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التي ال تفـارقه وخالل تلك الفـعالية
الثقافية قمنا بثالث زيارات مهمة:
الــزيــارة األولى إلى مــتـحف بــرلـ
ـشــاهـدة "بــيـرغــامــون" مـدفــوعــ 
اآلثـــار الــعـــراقــيـــة  بــشـــكل خــاص
ـة بـشـكل عـام حـيث واآلثـار الــقـد
ـــتــحفُ  آثـــاراً حلــضــاراتٍ يــضمُّ ا
مـتنـوّعة يـعود أقـدمهـا إلى ما يـزيد
يـالد. ولعلّ عن 4 آالف سـنـة قـبل ا
أكـثــر مـا أثــارنـا هـو مــشـاهــدتـنـا "
ــوكب" بــوابــة عــشــتــار" و"طــريق ا
ـدينة الذي يـعدّ الـطريق الـرئيـسي 
بــابـل الــتـــأريـــخـــيـــة إضــافـــة إلى
ـسـمـارية الـرسـومـات والـكـتـابـات ا
فوق ألواح الط واحلجر والشمع
ـعادن واخلـزفـيـات والفـخـاريات وا
الـــتي تـــعــود إلـى أكــثـــر من 6000

سنة .
وكم كــان حــزنــنــا كــبــيــراً ألن هــذه
اآلثـار لــيـست في مـتـاحـفـنـا إلّـا أن
كـبوت كان ثمـة نوع من " الرضـا" ا
داخـل كل مـــــنّــــا  ألن هـــــذه اآلثــــار
ـكن مـحـفــوظـة في أمــاكن آمـنــة و
اسـتردادهـا في ظـروف أخـرى ولو
كـــنّـــا نــــعـــلـم أن تـــنـــظــــيم "داعش"
اإلرهـابي سـيدمّـر الـنـمرود الـعـظيم
ومديـنة احلضـر التـاريخيـة األثرية
ــنــارة احلــدبــاء وجــامع الــنــبي وا
شـيت والــنــبي يـونس وســيــحـطّم
ثـورين مجـنّحـ عـند بـوابة نـرغال
وصل وغـيرها من التـاريخيـة في ا
اآلثـار الـتي ال تـقـدّر بثـمن لـكـنّـا قد
تـشـبّـثــنـا لـتـبـقى آثــارنـا مـحـفـوظـة
بعـيدة عن أيادي اإلرهـابيـ اآلثمة
ـعـاول كـمـا عـمـلت الـتي دقّـتـهـا بـا
طــالــبــان في أفــغـانــســتــان ذلك من
قـبـلـهـا حـ دمّرت تـمـاثـيل بـامـيان
التي يـعود تاريـخهـا إلى ألفي عام.
أمـا الـزيـارة الثـانـيـة فـكـانـت لـقـبر
بـرتـولت بـريـخت الـشـاعـر والـكاتب
ـاني والــذي يـعـتـبـر ــسـرحي األ وا
ــســرح في الــقــرن من أهم كــتّــاب ا
العشرين وهـناك جلسـنا في مقهى
قريب  وتدفّق بلند في احلديث عن
ــســرح وعن بــريــخت الــذي عـاش ا
ــنــفى هــو اآلخــر فــهــرب إلى في ا
ـارك الـعام 1933 إثر وصول الدا
هتلر إلى الـسلطة ومـنها في العام
1941 إلى كـاليـفورنـيـا في أمريـكا
التي مكث فيها إلى العام 1947 ثم
ــانـــيــا الـــغــربــيـــة لــكن عـــاد إلى أ
سـلطـات االحتالل مـنعـته  فاضـطّر
انيا الشرقية وأسس الذهاب إلى أ
" ثم "نادي الـقلم" حتى "فرقـة برلـ
وفـــاته فـي الـــعــام 1956. وحتــدّث
بـلنـد عن نـظريـة بـريخـيت في "هدم
ـقـصـود "إشراك اجلـدار الرابع" وا
ـــســرحي". ـــشــاهـــد في الــعـــمل ا ا
وحاول أن يشـرح لي ما هو اجلدار
الرابع باعتباره جداراً وهمياً حيث
سرح ـمثـلون على خـشبـة ا يقف ا
ــسـرح وأبـدى إعــجــابه الــشـديــد 
بــريـــخت ألنه حـــسب رأيه مـــســرح
ــــثّـل الــــغــــرابــــة ويـــــجــــمع بــــ
الـكــومـيــديـا والــتـحــريض مـثــلـمـا
ـتـنـاقـضة ـشـاهـد ا يـجـمـع بـعض ا
لــيـضــمّـهــا إلى بــعـضــهــا في إطـار
واحد ليـكوّن منـها موضـوعاً شديد
الغرابـة مستخـدماً بعض األغاني.
وقد حـفّزني حـديثه لـقراءة بـريخت
ومـسـرحه الحـقـاً. والزيـارة الـثـالـثة
كـانت في رحـاب  روزا لـكـسـمـبورغ
أو "روزا احلـــــــــــمــــــــــــراء" الـــــــــــتـي
اســتـحـضـرنـاهــا في بـرلـ  والـتي
كـان ليـن يـطلـق علـيهـا لقب "نـسر
ـاركــسـيــة احملـلّق" وهـي مـثــقـفـة ا
ومــفـكــرة واقــتـصــاديــة مـاركــســيـة
انيا بولونية األصل وعاشت في أ
وقـــد عــمــلت مـع بــلــيـــخــانــوف في
زيــــوريـخ (ســــويــــســـــرا) ومن أهم
ـــال" مــــؤلـــفـــاتـــهـــا " تـــراكم رأس ا
وتــزّعـــمـت مع كـــارل لـــيـــبــنـــيـــخت
"اجلـــــنــــاح الــــثـــــوري" في احلــــزب
ـاني ــقـراطي االشــتــراكي األ الــد
ـانـيا ووقـفت بـشدّة ضـد مـشـاركة أ
ــيـة األولـى كــمـا في احلــرب الــعــا
عــارضت فــكــرة لــيــنــ حــول كـون
احلـــــــــزب الــــــــــشـــــــــيــــــــــوعي "أداة
الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا" لــــتــــحــــقــــيق
دكـتـاتـوريـتـهـا واعـتـبـرت مـثل تـلك
قـراطـية" "الـفـكرة خـاطـئة وغـيـر د
(أي دكتـاتورية الـ 9 بالـعشـرة ضد
 1بــــالـــعــــشــــرة) وأكّــــدت عــــلى أن
قراطية هي الـوسيلة الوحيدة الد
لــتــحـقــيق االشــتــراكــيـة وحــكــومـة
الـعمـال ولـعلّ ذلك تبـنّـاه ليـن في
وقت الحق ح كـتب يقول : إن من
يـفــكـر بــاالنـتـقــال إلى االشـتــراكـيـة
ـقــراطـيـة بـطـريـق آخـر  غـيــر الـد
فـإنه سـيـتـوصل  إلـى اسـتـنـتـاجات
ــعـنـاهـا رجـعـيـة وخــرقـاء سـواء 

السياسي أم االقتصادي. 
وبـالـعـودة إلى روزا فـقـد لـعـبت مع
يات دوراً مجموعة من النساء األ
بــــــارزاً فـي رفع شـــــــأن احلــــــركــــــة
النسوية وذلك حتـضيراً لالجتماع
االشتراكي الـدولي العام 1910 في

" الـذي تــرأّسه أبـو ـقــراطـيــ الـد
أيوب وآخـر كـان "محـمد احلـبوبي"
ـقـراطي" ـتّـحـد الـد عـلى رأسه و"ا
الـذي ضم هـاني الـفـكـيـكي ومـحـمد
بحر العلوم ومصطفى جمال الدين
وأيـــهـم الـــســــامـــرائـي لـــكـن هـــذه
التـنظـيمـات لم تتـمكّن من مـواصلة
عمـلهـا ألسبـاب عديـدة منـها بعض
الوالءات ألطـراف سياسـية وأخرى
تــتــعــلّق بــظــروف الــغــربـة  حــيث
كــانت مـعــظم هــذه الـتــنــظـيــمـات "
مـــــهـــــاجـــــرة" وتــــأثـــــرت أيـــــضــــاً
ـكـان نـشـأتـهـا بـاجلـغـرافـيـا أي 
وهو شـأن جمـيع التـنظـيمـات التي
تــأســست في اخلــارج أو طــال أمـد
بقـائهـا فيه سـواء بانـشطـارها عن
أحــزاب أم قــوى جـديــدة تــأسـست
لــكـــنــهـــا ســـرعــان مـــا اخـــتــفت أو

انطفأت.
ــــقـــراطــــيـــ وكـــان "احتــــاد الـــد
" الـذي تـأسس في لـنـدن الـعـراقـيـ
قـد ضم مــحـمــد الـظــاهـر (رئــيـسـاً)
وبـلـنـد احلـيـدري (نـائـبـاً لـلـرئـيس)
) وقد وفـاروق رضاعـة (أميـنـاً عامـاً
ــــؤتــــمــــر الــــوطــــني انــــضم إلـى ا
الـعــراقي الـذي تــأسس في فــيـيــنـا
الــعـام 1992 وبـالــرغم من أن اسم
بلـند ومجـموعة الـشخصـيات التي
انـــتـــســـبت لالحتــــاد تـــمـــثّل ثـــقالً
اجـتمـاعيـاً وثـقافـياً لـكن دوره كان
محدوداً ولم يتمكّن أن يحتل مكانه
عارضـة التي تـتنافس في ساحـة ا
فيـهـا الـتـنـظـيمـات اآليـديـولـوجـية
مـثل : احلـركة اإلسالمـيـة واحلـركة
الــشــيــوعــيــة واحلــركــة الــكــرديــة
إضـــافــة إلى تـــنــظـــيــمــات الـــبــعث
السوري وشـكّلت هذه اجملـموعات
شترك" (27 كانون " جبهة العمل ا
األول/ديـــســمــبــر/1990) لـــكــنــهــا
سرعان مـا تفـكّكت ودبّت اخلالفات
بـ أطرافـهـا مثـلهـا  مـثل "اجلبـهة
ـقـراطـية الوطـنـيـة والـقـومـيـة الـد
"جوقد" التي سبقتها وتأسست في
خـــريـف الـــعــام 1980 واجلـــبـــهـــة
ـقراطـية "جـود" التي الوطـنيـة الد
تــأسـست بـعـد األولـى بـأسـبـوعـ

ـؤتــمـر الـوطـني الـعـراقي  الـذي وا
أعـــقـــبـــهــا 1992 وانـــضــمـت إلــيه
الــغــالــبــيـة الــســاحــقــة من الــقـوى
ـــعــارضـــة لــكـــنه هـــو اآلخــر ظلّ ا
فوقيـاً وغير مـؤثر وسرعـان ما فقد
إمـكانـات اسـتـمراره وانـسـحبت أو
جــمّـــدت عالقــاتــهــا بـه مــجــمــوعــة
الـشــخـصــيـات واألحــزاب والـقـوى
الـــتـي أســـســتـه.  وبـــتـــقـــديــري إن
ـثقـف مـعارضـة بـلنـد وغيـره من ا
كـانـت مـعــارضـة فــكـريــة وثـقــافـيـة
بالدرجـة األولى ومعارضة سـلمية
شروع االستـبداد خصوصاً  وأن
أعداداً كبيرة أعادت الـنظر بصيغة
"احلـزب الـواحـد" و"احلـزب الـقـائد"
و"الــــطــــلـــيــــعــــة" و"دكـــتــــاتــــوريـــة
البروليتاريا" و"العنف" وغيرها من
ـة وأقـرّت بــأهـمـيّـة الـصـيغ الــقـد
الــتـــعـــدّديــة والـــتـــنــوّع واحـــتــرام
اخلــــصـــــوصــــيــــات ولـــــذلك كــــان
االخــــتالف أمـــراً ال مــــفـــرّ مــــنه مع
ـشــروع الــسـيــاسي الــذي خـضع ا
لتأثيـرات متعدّدة دوليـاً وإقليمياً
بل  تـــوظــيــفـه الحــقــاً لـــيــســاهم
بـــاحــتـالل الـــعـــراق ولألسف وقع
ضـــحــــيــــة مــــثل هــــذا "الــــوهم" أو
"الـتــواطـؤ" مــثـقــفـون  وإعالمــيـون
وأدبـاء نـاهيك عـن سيـاسـيـ أما
بــــســـــبب عـــــجــــز فـي الــــرؤيــــة أو
ـصلـحة تعـويالت عـلى اخلارج أو 
ضيـقة بـتبـريريـة ذرائعـية وانقالب
ـفــاهــيم والـقــيم الــوطـنــيـة. عــلى ا
وددتُ اإلطالل عـــلى هـــذا اجلــانب
ألن بـــلـــنـــد احلــيـــدري وإن كـــان له
جتـربة سـيـاسيـة سابـقـة والسيّـما
بعد ثورة 14 تموز (يوليو) 1958
حــ انــتــمى لــلــحــزب الــشــيــوعي
وتــصــدّر مــكــانه في احتــاد األدبـاء
الــــــذي كـــــان يـــــرأسـه الـــــشـــــاعـــــر
اجلـواهــري وبــنــفـوذ مــلــحـوظ من
األدباء الشيوعي وأصدقائهم إلّا
أنه لـم يــكـن مــنـــغــمـــراً في الـــعــمل
الــســيــاسي بل إن مــرارة جتــربـته
بعد اعتقاله في العام  1963دفعته
لالبـتعاد عـنه لـكنه اضـطرّ لـلعودة
إلــيه مــجـبــراً لــشــعــوره بـأن بالده
أصـبـحت عـلى شفـا حـفـرة فـعسى
يـستـطيع اإلسـهام بـانتـشالـها عـبر
ـقـراطـي والـدعـوة بث الــوعي الــد
إلجـراء انــتــخــابــات وسن دســتـور
جديـد للبالد عـلى أساس التـعدّدية
والـــتـــنـــوّع واالعــتـــراف بـــحـــقــوق
الــــشـــعـب الـــكــــردي وبــــاحلــــقـــوق
ـقــراطـيـة الــعـامـة واحلـريّـات الــد
واخلاصـة وهو مـا كان الـعديد من
ــثــقــفـ يــأمــلــونه ويــشــاطـرونه ا

الرأي فيه.
 } } }

أتذكّـر أننـا حضـرنا سـويّة مـؤتمراً
للمثقف في برل انعقد في مطلع
الـتـسعـيـنات وكـان يـحمل كـامـيرته

وإعالن اجلــمـهــوريــة االشـتــراكــيـة
ـانــيـة لــكن قـوى اإلشــتـراكــيـ األ
ــقـراطـيــ قـامت بــاغـتـيــالـهـا الـد
وألـقت جثـتـها في قـنـاة الندفـير في
برل بعد أن ألقت خطاباً نارياً في
الرايخشتـاغ وذلك بعد شهرين من
انية. وقد ـر األ قيام جمـهورية فا
ـكـان الـذي اصـطـحـبـت بـلـنـد إلـى ا
ـمر يُـعـتـقـد أنهـا اغـتـيـلت فـيه في ا
ـؤدي إلى الـقـناة  الـذي كـثـيـراً ما ا
كـــنتُ أتـــردد عــلـــيه عـــنـــد زيــاراتي
الـعـديـدة إلى بـرلـ بـرفـقـة عدد من
األصـدقــاء الــذين يـعــيــشـون هــنـاك
ـشاط وعلي وفي مقـدمتـهم هاشم ا
نـــاجـي بـــر وعــــصــــام الـــيــــاســـري
وآخـرين وكـنت قـد أخـذت صـديقي
الـــــروائي أبـــــو كَـــــاطـع (شـــــمــــران
ـكان ذاته في العام الياسري) إلى ا
1976 عـــنـــد زيــارتـــنـــا إلى بـــرلــ
الــغـربــيــة. واسـتــعــاد  بـلــنــد مـعي
احلــديث عن حــسـ الــرحـال الـذي
ذهب لــلــدراســة في بــرلــ وشــهــد
ثورة سباراتاكوس وتأثّر بها وعاد
إلـى الـعـراق داعـيـاً لـلـشـيـوعـيـة ثم
قـام بـتـنـظـيم حلـقـات مـاركـسـية مع
عـدد من أقـرانه مـثل محـمـود أحـمد
الـــســيـــد وفـــاضل الـــبــيـــاتي وزكي
خـيــري وآخــرين تــلك الــتي تــمـثل
حــلــقـة بــغــداد. وكــنت حــيـنــهــا قـد
ـاجـسـتـير اطـلـعت عـلـى أطـروحـة ا
لـعامـر حـسن فيـاض الـذي كتب عن
"جـذور الـفـكـر االشـتـراكي الـتـقدمي

في العراق 1978. 
وتناولـنا قضـية النـساء في روسيا
وكوبا بعد الثـورة وقضايا النساء
فـي مــجــتــمــعــنــا الســيّــمــا  الــذي
سيـحصل بـعد احلـروب واحلصار
والـقوانـ الـغلـيـظة الـتي كـانت قد
صـــدرت حـــيــنـــهـــا والــتـــراجع عن
حــقـوقــهــا وكم كــان بـلــنــد حـزيــنـاً
ديـنة كمـا أسماها بسبب نـكوص ا
في بالدنا على حساب زحف الريف
عليـها لدرجـة أن مدننـا وحواضرنا
تريّفت إلى حدود كـبيرة وهذا شأن
الـقاهـرة ودمـشق وبيـروت وبـغداد
حـيث تنـتـشر الـعشـوائـيات نـاهيك
ــديــنــة وقــيم عن الــبــعــد عن قــيم ا
الـريف في اآلن. وكم سـيـكـون حزنه
كبيراً  وعيناه الـواسعتان تضيقان
لـو شــاهـد أوضــاع الـنــسـاء الــيـوم
حــ تـزدهــر الــشـعــوذة وتــتــفـشى
األمـية ويـنـتشـر التـخـلف وتتـشظى

البالد منحدرة نحو الطائفية?
وقــد اســتـــكــمــلـــنــا تــلـك اجلــلــســة
احلـــواريــة فـي بــرلـــ بــجـــلــســات
ولقاءات في لندن ودار حوار بيننا
حـول مـسـتقـبل احلـركـة الشـيـوعـية
في العالم العربي بعد انهيار جدار
برل  9 تـشـرين الثـاني (نـوفـمـبر)
1989 وحتـلّـل الـكـتـلـة االشـتـراكـيـة
وحــ ســـألـــني عن رأيي قـــلت له:
نـحن مـثل بـريـخت الـذي كـان يـقول
عـن احلـــــزب أغـــــادره كـل يـــــوم في
ساء ألعود إليه في الصباح  قال ا
ال بل مثل آراغون الشاعر الفرنسي
صاحب ديوان عيـون ألزا الذي كان

يقول: 
ال تـــذهـب بــــدونـــنــــا فـي الـــطــــريق

الصحيحة 
 فبدوننا ستكون خاطئة جداً 

ا نكون مخطئ لر
وتكون مصيباً

 لذلك ال تبتعد عنّا.
ــلـتـبــسـة بـ وتـنــاولـنـا الــعالقـة ا
ـثــقف والـســيــاسي وخـصــوصـاً ا
حـــ يــــشـــعـــر األخــــيـــر أن بـــيـــده
الــســلـــطــة ســواءً كــان حــاكــمــاً أم
مــــســــؤوالً حـــتـى في حــــزب ســـرّي
مـقـموع واسـتـعـدنا عـالقة سـتـال
ثقف في الثالثينات وما بعدها با
وحمـلة الـتنكـيل التي تـعرّضـوا لها
فـي ظل الــهــيـــمــنــة  اجلـــدانــوفــيــة
ـــريـــرة الــتـي  كــانـت تــدعـــو إلى ا
تــســخــيــر كـل اإلمــكــانــات الــفــنــيـة
واإلبــــــــــداعــــــــــيــــــــــة مـن فـن وآداب
ــواجـــهــة الـــثــقـــافــة ومــوســـيــقـى 
الــبـرجــوازيــة الــغـربــيــة وتــوظـيف
اإلبــداعـي لــصــاحلــهـــا الــســيــاسي
والــفـني لـصـاحلــهـا األيـديـولـوجي
وكانـت تلك الـسيـاسة الثـقافـية هي
الــســائــدة بل كــان بــيــدهــا الــقـدح
ــــعـالّ كـــــمـــــا يــــقـــــال فـي فـــــتــــرة ا
الـثالثيـنيـات واألربعـينـيات إالّ أنه
 التـخلي عنـها بـعد وفاة سـتال
في العام 1953 لــــــــكن تـأثيـراتها
لم تـخـتفِ أو تُـغـيب وظـلّت تـبـسط
ظاللهـا حتى نـهـــــــايـة سبـعيـنيات
ـــــاضي عـــــلـــــمـــــاً بــــأن الـــــقـــــرن ا
جـــــــــــدانـوف اتـهم  في مــا يـعـرف
ــؤامـرة "األطــــــــبــاء الـيـهــــــــود"
وكـان أحـد أبـرز ضـحـايـاهـا  وكـان
اتـهـامــهـــــــم بـالــتـعـمّــد في إهـمـال
صـــحــــة الـــقــــيـــاديــــ في احلـــزب
) وكان قصود ستال الشيوعي (ا
جــدانـــوف من أبــرز ضــحـــايــا تــلك

ؤامرة.   "ا
l³²¹

وحـتى وإنْ كــانت صـوره " بـاذخـة"
وأنيقة ونبـرته قوية وواثقة إال أن
لـغـته كـانت "مـقـتصِـدة" لـتـعـبّر عن
اإليـجـاز والـتكـثـيف فـقد كـتب بـلـند
قـصـيـدته بـتـركـيـز كـبـيـر أقـرب إلى
أسـلــوب الــبـرقــيــات وهـو مــا دعـا
جـبـرا ابراهـيم جـبـرا إلى أن يـطلق
عـلى بـلنـد بـحق صـاحب القـصـيدة
الــتـلـغــرافـيــة "الـبـرقــيـة" فــقـد كـان
ـدى الـذي يـريـد الـوصـول يـعــرف ا
إلـــــــيه تـــــــعــــــبـــــــيــــــراً عـن الــــــذات
وتـنـاقضـاتـهـا حيث امـتـلك الـقدرة
عـلـى ضخّ  أكـبـر كـمـيّـة من الـصـور
ـعـاني بــأقل كـمـيّـة واإليــحـاءات وا

من الكلمات. 
ويـقــول بـلـنــد مـعـتــرفـاً بـنــصـيـحـة
جـبــرا: أصــبح هــمّي الــرئــيس هـو
اإليجاز في قصـائدي ولعلّ عالقته
وسيقى هي بالفنون التشكيلية وا
الـتي جعـلته يـختـار هذا األسـلوب
ـتـمـيّـزة السـيّـمـا  ثـقـافـته الـفـنـيّـة ا
ـوجـة اجلـديـدة قــيـاسـاً بـشـعـراء ا
ـا أعطى جتـربـته الشـعـرية بُـعداً
جــمــالـيــاً خــصــوصـاً حــ تــكـون
مـفــرداته مـألـوفـة وصـوره شـفـافـة
في حـ كــان بـدر شــاكـر الــسـيّـاب
أقــــرب إلى الــــتــــراث نــــاهــــيك عن

استخدام مستحدث لألسطورة. 
ويـعـتـرف بـلـنـد في شـهـادة خـاصة
عن عالقـته بــبـدر شــاكـر الــسـيّـاب
إنــهــمــا كــانــا قــد تــأثّــرا بــاحلــركـة
يـة للـشعر احلـديث عن طريق العـا
دفعي الذي عاد هندس قحـطان ا ا
إلـى بـغــداد بـعــد أن أنــهى دراسـته
في لندن وقد حـمل معه تسجيالت
صــوتـيــة لــعـدد مـن أدبـاء الــعــصـر
بينـهم: إليوت وآراغـون ويقول إن
ذلك كـان له تأثـيـر علـيه وعـلى بدر
ح " كـنّا نلـتقي مـرّة في األسبوع
دفـعي لـنسـتمع إلى عـند قـحطـان ا
هــــذه االســـطــــوانــــات لــــســــاعـــات
وســاعـات ونــحــاول أن نــســتــلـهم
مــنـهــا مــا يــعـطـي إضـافــة جــديـدة
لــتـجـربــتـنــا الـشـعــريـة". ويــعـتـرف
بــتـــســرّب "إيــقــاعـــيــة إلــيــوت" إلى

جتربته الشعرية.
 } } }

بيروت ... يا موتاً أكبر من تابوت
وت ... يا موتاً ال يعرف كيف 

وت " لن يعرف كيف 
كـانت بــيـروت الـتي عــاشـهـا بــلـنـد
احلـيـدري " بيـتـاً حـميـمـاً ذا أبواب
عـديدة" وكـمـا يقـول: "كـان لكل مـنّا
أن يجد نفسه فـي الباب الذي يُريد
ـــســــلم مــــســـلم أن يـــكــــون فـــيـه: ا
ـــؤمن ـــســـيـــحي مـــســيـــحي وا وا
مؤمن ولكل منّا أن يعبّر عن نفسه
بــكـثــيــر من احلــريّــة" وهي ذاتــهـا
بـيروت الـتي عرفـتهـا وكتـبت عنـها
لـوّن" يوم نـصاً بـعـنوان" الـعـشق ا
كــرّمــتـــني احلــركــة الــثــقــافــيــة في
انـــطــــلــــيـــاس 2017 بــــقـــولي :" ال
أستطيعُ اسـتعادةَ ذاكرتي الـطّفليةِ
ـكتـظّة بـصـور مخـتلـفةٍ ومـتنـوّعةٍ ا
دون أن تـــشعَّ فـي إحــدى زوايـــاهــا
بيروت بكل رمزيّتـها وصباها تلك
التي شـكّلت ب تـقاسـيمِهـا أغاريدَ
ـــلّـــونـــة وروح تـــمــرّدي شـــرودي ا
األول خــصـوصـاً وأنّــني تـرعـرعت
في بــيــئــة مــعــانــدةٍ كــانت جــاهـزةً
ومـتـفـاعـلـةً ومـنـفـعـلـة بـاسـتـشراف
اجلـــديـــد واســـتــــقـــبـــالِ احلـــداثـــةِ

والتّطلّعِ للتغيير". 
: هكذا بدأتْ ترتسمُ مالمحُ وأضفتُ
ـدى والــتـنـوّع بـيــروت اجلـمــال وا
الـثـقـافي واالجـتـمـاعي وكـأنّـني في
فــســيــفــســائــيّــة تــخـتــلـطُ وصـورة
"الـنجف الـسعـيد" أو مـا يكـنّى "خدُّ
الـعـذراء" حــيث يـســتـلـقي الــّشـعـرُ
مـتنـفـسـاً لـلـمـديـنـةَ احملـافـظةَ الـتي
تــآخت مـع الــتــمّــرد حــتّى تــفّــجــر
نغلق" نفتحُ في اجملتمع ا "الفكرُ ا
عـلى حـدّ تـعـبـيـر الـسيـد مـصـطـفى

جمال الدّين. 
لقد صـدرت معظم دواوين بـلند في
بـيـروت مـثـلـمـا صـدر مـعـظم كـتـبي
فيها وقد كانت بيروت في السابق
ــــا واحلــــاضــــر وعـــــلى الـــــرغم 
أصــابـهــا  مالذاً دافـئـاً يــخـفّف من
مــشـاعـر الـغـربـة إنْ لم يـتـجـاوزهـا
ـرء إنه في بــلـده لــدرجــة شـعــور ا
واألمــر يــنــطــبق عــلى الــعــديــد من
ـبـدع الـذين عـاشـوا في بـيروت ا
بــيـنــهم ... مـحــمـود درويش ونـزار
قـباني وأدونـيس  ومـع بـسيـسو
وســعـدي يــوسف وأنـيس الــصـايغ
ـنـاصـرة ووجدوا في وعـز الدين ا
بـيـروت الـرئة الـتي يـتـنفـسـون بـها

هواء احلرية واإلبداع واحلداثة. 
أما الـنصــــف اآلخر مـن غربة بـلند
فــقــد كــان قــاســـــــــيـاً عــلـى نـفــسه
فــيــهــا وهــو مــرحــلـة لــنــدن وهي
ذاتــهــا الــتي عــشــتـهــا ولــكن قــبل

بيروت. 
وإذا كـان فـي بــيــروت قـد انــغــمس
باحلركة الثقافية وعمل في مدرسة
بـرمّــانـا مــديـراً ورئــيـســاً لـتــحـريـر
مجلـة العلـوم وكان حضـوره مبرّزاً
في مـجـالـسـهـا األدبيـة وأنـشـطـتـها
الــثــقـافــيـة والــفـكــريــة وحـلــقـاتــهـا
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لـست مــتـخــصـصـا بــالـنــقـد الــفـني وال اريــد اخلـوض فـيـه لـكن الــبـنـاء
سـلـسل" الـفـنـدق" يثـيـر الـكـثـير مـن الشـجـون ويـجـعل الـبعض الـدرامي 
يـحــاول نـكــران الـواقـع الـذي انــتـهى اجملــتـمـع الـعــراقي الـيـــــــــوم نـعم
ــــــوذج اخلـروج عن الـدعــارة مـهـــــــــنـة مــوجـودة مـن قـد الــزمـان و
العـرف العـام متـعارف عـليه ولـكن السـؤال الذي يـطرح ونـحن نتـابع هذا
ـسـلـسل الـذي جـعل الـعـراق كـله بـ زوايـا جـدران هـذا " الفـنـدق" هل ا
ـفـترض ان نـلـعن الـظالم ام نـبـحث فـرضـيـات حـلـول مـجـتـمـعـيـة وهذا ا

يتطلب القول:
دينة " أوال: تفترض جميع خطوط العمل الدرامي اما اخلروج من" قاع ا
ــكن ان يــجـذب عــلى األقل أولـئك او االنـحــدار الـيــهـا فــمن ذلك الـذي 
الهابطـ اليها مـثل شخصيـة "الصـــــحفي  – مدير الفـندق" الى سطح
ا ـثــــــــقف ر ـفـترض ان تـكـون مهــــــــمة ا التـأثـير الـفـعلي لـلـتغـيـير ا
ثقف العراقي وذج ا هناك تضحية مـادية او حتى حــــــياته لكن بـقاء 
ثل هذه السلبية الـفجة تنهي بارقة االمل التي البـد من تكرار التبشير
بهـا وحث الـتـكـوين الـنـوعي للـراي الـعـام عـلى ان الـتغـيـيـر مـقـبال وليس

مستحيال.
ـسـلـسل ـسـؤولـيـة الـعامـة لـلـدولـة في إدارة احـداث ا ثـانـيـا : لم تـظـهـر ا
ــفــاسـد واكــتـفـت بـاإلشــارة الى ســلــبــيـات الــواقع اجملــتــمــعي  كــنـتــاج 
واطن?? هل ـكن توصـيف مسـؤوليـة ا احملاصـصة الـلعـينـة لكن كـيف 
ـة هـو احلـل ?? الذي الـهـروب  نـحو االمـام واالنـغـمـاس في عـالـم اجلر
ـوذج لـلــتـرويج لـهــا كـون اظـهــار اجملـرم في حـروب ـا يـفــسـر بـانـه  ر
الـنـفــوذ عـلى األرض  في تــوزيع اخملـدرات او تـســيـيـر اعــمـال  الـدعـارة
ــشـاهـد اخـراجــيـة  تـبـرز  األثــر الـسـلـبي والـشـحـاذة البــد وان تـقـرن 
شاهـد الساخنة  لكن  فن باشر على اجملتـمع كله  لست من دعاة  ا ا
شاهـد منها  ليس اإلخراج يتطلب  فـضح  هذه السلـبية  ويثيـر تقزز ا
كن ان يلجأ الـيه العاطل عن العمل او الذي ال اعتبارها النمـوذج الذي 
رض امـه فالتـبريـر هنـا  يفـسر بـالضـد من الرسـالة  التي يجـد العالج 

تنقل للمتلقي وليس العكس. 
ة ا علـينا االنتظـار لنشهد سـقوط "أبو الطوبـة" احلامي للجر ثالثا: ر
او نوثق حقيـقة مفـاسد احملاصصـة في جتسيـد هذا النمـوذج من حماية
ـنظمـة وهي مهمـة ال تبـدو صعبـة في العمل الـدرامي وإيجاد ة ا اجلر
ـتلـقـي امام مـوقـف حاد ـشـاهد  –ا مـنافـذ اخـراجـيـة صـارخـة جتـعل ا
ة ـا يـصيب يـوما أوالده في مـقتل اجلـر بالـضد لـهذا الـنمـوذج الذي ر
خـتلف أنـواعهـا وهذا يتـطلـب مهارة مـتوفـقة في اإلخـراج قبل نـظمـة  ا
ـسلسل. يبقى النص الدرامي لعل وعسـى تظهر في باقي حـلقات هذا ا
من القول نعم اخـذنا " الفنـدق" الى محاكـاة  اطراف احلديث عن وقائع

نـعـيـشـهـا يـومـيا   ومـخـاوف  نـتـداولـهـا  عن مـنـاطق
بعينـها في العاصـمة بغداد  وهي مـحل استهداف
نظـمة   لكن االعتراض ة ا كافحـة اجلر امني 
على  كـشف الـواقع   يـبـدو مثـل  النـعـامـة التي
تضع رأسها في الرمل لـكن هذا الواقع بحاجة
الى تــكــامل ســردي يــجــيب عــلى تــســاؤل  مــهم

للغاية : الى اين  نحن ذاهبون ??

النقاشـية وأماسيهـا الشعرية فإنه
فـي لـنـدن والســيّـمـا في الــسـنـوات
األولى عانى الكـثير خـصــــــــوصاً
مع تــعــمّق مــأســاة الــعــراق حــيث
شـهـد حـربـاً ضـروسـاً دامت ثـمـاني
سـنـوات (1988-1980) مع إيـران
ثم حــربــاً لـــقــوات الــتــحــالف عــلى
الــعــراق (الــعـام 1991) وذلك بــعـد
مــغــامــرة احلـــكم في الــعــراق غــزو
الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــويــت فــي  2آب/
أغـسـطس/1990 وفي تـلـك الـفـتـرة
كتب قـصائـد عديدة مـناجـاة لوطنه
ـفـقـود وغـيـر الـقـادر من الـوصول ا
ـهـدّد من جــمـيع اجلـهـات  إلــيه وا

وظلّ حلم العودة يراوده:
هل لـي أن أحـــــلـم يـــــا مـــــديـــــنـــــتي

طفأة الشموع? بالرجوع لدارنا ا
ــصــبــاح هل لي أن أعــود فـــأوقظ ا
وأفـتح الـشـبـاك لــلـنـجـوم والـغـيـوم

والريح? 
هـل لي أن أحـلم بــالــرجـوع لــكل مـا

قروح من دموع ? في قلبك ا
...   ...

هل لـي أن أحـــلـم يـــا مـــديــــنـــتي أن
أعود?

أبــحث عن عــيـنيّ بــ دفـتـي كـتـاب
مفتوح تركته عند الباب
فاصفّر في أوراقه عتاب

أود لو يعود
أريـد أن أعـود من قـبل أن يـجفّ في

الوعود 
سـؤالـهـا عن تـائه الـريح واألرصـفة

السوداء والضباب
دينتي هل لي أن عدتُ غداً 

هـل لـي أن أســـــــــأل عـن وطـن ال عن
كفن?"

 } } }
أتــذكّـر حــ ازدادت اخملـاطــر الـتي
تـــهــــدّد الــــعـــراق ورفـض حـــاكــــمه
االنـصـيـاع لـلـمـنـاشـدات والـقرارات
الـــتي طـــالـــبــتـه بــاالنـــســـحــاب من
الــكـــويت واالســـتــمـــاع إلى صــوت
ــثــقــفـ الــعــقل تــنـادى عــدد من ا
والباحث والسياسي العراقي

لــلــقــاء  واجــتــمــعــنــا في الــبــدايــة
مــجـامــيع مـصـغّــرة ضـمّت: صالح
عــمــر الــعــلي ونــوري عــبــد الـرزاق
وبـــلــــنـــد احلـــيـــدري وإيـــاد عالوي
وفـاروق رضــاعـة وحتــســ مـعــلـة
واسمـاعيل القـادري وعبـد احلس
ـتـاحة شـعـبـان وفكّـرنـا بـالـسـبـل ا
لـدرء كــارثــة احلــرب والــضــغط من
أجل نــــزع الـــفــــتــــيل نــــاهــــيك عن
ضــرورة إظـهــار صـوت آخــر يـدين
الـغـزو ويــدعـو إلنــسـحــاب الـقـوات
الــعــراقــيـة دون قــيــد أو شــرط من
جـهـة ومن جـهـة أخـرى الـقول " إن
هذه احلرب لـيست باسـمنا" مـثلما

لم يكن الغزو باسمنا. 
وقـد تـدارسنـا األمـر وقـرّرنـا إصدار
"نــــداء إلـى الــــرأي الــــعـــــام" بــــعــــد
مـــداوالت مع قـــوى وشــخـــصـــيــات
أخـرى وقـلّـبـنـا جـمـيع االحـتـمـاالت
ــا فــيــهــا ردود الــفــعل الــعــربــيـة
والدولـية خـصوصـاً ح تـأكّد لـنا
أن احلـرب قـائـمـة ال مـحـال وكـان ال
بـدّ أن يُـسـمع صـوت الـعـراقـي من
خـارج دائــرة الــنــظـام وبــعــيـداً عن
جـــعــجـــعــة الـــسالح ودعـــانــا األخ
صالح عــمــر الــعــلي في مــنــزله في
منطقة ايـلينغ بلندن وهـناك اتفقنا
عــلى إصـدار الــنـداء الــذي كـان لي
شـرف كـتـابـته والـذي حـمل بـعدين
مــتــوازيــ أولــهــمــا-  "إدانــة غـزو
الكويت ومطالبة احلاكم االنسحاب
" وتفويت الفرصة على القوى فوراً
اإلمـبـريـاليـة والـصـهيـونـيـة لكي ال
تـستـفيـد من الـتصـدّع احلاصل بل
والــشـــرخ الــكــبــيــر فـي الــتــضــامن
الـــعــربـي وثـــانـــيـــهـــمـــا- ضــرورة
مـواصـلـة اجلـهـود لـإلتـيـان بـنـظـام
ـقـراطي دسـتـوري تـعدّدي حـكم د

يضع حداً لالستبداد واإلرهاب. 
ووقع الـبـيـان كمـا أتـذكّـر : األسـماء
في أعـاله إضـــــــافــــــة إلـى مـــــــوفق
فـتـوحي ومـحمـد الـظـاهر ومـحـمود
عثمان وعـادل مراد ومهدي احلافظ
وصالح الشيخلي  وهاني الفكيكي
(انضم إليه) وسـمير شاكـر محمود
الصمـيدعي وعزيز عـليّان وآخرين
لم تــســعــفــني الــذاكــرة لالحــتــفـاظ
بــأسـمــائــهم وأرجــو ألّــا أكــون قـد
أخـطـأت بـبـعـضهم وكـم أتمـنى من
األخ والـصـديـق صالح عـمـر الـعـلي
لـو كـان يـحـتـفظ بـأرشـيـفـه اخلاص
ـوقّـعـ عـلـيه بـالـبـيان وبـأسـمـاء ا
لــغـرض الــتــوثـيـق بـهــدف نــشـره
ن وقّع هذا الـبيان والرجاء مـوجّه 
أو احــــتــــفظ به. وكــــانـت مـــداوالت
كــثــيــرة جـــاريــة لــتــشـــكــيل جتــمّع
ـقـراطـيـ فـي لـنـدن وغـيـرها لـلـد
وقــد نـشط فــيــهـا بــلــنـد احلــيـدري
وقــبـــلــهــا كــانـت مــحــاوالت أخــرى
ـاثـلـة في بـدايـة الثـمـانـيـنـات قد
جـرت في الــشـام حـيث  تـأسـيس
ـقــراطي" "الــتــجــمع الــوطـنـي الــد
الــذي أصـــبح صــالـح دكــله أمـــيــنه
الــــعــــام وضـم مــــجــــيـــــد الــــراضي
وابــــــراهـــــيم احلــــــريـــــري وادريس
وآخـــــــــــريـن وكــــــــــــذلـك "احتـــــــــــاد

الــفـــســـاد في الـــعــراق واضـح ومــكـــشـــوف ورؤوسه واركـــانه مـــعــروفه
واصــحــاب مــنــاصب وحــمــايــات وبــعــضــهم قــادة ورمــوز في احــزابــهم
وطوائفهم وبعملية حسابية بسيطة المالكهم ب اليوم االول الذي جائوا
وحالهم اليوم يـب فسادهم حجم االموال التي فيه للعراق او تعيـينهم 
يحتاجـون الى عمر سـيدنا نوح عـليه السالم وشـغل ليل ونهار لـلحصول

على جزء او قليل منها لو باحلالل.
ومع كل مـا يـنـشـر في وسـائل االعالم والـفـضـائـيـات ووسـائل الـتـواصل
االجـتـمـاعي الـتي تـوثق بـعـضـهـا بـالـصـوت والـصـورة مـشـاهـد وقـضـايـا
الفساد لهم والبنائهم ونسبائهم وعوائلهم ومن ينتسب اليه ولو من سابع
طـالبات ظهر اال ان واقع احملـاسبـة والعقـاب مازال في اطـار االقوال وا
وتشكيل اجملـالس والهيئات والـتي كلما كـثرت اعدادها ومـسمياتـها كلما

توفر اجملال والطريق للتملص من احكام القانون.
الطريـقة الـعراقـية في مكـافحـة الفسـاد طريـقة ال يـوجد مثـلهـا في العالم
الن الـكل يـتـحــدث عن الـفـسـاد والــفـاسـدين ويـقــدم االدلـة والـبـراهـ بل
ويصل بـبعـضهم (عـضو مـجـلس نواب سـابق) يقـول بالـصوت والـصورة
انه استـلم مـيـلون دوالر رشـوة لـلتـسـتر عـلى مـلف فـساد وغـيـره الكـثـير
ة وال عقوبـة على الفـساد النه لم جند الكثـيرلكن في الـعراق فقط ال جـر
مسـؤال او وزيرا او وكيـل وزارة او مديـر عام تتـم معاقـبته وحـتى اذا ما
تـمت مـعـاقـبـته فـالـعـفـو الــعـام او اخلـاص او جـنـسـيـته االجـنـبـيـة الـثـانـيـة
انيـة واحلزبية والعائـلية و .وغيرها من حصانة الى جانب احلصـانة البر

موانع العقاب..
بيرو..بـلد فقـير من دول امريـكااجلنـوبية عـدد سكانـها حوالي 32 مليون
نسـمـة وهم من عدّة مـجـموعـات عـرقيّـة كـالصـيـنيـ والـيابـانـي والـهـنود
ـستيـزو واألوروبي واألفـارقة ويـتحدثـون اللـغة اإلسبـانيّة األمريكـي وا
ـسيحيّ التي تـعتبـر اللـغة الـرسمـيّة في البالد ويـدين غالـبيّـتهم بـالدين ا
من طائفة الـكاثوليك بـاإلضافة إلى أقلـيات طائفـة الكاثولـيكيّة الـرومانيّة
والـدين اإلسالمي ونـظـام احلـكم فـيـهـا جـمـهـوري وعـاصـمـته لـيـمـا لـهم
هـا وهي باختصار طريقة في مكـافحة الفـساد تستحق تـسجيلـها وتقد
ـكـافـحـة الـفـسـاد ولـيس لـديـهم مـفـتـشـ عـام وال بـدون مـجـلس اعـلى 
ـانـيـة والهـيـئـة مـسـتـقـلـة لـلـنـزاهة ديـوان رقـابـة مـاليـة وال جلـان نـزاهـة بـر
ـوجودة عـندنـا ومع ذلك  استـطاعوا ؤسـسات واالجـهزة ا وغيرهـا من ا
ـوجودة في بلـدهم محاصـرة الفساد وعبر الـقضاء الـعادي اي احملاكم ا
فـسـدين حيث اصـدر القـضاء امـراً بـاعتـقال الـرئيس الـسابق ومعـاقبـة ا
ـدة ثالث ســنـوات ووضـعـه رهن اإلقـامـة (بـيــدرو بـابـلــو كـوشـيــنـســكي) 
اجلـبريـة حـتى يـتم إعـداد اتـهـامـات بالـفـسـاد ضـده بـسـبب مـا تردد عن
وجب تقـاضـيه رشى من شركـة (أودبـريشت) الـبـرازيلـية لـإلنشـاءات و
ـشتـبه بـارتـكابـهم جـرائم الـفسـاد فـترة ـكن حـبس ا القـانـون في بـيرو (
رجح تصل إلى ثالث سـنوات قـبل محـاكمتـهم إذا أثبت االدعـاء أن من ا
إدانتهم وأنـهم قد يحـاولون الهـرب أو عرقلـة سير التـحقيـقات إذا لم يتم
اعتـقـالهم) وان هـذا األمـر صـدر بحـبس الـرئيـس السـابق ثالث سـنوات
ـدعي العـام صـرح إنه جـرى تـخـفيف انتـظـاراً لـلـمـحاكـمـة وان مـكـتب ا
احلكم بـسبـب مشـكالت صحـيـة يعـاني منـهـا الرئـيس الـسابق الـبالغ من

نزلي. العمر 80 عاماً الذي سيبقى رهن االعتقال ا
كما شـهدت بـيروانـتحار الـرئيس االسـبق (آالن غارسـيا) لتـجنب اعـتقاله
بقـضية فـساد كـما أمـر القـضاء ايـضا بـحبس آخـر أربعـة رؤساء لـبيرو
عارضة انتظـاراً للمحاكمة فـيما يتعلق بهـذه القضية التي عرفت وزعيم ا
بـقـضـيـة (شـركـة (أودبـريـشت)  الـبـرازيـلـيـة لإلنـشـاءات) والـتي اعـتـرفت
الشركـة في أواخر عام 2016 بأنـها دفعـت نحو 30 مليـون جنيه رشى

لسياسي في بيرو مقابل عقود لألشغال العامة.
ـسؤول الطـريـقـة الـبيـرويـة في مـكـافحـة الـفـساد هـي ضرب الـرئـيس او ا
االكبر واالعلى وحبسه وجتريده من كل صالحياته وقوته ونفوذه وتأثيرة

حتى ال يتم التأثـير والتالعب باالدلة وبـعدها يسقط
ـعـلـومـات و يـتـقـدم االقل مــنه واالصـغـر بـتـقــد ا
واالدلـة وهي طـريـقـة نـاجـحـة اسـتطـاعـت تـقد
اربــــعــــة رؤســــاء وعــــشــــرات الــــوزراء ومــــئـــات
سـروقة حتى سؤولـ الذين اعـادوا االموال ا ا

قبل ان يتم محاكمتهم.

كـوبـنـهـاغن الـذي تـقـرّر فـيه اعـتـبار
ياً يتم يوم 8 آذار (مارس) يوماً عا
االحـتـفال بـه بصـفـته عـيداً لـلـمرأة
يُـراد مـنه تـكر احلـركـة الـنسـائـية
ـدافــعـة عن احلــقـوق اإلنــسـانــيـة ا
لـلـنـسـاء واحلـصـول عـلى حـقـوقهن
في االقـتراع وحـضـر ذلك االجتـماع
الـتاريـخي نـحو  100امرأة من 17
ن فــيـــهم ثالث نـــســاء كن بــلـــداً 
ــان الــفـنــلــنـدي انــتــخـ فـي الـبــر
اتخـاذ ذلك القـرار بتـمجـيد ضـحايا
مجزرة نيـويورك التي صادفت يوم
8 آذار (مــارس) 1908 وبـــعــد عــام
ـــســيـــرة أعـــلـن احلــزب من تـــلـك ا
االشــتــراكي األمــريـــكي ذلك الــيــوم
عـيـداً وطـنـيـاً لـلـمـرأة. وكـانت كالرا
زيتك قد اقترحت ذلك على مؤتمر
كـوبـنهـاغن لـيـصبح 8 مارس يـوماً
ـيـاً وأُحــتـفل بــهـذا الـيـوم ألول عـا
مـــــــرة فـي عـــــــام 1911 في كـل من
ـــانـــيــا ـــارك وأ الــنـــمـــســـا والــدا
وسويـسرا لـكن االحتـفال الـرسمي
بــيـوم 8 آذار (مــارس) بـدأ في آذار
(مـارس) الــذي تــلى ثــورة أكــتــوبـر
االشــتـراكــيــة فـي روســيـا (1917).
وإضافة دور روزا لوكسـمبورغ فقد
كان دور كـالرا زيتـكن وكروبـسكـايا
) كبـيراً وساهـمتا في (زوجة ليـن
اجـتـماع كـوبـنهـاغن بـالتـنـسيق مع
لــيـنــ الـذي كـان ظــلّه حـاضـراً من
وراء الكـواليس سـواءً في منـاقشة
وتــدقـيق بـعض الــنـصـوص  أو في
قترحات حيث كان يجلس بعض ا
في مــقــهى قــريب يــحــتـسـي أقـداح

الشاي ويكتب ويدوّن. 
وتـلمـستُ مـوقفـاً متـمـيّزاً لـبلـند من
ــــرأة ومن حــــقـــوقــــهـــا قــــضـــيــــة ا
ومــســـاواتــهــا وكــيـف يــنــبــغي أن
يــــتـــعــــامل مــــعـــهـــا عــــلى جــــمـــيع
ــســتــويـات فـي اإلدارة والــقــيـادة ا
والـعـمل واألجـور وغـيـر ذلك وكـان
قــد أثــنى عــلـى الــقــانــون رقم 188
الـــــعـــــام 1959 بـــــشـــــأن األحــــوال
الــشـــخــصـــيـــة واعــتـــبــره خـــطــوة
أسـاسـية مـهـمة عـلى طـريق حتـرير
ـرأة وأشار بـأسى إلى مـعانـاتـها ا
بــــــســـــبـب احلـــــروب واحلــــــصـــــار
واالســــتــــبـــــداد وذكــــرت لـه كــــيف
ــــومــــســــات تــــعــــامــــلت روزا مع ا
الـلواتي اضـطـررن لبـيع أجـسادهن
وليس قوة عـملهن حسب وتـوقّفنا
عند شجاعتها ح نظّرت إلى هذه
سـألة من زاوية إنـسانيـة  وأكثر ا
مـن ذلك حـ انـخــرطت عـمــلـيـاً في
قيادة تظاهرتـ في مدينة كولونيا
ـــانــيـــا) لـــلـــدفـــاع عن الـــنـــســوة (أ
ـــضــطـــهــدات عـــلى نــحـــو مــركّب ا
وتــوفــيــر ضــمــانــات صــحـيــة لــهن
مـؤكــدة أن حتـريــر اجملـتــمع كــفـيل
بــتــحــريــر الــنــســاء الســيّــمــا هـذه
ـــظــلــومـــة. وهــو مــا الــشــريـــحــة ا
تـناولـته الحـقـاً في كتـابي " حتـطيم
اركسية واالختالف". رايا - في ا ا
تــــوقـــفـــنــــا عـــنـــد اإلرث الــــفـــكـــري
والـشـجـاعـة واجلـرأة الـتي اتّـسمت
بـــهـــا روزا وعالقـــتــــهـــا مع هـــانـــز
حبيبها وحتـدثنا عن رسائلها إلى
حـبيـبـهـا الـتي تـمـتـلك قـيـمـة أدبـية
وغــنىً روحــيـاً  نــاهـيك عن مــقـدار
كبير من البوح اإلنساني والطهارة

الروحية والثقة العالية بالنفس.
 } } }

اطــلـعت مـؤخـراً عــلى  كـرّاس نُـشـر
حتت اسم " الكنـيسة واالشـتراكية"
(تـرجــمـة مــحـمــد أبـو زيــد إصـدار
مؤسسة روزا لوكسمبورغ 2017)
عـلى آراء روزا لـوكـسمـبـورغ بـشأن
ــشــتـركــة لالشــتـراكــيـة األرضــيـة ا
ـقراطـية والكـنيـسة وتأكـيدها الد
عـــــلى أن االشـــــتــــراكـــــيـــــ (إقــــرأ
) ال يسعون إلى الصدام الشيوعي
مع الـدين وقـد وجـدت فـيـهـا ردوداً
ـتــطـرّفــة بـزعم عــلى بــعض اآلراء ا
"اليسارية" أو "العلمانية" والسيّما
في بـلــدانـنــا ومـجـتــمـعـاتــنـا الـتي
ـــعـــاداة الـــدين أحـــيـــانــاً تــنـــدفع 
فـسـيـصطـدمـون في جـدار سـميك ال
ــشـروع ـكـن اخـتــراقه كــمــا إن ا
الــــنـــــضــــالي  مـن أجل الـــــعــــدالــــة
ـقـهورين لن االجـتـمـاعيـة لـصـالح ا
يـتـحــقق ولن يُـكـتب له الـنـجـاح  إال
بـتــحـالــفـات مـع قـوى اجــتـمــاعـيـة
ــان أو عـدم بــغض الــنــظــر عن اإل
ـان فـتــلك مـســألـة شـخــصـيـة اإل
ولـــــكن في الـــــبــــحـث عن األهــــداف
شتركة ذات شتركة ووفقاً للقيم ا ا

البعد اإلنساني . 
وتـلك واحـدة من اإلشـكـالـيـات التي
تواجه مجـتمعـاتنا وكـما تقول "إن
ضـمــيــر اإلنـســان ومـعــتـقــده أمـور
مقدسة غير قابـلة للتدخّل فكل فرد
عـتـقـد والقـنـاعة ـارسـة ا حـرّ في 

التي تسعده". 
وكـانت قـد أسـست مـع لـيبـنـكـيـخت
وكـالرا زيـــــــتــــــــكـن " عـــــــصــــــــبـــــــة
ســبــارتـاكــوس" الــعـام 1916 الـتي
قــــــادت ثـــــورة في الـــــعـــــام  1919
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