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محمد سيد رصاص *
ارتبط نشوء الحركة الشيوعية العربية بثورة
تشرين األول /أكتوبر البلشفية الروسية عام
ّ
 .1917وك ــاد تـفــكــك االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي عــام
 1991أن يجعل الشيوعيني الـعــرب فــي حالة
ً
مــوت ســريــري .يعطي هــذا ص ــورة عــن تبعية
الحركة للمركز السوفياتي ،وهــو ما لم يكن
مقتصرًا على السياسة والتنظيم بــل شمل
الفكر والثقافة .ومع ذلك ،لم تكن هذه الحركة
خارجي فقط ،بل بلغت
تعتمد على أوكسجني
ً
ّ ً
ّ
قوة سياسية كبرى ،في العراق
حدًا بأن تكون
وسوريا والسودان ،فيما كان لها دور ثقافي
ُّ
ويدل على انغراز في
كبير في مصر ولبنان،
التربة املحلية العربية.
فـفــي م ــراح ــل عـ ـ ّـدة ،ك ــان ال ـعــامــل الـســوفـيــاتــي
مساعدًا لنمو األحزاب الشيوعية ،وتقويتها.
ف ـح ـي ـن ـمــا انـ ـتـ ـص ــرت الـ ـح ــرك ــة ال ـســوف ـيــات ـيــة
الــرئـيـسـيــة عـلــى ال ـنــازيــة ،ســاعــدت فــي نشوء
وإحداث ٍّ
مد شيوعي عربي في العراق -1945
 ،1948وف ــي س ــوري ــا  .1947-1945ك ــان دور
موسكو في مساعدة الرئيس املصري جمال
ً
عبد الـنــاصــر فــي حــرب  1956عــامــا رئيسيًا
في نشوء مـ ٍّـد شيوعي جديد في سوريا ،في
 ،1958-1957وف ــي ال ـعــراق  ،1963-1957وفــي
مصر .1958-1957
وفــي مــراحــل أخ ــرى ،كــان املــوقــف السوفياتي
داف ـ ـعـ ــا إلح ـ ـ ـ ــداث ك ـ ـ ـ ــوارث عـ ـن ــد ال ـش ـيــوع ـيــن
العرب .موقف موسكو في تأييد قرار تقسيم
فـلـسـطــن ،وف ــي تــأيـيــد ق ـيــام دول ــة إســرائ ـيــل،
دف ـ ــع ال ـش ـي ــوع ـي ــون الـ ـع ــرب ث ـم ـنــه غ ــال ـي ــا فــي
دم ـش ــق وبـ ـغ ــداد ،ع ــام ــي  .1948-1947ودف ــع
مــوس ـكــو بــال ـش ـيــوع ـيــن ال ـع ــراق ـي ــن ل ـل ـصــدام
م ــع ال ـع ــروب ـي ــن ،إثـ ــر ث ـ ــورة  14ت ـم ــوز .1958
وكـ ــان سـبـبــا ف ــي اع ـت ـقــاالت رأس سـنــة 1959
للشيوعيني ال ـســوريــن وامل ـصــريــن مــن قبل
عبد الناصر.
فاملجازر املتبادلة بني الشيوعيني والعروبيني
فــي الـعــراق ،بــدأت فــي املــوصــل ،فــي آذار،1959
وبلغت ذروتها ّ
ردًا على ما فعله الشيوعيون،
ه ـنــاك ،ب ـم ـجــزرة ارتـكـبـهــا الـبـعـثـيــون ضــدهــم
إثــر انـقــاب  8شـبــاط  .1963حينها ،ضغطت
مــوس ـكــو ع ـلــى ال ـش ـيــوع ـيــن امل ـص ــري ــن لـحــل
حــزبـهــم ع ــام  ،1964بـعــد زيـ ــارة خــروتـشــوف
للقاهرة ،وعلى الشيوعيني العراقيني للتقارب

م ــع حـكــم عـبــد ال ـس ــام عـ ــارف ،عـبــر «خ ــط آب
 .»1964ثم ضغط الكرملني على الشيوعيني
ال ـســوريــن وال ـعــراق ـيــن ل ـلــركــوب ف ــي مركبي
النظامني البعثيني في دمشق  ،1972وبغداد
 .1973فـيـمــا ق ــاد ه ــذا ال ـض ـغــط الـســوفـيــاتــي
عـلــى الـشـيــوعـيــن الـســودانـيــن إل ــى الـتـعــاون
مع النميري ،وإلى انشقاق الحزب الشيوعي
الـ ـس ــودان ــي ع ـ ــام  ،1970وإلـ ـ ــى ال ــدف ــع بـعـبــد
الـخــالــق مـحـجــوب ،الــرافــض لضغط موسكو
إلى انقالب  22-19تموز  1971الفاشل.
في مراحل ثانية ،كان العامل الذاتي سببًا في
النمو واالن ـغــراز فــي الـتــربــة املحليةُ .يالحظ
ذل ــك ف ــي ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـس ــودان ــي ،بني
الـنـشــوء فــي  16آب  ،1946وضــربــة النميري
في  22تموز  .1971وحتى في مرحلة ما بعد
إع ــدام مـحـجــوب ،والـشـفـيــع الـشـيــخ ،استطاع
الـشـيــوعـيــون ال ـســودان ـيــون اث ـب ــات أن ـهــم رقــم
صـعــب ف ــي امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة ال ـســودان ـيــة،
طــوال أربعة عقود الحقة .وهــذا لم ّ ينتج عن
مـ ـه ــارات ذات ـي ــة ف ـق ــط ،ب ــل ع ــن ت ـج ــذر ال ـحــزب
عميقًا في التربة املحلية.
في العراق ُيالحظ هذا في فترة قيادة يوسف
سـلـمــان ي ــوس ــف« ،ف ـه ــد» ،لـلـحــزب ب ــن عــامــي
 1941و ،1947وفي فترة قيادة حسني الرضي،
«س ــام ع ــادل» .1963- 1955 ،وعـنــدمــا ّ
تحول
الشيوعيون العراقيون ،في الفترة األولى ،إلى
قوة كبرى في األوســاط العمالية والطالبية،
س ـي ـطــروا عـلــى فـئــة املـثـقـفــن .وف ــي ّ
األول من
ّأيار  ،1959أنزلوا مليون شخص إلى شوارع
ب ـغــداد ،فــي بلد لــم يـتـجــاوز مجموع سكانه،
يومها ،عشرة ماليني نسمة.
ك ــان ه ـنــاك نـمــو ذات ــي فــي ال ـحــزب الشيوعي
الـســوري فــي فترة النضال ضــد ديكتاتورية
الـشـيـشـكـلــي ( .)1954-1951وب ـعــد سـقــوطــه،
وبـ ــدايـ ــة الـ ـفـ ـت ــرة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ح ـي ــث عـكـســت
األصــوات الكبيرة التي أخذها خالد بكداش
ف ــي دم ـشــق ف ــي ان ـت ـخــابــات  1954ذل ــك .كــذلــك
األص ــوات التي نالها أحمد محفل فــي حلب،
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــاد أن ي ـن ـج ــح أم ـ ـ ــام م ــرش ــح ح ــزب
ال ـش ـع ــب .وك ـ ــان ال ـن ـم ــو ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـح ــزب ع ــام
 1957م ــؤدي ــا إل ــى ت ـح ـ ّـول ال ـح ــزب إل ــى الـقــوة
السياسية الـكـبــرى فــي دمـشــق .وهــو مــا دفع
عروبيني كثيرين لالرتماء فــي أحـضــان عبد
الناصر ،خوفًا من ترجمة املـ ّـد الشيوعي في
االنتخابات البرملانية ،املرتقبة ،عام .1958

وفي فترة  ،1970-1967شهد الحزب الشيوعي
الـســوري مـ ّـدًا في العضوية واالمـتــداد ،بحكم
صــدمــة هــزيـمــة  5حــزيــران  .1967كــانــت أزمــة
ال ـحــزب فــي عــامــي  ،1972-1971ثــم انشقاقه
ً
ع ــام ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي ت ــوق ــف ذلـ ــك املـ ـ ـ ّـد ،ال ــذي
ّ
فعل على فشل عبد الناصر والبعث
كــان رد ٍ
أم ـ ــام اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وه ـ ــو مـ ــا ش ـه ــدن ــا آثـ ـ ـ ــارًا لــه
إث ــر هــزي ـمــة ح ــزي ــران ف ــي س ــوري ــا .إذ ت ـحـ ّـول
عــروبـيــون كثر فــي «حــركــة القوميني الـعــرب»
و»ح ــرك ــة االش ـت ــراك ـي ــن الـ ـع ــرب» و»ال ـب ـع ــث»
ّ
نحو املاركسية .وهــو ما تــولــدت عنه ظاهرة
«الحلقات املاركسية» ،بني عامي .1973-1971
كان هذا التحول قد شمل الكثير من قيادات
«حركة القوميني العرب» في الوطن العربي،
من جورج حبش ،إلى نايف حواتمة ،ومحسن

في مراحل ،كان
الموقف السوفياتي
دافعًا إلحداث كوارث
عندالشيوعيين العرب

ابراهيم ،وعبد الفتاح اسماعيل .لم يستطع
الشيوعيون العرب تحويل هذه الهجرة إلى
املاركسية عند العروبيني إلى نمو ذاتــي ،في
التنظيمات الشيوعية .وهو ماقاد إلى نشوء
تـنـظـيـمــات مــارك ـس ـيــة م ــوازي ــة لـلـشـيــوعـيــن،
ك ــ»م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــل ال ـش ـي ــوع ــي» ف ــي ل ـب ـنــان،
و»رابطة العمل الشيوعي» في سوريا.
لــم يكن هنا العامل الــذاتــي عند الشيوعيني
قــادرًا على استيعاب هذه الهجرة ،لذلك ّأدى
هذا إلى بناء بيوت موازية ولكن في االتجاه
ُّ
املــاركـســي نـفـســه .وهــو مــا ي ــدل عـلــى تخلخل
البناء الشيوعي الذاتي .فيما رأينا «اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن» ب ـعــد خــروج ـهــم م ــن ال ـس ـجــن عــام
 1971ي ـس ـتــوع ـبــون ف ــي م ـصــر 1975 -1973
ش ـب ــاب «االت ـ ـجـ ــاه اإلسـ ــامـ ــي الـ ـج ــدي ــد» ،فــي

الجامعات ويستوعبون «اتجاه سيد قطب»،
الــذي تنافر معهم في السجن ،ما دفــع حسن
الـهـضـيـبــي ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى س ـيــد ق ـطــب ف ــي كـتــاب
«دعاة ال قضاة» ،عام .1969
ك ــان ه ــذا الـتـخـلـخــل ب ــادي ــا ف ــي السبعينيات
عند الشيوعيني العرب بشكل عام ،مع بداية
موجة ّ
املد اإلسالمي ،لو لم يكن هناك أحزاب
نمت بالسبعينيات ،مثل «الحزب الشيوعي
اللبناني» ،في ظرف تنامي اليسار اللبناني
أمام اليمني الكتائبي _ الشمعوني ،وفي ظل
الــوجــود الفلسطيني املسلح في لبنان .وفي
ـزر عند
الـثـمــانـيـنـيــات ،كــانــت ه ـنــاك حــالــة ج ـ ٍ
جميع الـشـيــوعـيــن ال ـعــرب .وق ــد ك ــاد التفكك
الـســوفـيــاتــي أن ي ـقــود إل ــى امل ــوت التنظيمي
_ ال ـس ـي ــاس ــي ،وهـ ــو م ــا ت ـف ــادت ــه ال ـع ــدي ــد من
األحـ ـ ــزاب ال ـش ـيــوع ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ـي ـمــا هـنــاك
أحـ ــزاب شـيــوعـيــة فــي تــونــس ،وفـلـسـطــن ،قد
ّ
تخلت عن املاركسية وعن اسمها الشيوعي،
ول ـب ـســت ل ـبــوســا أيــديــولــوج ـيــا _ سـيــاسـيــا _
تنظيميًا آخر .وهو ما كان ،أيضًا ،حال الكثير
من الشيوعيني العرب األفــراد الذين تحولوا
إلى «الليبرالية الجديدة».
خالل ربع قرن من بدء التفكك السوفياتي ،لم
تجر حتى اآلن مراجعة ّ
جدية عند الشيوعيني
ِ
ال ـ ـع ـ ــرب لـ ـلـ ـتـ ـج ــرب ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــاص
خ ــاص ــات ف ـك ــري ــة _ س ـيــاس ـيــة _ تـنـظـيـمـيــة
جــديــدة .هناك مالمح منذ  3تموز  ،2013مع
سقوط حكم «جماعة اإلخــوان املسلمني» ،في
القاهرة .وهي التي تبدأ بها املوجات الفكرية
_ السياسية _ العربية« ،الليبرالية» عام 1919
مــع سعد زغـلــول ،و»الـعــروبـيــة» فــي  23تموز
 ،1952وامل ــد اإلســامــي امل ـصــري فــي النصف
األول من السبعينيات ،على انتهاء موجة ّ
املد
اإلسالمي ،وبداية الجزر في حركة هذا التيار
الفكري _ السياسي _ التنظيمي.
ه ــذا يمكن تلمسه مــن الـبـصــرة إل ــى الــربــاط،
وم ــن حـلــب إل ــى ع ــدن .هـنــاك مــامــح عـلــى بــدء
مــوجــة يـســاريــة عـنــد ال ـعــرب ،يمكن أن تكون
الـ ـع ـ ّـدة ال ـف ـكــريــة _ الـسـيــاسـيــة _ التنظيمية
الحالية لــأحــزاب ،والـحــركــات ،والتنظيمات
الشيوعية ،واملاركسية العربية غير مناسبة
أو قـ ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب ه ــذا امل ــد الـيـســاري
الـجــديــد ،إذا لــم تقم بنفضة ذاتـيــة كـبــرى في
بيوتها الداخلية.
* كاتب سوري

ّ
ومن الفكاهة ما ينقي اإليمان
خريستو ّ
المر *
ّ
قدمت إحــدى املحاميات شكوى في لبنان
مطالبة بوقف دعاية «طرقات الزفت» التي
بحجة أنها
تعرض على شاشة «إم تي في»
ّ
«تنتهك املقدسات الدينية» ومن املتوقع أن
تتوقف املحطة عن عرض اإلعالن بناء على
ّ
قضائي.
حكم
اإلعالن املقصود ينتقد في الحقيقة وضع
الطرقات التي استهترت سلطات البالد في
ّ
فيتعرض ملوضوع غياب اإلنارة
صيانتها،
عــن الـطــرقــات ،والـحـفــر على األوتــوسـتــراد،
والـ ـضـ ـي ــاع أح ـي ــان ــا ف ــي الـ ـط ــرق ــات ل ـغ ـيــاب
الـعـنــاويــن الــواض ـحــة والـتــرقـيــم لـلـبـنــايــات
وامل ـن ــازل ،إذ يـعــرض بــائــع لـلـسـيــارات على
الشاري عـ ّـدة أيقونات وتماثيل موضوعة
ف ــي الـ ـس ـ ّـي ــارة وي ـن ـص ـحــه االس ـت ـع ــان ــة بـهــا
ّ
ع ـنــد كـ ــل مـشـكـلــة ت ـص ــادف ــه ف ــي ال ـط ــرق ــات.
ّ
وق ــد أوضـ ــح امل ـع ـل ـنــون أن «هـ ــدف الـحـمـلــة
هو دفع الناس للمشاركة في الحملة عبر
املـشــاركــة فــي صــور تظهر وضــع الـطــرقــات
فــي أح ـيــائ ـهــم ...وال ــدف ــع إل ــى الـتـغـيـيــر عبر
الرأي العام».
ّ
ّ
ّ
بحجة
التهجم على هذا اإلعالن بالذات
إن
ّأنــه يسيء للمشاعر الدينية أو ينتهك أيّ
مـقـ ّـدس ديـنــي ،هــو مــن غــرائــب األم ــور ،فمن
ّ
ّ
يتعرض لغياب الدولة
الواضح أن اإلعالن
ع ــن ال ـق ـي ــام ب ـم ـســؤولـ ّـيــات ـهــا ،أي ي ـت ـعـ ّـرض
لتقاعس الحكومات املتعاقبة وليس إلى
حـكــومــة م ـح ـ ّـددة ،وال يـتـعـ ّـرض مطلقًا ّ
ألي
إيمان أو دين.
ّ
بـ ــل إن ـ ـ ــه مـ ــن امل ـم ـك ــن قـ ـ ـ ــراء ة اإلعـ ـ ـ ــان عـلــى
مـسـتــوى آخ ــر ،أع ـمــق ّ
رب ـم ــا ،بــوصـفــه نـقـدًا
ل ـغ ـيــاب ال ـعــديــد م ــن امل ــواط ـن ــن ع ــن الـقـيــام

بـمـســؤولـ ّـيــاتـهــم فــي مـحــاسـبــة امل ـســؤولــن،
والستمرارهم بإعادة انتخاب السياسيني
ال ــذي ــن ت ـقــاع ـســوا ع ــن ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـهــم.
فـبـيـنـمــا م ــن ع ـ ــادة امل ــواط ـن ــن أن يـضـعــوا
ّ
ّ
دينية فــي سـ ّـيــاراتـهــم ،وقــد يصلي
ش ــارات
ّ
بعضهم داع ـيــا لـلــه أو قــديـسـيــه وأول ـي ــاء ه
لحمايته على الطرقات ،يتقاعس معظمهم
ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ــواجـ ـبـ ـه ــم ت ـ ـجـ ــاه أن ـف ـس ـه ــم
وعائالتهم ومواطنيهم وبــادهــم ،بإعادة
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ع ـ ــن ه ــذا
الــوضــع االق ـت ـصــادي وع ــن املــديــونـ ّـيــة وعــن
وض ــع ال ـط ــرق ــات ،وع ــن ال ـع ــدد الـضـخــم من
ال ـح ــوادث الـقــاتـلــة عـلــى ال ـطــرقــات .مــن هــذا
املنظور ،يمكن قراء ة اإلعالن على مستوى
ّ
ّ
ونقدية.
جذرية
آخر ،أكثر
ّ
ّ
ّ
ديني
إذ عندها نــراه نقدًا لتصرف تـقــوي
بعيد عن اإليمان وترجمة هذا اإليمان في
ال ـح ـيــاة ال ـيــومـ ّـيــة ،فــي ت ـحـ ّـمـ ٍـل لـلـمـســؤولـ ّـيــة
ّ
الـشـخـصـ ّـيــة (وكـ ــل إي ـمــان يـقـتـضــي ترجمة
ّ
له على صعيد الــواقــع وإل كــان هروبًا من
ال ــواق ــع) .وعـنــدهــا يـبــدو لـنــا اإلع ــان كشفًا
ع ــن ال ـف ـص ــام ال ـق ــائ ــم ف ــي ت ـص ـ ّـرف ــات ه ــؤالء
املــواط ـنــن :تـعـ ّـبــد لـلــه مــن جـهــة ،واسـتـقــالــة
ع ـم ـل ـ ّـي ــة م ــن ت ـح ـ ّـم ــل املـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة م ــن جـهــة
ٌ
جدير بالنقد من وجهة
أخــرى ،وموضوع
ّ
إيمانية صرف.
نظر
مــن وجـهــة النظر ه ــذه ،يمكننا ّ أن نــرى أن
ّ
يتعرض لإليمان ألنــه ال ينتقد
اإلع ــان ال
ّ
السحري لله،
اإليمان بل ينتقد االستعمال
ّ
ّ
التهور،
ذلك أنه ليس فقط من الغباء ،ومن
ّ
ّ
ّأن ال يــتـبــع اإلن ـســان قــوانــن الـسـيــر ملـجــرد
ّ
ـأن الله أو ّ
القديسني واألولـيــاء
أنــه يؤمن بـ
يحمونه ،ومــن الغباء واالستهتار بالذات
وبـ ــاآلخـ ــريـ ــن أن ي ـن ـت ـخــب اإلنـ ـ ـس ـ ــان نـفــس

ال ـط ـب ـق ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ـتــر ب ـح ـي ــات ــه وح ـي ــاة
صــدقــائــه واملــواط ـنــات
عــائـلـتــه وأح ـبــابـّـه وا ّ
ّ
وامل ــواطـ ـن ــن ك ــاف ــة؛ وإنـ ـم ــا أي ـض ــا كـ ّــل ذلــك
ي ـك ـشــف ع ــن ت ـعــامــل م ــع ال ـل ــه ول ـك ــأن ــه أداة
يستخدمها اإلنسان للوصول إلى تحقيق
أه ــداف ــه ،ولـلـتـغـطـيــة عـلــى تـقـصـيــره وعـلــى
ّ
ّ
العامة
وملهماته في الحياة
خيانته لذاته
بانتخاب الفاسدين.
الـ ــدعـ ــاء لـ ـل ــه ،ل ـي ــس الـ ـب ــدي ــل عـ ــن امل ـطــال ـبــة
ب ـ ــإص ـ ــاح الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات ،وال ه ـ ــو بـ ــديـ ــل عــن
ت ـحـ ّـمــل امل ــواط ــن م ـســؤولـ ّـي ـتــه ف ــي املـطــالـبــة
ب ـح ـقــوقــه اإلنـ ـس ــان ـ ّـي ــة .م ــن ي ـت ـص ـ ّـرف عـلــى
ه ــذا الـشـكــل الـفـصــامـ ّـي يـكــون كـمــن يـحــاول
ّ
أن ي ـس ـت ـع ـمــل ال ـل ــه أداة ل ـي ـغــطــي ب ـه ــا ّإم ــا
تـهـ ّـوره واستهتاره بحياته وبحياة غيره
ع ـلــى ال ـط ــرق ــاتّ ،
وإمـ ــا ان ـك ـفــاء ه ع ــن تـحـ ّـمــل
ّ
ّ
مسؤولية انتخابه الناس الذين يستغلون
ّ
امل ــواطـ ـن ــن وي ـج ـع ـل ــون ح ـي ــات ـه ــم ال ـع ــام ــة
جحيميةّ ،
ّ
وإمــا األمــريــن معًاَ .مــن ّ
يتصرف
على هذا املنوال ينحدر بعالقته بالله إلى
عالقة استخدام ،إذ يغدو الله بالنسبة له
ّ
مجرد أداة لتحقيق أهداف ،أو تغطية عدم

اإلعالن ال ّ
يتعرض
لإليمان ،بل ينتقد
ّ
االستعمال السحري لله

ّ
ّ
ّ
العامة ،عوض أن يكون
مسؤولياته
تحمله
ّ
ّ
ّ
الله هدفًا بحد ذاته لعالقة حرة شخصية
ّ
التصرف
فــي قلب الجماعة املؤمنة .وهــذا
يشبه تـمــامــا الـطــائـفـ ّـيــة الـتــي هــي فــي ّلبها
ً
ّ
عملية اسـتـخــدام لله أداة لتحقيق أهــداف
ّ
ّ
ّ
ش ـخ ـصــيــة وج ـم ــاع ــي ــة ك ــامل ـك ــاس ــب امل ــال ــي ــة
ْ
ّ
ّ
التفوق على
والسلطوية ،أو لتحقيق َوهم
ّ
ّ
املـجـمــوعــات ّ الـطــائـفــيــة األخـ ــرى .وه ــذا كله
وثـنـ ّـيــة مـتــدثــرة بثياب اإليـمــان بــالـلــه ،وكم
ّ
نحول الله إلى طوطم للقبيلة في منطقتنا!
ّ
وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـ ــرى فــي
ه ــذا اإلع ــان ،انـتـقــادًا لــاسـتـخــدام الــوثـنـ ّـي
ّ
ودفاعًا عن إيمان أصيل
السحري لإليمانً ،
ّ
شخصية بالله ،في
يحياه اإلنسان عالقة
جماعة ّ
معينة ،فال ينحدر به إلى استخدام
ّ
ّ
لـلــه لتنفيذ م ــآرب شـخـصــيــة أو جـمــاعــيــة،
أو ل ـس ـت ــر ت ـق ـص ـي ــر ش ـخ ـص ـ ّـي وجـ ـم ــاع ـ ّـي،
أو ل ـل ـت ـعــالــي ،أو ل ــاس ـت ـغ ــال ،ب ــل يـخـتـبــر
بواسطته الله كشخص يمكن الدخول معه
ّ
ّ
بحد
محبة ،أي يختبر الله كهدف
بعالقة
ذاتـ ــه ،ف ــي عــاقــة تـسـتــدعــي حـكـمــا االل ـت ــزام
بالحياة على هــذه األرض ،والـتــزام شؤون
اإلن ـســان بــالــدفــاع عــن قـضــايــاه فــي الحياة
ّ
العامة.
نـتـمـ ّـنــى أن يـسـتـمـ ّـر ه ــذا اإلعـ ــان الـفـكــاهــيّ
ّ
امل ـبــدع وأن ي ـصــار إل ــى اب ــداع غ ـيــره ،حــتــى
سـ ـتـ ـم ـ ّـر أس ــابـ ـي ــع فـ ـق ــط ،ول ـت ـن ـخــدش
ول ـ ــو ا
طــائـفـ ّـيـ ُـة الـسـحـ ّ
ـريــن الــوثـنـ ّـيــةُ ،
ور َّب فكاهةٍ
ُ ّ
ت ـنــقــي اإلي ـ ـمـ ــانّ ...أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـلـطــرقــات
ّ
ّ
ف ـ ـ «ب ــربـ ـك ــم ص ـل ـح ــوا ال ـ ـطـ ــرقـ ــات» وب ــرب ـك ــم
أح ـج ـمــوا ع ــن ان ـت ـخــاب م ــن أودى ب ـنــا إلــى
هذه األوضــاع ،وانتخبوا من سيعمل على
إصالح الطرقات والبالد.
* أستاذ جامعي

