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انهيارها، وقد كانت  كان من السهل على الكثيرين ممن اعتنقوا الشيوعية أن يتنازلوا عن العقيدة حين 

وف أنه لم يكن هناك خطاب مع اآلخر المعر تسمى أيديولوجية، مع أنها كانت عقيدة للكثيرين منهم. ومن

األيديولوجية ويردد المقوالت نفسها، ويخرج بمظهر مشابه،  إال من خاللها. فمن ال يناقش من خالل هذه

بينهم. كما أن طريقة انتشار الشيوعية والتبشير بها لم تكن تختلف عن أي  يبقى غير مقبول رفيقا  

ة بين معتنقيها، أتقصد التعميم هنا، في وظائف الليلالتاريخ: صفات كثيرة كانت مشترك عقيدة في وفي  

متشابه... وهنا يرى  وظائف النهار، في إباحة هذا وتحريم ذاك، والنظر والتنظير لألحداث وللتاريخ بشكل

انهيار الشيوعية، أنزلوا عن كاهلهم هذه  المرء أنها كانت بفعلها تشبه فعل األديان في التاريخ. وبعد

ة، وخرجوا بخالصة التجربة،األيديولوجي   .وبالطبع هذا إيجابي 

اليساريين ظلت  ما ال يمكن تجاهله أن هذه األيديولوجية ككل عقيدة حفرت عميقا ، حتى أن عادات

خفف من حدة العقيدة فقد ظل  نفسها بعد محاولة التفكيك، وإن ُحد ِّثت قليال . وعلى رغم أن الخطاب

ا أوص ِّف وال أقي م. وذلكمطبوعا  بسمات تتصل باألصل، وهن ظل يجمع الرفاق، أصحابه، « الجديد»الخطاب  

العام. هذا الخطاب اليساري المحدث طبع الوجه الثقافي  وانتشر بين الكثيرين ممن يهتم بالشأن

 .وخياراته السوري الحالي، وشكل منطقه

أمر عقاب السجن شديد الوطأة على اإلسالمي ، وبغير عقاب السجن أيضا ، لم يكن الخالص من العقيدة  

باإلسالم، يعتبر دينه شرفه وقيمته وسبب  ممكنا ، فأن يرمي بدينه وراء ظهره، أمر غير وارد. من يدين

كان للسجناء اإلسالميين خالص بالعقيدة من ظروف  وجوده، كما هو أحسن صورة لرحيله. وبالتالي

إيمان خالص إلى الرب في السموات وفي إليه داخليا ، وفي  السجن. إسالمهم جعلهم في انصراف تام

 .المعذ ِّب وُكفر بمرتكبيه، شيطانِّهم تحم ل وصبر على الواقع

وسيجزيهم  وهم يعتقدون أن ما من ضرورة لمقاومة هذه الظروف المروعة، ألن هللا في سمائه عارف

كان أيضا   وواجهتهم، فقد على صبرهم وتضحيتهم. أما ترتيب مكانهم في السجن وعالقاتهم ببعضهم،

فانية وهذا السجن فاٍن، والدين وحده من  نابعا  من هذا الخالص الذي سيأتي بعد الموت. فهذه الدنيا

منهم مضطربا  ومتفاجئا  بهذا الواقع الذي لم ينصفه على  نظم هذه العالقات وشك لها، لذلك خرج من خرج

غياب هذه الظروف المثق ِّفة على وعذاباته في السجن. ويحدث، وبسبب  عباداته الطويلة وتضحياته

أن كثيرين من اإلسالميين يضيعون حقوقهم ألنهم ال يجيدون الخطاب مع اآلخر، إال  السجين اإلسالمي،

السجن  خالل عقيدتهم، اإلسالم. وهذا ما يوجد طريقا  وعرا  لتمرير الرأي والقناعة وشرح ظروف من

ر المؤمن بعقيدتهم، نزعة عدائيةوفظاعة السجن. هكذا فما يصل منهم الى اآلخر غي تكفيرية رافضة، مما  

  .وفهم دوافعه ينفر الكثيرين الذين ال يملكون وعيا  كافيا  لتحليل هذا الخطاب

ووضع الحلول  أما خطاب المثقف الذي ال يدين بدين، فقد امتلك كل الحرية بتشكيل الفكرة وتأسيسها

ات، وبالتالي ُجيرت الفكرةالنظرية بحسب القناعة بال محظورات وال محرم وأصبحت أذكى وأمكن أن تخدم  

اليساريين وكان من أولياتهم في السجن، لذا  الرأي والغاية في آن. كان الكتاب حاضرا  بقوة في أيدي

صار متمعنا ، ما سه ل شكل التواصل مع اآلخر، وبعضهم  تسنى للعديد منهم أن يصبح قارئا  ودارسا  

تجربتهم. لقد تدربوا على فن االصغاء، وتدربوا على أصول التعبير عن  وساهم بتجميل وإظهار وتبجيل

 هذا مشروع ومحترم. لذا يجدر أن نذكر بأن خطابهم فاز وهيمن على الوجه الثقافي التجربة. وبالطبع

زيونا . لكن ما نعلمه جميعا  أن ذهنية غالبيةالسوري، أدبا  وفنا  وسينما وتلف المجتمع السوري، ال تحمل  

ال تالمس تطلعات الناس، وهذا ما يزيد  هذه القناعات التي تصبغ وجه البلد الثقافي، وهذه القناعات

الثقافي، وهنا نستثني الشق  الترفيهي كمسلسالت  الشرخ بين اهتمامات الناس اليومية ووجه الشأن

ون، مثال  التلفزي . 

دون تخطيط، صاَدرَ  وإذا وضعنا آالم السجين اليساري في مقارنة مع آالم اإلسالمي وجدنا أن األول، ومن

وجه العالم الذي يميل إلى  من الثاني فرجة الجمهور له، ألنه استأسر بالشاشة، وساعده في هذا

كان لها انتشار ووقع كبير على  السجون، التحرر. تجربة اليساريين السياسية وتجربتهم اإلنسانية في



االهتمام العالمي غير المحدود وبرامج حقوق االنسان،  الشباب المهتم بالشأن العام، بالتوازي مع

الذي لم تنله تجربة السجين اإلسالمي، والتي كانت األشد واألعنف بما  ومنظمات حقوق اإلنسان. األمر

  في مصاحف السماء. كما انها لم تنل شيئا  منليست مسجلة كما ينبغي، اللهم إال ال يقاس، وهي

العلم أننا جميعا   التقدير، على رغم آالمها، وكأن العالم يفرز األوجاع بحسب دين صاحبها أو معتقده، مع

كانوا محسوبين على اإلخوان  نعرف أن كثيرين جدا  ممن كانوا في السجون السورية، سواء ممن

يكن لهم أي ضلع في هذين المسلمين أو على بعث العراق، لم الفكرين، ولكن لم نسمع يوما  أن  

تطييب خاطر»أو تبرئة أو إعادة اعتبار أو حتى  منظمة حقوقية عالمية، أعدت تكريما  لمعاناة أحدهم ». 

مع صورة السجين  فإذا تأملنا في هذه الصورة الشديدة التهذيب للمثقف السجين اليساري، في المقابل

نت غالبا  صورة متوحشة، وجدنا أن األوسمة علقت هنااالسالمي التي كا على صدر المثقف اليساري،  

اللهم إال القليل من رأفة األهل واألقارب. فإذا  أما من كان يسمى معتقال  إسالميا  فلم ينل شيئا  منها،

 فإن من بين من ُحشروا في صفوف اإلسالميين، من لم يكن كان السجين اليساري يدعى سجين رأي،

إال مواطنا  يبحث عن لقمة عيشه وأوالده. لكن التاريخ فرز هذه األوجاع  له أي رأي وال مشورة، ولم يكن

 يسار وأوجاع إسالم، ولم ينظر إلى أنها آالم بشرية، حيث ال يعدل أن نفتش في عقيدة إلى أوجاع

 .الضحية حين تقع

لى الذهن أن عملوحين يفكر المرء بمنظمات حقوق اإلنسان في العالم يتبادر إ برنامجها األساسي  

أن الظالم ممكن أن يكون أي  سيكون محاولة منع ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان. ويتبادر إلى الذهن

أو بلده. والمظلوم أيضا  يمكن أن يكون أي  إنسان، وال يخضع أمر ظلمه النتمائه أو عرقه أو معتقده،

ل األول. ويتبادر إلى الذهن أن تكون نشاطات هذه مث إنسان، مهما كان انتماؤه أو معتقده/ مثله

الظالم / المظلوم. لكن الواقع أظنه غير ذلك، إذ توجد في هذا العالم  المنظمات منزهة عن تمجيد معتقد

 .الجارية آالم الست وآالم

 .كاتبة سورية مقيمة في استوكهولم *

 


