
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 ) احللقة األوىل (التنميط متاهات التبسيط و 
 رصالح املختا

 
 ( ئلكن ال تكره املخط ، كره اخلطأا دائماً )  
 ياالمام الشافع 

------------------------ 
 رلفت نظ     

 احلليم قنديل رداً  رسلت جلريدة القدس العريب اليت نشرت مقال السيد عبدأ  بت و تهذه الدراسة ك   
سف نشره لكنها مع األ مالً أسابيع أكثر من ثالثة أن الصحيفة مل تنشر الرد وانتظرت لكعلى طروحاته 

حبرية الرأي وميارسها  عالم الذي يؤمن حقاً بة للصحافة احلرة حق مشروع يف اإلمل تنشره والرد بالنس
 . ح، لذلك اقتضى نشر هذا التوضي و بصورة انتقائية أ فعال ال قوالً 

 رصالح املختا
 

ء الصواب منسوخة غراإلعراق قدم لنا انطباعات ممهورة باحلليم قنديل عن ا كلما كتب السيد عبد
يقول يف مقالته املنشورة يف القدس  ، فكيف حيصل ذلك التناقض البارز وملاذا ؟  ، ! بنزعة النفي

( خيتاره من تأسره االنطباعات  نعي العراق حتت عنوان غريب هو ) 2016-12-5العريب بتاريخ 
،   قبل شهور من غزو أمريكا واحتالهلا للعراق ) طروحات غريه وليس احلقائق املفحوصة أاملنتزعة من 

،  « العراق »كان امسها  قد يكون آخر رئيس لدولة  ،أيا كان الرأي فيه  ،أن صدام حسني  كتبت
التقاليد  حبسب دموياً  ورغم أن صدام كان ديكتاتورياً  ،وليتها ما حتققت ، وقد حتققت النبوءة السوداء



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

، وال خلسة  ، فلم يفزع الرجل لقدر الشنق فإن مشهد شنقه بدا كأنه شنق للعراق نفسه ةالعراقي
يروى على  ، وصار استقباله األسطوري الشجاع حلبل املشنقة حدثاً  األمريكيني الذين سلموه خلصومه

أن  يدركوكأنه كان  ، ، ولسانه يهتف لفلسطني والعراق ، ومات وهو حيتضن مصحفه مر األجيال
 ( .  العراق يذهب كما ذهبت فلسطني

 . !نه يبشر بذلك أي فحص متأن بزوال العراق بل أوقبل  ن الكاتب جيزم مسبقاً أ برز مالحظة هيأ
صدام من العالمات الكربى «  دموية »وكانت  ، كانت سرية الدم تواصل أشواطها إىل النهاية ويتابع )

  ( . تزهر فيه الدماء حقالً  ، فقد كان العراق دائماً  لعراقيته األصيلة
و أي مرحلية أل صيل فيهم نافياً أهنا طبع أو املسبق تعميم دموية العراقيني  ىل اجلزمإيضيف الكاتب 

 . !ن كل الظواهر نسبية ومرحلية وليست مطلقة أو سبب بيئي له زمن لظاهرة ما مع أحدود 
سقطه االحتالل أازات الضخمة للنظام الوطين الذي جنقوة الصواب يعرتف يف مقاالته باإلبتأثري 

ىل التماسك إمية والضعف والتشرذم السياسي قلت العراق من التخلف والفقر واألمريكي واليت ناأل
العراق قوة ويف مجيع العراق فعاد  مية كلياً زالة الفقر واألإالتكنولوجي و يب والتقدم العلمي و الشع

وهي الدولة اليت ال ختوض احلرب  ، مريكاأدل على تلك احلقائق من اضطرار أقليمية مهابة ، وليس إ
كثر ألذلك البد من خوض حرب ضده فجمعت و ، نه كيان مهم وكبري أن حتدد العدو وترى أال بعد إ

زالت مستمرة  وما 1991ربعني دولة لشن احلرب العاملية الثالثة على العراق واليت بدأت يف عام أمن 
ت بعقلية ال مواصلة للحرب فيما لو عادإن ىل العراق اآلإمريكا أن تقطعت ، وما عودة إن ، و حىت اآل

كي تكمل   2011واليت سلمتها العراق يف عام  -ايران  -سرائيل الشرقية إقطف مثرات كل ما دمرته 
 .كماله وهو املرجح إما بدأت به وعجزت عن 
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 كثرها فخراً أبوابه و أوسع أدخل التاريخ من  -و الشهيد صدام ه -ا قائد فريد نه يعرتف مبزايأكما 
  عدامه . إخبتام حياته يوم  جيابية خصوصاً إو 

جيابيات إنه أفي تنميطية لكل ما اعرتف به على لكن السيد قنديل يقع يف فخ استخدام وسائل ن
خذت من مفاهيم غربية أمنا إو ، خر آيب و عر أبالغام مل يصنعها هو  العراق ونظامه الوطين ونراه مأسوراً 

برز أكثر من قرن من الزمان و أ، سبق طرحها منذ  وتروجيات خمابراتية غالباً  صالً أستشراقية إجاهزة ، 
حيب الدماء  نساناً إال إللدموية والعراقي ليس  ، مركزاً  وتضليالً  لغام جعل العراق ، تنميطاً هذه األ

 . !ال السيد قنديل مباشرة !واالستبداد وميارس تقاليده الدموية كما ق
نه ميارس تقاليده الدموية بغض النظر عن البيئة أصل و العراقي دموي ومستبد بالطبع واأل نأفهل حقا 

نتاج واقع يفرض و أهنا مثرة بيئة تارخيية مصطنعة إم أمسة عراقية كما يقول  ل الدموية ه، احلاضنة له ؟ 
وهل هذه السمة مقتصرة على ، ي لون ودين ؟ أي حضارة ومن أنسان ويف إي أالعنف والدم على 

للعنف  نسان مستعداً هنا قابلية جينية جتعل اإلأم أ ؟ ، جانبعرب واألاقيني من دون غريهم من الالعر 
ىل ما إن اآلوهل وصل الشقيق املصري ، وسفك الدماء مثلما هو جاهز حلب التعايش والسالم ؟ 

 . ؟ليه العراقي إوصل 
 صالً أوربية أنه نتاج ثقافة غربية إن الطبيعة العراقية دموية : ألغم وقبل كل شيء مصدر  والً ألنحدد 

طلق عليهم وصف أطروحة الزائفة عن طريق من بريطانيا هي اليت روجت هذه األ خصوصاً و فالغرب 
مثل دموية  وبالعرب عموماً  املستشرقني الذين وضعوا تنميطات نظرية ولصقوها بالعراقيني خصوصاً 

كما ورد يف كتب عديدة ،   اخل  اد لدى العرب وعبوديتهم للجنس والبطنة ...العراقيني ونزعة االستبد
من جهة ثانية دور  (  لثأر من بابلا ) سرائيلي من جهة ، وكانئيل بطاي الكاتب اإلنها كتاب روفاوم

ال لغة الدم وهذا إكبشر متوحشني وقتلة وال يعرفون   جل تصوير العراقينيأطروحة من كبري يف هذه األ
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مريكية واليت اعتمدت يف صياغة مفاهيم تشيطن العريب األ مراكز البحوث خصوصاً  الحقاً  ما قامت به
 . ! طروحة امللفقة على تلك األ والعراقي خصوصاً  عموماً 

( بنقلها من  االستبداد الشرقي طروحة )أل يضاً أقط روج وليس ميينها االستعماري فوربا أن يسار أبل 
ة ضفت القسوة والصالبأاليت  ة هي قسوة بيئة الصحراءنتجت عن ظروف جغرافية معين حالة تارخيية 

تصل حد االستبداد ومل تكن طبيعة ىل مركزية قوية إنسان وميله والتحمل على التكوين النفسي لإل
) االستبداد الشرقي ( يف  ـ مسياه بأتناوال ما  يضاً أجنلز أفماركس و  صلية فيه كما يكرر السيد قنديل ،أ

 الشرقي حقيقة فصار اليمني الغريب ونقيضه اليسار الغريب يعتربان االستبداد (  كتاهبما ) يف االستعمار
و يف أسواء كان يف الشرق  نسانإنسان هو ن اإلأم احلقائق وهي أ  مطلقة ومقتصرة على الشرق خمفني 

سوأ يف مريكا ، وهي األأوربا مث ألذلك مت جتاهل استبدادية ودموية ن سلوكه هو نتاج البيئة و أالغرب و 
 .نظرية دموية واستبداد الشرقيني فقط   التاريخ وروجت

شد بع ومراكز الدموية واالستبداد األلنرى منا ن وكما كان منذ بضعة قرون ىل العامل كما هو اآلإلننظر 
فاحلروب الدينية  ، ن كثر مما نواجه اآلأعبثية لعدة قرون وغاصت بالدم  وربا خاضت حروباً أخطورة : 

وربيون هم غلب العامل ، وكان األأوية فريدة وغري مسبوقة فيها ويف يزت بدمومت كانت تستمر عقوداً 
جنون دوات القتل والتعذيب يف القرون الوسطى والتلذذ بقتل البشر بطرق فيها فنون و أفضل مطوري أ

ن الغرب أالعامل القدمي واحلديث شهد على  ن تاريخ احلروب يفأبل ،  ن !مل نعرفها حنن العرب حىت اآل
بادة يف القتل واإل وتفنناً  كثر تطرفاً مريكا هو املمارس األأ وسلوكياً  وربا وفرعها املشوه قيمياً أب ممثالً 

دمغة بشر كي أارسة جرائم غري مسبوقة مثل غسل ىل حد ممإ  جلماعية واحلروب والتعذيب ووصلا
 . !خرين ويبيدوا املاليني يقتلوا اآل
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العنف وتسفك الدماء بال شكال أخطر أقسى و أ متارس اجلهة اليت ن ماذا نرى ؟ ىل العامل اآلإولو نظرنا 
تاريخ العامل احلديث ومنذ عهد ف بريطانيا وربية خصوصاً مريكا ومعها بعض الدول األأحدود هي 

نسانية يف مبا بزت كل من سبقها يف تاريخ اإلوربا واليت ر ريخ التوحش املفرط ألأوريب هو تقطاع األاإل
مريكا الشمالية أسبان ويف مريكا الالتينية على يد اإلأهو ما سجل يف ساليبه املروعة و أحجم القتل و 

سبان ضد املسلمني والعرب واليهود هناك ، ندلس على يد اإلويف األ  رنسينيالربيطانيني والف على يد
جاءت احلربني العامليتني لتؤكدا وفرنسا يف اجلزائر واليت سبقت داعش والقاعدة يف قطع الرؤوس ، مث 

 اً وفردي خر والتمتع بقتله مجاعياً بادة اآلصناف اجلنس البشري حبا إلأكثر أمريكي مها وريب واألن األأ
 .خر شكال التلذذ بقتل اآلأبرز أحد أان باستخدام القنابل الذرية ضد اليا وكان

مكانية نسان وهذه اإلإمكانية بشرية موجودة داخل كل إمنا مها إو  بشرياً  العنف كما السلمية ليسا طبعاً 
لبيئة اهلادئة ىل فعل عندما تتوفر البيئة املناسبة هلا لكنها تبقى كامنة حلني بروز بيئة تنميها فاإتنتقل 

نما وجود اخلوف والعدوان ينميان و قليلة القلق تنمي النزعة السلمية والتعايش بيأاخلالية من الرعب 
راق من عنف نرى فيها نفس ن وهي تشهد ما شهده ويشهده العمكانية استخدام العنف ، ومصر اآلإ

مصريون عاديون  هع الرؤوس بال رمحة وهو عمل ميارسالعنف الذي مورس وميارس يف العراق وذروته قط
خر بتأثري غسيل دماغ يندفع لقتل اآل وأللذان وجدا نفسيهما يف بيئة حتد ن مثل العراقي والسوري ااآل

 .حبماس 
،  نعم، وريب ؟ مريكي واألودموية األ العريب عموماً و  هل هناك فرق بني دموية العراقي خصوصاً  ،ًا ذإ

صل  ندما يكون حتت ضغط حتد خارجي باألفالعراقي العادي ميارس العنف ع، مثة فرق جوهري بينهما 
مثلما يكون  و من خارجه وعليه مواجهته أقليم و العدوان اخلارجي من دولة يف اإلأكاالحتالل 

 فعل  فهو هنا رد فعل مصطنع وليس مر طبيعي ،أ، وهذا للعنف يف حالة وجود حتد داخلي  مستعداً 
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و الداخلي والتهديد به وتفاعالته الداخلية كلما أتد زمن استمرار العدوان اخلارجي ، وكلما ام صليأ
   ىل طبيعة ثانية .إترسخت عوامل انبعاث العنف وحتول 

ي نابع من تكوينه النفسي صلي طبيعأميارس العنف كفعل  فهو ،  مريكي بشكل خاصالغريب واألما أ
وربا ، أو كانت تريد احتالل أوجود هتديد حقيقي من قوى احتلت  ودون  وليس رد فعل اضطراري

نه شبعان لدرجة أخر من مال وثروات طبيعية رغم ة مرضية لالستحواذ على ما لدى اآلنانيأدافعه نزعة 
وريب متثل مريكي واألدموية الغريب األ نإذا فهل ،التخمة وال يعاين من العوز والفقر والذي يدفع للسرقة 

، وهو هنا يتميز  صل الدموية املعاصرة وحمركها ومغذيهاأشكاله قسوة ودموية وهي أكثر أالتوحش يف 
نه ميارس دمويته بال مربر وال حاجة فرضت عليه بينما العراقي والعريب مسامل وكرمي أعن العراقي يف 

لكنه عندما يتعرض للخطر يرد عليه بعنف تقرره درجة ونوع ، خر آلوطيب ويقدم اخلدمات اجملانية ل
 ذلك اخلطر . 

رويب ميارسان العنف مريكي واألاملشروع بينما األ  بيعي والوسيليفهنا حنن بأزاء عراقي ميارس العنف الط
 .. يتبع .......الغائي غري املشروع واملفروض بقوة نزعة مرضية متطرفة التوحش 

mAlmukhtar44@gmail.co 
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