

حينها. 
3- الــــــــقـــــــرّاء احملـــــــرضـــــــون
(الــــرواديــــد) ومــــنــــهم فــــاضل
الـرادود وكـان مـحـسـوبـاً عـلى
مالك احلـزب الـشـيـوعي وكـان
يـقــرأ الـقــصـائـد احلــسـيــنـيـة 
الـتي يـكـتـبـهـا أبـو شـبع وعـدد
من الشعراء الشعبي حينها.
4- مــنـظّــمـو اجلــمـهــور حـيث
كـانت خاليـا خاصـة تفـرّغ لهذا
الــــــــغـــــــرض فـي عـــــــاشـــــــوراء
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة األخرى وا
دينة ويتصدّرها بعض أبناء ا
من الشـيوعـيـ أو امتـداداتهم
أحــيــانـاً مـن عــوائل مــعــروفـة
وكــان "عـــزاء مــحـــلّــة الـــبــراق"
األشـهـر في الـنـجف وشـعاراته
األكــثـر ثــوريـة وتــتـحـسـب لـهـا
السـلطـات أكـثر من حـساب في

كل عام.
وكـان الــعـديــد من الــعـوائل
الـدينـيـة في الـنـجف على مالك
الــيـسـار واحلـركـة الــشـيـوعـيـة
ولـديهم نـفوذ كـبيـر حتى داخل
ـــــدارس أوســــــاط احلــــــوزة وا
ـقـدسـة ـقـامــات ا الــديـنـيــة وا
ومن هـؤالء: آل الـرفـيـعي الـذي
كان منهم الـكليدار وآل شعبان
ومـنـهم (سـرخـدمـة أي رؤسـاء
اخلــــــدم) وآل احلـــــــكــــــيم  وآل
اخلــــرســـان وآخـــرين وهـــؤالء
جــمــيـعــهـم في حــضــرة اإلمـام
عــلي. ولم يــكن األمـر يــقـتــصـر
عــلـى عــدد من الـــرجــال بل إن
بــعض الــنــســوة انــخــرطن في
صـفــوف احلــركـة الــشــيـوعــيـة
رأة وهن من العوائل ورابطة ا

عروفة. الدينية ا
أمـا خـارج احلـضـرة الـعـلـويـة
فــــهـــنـــاك آل الــــشـــبــــيـــبي وآل
اجلـواهــري وآل بـحــر الـعــلـوم
وآل زيردهام وآل الدجيلي وآل
سميسم وآل مطر وآل اخلليلي
وغـيـرهم كانـوا من احملسـوب
عـلى احلـركـة الـشـيـوعـية. وفي
مـــدرســـة اخلـــلــيـــلـي في عـــكــد
الــسـالم درس الــشــيخ حــســ
مـروّة والـشــيخ مـحــمـد شـرارة
في الـعشـريـنات وحتـوّال الحـقاً
مـن الـــدراســـة احلـــوزويـــة إلى
احلـــركـــة الــشـــيـــوعــيـــة وقــال
حـسـ مـروّة في اسـتـذكـاراته:
لــقــد تـعــرّفت عــلى مــاركس في
الــــنـــجف وذلـك حـــ أعـــطـــاه
حس الشبـيبي كتاب " البيان
الــشـيــوعي" لـيــقـرأه وقــال لـقـد
قـــرأته مــــرتـــ لـــكـن لم أفـــهم
معناه في بداية األمر ثم زادت
اهـتـمــامـاته  حــتى أصـبح من
اركـسيـ السيّـما ح كبـار ا
ــاديــة في كــتب "  الـــنــزعـــات ا
الـفـلـسفـة الـعربـيـة اإلسالمـية "

أربعة أجزاء..
V

كانت االحـتفاالت العـاشورائية
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بيروت

مهيبة وصبـغتها العامة وطنية
لـتمـجيـد الـبطـولة واالسـتشـهاد
ــــثل الــــشـــجــــاعـــة والــــقــــيم وا
ـقــصـود بـذلك واإلنــسـانـيــة وا
ــقــاومــة اســتـــنــهــاض الــهـــمم 
االســتــبـداد بــشــكل مـبــاشـر أو
غير مباشر وكان لبعض علماء
الدين من اجملدّدين دور مهم في
جتديد احلوزة العلمية النجفية
الــتي كــانـت تــقــلــيــديــة وراكـدة
ــا حـصـل حــولـهــا من قــيــاســاً 
تـطـور وأذكـر هـنـا عـلى  سـبيل
ثال ال احلصر عدداً من علماء ا
الـدين الــذين سـعـوا لــتـخـلـيص
احلـــــوزة ومــــنـــــاهـــــجــــهـــــا من
ــاضــويــة الــتـلــقــيــنــيـة وفــتح ا
نـوافذ  لـلـجدل واحلـوار والـعلم
عـلـيــهـا وفي مـقـدمـتـهم: الـسـيـد
أبــو احلــسن والــشــيخ مــحــمــد
حــســ والــشــيـخ عــلي كــاشف
الغطاء  وعبد الكر الزجناني
الـذي انـشـغل بـالـفـلـسـفـة وكان
الـسـيـد مـحـمـد الـبـغـدادي مـثـار
جـدل سـيـاسي ومــجـلـسه عـامـر
في الــنـجف حلــوارات مـعــمّـقـة
خـصـوصــاً بـعــد فـتـوى الــسـيـد
"مــــحـــــسن احلـــــكــــيـم" بــــشــــأن
الشـيوعـية " كـفر وإحلـاد" العام
 ?1960ومن التيار اجلديد كان
ــظــفـر  الــشــيخ مــحــمـد رضــا ا
ـدرســة الـتــجـديــديـة وشـمــلت ا
احلـديـثـة الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقـر
الــصـدر والــسـيــد مـحــمـد بــحـر
الـعلوم والسـيد مصـطفى جمال
الــدين والــشـيـخ مـحــمـد مــهـدي
شــمس الــدين والــسـيــد مـحــمـد
حس فضل الله والسيد محمد

صادق الصدر وغيرهم. 
وادى اليـسار دوراً في تـسييس
الــتـــوجه الـــديــنـي لــلـــدفــاع عن
مــصــالح الــنــاس ضــد اإلقــطـاع
ـلـكـي وحـلف بـغـداد والـنــظـام ا
ولـــــلـــــتـــــضـــــامـن مع الـــــعـــــرب
والـــعــروبـــة وذلك بــنـــزع ثــوب
الــــســـلــــطـــة عن الــــدين وإبـــراز
اجلـانب الـوجـدانـي الـضـمـيـري
والـقـيـمي اإلنـسـاني في قـضـيـة
اســتـشـهــاده  احلـسـ لــتـأكـيـد
االستعـداد للتـضحـية بأبـعادها
الـرمـزية والـنـفـسـية وبـجـانـبـها
االجـــتــــمـــاعي والــــروحي ومن
جهة أخرى باالسـتقامة السيّما
ُـثل الـنـبـيـلـة الـتي بـاسـتـلـهـام ا
دفع احلـسـ حيـاته من أجلـها
عـلــمـاً بــأنه واجه عــدواً شـرسـاً
ـــال ومـــدجــــجـــاً بــــالــــسالح وا
غريات بـأنصار ال يتجاوزن وا
 73شـخـصاً بـيـنهم  17من أهل
واجهة  بيته لكنه أصرّ على ا
ألنــهـا مـواجـهـة لــلـظـلم وهـكـذا
انـتصـر احلق على الـدم واخلير
عــــلـى الــــســــيف ألن قــــضــــيــــة
احلسـ ظلّت قـائمـة ومسـتمرة
ويـــتـــغـــنى بــــهـــا كل من يـــريـــد
مـواجــهـة الــظـلم  وكــمـا يــقـول

اجلواهري :
ثواك من مضجع فداء 

تنوَّر باألبلج األروع

بأعبق من نفحات اجلنا
ن روحاً ومن مِسكِها أضوع

ورعياً ليومك يوم »الطفوف«
وسقياً ألرضكَ من مصرع
وحزناً عليك بحبس النفوس

هيعِ على نهجكَ النيّرِ ا    
ــاذج عــديــدة لــتــثــويـر ولــديّ 
حــركـة اجلـمـهـور خالل الـذكـرى
ـــنــاســبــات الــعـــاشــورائــيــة وا
الـــديــنــيـــة األخــرى ســواء ضــد
حـــلف بــــغـــداد الــــعـــام 1954-
 1955أو ضـــــــــــد تـــــــــــزويــــــــــر
االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وحل
اجملـــلس الـــعــام  1954أو ضــد
العـدوان الـثالثي عـلى مـصر أو
انــــتـــصــــاراً لـــثــــورة اجلـــزائـــر
وخـصوصـاً بـعد خـطف طـائرة
أحـمـد بن بـلّـة ورفـاقه واعـتـقـال
وتـــعــذيب جـــمــيــلـــة بــوحــيــرد
وسـأكـتـفي بذكـر مـا حـصل بـعد
الـــعـــام  1956حـــيـث انـــتـــفض
الــعــراق  وخـــصــوصــاً بــغــداد
ـــــوصل واحلـي والــــنـــــجف وا
ــواكب احلــســـيــنــيــة فــكــانـت ا
هــادرة بـــالــتــنــديـــد بــالــعــدوان
الـثالثي  الســيّـمـا بــعـد سـقـوط
شـهــداء عـديـدين وحـيث ارتـفع
اسـم عــبــد الـــنــاصـــر كــرمــز في
مــواجـهـة االمـبـريـالـيـة حـيـنـهـا
فـــردّدت الـــفـــتـــيـــة الـــيـــســـاريــة

شعارات تقول :
رواحنه كالو القائد جمال 

كله إله
يا هله 

ثله     نريد مثله 
يا هله 

وأمريكا بالدوالر 
وفرنسا أم العار 

والثالثة بريطانيا رمز اخليانة 
يا علي - حيدر .

{ باحث ومفكر عربي

I
حـ دعـاني " اجملـمّع الـثـقـافي
اجلـــــعــــفــــري" لــــلــــحـــــديث عن
"اإلصالح الـــــعــــاشـــــورائي في
خدمة اإلنسـان" وجدتها فرصة
مناسبة لـلحديث عن التضحية
والـشجاعـة في مواجهـة الظلم
حلدث تـاريخي رمزي كـبير ظل
الـعــالم يـســتـذكــره بـاسـتــلـهـام
وأمل فلم يكن استشهاد اإلمام
احلـسـ في الـعام 61 هـجـري
في معـركة الـطف الـشهـيرة في
كـربالء حــادثــاً عـابــراً بل كـان
فــاصالً تــاريــخـــيــاً مــهــمــاً ظلّ
استحضاره يتصاعد عاماً بعد
عـام حـتى أصـبح حـدثـاً كـونـياً
بـكل مـا تـعـني هـذه الـكـلـمة من
حتــقق ومـعــنى وداللـة. واحلق
يُقال فقد تردّدت في االستجابة
لـلـمـشـاركـة خـشـيـة من إقـحـام
اسـمي خــارج نـطـاق اهــتـمـامه
واخـتصـاصه وتوجـهه الـفكري
والـــــثـــــقـــــافـي وكي ال تـــــذهب
ـا الظنون إلى التـفسيرات ور
ـــــســــاهـــــمــــة أن مــــثـل هــــذه ا
تـسـتـهدف  الـتـقـرّب أو الـتزلّف
لـــلــــتـــيـــار الـــديــــني الـــســـائـــد
وتــــفـــــريــــعــــاته ذات األبــــعــــاد
ذهـبيـة ولـذلك اقتـرحت على ا
ـنـظـمـة أن أحتدث عن اجلـهة ا
جتـارب ملـمـوسـة حتت عـنوان
"اليـسار وعـاشوراء" وهي جزء
من مشهد بـانورامي لعاشوراء
في الــنـجـف في اخلـمــسـيــنـات
الــتي عــشـتــهــا ودور الـيــسـار
واحلـركة الـشيـوعيـة في إحياء
مــنـــاســبــة اســتـــشــهــاد اإلمــام
احلـسـ  حـيث لم يـكن هـنـاك
وجــــــود ألحـــــــزاب احلـــــــركــــــة
اإلسـالمـيــة كـمــا ظــهـر الحــقـاً
وخـــصــوصـــاً بــعـــد ثــورة 14 
تــمـوز (يــولــيـو) الــعـام 1958.
ولـكنـني وضعت كل ذلك جـانباً
ألقــــدّم صـــورة حـــيّــــة من قـــلب
ـشهـد وهي شـهـادة تاريـخـية ا
ـا يـجـري حـيّــة ال عالقـة لـهــا 
من اصطفافـات سياسية وذلك
بحكم نشـأتي في بيئة دينية ال
أتـنصل عـنهـا وال أتكـبر عـليـها
أو أســتـخـف بـهــا بل كـنت وال
أزال أحترمها وأعتز بها كجزء
أصــيل من تــكــويــني الــثـقــافي
واجملتمعي مثلما ترعرعت في
عــائــلــة يــســاريـة وذلـك جـزء ال
يـتـجـزأ من روافــدي الـروحـيـة
وهــو أمــر ال أخــفـيـه وكـنـت قـد
قـــــلـت في وقـت ســـــابق أن أهم
يــنــابـيع الــتــكـويـن األولى كـان
القـرآن الكر وماركس واألدب
بــشــكل عــام والـــشــعــر بــشــكل
خـــــاص حـــــيث كـــــبـــــرنـــــا مع
اجلـواهري.  ومـع ذلك فقـد كان
ينمو معي الفـكر النقدي للتيار
الـديـني والـيـسـاري مـعـاً وهـو
ما انـعـكس على  كـتـاباتي مـنذ
أكــثـر من  3عـقــود من الـزمـان
عــلى الــرغم من أنــني من دعـاة
تــقـاربـهـمـا مـثــلـمـا هي دعـوتي
لـلـتقـارب مـع الـتيـار الـعـروبي
كـــجـــزء من اخلـــبـــرة والـــدرس
الـتـاريــخي وهـو درس ال غـنى
عــــنه بـــتـــقــــديـــري  الســـيّـــمـــا
االعــــــتـــــراف بــــــاآلخــــــر.  وفي
مطالعة لي قبل أكثر من عقدين
من الـزمــان عن الـسـيــد مـحـمـد
بــــاقــــر الــــصـــدر (نــــشــــرت في
ـــنــبــر الـــتي كــان صــحــيـــفــة ا
يصـدرها السيـد حس الصدر
فـي لـنــدن) جــئت عــلى أهــمــيـة
الـــتــفــاهم بــ الــتــيــارين ومــا
ســبّــبه صــراعـهــمــا من تــأثــيـر
سـلـبي عـلى كل مـنـهـمـا سـواء
عـــلى الـــصــعـــيـــد الــفـــكــري أو
العملي والـشيء بالشيء يذكر
فـقـد كــان الـصــراع الـذي نـشب
بــــ الــــتـــيــــاريـن الـــيــــســـاري
والـعروبي أشـد قسـوة وعبـثية
وال مـعـنى له وقد دفـعت جـميع

األطراف ثمنه باهظاً .
II

ـنـاســبـة اجلـلـيـلـة ومن وحي ا
ابـــتــــدأت حــــديـــثـي  بـــبــــعض
اخلــــواطـــر واالســــتـــذكـــارات 
وحـــاولت أن اســتــفــزّ الــذاكــرة
لـتـخـرج من زوايـاها حـتى وإن
كــانت مــبــعــثـرة أو مــتــنــاثـرة
للـذهاب إلى عـبق  تلك األجواء
هـيبة بطـقوسهـا االحتـفاليـة ا
وفي مـحفل اسـتذكـاري حرص

ــنـظَّم – بـخالف الــفـســاد الـعــشـوائي  –غــيـر ا
الــذي يــفــضي إلى ضــيـاع الــكــثــيـر مـن الـوقت
ال . ولـعلَّ هذا االجتاه وما ورد فيه واجلهد وا
ا لم يكن ليُلتَفت إليه لوال النهوض االقتصادي 
ــعـجــزة اآلســيـويــة ) وبـزوغ جنم يُــسـمى بـ ( ا
بعض دول جنوب شرق آسيـا  مثل إندونيسيا
والـفـلبـ وتـايالند . فـقـد حقـقت هـذه الدول في
ـواً ـاضي  ثـمـانـيــنـيـات وتـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
اقتصـادياً كبيـراً على الرغم مِنْ تفـشّي الفساد
فيها  –في حينه - .  وعلى الـرغم من الوجاهة
 –الـظاهـريـة  - التي يـتحـلَّى بـها هـذا االجتاه 
نـطق الذي يـتبـنَّاه  والـبريق الـذي يحـتـويه  وا
نطـق الذي قد يبـدو معقـوال ً لدى البعض ذلك ا
; لكننا جنـزم أنه ليس كذلك  وأنْ ليس بوسعه
ـكن أنْ نـوجّـهـها الـصمـود أمـام الـنـقـود الـتي 
جـموعة ردودٍ ـكن الرد علـيه  إليه . وإجـماالً 

 أهمها : 
1- إنَّ الــقـول بــأنَّ الــفـســاد يُـســهم في تــفـادي
اجلــمــود الـقــانــوني واإلداري قــول يـفــتــقـر إلى
ـنظومة الدقة ; وذلك ألنَّ الـنقص الذي يـعتري ا
الـقانـونيـة يُعالَج بـتعـديلـها أو تغـييـرها وإبـدالها
بأحسن منهـا  وأنَّ الضوابط اإلدارية اجلامدة
ـا يصبُّ ينـبـغي إعادة الـنظـر فـيهـا وتـعديـلـها 
في خدمة التنميـة  ال فتح الباب أمام الفساد .
هــــذا مِن جـــهــــةٍ  ومِن جــــهـــة أخــــرى أنَّ هـــذا
وظف سـؤول وا اجلمود إنَّمـا أوجده بعض ا
لـغـرض احلــصـول عـلى الـرشـى ; مـا يـعـني أنَّ
الـفـسـاد هـو أحـد أسـبـاب اإلفـراط في اجلـمـود
وظف في والبيروقـراطية  إذْ سيتفـنّن بعض ا
زيد من العراقـيل ; بغية احلصول على وضع ا

زيد من الرشى والعموالت . ا
 2- إنَّ الـقــول بــأنَّ الــفــســاد يــخــلق نــوعــاً من
الــتــنــافس بــ الــشــركــات وأنه ســيــبــقي عــلى
الـشـركـات األكـبـر واألكـفـأ هـو قـول مردود ; إذْ
ليس من الضروري أنَّ هذه الشركات هي التي
سـتُــقــدِم عـلى دفـع الـرشى  بل قــد تــفـعل ذلك
الشـركات غيـر الرصـينة  –كمـا حدث في بـلدنا
مـــثـالً -  كـــمـــا أنَّ الـــفـــســـاد ســـبب إلحـــبـــاط
ـشـاريع اإلنتـاجـية األكـثـر جودة ً وكـفـايةً  ثم ا

أيّ تنافسٍ هذا الذي يخلقه الفساد !!
3- إنَّ القول بأنَّ الفساد يختزل الوقت هو قول
غـير صـحيحٍ أيـضاً ; ذلك أنَّ الـفسـاد قد يـكون
سبـبـاً إلطـالـة الوقـت ال اختـزاله  إذْ سـيـضـطر
زيد مـن الوقت للـتفاوض الراشي إلى صـرف ا
كما رتش  وغالباً مـا يكونون متعددين  مع ا
ـــيــدانــيـــة الــتي أنَّ هــنـــاك بــعض الـــدراســات ا
ـؤسـسـات الـدولـيـة تـؤكـد هـذه أجـرتـهـا بـعض ا
احلـقــيــقــة ; وهي أنَّ الـفــســاد ال يــكـون ســبــبـاً

الختزال الوقت .
ستوى  4- ويُردُّ على أنَّ الفساد وسيلة لرفع ا
ـعــيـشي لــلـمــوظـفـ احلــكـومــيـ بــالـقـول إنَّ ا
الــوسـيــلـة الــطـبـيــعـيــة لـذلك هي زيــادة الـرواتب
ولـيس االعـتـماد عـلى الـفـساد . هـذا مِنْ جـهةٍ 
ومِن جـهـةٍ أخـرى إنَّ مـتـعاطـي الـفـساد هـم فـئة
ـوظــفـ ولــيس جــمـيــعـهـم ; مـا يــعـني أنَّ مـن ا
الـفسـاد سـيـفضي إلى سـوء تـوزيع الدخل ; إذْ
ـشـروعـة – ـنـافع  –غـيــر ا سـيـســتـأثـر بـهــذه ا
ـوظفـون الفـاسدون الـذين يتـعاطـون الفـساد  ا

. وظف النزيه دون غيرهم مِن ا
 5- وكذا ليس صحيحاً القول إنَّ الفساد يرفع
احلــواجــز أمــام الـــتــجــارة الــدولـــيــة  بل عــلى
الــعــكـس ســيــكـــون ســبــبـــاً رئــيــســـاً في نــفــور
االسـتـثـمارات األجـنـبـية ; إذ يـتـسـبَّب في زيادة
العبء والـكلفة عـلى الشركـات االجنبيـة الراغبة

باالستثمار.
 6- وأمَّـا الـقــول بـاألثـر االيـجـابـي لـلـفـسـاد من
حـيث تـسـبّـبه فـي تـمـاسك اجلـمـاعـات احلـزبـيـة
وتمـويلهـا فهو قـول مردود أيضـاً ; وذلك بسبب
مـا يـنـجـم مِن الـفـسـاد مِن مــشـكالتٍ سـيـاسـيـةٍ
واقـتـصـاديـةٍ واجـتمـاعـيـةٍ تـعـيق عـملـيـة الـتـنـمـية
االقـتـصـاديـة وتـعـرقل تـطـور اجملـتـمع  بل يـعـدُّ
الفـساد  –علـى مستـوى العـالم - سبـباً رئـيساً
لـسـقـوط الـكـثـيـر مِن الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة
واألحـزاب واحلـكــومـات . ويـكـفــيك أنْ تـعـلم أنَّ
دول الـعالم بـاتت تُجـمع على ضـرورة التـصدي
تسـبِّب فيه للـفساد ومـكافحته ومـحاسبـة كل ا
نـظِّرين .وال اسـتـبعـد أنْ يكـون الـباعث لـهـؤالء ا
الـقائـلـ بـاألثـر اإليجـابي لـلـفـسـاد هو الـتـسـتُّر
عــلى الـفــسـاد الــذي كـان مــسـتـشــريـاً في دول
ــتــزامن مع نــهـضــتــهـا جـنــوب شــرق آسـيــا وا
االقــتــصــاديــة الــكـــبــرى ; إذْ رامــوا  بــحــسب
تـقـديـري  عـدم إيـقـاف عـجـلـة الـتـنـمـيـة بـدعـوى

وجود الفساد ! 
وتـأسيـسـاً على كل مـا تقـدم يـغدو الـقول بـاألثر
االيـجـابي لـلـفـسـاد قـوالً عـقـيـمـاً ال قـيـمـة له  ال
يستند إلى حجة ٍمنطقيةٍ تُسعفه  وال يركن إلى

ركنٍ وثيقٍ يعضده . 
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لـــقـــد حتــدَّثـــنـــا في اجلـــزء األول عن الـــفـــســاد
ـصــاحب لـلــتـنــمـيـة االقــتـصــاديـة  والــفـسـاد ا
ُعوِّق لها . وسنتـكلم اليوم في أثر الفساد في ا
الـتـنـمـيـة االقـتصـاديـة . وقـبل الـولـوج في بـحث
اآلثــار الــتي يــرتِّــبــهــا الــفـســاد عــلى الــتــنــمــيـة
االقتصادية  البد من طرح السؤال اآلتي : هل
يـولِّـد الـفـسـاد آثــاراً سـلـبـيـةً تـؤثــر في الـتـنـمـيـة
االقـتصـادية فحـسب ? أو بـاإلمكان أنْ يـكون له
بـعض اآلثـار اإليـجـابـيـة ? ولـربَّـمـا سـيـسـتـغـرب
الكـثيرون من طـرح هذا السـؤال ; بالنـظر لكون
اإلجـابــة عـنــدهم واضـحــةً ومـعــروفـةً  وهي أنَّ
كن أنْ تـكون لـلفـساد آثـاراً سـلبـيةً فـقط  وال 
له أية آثارٍ إيجابيةٍ ? بيد أنَّ هذه اإلجابة ليست
دقيـقةً  إذْ عـلى الرغم من أنَّ أغـلب اآلراء تكاد
جتـمع عـلى اآلثار الـسـلبـية لـلـفسـاد  وعلى أنه
معـوِّق رئيس لـلتنـميـة االقتصـادية  وأنَّ وجوده
في دولــةٍ مـا ســيـؤثــر في اقـتــصـاد تـلـك الـدولـة
سـلـبـيـاً  وسـيـعـوق الـنـمـو االقـتـصـادي فـيـهـا 
ويـعرقـل خطط الـتـنـمـيـة . لكـنَّ احلقـيـقـة أنَّ ثـمة
اجتاهـاتٍ في العـالم جتنح للـقول بـوجود بعض
اآلثـار اإليجـابـية لـلفـسـاد. وبنـاءً على ذلك يـغدو
ـــقـــام إلى هـــذين مــهـــمـــاً الـــتـــطـــرق في هـــذا ا
االجتــاهـــ  االجتـــاه الــقـــائل بـــوجـــود اآلثــار
اإليـجـابـيـة لـلـفـسـاد في الـتـنـمـيـة االقـتـصـادية 
واالجتـاه الــقـائل بــعـدم وجــود مـثـل هـذه اآلثـار

البتة  بل بوجود اآلثار السلبية فقط .
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يـذهب هـذا االجتـاه إلى أنَّ عدم وجـود الـفـساد
ثـالي جملتمعٍ ما  إنَّما يـكون في ظل النـموذج ا
وهــذا اجملــتــمع غــيــر مــوجــودٍ ; ومن هــنــا فـأنَّ
الفسـاد ذاته ال يضرُّ اجملتـمع دائماً  وال يكون
مناوئـاً للتـنمية االقـتصادية  وال سـيما إذا كان
الـــفــســاد يــســتــشــري فـي دولــةٍ تــســود فــيــهــا
ـــوظــفــون اإلداريـــون غــيــر الـــبــيــروقـــراطــيــة وا
الــكـفــوئــ  أو إذا كــان حــكم الـقــانــون فــيــهـا
ضعيفـاً  كما حدث سابـقاً في روسيا والص
ٍ من الــفــسـاد في . وإنَّ وجــود مــسـتــوىً مــعــ
ـثِّـل عـائـقـاً  –بـحــسب هـذا بــعض احلـاالت ال 
االجتـــاه -  بل عـــلى الـــعــكس قـــد يُــســـهم في
ـزايـا اإليـجـابـيـة عـلى مـسـتـوى حتـقـيق بـعض ا
ـكن إيــجـازهـا الـتـنــمـيــة االقـتـصــاديـة  الــتي 

باآلتي :
1- يُـــســـهـم الـــفـــســـاد في تـــفـــادي الـــضـــوابط
ـرهقـة واجلـهد الـقـانوني واإلداري التـنظـيـميـة ا

صاحب لنشأة االستثمار. ا
2- تــــســــاعــــد الــــرشــــا الــــتي تُــــدفـع من قــــبل
ستثمرين في الـتغلب على احلواجز والعوائق ا
التي تضعها بعض الـدول أمام التجارة الدولية
; مــا يــعـــني أنَّ الــرشـــوة تــفـــتح األبــواب أمــام
االستثمار األجنـبي ; وكل ذلك يُسهم في توفير

فرص العمل وتنشيط احلركة التجارية .
3- تـخـلق هــذه الـرشـا نـوعـاً مـن الـتـنـافس بـ
الــشــركـات  إذ ســيــتم اســتــبــعــاد الــشــركـات
األصــــغـــر غــــيـــر الــــقـــادرة عــــلى دفـع الـــرشى
الـضـخـمـة  وسـتـبـقى الـشـركـات الـقـادرة عـلى
ذلـك  وهي األكـــبــــر واألكـــفــــأ واألقـــوى  وهي

أفضل للدولة من حيث التعامل .
4- أنَّ الـفـسـاد في هـذه الـصـورة سـيُـسـهم في
اســتـــغالل الــوقت لــلــشــركــات واألفــراد الــذين
يقـيـمـون لـلـوقت وزنـاً  إذْ سـيـقـوم أولئـك الذين
تـكـون لــديـهم تــكـلـفـة الــفـرصـة الــبـديـلــة لـلـوقت
ـوظفي احلكومة مرتفعـةً نسبياً بـتقد الرشوة 
رغـبــةً في قـضــاء مـصــاحلـهم واحلــصـول عـلى
وافـقات والـتراخـيص في أقل وقتٍ ; ما يـعني ا
ن تــرتـفع أنَّ الــفــسـاد أســهم بــتــوفـيــر الــوقت 

لديهم قيمة الوقت .
5- يُــخــفِّف الـــفــســاد الــعبء الـــضــريــبي عــلى
الــوحــدات االقـتــصــاديـة  األمــر الــذي يُــشـجع
الــنــمــو االقــتــصــادي ; وذلك ألنَّ احلــكــومــة لن
تـكـون في ظل وجـود الــرشـا والـفـسـاد بـحـاجـةٍ
إلى زيادة الـضرائب لـتمـويل الزيادة في رواتب
ــوظــفــ .كـمــا أنَّ ذلك ســيــسـاعــد  بــحـسب ا
ـعـيشي لـلـمـوظـف سـتـوى ا رأيهم  في رفـع ا

نخفضة. ذوي الدخول ا
6- وأكـثـر من ذلك كـله  يـذهب الـبعض إلى أنَّ
الفساد قـد يؤدي إلى حتقيق نـوع من التماسك
الـــــســـــيـــــاسـي ; وذلك ألنـه يـــــوفـــــر لألحـــــزاب
ـالـيـة الالزمة ـوارد ا واجلمـاعـات الـسـيـاسيـة ا
التي تـمـكِّـنـها مـن البـقـاء واالسـتـمرار  ومِنْ ثم
ــنــاســبــة لــتــحــقــيق الــنــمـو تــتـوفــر الــظــروف ا

االقتصادي .
ويـــخــلـص هــذا االجتـــاه إلى ضـــرورة تـــنــظـــيم
الــفـســاد وجـعــله فـســاداً مـنــظَّـمــاً  إذْ في ظـله
ــرء إلى أيـن يــذهب  وكـم يــدفع ; ســـيــعـــرف ا
لــغــرض احلــصــول عـلـى خـدمــةٍ أو مــيــزةٍ مـا ?


