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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس
صوت االحرار يف العراق 

ن لين�ي أوراق نيسان -3
وفــي موضوعاتــي، ركــزت كل شــيء، بصــورة واضحــة كل 
الوضــوح، علــى النضــال مــن اجــل النفــوذ فــي قلــب ســوفييتات 
نــواب العمــال واألجــراء الزراعييــن والفالحيــن والجنــود. 
ولكيــال ادع أي مجــال لشــك حــول هــذه النقطــة، أشــرت مرتيــن 
ــام بعمــل »توضيحــي«،  ــى ضــرورة القي ــي إل ــي موضوعات ف
دائــب، منتظــم، عنيــد، »مكيــف لحاجــات الجماهيــر العمليــة .”
ــال الســيد  ــدون عــن الماركســية، أمث ــة أو مرت ــد يزعــق جهل ق
بليخانــوف واضرابــه، إن ثمــة فوضويــة، بالنكيــة، الــخ... 
ــدرك ان  ــم ال يســتطيع إال أن ي ــد أن يفكــر ويتعل لكــن مــن يري
البالنكيــة هــي اســتيالء أقليــة علــى الســلطة، بينمــا ســوفييتات 
نــواب العمــال، الــخ، هــي، بــكل تأكيــد، المنظمــة الفوريــة 

ــعب.  ــة الش ــرة ألغلبي المباش
ــي  ــوذ ف ــل النف ــن اج ــال م ــى النض ــة إل ــا بدق ــال موجه إن عم
ــدا أن ينصــب  ــن أب ــه، ال يمك ــن ل ــوفييتات يمك ــذه الس ــب ه قل
ــب  ــا أن ينص ــه أيض ــن ل ــا ال يمك ــة، كم ــتنقع البالنكي ــي مس ف
فــي مســتنقع الفوضويــة، ألن الفوضويــة تنكــر ضــرورة الدولــة 
وســلطة الدولــة خــالل عهــد االنتقال مــن ســيادة البرجوازية إلى 
ســيادة البروليتاريــا، غيــر أنــي وبالعكــس، أدافــع عــن ضــرورة 
ــة لســوء  ــي كل إمكاني ــة بوضــوح ينف ــي هــذه المرحل ــة ف الدول
الفهــم شــرط أال تكــون الدولــة – وهــذا مــا يتفــق مــع ماركــس 
برجوازيــة  برلمانيــة  باريس-دولــة  كومونــة  تجربــة  ومــع 
بوليــس  بــدون  نظامــي،  جيــش  بــدون  دولــة  بــل  عاديــة، 
ــعب . ــوق الش ــة ف ــة موضوع ــدون دواويني ــعب، ب ــاد للش مض
فــإذا كان الســيد بليخانــوف يزعــق بــكل قــواه فــي جريــدة 
ــذا  ــى ه ــا عل ــو ال يعطين ــة، فه ــة فوضوي ــتفو”، إن ثم »ايدينس
النحــو ســوى دليــل جديــد علــى قطيعتــه مــع الماركســية. 
أن   )26 )العــدد  »البرافــدا«  فــي  بليخانــوف  تحديــت  لقــد 
تعليــم ماركــس وانجلــس حــول  لنــا مــا كان عليــه  يقــول 
ــيد  ــرى الس ــا ن ــي 1871، و1872، و1875، ولكنن ــة ف الدول
لــزوم  إلــى  مضطــرا  أبــدا  وســيظل  مضطــرا  بليخانــوف 
الصمــت حــول جوهــر المســألة، مــع إطالقــه فــي الوقــت 
الغاضبــة . البرجوازيــة  لزعقــات  مماثلــة  زعقــات  نفســه 
إن الماركسي السابق السيد بليخانوف لم يدرك إطالقا أي شيء 
من مذهب الماركسية بصدد الدولة، هذا مع العلم ان بذور عدم 
اإلدراك هــذا بــارزة فــي كراســه األلماني حــول الفوضوية * * *

لنــر اآلن كيــف يعــرض الرفيــق كامينيف في مقالــه الصادر في 
العدد 27 من »البرافدا«، »خالفاته« مع موضوعاتي واآلراء 
 المعروضــة آنفــا، األمــر الــذي يتيــح لنــا فهمهــا بشــكل أفضــل.
كامينيــف : الرفيــق  يقــول 
“فيمــا يخــص المخطــط العــام الــذي وضعــه الرفيــق لينيــن، يبدو 
لنــا انــه ال يمكــن قبولــه، ألنــه ينطلق مــن االعتراف بــأن الثورة 
البرجوازيــة الديمقراطيــة قــد انتهــت وألنــه يعــول علــى تحــول 
هــذه الثــورة فــورا إلــى ثــورة اشــتراكية هنــا، خطآن كبيــران ...
البرجوازيــة  الثــورة  »انتهــاء«  مســألة  أن  األول:  الخطــأ 
ــيء طرحهــا، فهــي مطروحــة بصــورة  الديمقراطيــة قــد أس
ــول،  ــاز الق ــط، إذا ج ــد فق ــب واح ــردة، مبســطة، ذات جان مج

وال تنطبــق علــى الواقــع الموضوعــي. 
إن مــن يطــرح المســألة هكــذا، مــن يســأل اليــوم: »هــل انتهــت 
الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة« ال أكثــر، إنمــا يحــرم نفســه 
إمــكان فهــم واقــع فــي منتهــى التعقيــد ولــه جانبــان علــى 
ــا، أمــا فــي التطبيــق العملــي، فانــه يستســلم  األقــل، هــذا نظري
ــرة . ــة الصغي ــة البرجوازي ــا للنزعــة الثوري ــى له بصــورة يرث
انتقــال  آن،  فــي  لنــا،  تبيــن  الواقعيــة  الحيــاة  إن  والحــال 
ديمقراطيــة  برجوازيــة  )ثــورة  البرجوازيــة  إلــى  الســلطة 
»منتهيــة« مــن الطــراز العــادي( ووجــود حكومــة ثانيــة، 
إلــى جانــب الحكومــة الحقيقيــة، هــي »ديكتاتوريــة العمــال 
»الحكومــة- وهــذه  الديمقراطيــة«،  الثوريــة  والفالحيــن 
هــي أيضــا« قــد تنازلــت بــكل طيبــة خاطــر عــن الســلطة 
ــة . ــة البرجوازي ــها بالحكوم ــها بنفس ــدت نفس ــة، وقي للبرجوازي
فهــل صيغــة الرفيــق كامينيــف البلشــفية القديمــة: »إن الثــورة 
البرجوازيــة الديمقراطيــة لــم تنتــه« تعكــس هــذا الواقــع؟ 
ــح لشــيء.  ــد تصل ــم تع ــد شــاخت، ول ــة ق ــذه الصيغ كال، أن ه
وإحياءهــا . بعثهــا  يحاولــون  وعبثــاً  ميتــة،  صيغــة  إنهــا 
ثانيــا: مســألة عمليــة، من غير المعــروف إذا كانت »ديكتاتورية 
الخاصــة،  الديمقراطيــة،  الثوريــة  والفالحيــن  البروليتاريــا 
ــي  ــة ف ــزال ممكن ــة، ال ت ــة البرجوازي ــن الحكوم ــة ع المنفصل
روســيا فــي الوقــت الحاضــر. والحــال، ال يجــوز بنــاء التكتيــك 

ــى المجهــول. الماركســي عل
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الوجــع،  ي 
�ن الحيــاة  امســاك  فــن  هــو  ي  التعذيــ�ب ))المــوت 

وذلــك بتقســيمه اىل “ألــف موتــة” مــع الحصــول قبــل ان 
نع(( ميشــيل فوكــو. تتوقــف الحيــاة، عــى اشــد حــاالت الــرن

كان فــي مصــر ابــان حكــم عبــد الناصــر، شــخص اســمه 
»اللــواء حمــزة البســيوني« يعــد مــن أشــهر الشــخصيات التــي 
مارســت التعذيــب فــي ســجون مصــر، كان مطلــق اليــد، مــات 
علــى يديــه الكثيــرون، كان يتفنــن فــي تعذيــب الســجناء، يخلــق 
ــه  ــت فترت ــب، كان ــي التعذي ــكار ف ــتحدث األف ــواد ويس االت وم
ــي  ــم القوم ــا مصــر؛ الحك ــرت به ــي م ــرات الت ــك الفت ــن احل م
فــي مصــر واغلــب البلــدان العربيــة كان يعطــي مجــاال واســعا 
ورحبــا لخلــق شــخصيات كهــذه؛ ففــي العــراق مثــال، أيــام حكــم 
ــي التعذيــب »االمــن  ــاك مناطــق مشــهورة ف ــت هن البعــث، كان
ــداد«، ال  ــن بغ ــرات، ام ــر المخاب ــة، مق ــعبة الخامس ــام، الش الع
ــا  ــج لن ــد انت ــن؛ وق ــك آالم البط ــك اال وتأتي ــمها امام ــر اس يذك
البعــث أســماء »رنانــة« فــي التعذيــب، ال تقل شــأنا عــن »حمزة 
البســيوني« منهــا »ناظــم كــزار، وطبــان إبراهيــم، علــي حســن 

ــر. ــد« وغيرهــم الكثي المجي

انتهــى الحكــم القومــي الشــوفيني فــي العــراق بواســطة الدبابــة 
االمريكيــة، رســخ االمريــكان هــذه المــرة ســلطة الحكــم الدينــي 
»اإلســالم السياســي«، فكانــت المأســاة والمعانــاة الكبــرى، حكــم 
بغيــض جــداً، تمثــل بالســلب والنهــب لــكل ثــروات البلــد، وبالقتل 
والتهجيــر والحــروب الطائفيــة والقوميــة والتغييــب واالغتيــال؛ 
تأسســت الميليشــيات والعصابــات والمافيــات، صــار كل حــزب 
لديــه قــوة مســلحة يحتمــي بهــا، وكل قــوة مســلحة لديهــا ســجون 
ومعتقــالت ســرية وعلنيــة، تجــري فيهــا كل ممارســات التعذيب، 

وجميعهــم ينطلقــون مــن منطلــق دينــي.

فــي أيــام انتفاضــة أكتوبــر كان قســم مــن الشــباب يختفــي، 
وبعدهــا يظهــر وعليــه عالمــات التعذيــب الجســدي، فــي بعــض 
األحيــان كان ينقــل بشــكل مباشــر تعذيــب الناشــطين الذيــن 
انتقــدوا رجــل الديــن هــذا او قائــد الميليشــيا تلــك، بــل ان بعــض 
حفــالت التعذيــب التــي تقيمهــا الميليشــيات وقــوات الســلطة 
ــع التواصــل االجتماعــي؛  ــر مواق ــت تســرب »قصــدا« عب كان
ومــا تفعلــه قــوات »حفــظ النظــام« و »مكافحــة الشــغب« مــن 
ــاك شــرعية  ــد ان هن ــن يؤك ــب للمتظاهري ــع وتعذي ــات قم عملي

ــال. ــذه االعم ــة له ديني

ال فــرق بيــن قــوات الســلطة والميليشــيات، فأحدهمــا مكمــل 
لآلخــر، فمــا جــرى لهشــام محمــد هاشــم ذو الخمســة والثالثيــن 
عامــا، االب ألربعــة أطفــال، والبــريء مــن أيــة تهمــة، والــذي 
ــاك  ــى أحــد مراكــز التعذيــب فــي البصــرة، ليمــوت هن ــد ال اقتي
مــن شــدة وطــأة التعذيــب، يكشــف بوضــوح، ان الســادية التــي 
عززهــا ورســخها الحكــم الدينــي، المتمثــل بســلطة اإلســالم 
السياســي، هــي الوجــه الناصــع والواضــح لهــذه الســلطة، وبأنهــا 
انتشــرت بشــكل كبيــر داخــل المجتمــع، فمظاهــر العنــف صارت 

منتشــرة بشــكل واضــح.

مــات هشــام وهــو يتعــذب مــن شــدة األلــم، مــات هشــام وهــو لــم 
ــد،  ــس الوحي ــاة؟ وهشــام لي ــب والمعان ــاذا هــذا التعذي يعــرف لم
فهنــاك االالف مــن الشــبيبة المغيبيــن، القابعيــن فــي ســجون 
الســلطة وميليشــياتها، والذيــن ال يٌعــرف عنهــم شــيء، وقــد 
ــى  ــب عل ــام وكت ــات هش ــب االن؛ م ــدة التعذي ــن ش ــون م يتألم
شــاهده »كل مــن عليهــا فــان«، وهــذا صحيــح، فــكل مــن علــى 

ــية. ــة الفاش ــلطة الديني ــان، بفضــل الس ــراق ف ارض الع

ــر  ــي اإلســالم« للمفك ــب ف ــخ التعذي ــاب »تاري ــرأ كت ــن يق ان م
هــادي العلــوي، يســتطيع تلمــس تلــك العالقــة بيــن الســادية 
والحكــم الدينــي، فهــو يســتعرض تاريــخ التعذيــب ووســائله 

ورجالــه، وفــي ختــام قســمه األول يقــول متألمــا:

ى  الكــرب الهمجيــة  هــذه  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ن ))أ�ن كلمــا خضــت 

ية لم توجد عى األرض وان الحياة  وددت لو ان الب�ش
بقيــت عنــد حــدود القــردة العليــا(( هــادي العلــوي.

ي يعزز من السادية؟                                                    
هل الحكم الدي�ن

ً
الضحية هشام محمد هاشم أنموذجا


