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VIEWS&THOUGHTS
اراء وافكار

العدد ()637االربعاء( )5نيسان 2006
NO (637)Wed. (5)April

عن بعض إشكالية املرأة العراقية يف السياسة والربملان
جاسم املطير
كثيرا ما يجـري سجال بني الرجال
يف جلسـاتهم اخلـاصـة والعـامـة عن
دور امل ـ ـ ــرأة الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة يف مـج ـ ـ ــرى
الـعمـليــة الــسي ــاسي ــة منــذ سقــوط
الـنظام الـسابق الـذي جعل املرأة "
سلعة مـنزلية " للتـرفيه والتوظيف
 .الــتـ ـ ــرف ــيه يف فـ ـ ــراش الـ ـ ــزوجــيـ ـ ــة
وتـوظيفهـا طبـاخة ومـديرة مـنزل .
وذات يـ ـ ــوم حتـ ـ ــدث صـ ـ ــدام ح ـ ـســني
صــراحــة بهــذا املـعنــى خالل حـقبــة
التـسعينات من القـرن املاضي  .كما
أن مجـمل الثقـافـة الـبطـريـركيـة ال
تبتعد عن هذه املفاهيم .
ممـ ـ ـ ـ ــا يـلـف ــت االن ــت ــبـ ـ ـ ـ ــاه يف هـ ـ ـ ـ ــذه
ال ـ ــسجـ ـ ــاالت أن اغلــب املــتح ـ ــدثــني
ي ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزون ع ـ ـ ـ ــادة عـل ـ ـ ـ ــى( األزم ـ ـ ـ ــة
ال ـسـي ــاسـي ــة) اخلـ ــانق ــة الـن ــاشـئ ــة
ب ــبالدن ـ ــا ب ـ ــوصـفهـ ـ ــا ( األصل ) يف
جـمــيع األزمـ ــات األخـ ــرى األمـنـيـ ــة
واملعاشية واخلدمية وبشكل خاص
ب ـ ـ ـ ــوصـفـه ـ ـ ـ ــا ( األصـل ) يف أزم ـ ـ ـ ــة
حقوق اإلنسـان  ،ومنها أزمـة غياب
حــريــة امل ــرأة العــراقـي ــة ومعــان ــاتهــا
الـ ــشـ ـ ــدي ـ ـ ــدة يف الع ــمل والــتـ ــسـ ـ ــوق
والـدراسـة ويف الـبيـت أيضـا .كمـا أن
الكـثيــر من اآلراء تـركـز علــى غيـاب
دور الدولة يف حماية املرأة العراقية
وقـ ــد يـك ـ ــون صحــيحـ ــا ب ـ ــالفـعل أن
أزمـة سيـاسيـة كبـيرة يف العـراق لها
بـالتـأكيـد آثـارهـا الضـارة يف مجـال
حق ــوق اإلنــس ــان أو مم ــارسـته ــا يف
الع ــراق احل ــالـي  ،بـل له ــا آث ــاره ــا
الــسلـبـيــة حـتــى يف دول م ـسـتقــرة
سيـاسيـا من التي تـعلن اهتمـامها
بحقـوق اإلنـســان واحتــرامهــا لهـا ،
ولـكــنهـ ــا حتــيل ه ـ ــذه احلقـ ــوق إلـي
شع ـ ــارات ف ـ ــارغ ـ ــة امل ـضــمـ ـ ــون عل ـ ــى
مــستــوى املمـارســة الفعـليــة كمـا يف
أغلـب البلـدان العـربيـة .هـذا يـعني
إننــا لــو قـمنــا ـ جــدال ـ بــالـتخلـص
من هـذه األزمـة يف وقت قــريب بعـد
تشكيل حكـومة مـا يسمـى بالـوحدة
الــوطـنيــة فــأن املــوقف مـن حقــوق
اإلنــس ــان وح ــري ــة امل ــرأة لـن يـتغـي ــر
جـذريـا طـاملـا ظـلت ثقـافـة حقـوق
اإلنـسـان غـائبـة عن الـوعـي الثقـايف
يف العــراق بصـورة عـامـة وعـن وعي
امل ــس ــؤولـني يف دوائ ــر ال ــدول ــة وعـن
وعـ ــي املـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني يف األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـ ــس ــيـ ـ ـ ــاس ــيـ ـ ـ ــة وال ــت ــنـ ــظ ــي ــمـ ـ ـ ــات
االجتماعية حيث ال حضور لها يف
بـ ـ ـ ـ ــرامـج ت ـ ـثـق ـ ـيـف املـ ـ ـ ـ ــواطـ ــنـ ــني أو
تعلـيمـهم يف املــدارس واجلــامعــات
أو تنـشئـتهم االجـتمــاعيــة  ،ابتـداء
م ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـصـغ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إل ـ ــي
ال ــتج ــمع ـ ــات الـك ـبــي ـ ــرة أي ـ ــا ك ـ ــانــت
صفاتها .
بــص ــراح ــة ت ــام ــة أقـ ــول أن ثق ــاف ــة
حق ــوق اإلنــس ــان لـي ــس له ــا وج ــود
تـطبـيقـي يف حيــاتنـا االجـتمــاعيـة
وذلك ابتداء من نفي مبدأ الكرامة
اإلنـســانيـة وكـرامـة املــرأة خصـوصـا
لـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــالـح بـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة الـعـالق ـ ـ ـ ـ ــات (
البطريركية ـ العشـائرية ) السائدة
يف اجمل ــتـ ـمـع الـع ـ ـ ـ ــراق ــي واآلخ ـ ـ ـ ــذة
بـالنمو والظهـور يف هذه األيام وهي
الـتي جتعل األكبـر سنـا أفضل من
األصغ ـ ــر سـن ـ ــا ب ـ ــإطالق  ،وال ـ ــرجل
أعل ــى مـن املـ ــرأة يف كل األح ــوال ،
والـغنـي أعلــى مـن الفـقيــر علــى كل
املــستـويـات وأهـل الثقـة افـضل من
اهــل اخل ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الــخ داخــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الـعالقـ ـ ــات والق ـيــم ت ـض ـيـع حق ـ ــوق
املرأة العراقية بشكل خاص .
ال ش ــك أن جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة يف
االنتخـابــات البـرملــانيـة لعـام 2005
وخـ ـ ــوض بع ــض الــنـ ــس ـ ــاء جت ـ ــرب ـ ــة
االنـتخ ــاب ــات كـم ــرشح ــات وف ــوزهـن

بـنـ ـسـبـ ــة  % 30مــن املقـ ــاعـ ــد  ،وهـي
نـ ـسـبـ ــة عـ ــالـيـ ــة لـي ــس يف الــبلـ ــدان
العـربيـة بل يف بلـدان العـالـم اجمع
 ،مبـا فيهـا الدول األوربيـة املتقـدمة
يف مجــال تــطبـيقــات حقــوق املــرأة
ومــسـ ــاواته ــا ب ــالـ ــرجل كـ ــان عالم ــة
ايجابيـة بارزة  .ويظل الـطموح أن
تــتحـقق يف االنــتخ ــابـ ــات الق ــادم ــة
ن ـسـب ــة اكـبـ ــر لكـي ت ـسـت ـطـيع امل ــرأة
العـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة أن حتقـق سل ــط ــتهـ ـ ــا
الفكـريـة والــسيــاسيـة خـاصــة تلك
املـرأة التـي حتمل قـدرا منـاسبـا من
احلـداثــة الثقــافيــة ومن الـنبـوغ يف
التحــديث االجـتمــاعي والــسيــاسي
للمجتمع العراقي كله .
السـؤال الـذي يـظل ملحـا هـو  :هل
أن وجـ ـ ـ ـ ــود هـ ـ ـ ـ ــذه ال ــن ـ ـ ــس ــبـ ـ ـ ـ ــة م ــن
الــب ـ ــرمل ـ ــانــيـ ـ ــات الع ـ ــراقــيـ ـ ــات داخل
اجلمعـية الـوطنـية الـسابـقة وداخل
مجلــس النـواب احلــالي هــو مجـرد
وج ــود شكلـي كمـظه ــر من مـظــاهــر
الدميقراطية التي ينادي بها اغلب
األحـزاب الــوطنيـة  »..أم هـو تـعبيـر
ع ــن عـالق ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ــني امل ـ ـ ــرأة
واوالسـلطة ـاالجتماـعية ـواملدـنية ـ.
أم أن هذا الوجود جاء لتعزيز تراث
ن ــض ـ ــالــي طـ ـ ــويل ق ـ ــام ــت به امل ـ ــرأة
العــراقيـة مـن أمثــال الكفـاح املـريـر
ال ـ ــذي خ ـ ــاض ــته من ـ ــاذج ( أم ـيــن ـ ــة
الــرح ــال  ..صبـيحــة الـشـيخ داود ..
نــزيهـة الـدلـيمـي  ..زكيـة خـليفـة ..
وغــي ـ ــرهــن ك ـثــي ـ ــرات مــن ال ـ ــوج ـ ــوه
النسويـة املكافحات يف حـركة ثقافة
حق ـ ــوق امل ـ ــرأة يف ه ـ ــذه األي ـ ــام مــن
أمـثــال صفـيــة الــسهـيل وهـنــاء أدور
ومـي ــسـ ــون الـ ــدملـ ــوجـي وغـيـ ــرهـن
كـثـي ــرات ) أو ق ــامـت به مـنـظـم ــات
نسـائيـة مثل ( مـنظمـة رابطـة املرأة
العـ ــراقـيـ ــة ) الـتــي رفعـت ص ـ ــوتهـ ــا
منادية بحقوق املرأة منذ عام 1950
 ..وقبلهـا وبعـدهــا منـظمـات أخـرى
مماثلة»..
قبل اإلجـابة عن هـذا السـؤال ال بد
من اإلشارة إلـى حقيقة أن اجملتمع
العـراقي هـو من نـوع يـنشـد ويتـوق
للـتج ــدي ــد وانه اثـبــت خالل عق ــود
طويلـة من الـزمن انه يتقـبل القيم
الـ ــدميق ــراطـي ــة املـتج ــددة يف ع ــدد
كـبيــر مـن دول العــالـم خالل نـصف
القرن األخير .
يــن ــبغــي أي ــض ـ ـ ــا أن ال نغـفل مـ ـ ــدى
قـنـ ــاعـ ــة مفـكـ ــري الـيـ ــوم يف مجـ ــال
ال ـسـي ــاس ــة الع ــراقـي ــة عـن مـفك ــري
األمس بـالنسـبة للـموقف مـن املرأة
الع ــراقـي ــة ومـن دوره ــا يف العـملـي ــة
الـ ـ ـســيـ ـ ــاســيـ ـ ــة ويف ص ـنـع القـ ـ ــرار .
ف ــرصيــدهــا يف القــوى الــسي ــاسيــة ـ
اإلسالمـي ــة مـ ــا زال قلــيال وشـكلـي ــا

بــالــدرجــة األولــى ،وهـنــاك قـصــد
واضح مــن ه ـ ـ ــذه الق ـ ـ ــوى يف إبعـ ـ ــاد
املرأة  ،واملـرأة البرملـانية بـالذات عن
الـتـفكـي ــر بـت ــأسـيــس دول ــة م ــدنـي ــة
عــصـ ــريـ ــة تـلعـب فــيهـ ــا املـ ــرأة دورا
ايج ــابـي ــا لـيــس هـ ــدفه كـم ــا ي ــردد
ال ــبعـ ــض يف " إعالء شـ ـ ــأن املـ ـ ــرأة "
حـ ـســب بل يف أن تـك ـ ــون له ـ ــا ق ـ ــدرة
الــت ــص ـ ــرف وال ــتحـكــم بـحقـ ـ ــوقه ـ ــا
اإلنسـانيـة وبحـريتهـا الكـاملـة كمـا
ن ـصــت علــيه ــا امل ــواثــيق ال ــدولـي ــة ،
وأولهـ ـ ــا اإلعـالن العـ ـ ــامل ــي حلقـ ـ ــوق
اإلنسـان الصـادر عن منـظمـة األمم
املتحدة .
إن اولــى املهمـات االيجــابيــة للمـرأة
الع ــراقـي ــة يف ال ــوقـت احل ــاض ــر هـي
حتديث البنـية العامـة واخلاصة يف
تفـكـيـ ــرهـ ــا ويف عـمـلهـ ــا الـ ـسـيـ ــاسـي
واالج ـتــمـ ـ ــاعــي ويف مــنـ ـظــم ـ ـ ــاتهـ ـ ــا
ومنـظمـات اجملـتمع املـدنـي عمـومـا
 ..وهي املـؤتلفـة بني أفـكار زمـان ما
يف امل ـ ـ ــاضــي وبــني أفـكـ ـ ـ ــار الع ــص ـ ـ ــر
الـ ــراهـن حـيـث اسـتـك ــشفـت املـ ــرأة ،
مشاركة الرجل  ،الفضاء اخلارجي
وحيث اسـتطاعت أن تقود حكومات
 ،ملـكيــة وجـمهــوريــة  ،يف ع ــدد من
دول العالم .
إن منـطق الـعصـر هـو الــذي ينـبغي
أن يـســود داخل املنـظمـات النـسـويـة
العـ ــراقـيـ ــة وداخل الـبـ ــرملـ ــان أيــضـ ــا
وبـعك ــس ذلك ف ــان االنــص ــراف عـن
احلــداثــة والـتمــسك بقـيم امل ــاضي
وحتـويـرهـا جــزئيـا إمنـا يقـود إلـى
إجهاض التحوالت املنشودة يف بناء
مجـتــمع دميق ــراطـي ورمب ــا تـصـبح
قـضيـة حـريـة املـرأة ومـســاواتهــا مع
الـ ـ ـ ــرجـل مـجـ ـ ـ ــرد صـ ـ ـ ــدى وأوهـ ـ ـ ــام،
خـاصـة يف مـا يـتعلق بـشكل جـذري
مبف ــاهيـم حقــوق امل ــرأة وواجبــاتهــا
والـت ــزام ــاته ــا اجلـمعـي ــة والف ــردي ــة
واملسؤوليات الوطنية عموما.
أن م ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــة أول ــي ـ ـ ــة بـ ـ ــس ــيـ ــط ـ ـ ــة
للـمـمـ ــارسـ ــات الـتـي حـكـمـت عــمل
اجلمـعيــة الــوطـني ــة من  30كــانــون
الث ــاني  2005إلــى  15كــانــون االول
 2006تـ ـ ــوضح أن ج ـم ـيـع مف ـ ــردات
تلـك املـمـ ــارسـ ــات كـ ــانــت تعـ ــود إلـ ــى
استمـرار تبعيـة املرأة لصـوت الرجل
 ،أو أن عـصبة الـرجال يف اجلمـعية
كانت هي القادرة علـى إثبات (احلد
بـني اجلـنـسـني) يف اغلـب القــرارات
والقـوانني التي نـوقشت يف جلـسات
اجلمعـية بل حتـى يف حقوق الكالم
ويف جـلـ ـ ـ ــوس أغـل ــب ــيـ ـ ـ ــة ال ــنـ ـ ــسـ ـ ـ ــاء
احملـج ــبـ ـ ـ ــات بـ ـ ـصـف واحـ ـ ـ ــد  ،أو يف
جـلـ ـ ـ ــوس الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال يف مـقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة
اجلـمعيــة بيـنمـا أغلـبيــة النـسـاء يف
اخلـلف .. .وع ــسـ ــى أن تـكـ ــون هـ ــذه

املظاهر قد حدثت باملصادفة!!..
أول مـظهــر م ـسـتــدمي لــوجــود هــذا
(احلد) كـان واضحا يف هيئـة رئاسة
الـب ــرمل ــان حـيـث ألغـت احمل ــاصــص ــة
احل ــزبـي ــة املــس ــاف ــة بـني امل ــرأة مـن
أعضـاء البرملـان وبني هيئة الـرئاسة
املتكـونة من (ثالثـة رجال) وقـد بدا
واضح ــا أن الـب ــرمل ــانـيـ ــة الع ــراقـي ــة
نف ــسه ــا جت ــردت عـن زمـ ــانه ــا وعـن
حقــوقهــا وعن ثـقتهــا بنفـسهــا فلم
حتـاول أن تثـبت جـرأتهـا يف تــرشيح
إحـداهن لعضـوية مجلـس الرئـاسة
بـل انحـنـت كل عــض ــوات اجلـمعـي ــة
أمـام (احملـاصصـة املقـدسـة) وقبلن
بـنـتــيجـ ــة عـ ــدم حــصـ ــد أي مـقعـ ــد
رئ ـ ــاســي  .رمب ـ ــا أف ـ ــرز ه ـ ــذا ال ـ ــواقع
داخل اجلمعـية الـوطنيـة ( البـرملان
) قنــاعــة تــامــة لــدى قـطــاع ــات من
اجملـتمع العـراقـي عن عـدم مالءمـة
املرأة للعمل الرئاسي أو القيادي .
ه ــذه القـنــاعــة تـتعــزز يف كـثـيــر مـن
املشـاهد السياسية األخرى وال أدل
على ذلك مـن فقدان أكثـر األحزاب
الـسياسية خاصـة األحزاب العريقة
واألص ــيلـ ـ ــة ملـ ــسـ ـ ــاهــمـ ـ ــات املـ ـ ــرأة يف
الهـيـئــات احلــزبـيــة القـيــاديــة وقــد
استقـر هـذا احلــال منـذ زمـن بعيـد
حتـى يف احلزب الـشيـوعي العـراقي
وه ــو حـ ــزب علـم ــانـي لـم يـب ــرز فـيه
التسامح مع املـرأة كـ" قيمة نضالية
قيـاديـة " لـتكـون عـضــوا يف اللـجنـة
املـركـزيــة أو يف مكـتبهـا الــسيــاسي .
متــامــا مـثلـم ــا خلـت اغلـب مكــاتـب
املـن ــاصـب ال ــدبل ــوم ــاسـي ــة ومك ــاتـب
التمـثيل العـراقـي يف األمم املتحـدة
من النساء العراقيات .
املـشهـد اآلخــر :إننـا ال جنـد أي دور
للـم ـ ــرأة يف مفـ ــاوضـ ــات ومـ ــداوالت
الـكتل السياسـية لتشكـيل احلكومة
اجلـديــدة املنـتخبــة  ،ورغم أن هـذه
االجـتـم ــاع ــات وامل ــداوالت تـتـضـمـن
ثقـ ـ ــاف ـ ـ ــة دميقـ ـ ــراطــي ـ ـ ــة وثقـ ـ ــافـ ـ ــة
االخ ــتالف يف ال ـ ــرأي ،لـك ــنه ـ ــا مــن
جه ــة ث ــانـي ــة انـتق ـصـت مـن القـيـم
الــدميق ــراطيــة بعــدم إشــراك املــرأة
بها  ،وإذا كـانت األحزاب اإلسـالمية
ال تزال( تستنكف) من قيادة املرأة
وال تـزال تـنظـر إليهـا نظـرة املـاضي
الــسحيق فـأقـصتهــا عن وفـودهـا يف
تلك االجـتمـاعــات فلمـاذا انـســاقت
األحـزاب الدميقـراطيـة والعلـمانـية
هي األخرى وراء هذا اإلقصاء .
ال شـيء يـعلـ ــو عل ــى امل ــرأة  !..ه ــذا
قـول يردده اجلميع لكـنهم يحملون
ن ــزعـ ــة مغ ــاي ــرة يف الـت ـطـبـيق حـني
ي ـ ــسلـك قـ ـ ــادة األح ـ ـ ــزاب مع املـ ـ ــرأة
بكونها كيانا اقل رشدا يف السياسة
 ،وأنهـ ــا قـ ــاصـ ــرة عـن حـ ــال ـ ــة بلـ ــوغ
الوعي السياسي .
مـن ن ــاحـي ــة ث ــانـي ــة م ــا زالـت امل ــرأة
الـسيـاسيـة أو املـرأة البـرملـانيـة علـى
وجه التحـديد " خجولـة" كما كانت
صـ ـ ــورتهـ ـ ــا الع ـ ــام ـ ــة يف اجل ــمعــي ـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة ال ــسـ ــابقـ ــة  ،أو تخ ــشـ ــى
الـتـغلـغل يف اجملـ ــاالت الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
الـقيــاديــة  ،فهـن كن يــؤكــدن يف كل
مـنـ ــاسـب ـ ــة عل ـ ــى مجـ ــرد امل ــشـ ــاركـ ــة
الـ ـ ـ ـش ـكـل ــي ـ ـ ـ ــة يف االج ــت ــم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
واملنــاقـش ــات البــرمل ــانيــة فهل يـبقــى
صـ ــوتهـ ــا "خجـ ــوال " أو" ضعــيفـ ــا "
خالل الـفتــرة القـادمـة أيـضـا» ،أي
هل تؤكد ميال للـعزلة عن الدخول
الـ ــواسع إل ــى امل ــس ــاهـمـ ــة الفـعلـي ــة
ل ــدمقــرط ــة مجلــس الـن ــواب خالل
ال ـسـن ــوات األربع ــة الق ــادم ــة» ..هل
مـن املــمكـن أو امل ــرجت ــى أن تـنـبــثق
نـخب نـســويــة يف (داخـل ) البــرملــان
لـتـكـ ــويـن ج ــس ـ ــر عالق ـ ــة فع ـ ــال مع
النخـب النسـوية ( خـارج ) البـرملان

والعمل مبجمـوعة واحـدة مشتـركة
م ــن اجـل ض ــمـ ـ ـ ــان حـقـ ـ ـ ــوق املـ ـ ـ ــرأة
العــراقيـة علــى نطــاق اجملتـمع كله
.
ال ادري ملاذا ترضى املرأة السياسية
وعـض ــو البــرملــان أيـضــا بــالـتبـعيــة
الـتـي ي ــري ــد ال ــرج ــال ف ــرض قـيـم
خاصة حتمل جوهرا واحدا هي ان
النـسـاء الــسيــاسيـات بحـاجـة الـى
حـماية الـرجال السيـاسيني  ..ملاذا
ال تـ ــن ـ ـتـفـ ـ ــض داخـل أحـ ـ ـ ـ ـ ــزابـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وجتـمعاتهـا للتحـرر من تبعيـتها ..
وملـاذا ال تسـعى لتحـقيق إبداعـيتها
وحـريتهـا  ..ملاذا تـستـمر الـسيـاسة
الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة مـحـ ــصـ ـ ـ ــورة يف رك ــن
ال ـت ـم ـيــيـ ـ ــز بــني عـقل املـ ـ ــرأة وعـقل
ال ـ ـ ـ ــرجـل وك ـ ـ ـ ــأن األصـل يف الـعـقـل
والعقل الـسياسي هـو الرجل وحده
.
علـى الرغم من تبـاين أداء عضوات
اجلمعيـة الوطـنية الـسابقـة  ،لكن
الـتقــدي ــر املالحـظ أن اجـتـمــاعــات
اجلـمعـيــة ومـنــاقــش ــاتهــا لـم تقــدم
للعــراقيني منـوذجــا نسـائيـا مـؤهال
ملعـرفـة طـبيعــة احليـاة املـستقـبليـة
التي يريـدها العـراقيون  .ال نـنسى
أن جــزءا مـن معــوق ــات ظهــور هــذا
الــت ـ ــأه ـيـل يعـ ـ ــود للـ ـ ــوضع األم ـنــي
اخلــانق  ،أو رمبــا للــوعـي الـيــومـي
غيـر املـتكــامل الـذي ســاد يف عمـوم
اجـتماعـات اجلمعيـة الوطـنية  ،إذ
سـ ــادت عالقـ ــات ومف ــاهـيـم وأســس
احمل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ال ـتــي ف ـ ـ ــرضـه ـ ـ ــا واقـع
الــسيـطــرة الــذكــروي ــة يف اجلمـعيــة
ويف قيــادات الـكتـل البــرمل ــانيــة ممــا
أوقع اجلميـع رجاال ونسـاء يف إسار
التـجربـة السـياسـية احملـدودة التي
ال تخلو مـن اكراهات االستنتاجات
احلزبية املباشرة .
هذا الـواقع مـهد لـشكل من أشـكال
هـزمية املـرأة وإبعادهـا عن مختلف
اجتماعـات القوائم البرملانية التي
جــرت يف ك ــردستــان أو الـتي جتــري
يف املنطقـة اخلضراء وكأن وجودها
لـيــس ض ــروري ــا أو أنه ــا غـي ــر ق ــادرة
عل ــى املــس ــاهـم ــة واخلـلق وابــتك ــار
اآلراء مبا يتعلق بتشكيل احلكومة
الـعراقيـة املنتـخبة األولـى يف تاريخ
العراق.
هذه الفعـاليات الـسياسـية من دون
مــش ــارك ــة امل ــرأة تـنـمـي ن ــوعـني مـن
اإلحساس :
( )1ال ــنـ ـ ـ ــوع األول هـ ـ ـ ــو اح ــت ــمـ ـ ـ ــال
اسـتمـرار تهـميـش املـرأة يف مجلـس
الـنـ ــواب بـ ـسـبـب سـيـ ــادة الــتع ـصـب
والـتـمـيـيــز يف األح ــزاب اإلسالمـيــة
الفـ ــائـ ــزة الـتـي أثـبـتـت جتـ ــربــتهـ ــا
االنتخـابيـة السـابقـة أنهـا ال متلك
الـق ـ ـ ــدرة عـل ـ ـ ــى كـ ـ ـشـف الـعـالق ـ ـ ــات
اجلوهـرية بني الـرجال والنـساء يف
املعترك السيـاسي ويف ميادين بناء
مؤسسات الدولة .
( )2الثـاني هو أحـساس الكثـير من
النـواب الـرجـال أن غـالـبيـة الـنسـاء
مـن أعــض ــاء الـب ــرمل ــان احل ــالـي ال
يـفكــرن يف عـضــويـتهـن الـبــرملــانـيــة
كذات وموضـوع إنسانيني سياسيني
مم ــا يـت ــرتـب علـيه تـنـمـي ــة احلــس
الــنقـ ــدي لـلحـكـ ــومـ ــة وم ـ ــواجهـ ــة
املشـاريع القـانونـية املـراد تشـريعـها
خالل الـ ـسـنـ ــوات األربـع القـ ــادمـ ــة
بـالفكـر الـسيـاسي والتــأمل العقلي
االجـتـمـ ــاعـي مبـ ــا يجـ ــدد طـبــيعـ ــة
اجملـتـمـع الع ـ ــراقــي ويج ـ ــدد بـن ـ ــاه
الـتحـتـي ــة ويع ــزز حق ــوق اإلنــس ــان
العــراقي وحـريــاته مـثل معـاصــريه
يف البلدان والشعوب األخرى.
بــالتــأكيــد ميـكن اجلــزم بــإمكــانيــة
امل ـ ــرأة العـ ــراقـيـ ــة أن تـ ــؤسـ ــس لهـ ــا

ـض ــورا يف ال ـس ــي ــاسـ ــة العـ ــراقـي ــة
ح ـ
وب ـ ــإمـكـ ـ ــانهـ ـ ــا تق ـ ــدمي
ـاص ـ ــرة ـ
املع ـ ـ ـ
ـ
ـش ـ ـ ــاريـع حـ ــيـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة
وت ـن ــف ـ ــي ـ ـ ــذ ـم ـ ـ ـ
ـ
ـاده ـ ــا آللــيـ ـ ــات م ــتعـ ـ ــددة
واع ـتـ ــم ـ ـ ـ
للتغلب على الصعـوبات واملعوقات
ومحاولـة العطاء املتميز يف حدود
املسـاحات املتاحـة من الصالحيات
ح ــالـ ــة عـ ــارمـ ــة مـن
إال انه ه ــن ــاك ـ
الـشعـور بــاإلحبـاط لــدى اجلمـيع
ـوح ـ ــات ك ـثــيـ ـ ــرة
ـم ـ ـ ـ
ح ـيــث أن ـال ـطـ ـ
والقـدرات مـوجـودة ولـكنهـا مـكبلـة
ومقيدة.
ولعل اخلير فيما وقع من أن املرأة
لـم تتـواجـد يف هــذه التجـربـة وأال
به ــا األمـ ــر الـ ــى أن تـكـ ــون
ـته ــى ـ
انـ ـ
شمــاعــة تعـلق علـيهــا اإلخفــاقــات
وضعف األداء انطالقـا من أحكام
الــبعــض مـن ذوي الــثقـ ــافـ ــة غـيـ ــر
العلـمـيــة أو غـيــر الـ ــدميقــراطـيــة
ممــن يـ ــت ـ ـســيـ ـ ــدون داخل ال ـ ــوزارات
واملؤسـسات وحتـى البرملـان نفسه ،
ـيق ــة إن ــن ــا إذا ـم ــا تـ ــوخـيـن ــا
واحلق ـ
اإلنصاف يف أحكامنـا فإننا ننتهي
إلــى نتــائج مفــادهــا أن متـطـلبــات
ال ـ ــب ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان ــي ،وال ـ ـ ــوزاري ،
ال ــع ـمـل ـ
وامل ــؤس ـسـي  ،ت ــن ــسجـم كـثـيـ ــرا مع
ـ
اخلصوصـيات الذاتية التي تتمتع
بهــا املــرأة كــالقــدرة علــى التــدبيــر
والـتـنـظـيـم وامل ــت ــابعـ ــات الـ ــدقـيق ــة
لألمـور وميـزة التعـامل مع مـلفات
مخـتلفــة يف آن واحــد  .وهــذا كــان
سيكون جليا لـوا أن املرأة كتب لها
النجـاح والتواجـد ضمن منظـومة
العمل الـبرملـاني والقيـادي وصنع
الق ــرار ،فهـنـ ــاك أمـثل ــة يف ال ــدول
ـ
األورب ــي ــة لـنجـ ــاح املـ ــرأة وق ــدرته ــا
ـط ـ ـ ـ ــاء ب ـكـف ـ ـ ـ ــاءة داخـل
ع ــل ـ ـ ـ ــى ال ــع ـ ـ ـ
برملـانات بلـدانها بل و متـكنت من
اجمل ــالـ ــس الكـثـي ــرة
ـاس ــة ـ
رئ ـ ـ
ـت ــولـي ـ
وإدارة أمورها بجدارة .
اجل ــزم بـ ــصحـ ــة أو خــطـ ــأ
أري ــد ـ
ال ـ
مقـوالت الـبعـض ممـن ينـادي بـأن
ـص ــوصـيـ ــات امل ــرأة ال تــتالءم مع
خ ـ
وم ــسـ ــتلـ ـ ــزم ـ ـ ــات الع ــمل
ـيع ـ ــة ـ
طـ ــب ـ ـ
السياسي او احلزبي او القيادي أو
ـرمل ــانـي أو حـتـ ــى يف اجملـ ــال ــس
ال ــب ـ ـ
احمل ـ ــافــظ ـ ــات مــثل
ـدي ـ ــة يف ـ
ـبل ـ ـ ـ
الـ ـ
ـم ـ ــت ـ ـ ـ ــاب ــع ـ ـ ـ ــة ـال ـ ـط ــل ـ ــب ـ ـ ـ ــات وتـلـق ــي
ـص ـ ـ ــاالت يف أوقـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ــرج ـ ـ ــة
االت ـ ـ
ـ
واحلــاجــة إلـ ــى التــواج ــد املي ــداني
وخ ـ ــاصـ ـ ــة احل ــضـ ـ ــور يف
الـكـ ــث ــيف ـ
ـرج ـ ــالــيـ ـ ــة الــبحــت ـ ــة
ـال ــس ـال ـ ـ ـ
اجمل ـ ـ ـ
ـ
وغيــرهــا من املـســؤوليــات ولـكنـني
مقـتـنع ـب ــان أخـ ــذ الق ــرار بخ ــوض
العمل الـسيـاسي وعــدمه يجب أن
يكــون قــراراً خــاص ـاً بهــذه املــرأة او
تلك مـن النــاشـط ــات يف املي ــادين
الـسيـاسيــة واالجتمـاعيـة فـعليهـا
ـخ ـ ـ ـ ـ ــذ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات تـ ـ ـتـفـق مـع
أن ـت ـ ـت ـ
وق ــدراتهـ ــا وظـ ــروفهـ ــا
ـاته ــا ـ
ـاع ـ ـ
ق ــن ـ ـ
وم ــدى حـ ــاجـ ــة اجملـتـمع
ـري ــة ـ
األس ـ ـ
ـ
إلـى عـملهـا يف هـذا اجملـال أو ذاك
ـس ــؤولـيـ ــة حت ــدي ــد
ـيه ــا تقع مـ ـ
فعل ـ
دورها بـوعي وبصيـرة واخلروج من
دائرة التبعية الفكرية .
كمـا أن خـوف املــرأة من (الفـشل)
وع ـ ـ ــدم ـال ـ ــت ـ ـ ــوفـ ـيـق يف أداء املـه ـ ـ ــام
ـ
املرتبطة بالعمل البرملاني واحلكم
عل ــى الـتجـ ــارب الق ــادم ــة
امل ـسـبـق ـ
للمـرأة يجـب أن ال تتخـذ كـذريعـة
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ــن االسـ ـ ـتــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
لــإلحـ ـ
لالنخراط يف التجـارب السيـاسية
كله ــا واالسـتفـ ــادة مـن إخف ــاق ــات
ـ
ـابق ــة فكـثـي ــرا م ــا
ـس ـ ـ
ـتج ــارب ـال ـ ـ
الـ ـ
يـؤخـذ بـأسبـاب الفـشل كمقـدمـات
ـنج ــاح يف الــتجـ ــارب املقــبلـ ــة إن
للـ ـ
متـت دراستها مبـوضوعيـة ودقة يف
ـاول ـ ــة ـل ــتقـ ـصــي ال ــثغـ ـ ــرات و
مح ـ ـ ـ
ـ
جتنبها مستقبال.

التسامح ومنابع الالتسامح ..مقاربات متهيدية
احللقة االولى
لـم يـبق ام ــام ال ــشعـ ــوب االسالمـي ــة خـي ــار
للحـد من ثقـافة املـوت واالحتـراب والعداء
واالقــص ــاء املـتف ـشـي ــة يف كـل مك ــان ِ ،س ــوى
ت ـب ـنــي ق ـيــم الــتـ ــسـ ـ ــامح والـعف ـ ــو واملـغف ـ ــرة
وال ــرحـم ــة واالخ ــوة وال ــسالم ،لـن ــزع فـتـيل
التوتر وحتويل نقاط اخلالف الى مساحة
للحوار والـتفاهم بـدل االقتتـال والتنـاحر.
وهـو عمل صعـب يستـدعي جهـودا يتضـافر
فــيه ـ ــا اخلــط ـ ــاب االعالمــي مع اخلــط ـ ــاب
الـثقــايف والــديـنـي والـسـيــاسـي والـتــربــوي.
وي ــت ـ ـطـل ــب تـعـ ـ ـ ــاون الـفـ ـ ـ ــرد مـع اجمل ــتـ ـمـع،
والـ ـ ـشـعــب مـع الـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة مـع
الدسـتور .انه عمل جـذري يستهـدف البنى
الـفك ــريـ ــة والعقـي ــدي ــة للـمجـتـمع ،واع ــادة
صياغة الـعقل واالولويات والوعي ،وتقدمي
فهـم عـص ــري للــديـن والــرســال ــة والـهــدف،
ونقـد لـلمفـاهـيم والقـيم والـسلــوك ،ورسم
مـستـقبل جـديــد للفـرد والــشعب والــوطن،
وقــراءة مـتفـهمــة لـلت ــراث والتــاريخ ،وعــودة
الــى القــرآن والـعقل ،والـتخلـي عـن العـنف
والـتنابـذ ،والتمـسك باالحـترام والتـسامح،
وفهم آخر للحياة والعمل الصالح.
ان مــا ن ـشــاهــده الـيــوم مـن مـظــاهــر عـنف
واحـتـ ــراب يـ ـسـتـ ــدعــي العـ ــودة الـ ــى الـ ــذات
ملـراجعتـها ونقـدها ،والـوقوف علـى مواضع
اخللل فـيه ــا لـتق ــوميه ــا ومع ــاجلـته ــا .ثـم
االرتكـاز الى قيم جديدة تـستبعد الكراهية
واحلق ــد ،وتــنفـتـح علـ ــى قـيـم االن ــسـ ــانـيـ ــة
والــدين .وهــذا يتـطلـب الغــوص يف اعمــاق
الفكــر والعقيــدة بحثـا عن جـذور املـشكلـة.
أي يـنبغـي البحـث عن الــدوافع احلقـيقيـة
وراء ثق ــاف ــة امل ــوت واالســته ــان ــة ب ــاحلـي ــاة
وتــكفــي ـ ـ ــر اجمل ـت ـمـع .وتق ــص ــي املف ـ ـ ــاه ـيــم
املــس ــؤول ــة عـن صـي ــاغ ــة الـبـن ــى الـفك ــري ــة
واملعــرفيـة لعــدوانيـة املـرء جتـاه اآلخـر ،ايـ ًا
ك ــان اآلخ ــر داخلـيـ ـ ًا ام خ ــارجـيـ ـاً ،ديـنـيـ ـ ًا ام
سـي ــاسـيـ ـاً .ولــنفهـم ايـضـ ـ ًا كـيف ي ـسـتـم ــرئ
االنسـان القتل واالحـتراب ويـرفض الـسلم
والــوئــام» هـل هنــاك مفــاهـيم عـقيــديــة او
دينية او اخالقية وراء ذلك» .اذن التسامح

ليــس مجــرد مفهــوم ي ــراد استـنبــاته ضـمن
النـسـق القيـمي لـلمجـتمع .وامنـا هـو نـسق
ثقـايف وفكـري وعقيـدي مغـايـر ،لــه آليته يف
العـمـل ،واسلـ ــوبه يف الـت ــأثـي ــر ،ومـنهـجه يف
التفـكير ،وطـريقته يف االشتغـال .فال ميكن
سي ــادة قيـم التـســامح مــالـم تكـتمـل جمـيع
مقـ ــدم ـ ــاته .أي ان الـت ــسـ ــامـح يق ـ ــوم علـ ــى
سلسلة عمليـات فكرية وثقافية يخضع لـها
الف ــرد واجملـتـمع كـي يعـمل ب ـشـكل صحـيح
وم ــؤث ــر .او ثـم ــة قـيـم يجـب اسـتـئــصـ ــالـه ــا
واحالل ق ـيــم ج ـ ــدي ـ ــدة محـلـه ـ ــا كــي تـك ـ ــون
قاعـدة وأرضيـة لعمـل التسـامح .آنئـ ٍذ فقط
تتجلى آثـاره السياسـية والدينيـة والثقافية
واالن ــسـ ــانـي ـ ــة .وتخــتفـي مــظـ ــاه ـ ــر العــنف
واالحــت ـ ــراب ل ــتحـل محـلـه ـ ــا ق ـيــم احملــب ـ ــة
والــسالم .كـمــا سـتـظه ــر بحلــول الـتــس ــامح
واملـداراة مواقف جديدة بعـد اختفاء ما كان
يتـرتب على التـشدد والتعصـب والالتسامح
والعـنف من مــواقف سيــاسيـة واجـتمــاعيـة،
تفضي دائـما الى تأزم العالقات ثم الدخول
يف متاهات احلروب والعداء.
وملا كـان التعصب ،الـضد النـوعي للتـسامح،
يج ــري ب ــاسـم ال ــديـن والــش ــريع ــة واالسالم
وااللـه ،لـذا ستركز هذه الدراسة على الدين
االسالمـي ذاته مــرجع ــا يف صيــاغــة انـســاق
الـت ــسـ ــامح .أي هــي محـ ــاولـ ــة السـتـنــطـ ــاق
الكـت ــاب الكــرمي وقـيـم الــديـن احلـنـيف مـن
اجل الــتـ ـ ــوصل ال ـ ــى مــن ــظ ـ ــوم ـ ــة ق ـي ـمــي ـ ــة
ومفــاهـيـمـي ــة ميكـن تــوظـيفهــا يف صـيــاغــة
النـسـق الفكــري والعـقيــدي لـلتـســامـح ،كي
يـتح ــول ال ــى قـيـم ــة ديـنـي ــة قـبل صـي ــرورته
قيمــة انسـانيـة ،وبـالتـالـي نطـمح من خالل
دراسـ ــة الـت ــس ـ ــامح الــتع ـ ــرف علـ ــى اسـبـ ــاب
الـتع ـصـب ومـن ــابـع الالتــسـ ــامح ،الـعقـي ــدي
والسيـاسي ،يف اجملتـمع .اذ اصبح التـسامح
يف عــالـم اليــوم املـكتـظ بــالعـنف واالقـصــاء
وتفــشي االرهــاب واالعمـال املـسلحــة ،خيـار
اجلـميع النـتشــال االنسـان من بـراثن املـوت
وايق ــاف ن ــزيف ال ــدم ــاء املـتـص ــاع ــد ،وكـبح
جـم ــاح العـنف املـت ــدفق مـن كـل مك ــان .واذا

كـان التسـامح ضرورة للمجـتمعات املـتطورة
فانه بالـنسبة للمجتمعات املتعددة كالعراق
عالج اس ـ ــاســي ل ــتف ـ ــادي ت ـ ــداعــي ـ ــات أزم ـ ــة
التناحر واالقتتال.
ثــم ألــيـ ــس األج ـ ــدر ب ـ ــاالنـ ــس ـ ــان ان يـك ـ ــون
متسامحـا ،وهو يعلم ضعفه وكـثرة اخطائه
وجتاوزه على حقـوق االخرين» ويعلم ايضا
انه لـيس معـصومـا يف سلـوكه واعمـالـه ،ولم
يكـن ص ــائـبـ ــا يف كل خــط ــوة مـن خــطـ ــواته،
وطــاملــا يـصــدر عـنه م ــا يك ـدّر صفــو االخــوة
وال ــوئـ ــام بحـم ــاقـ ــاته وت ــوتـ ــراته الــنف ـسـي ــة
ومك ــابـ ــراته واصـ ــراره عل ــى الـبـ ــاطل وع ــدم
التـراجـع عن اخلـطــأ .لكـن رغم هـذا يـبقـى
االن ــس ـ ــان ،يف بعـ ــده اآلخـ ــر ،ذلـك اخمللـ ــوق
االلـهــي املـفعــم بـ ـ ــاحلــب وال ـ ـ ــود والعـ ــطف،
املـت ـســامح رأفــة ورحـمــة وكــرمــا وان ـســانـيــة،
الذي يـشعر دائـما بـاحلسـرة والنـدم ويتـألم
اذا كــان سـبـب ــا يف شقــاء االخــريـن ،ويــسعــى
للتكفير عن ذنبه ،حتى أقسم الباري تعالى
بـنفس االنـسان اللـوامة ،ملـا للتـوبة واالنـابة
مـن دور يف احيــاء نفــسيــة الفــرد واجملتـمع،
سـ ُم
سـ ُم ِبـ َيـ ـوْم ا ْل ِقـ َيــا َم ـ ِة وال ُأ ْق ـ ِ
فقــال» :ال ُأ ْق ـ ِ
ِبــالـ َّن ْفــس ال َّل ـوَّا َم ـةِ»  .فال ريـب هــو االجــدر
مـن بـني اخملل ــوق ــات يف الـتــس ــامح مـن اجل
سيادة قيم الدين والسالم ،واستتباب االمن
والـوئام .يقول فولتيـر يف تعريفه للتسامح:
(انه نتـيجة مالزمة لكينونتنا البشرية ،اننا
جـمـيعـ ـ ًا مـن نـت ــاج الـضـعف .كلـنـ ــا ضعف ــاء
وميـالون للخطـأ ،لذا دعونـا يسامـح بعضنا
البعض ونتسامح مع جنون بعضنا البعض
ب ـ ـشــكل م ـتــب ـ ــادل ،وذلـكــم ه ـ ــو املــب ـ ــدأ االول
لقـ ــانـ ــون ال ـطـبــيعـ ــة ،املـب ـ ــدأ االول حلقـ ــوق
االنسان كافة) .
وسيبقـى العـراق منوذجـا حاضـرا يف جميع
فــص ــول ال ــدراس ــة خلــص ــوصـيـتـني ،االول ــى
بـاعتبار البلد مير مبـرحلة انتقال من حكم
استـبدادي دكـتاتـوري ظالمي مـتعسـف ،الى
حـكـم يـ ــراد لـه ان يـكـ ــون دميقـ ــراطـيـ ــا حـ ــرا
يــؤمـن بحقــوق االنـســان واملــواطنــة وحــريــة
ال ــرأي والعقـيــدة والـفك ــر ،ويكــون منــوذجــا

ماجد الغرباوي
حـض ــاري ــا لـكل شع ــوب وبل ــدان املـنــطقـتـني
العربية واالسالمية .وهي مهمة حتتاج الى
منـظـومــة قيـميـة واخـالقيـة جـديـدة متـكن
ال ــشعـب مـن جتـ ــاوز محـنــته والـ ــدخـ ــول يف
مرحلة احلداثة احلقيقية والشاملة.
وث ـ ــانــيـ ـ ــا ،ان العـ ـ ــراق بل ـ ــد مــتع ـ ــدد دي ـنــي ـ ــا
ومـذهبيـا وقوميـا .فهنـاك املسلم واملـسيحي
والـص ــابئـي واليــزيــدي ،والــشيـعي والـسـني،
ومـ ــذاهـب مـ ـســيحـيـ ــة مــتع ـ ــددة ،والعـ ــربـي
والكردي والـتركمـاني واآلشوري والـكلداني.
اض ــاف ــة ال ــى االخـتالف الـثق ــايف والـفك ــري
والـعقيــدي ،وتنـوع االجتـاهـات الـسيــاسيـة.
اذن هـ ــو بل ــد ال ك ــالـبل ــدان اح ــادي ــة ال ــديـن
والق ــوميــة واملــذهـب ،فع ــراق اليــوم بحــاجــة
الـى اطـار يـوحـد جـميـع الطـوائف واالديـان
والـشــرائح االجـتمــاعيــة .وال ريب .ال ميـكن
ان يــصـ ــار الـ ــى اطـ ــار تـ ــوحـيـ ــدي ي ـضــم كل
الفـئات والقـوميـات واالجتاهـات وهو يـرتكز
ال ــى اخلــص ــوصـي ــات اي ــا ك ــانـت .ف ــال ــشعـب
بحـاجة الى اعـادة ترتيب اولـوياته .والبحث
عن صـيغ تــست ــوعب الـتنــاقـضــات الــديـنيــة
والقـوميـة .وتـستـجيب لـطمـوحـات اجلـميع
بشكـل متساو .ولعل الصيغة الفضلى راهنا
ال ــذي يـتــصف
هـي اجملـتــمع امل ــدنـي،
بقدرته االستيعابية ،واستجابته للضرورات
االجتماعية والـسياسية والدينية ،وحفاظه
علــى خـص ــوصيــات الـشعـب بجـميـع فئــاته.
والتـســامح هـو احــد القـيم الـتي يعـتمـدهـا
اجملتـمع املــدنـي للخــروج من ازمــة الـصــراع
الــديني والـسيـاسي علـى اســاس التكـافـؤ يف
احلقـوق الـسيـاسيــة والعقيـديــة ،بعيـدا عن
االقصـاء والتهميش .أي يجب ان يصار الى
اطـر تنزع فتيل التوتر والصراع القائم على
اسـاس ديني او عقيـدي .وحتيلـه الى سـاحة
لـلحـ ــوار والــتفـ ــاهـم والـتـك ـ ــامل .وهـ ــذا مـ ــا
يحتـاجه عـراق املـستقـبل للخـروج من ازمـة
التراكمـات التاريخـية والصـراعات الكـامنة.
وقـد شاهـد اجلميع فصـول املعارك الـدامية
الـتي جــاءت اعق ــاب فتــرة مـظـلمــة عــاشهــا
ال ــشعـب يف ظـل حكـم دكـت ــات ــوري م ـسـتـب ــد

سـلبهــا حقهـا يف تقـريـر مـصيـرهـا واخـتيـار
طــريقهــا .ومــا زال ال ــوطن مــرشح لـلمــزيــد
مـن اعـم ــال العـنف والـص ــراع اذا م ــا بقـيـت
اخل ــصـ ـ ــوصــيـ ـ ــات الـ ـ ــدي ـنــي ـ ـ ــة والقـ ـ ــومــيـ ـ ــة
وال ـسـي ــاسـي ــة قـ ــابلـ ــة للـتخ ـصـيـب ومـن ثـم
االنفج ــار امل ــدم ــر .اذن فـثق ــاف ــة الـتــس ــامح
واشــاعــة قـيم الـتعــايـش والـتعــدديــة تـطـمح
ال ـ ـ ـ ــى خـلـق اج ـ ـ ـ ــواء ال تـ ـ ــسـ ـمـح ب ـ ـ ـ ــانـقـالب
االخـتالف الــى معــارك دامـيــة وامنــا تـبقــى
وجهــات النـظــر محتـرمـة يف اطــار القـانـون
وحرية التعبير والرأي.
الـتــس ــامح لغــة :م ـشـتق مـن ال ـسـمــاحــة أي
اجل ــود .ويق ــال :اسـمح وس ــامح أي وافقـنـي
علــى املـطل ــوب .واسمـحت الــدابــة :انقــادت.
واملـسامحـة :املسـاهلة .وسـمح :جاد واعـطى
عن كرم وسخاء  .والتسامح :التساهل.
اذن ف ــال ــداللـ ــة اللغ ــويـ ــة ملفه ــوم الـتــس ــامح
تـسـتبـطـن املنــة والكــرم ،وتــشيــر الــى وجــود
فـ ــارق اخالقـي بـني املـت ــسـ ــامح (بـ ــالـك ــسـ ــر)
واملـتــس ــامـح معه (ب ــالفــتح) .فلـيــس هـن ــاك
مساواة بـني الطرفني ،وامنـا يد عليـا واهبة،
وي ــد سفلــى مـتلقـيــة .وه ــو مقـتـضــى املـنــة
والكرم دائما.
اال ان املعنـى االصـطالحي للـتسـاهل يـاخـذ
بع ــدا آخ ــر ،يـتــضح مـن تـ ــاريخ تــبل ــور ه ــذا
املـفه ــوم ضـمـن بـيـئـتـه الغ ــربـي ــة .فـمـفه ــوم
التـسامح ) )tolerationظـهر يف القـرنني
18 -17م  ،ل ـتـف ـ ـ ــادي ت ـ ـ ــداعــي ـ ـ ــات احل ـ ـ ــروب
وال ـ ــص ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــات ب ــني امل ـ ـ ـ ــذاه ــب واالدي ـ ـ ـ ــان
واالجتـاهـات الفكـريـة والفلـسفيـة اخملتلفـة
الـتي شهـدتهـا اوربـا إبـان القـرون الـوسطـى.
وايـضا من اجـل التوصل الـى صيغ منـاسبة
ت ـضـمــن حقـ ــوق االن ــسـ ــان وحـ ــريـ ــة الـ ــرأي
والتعبير.
كـتاب التسـامح ومنابع الالتـسامح صادر يف
سلسلة كتاب ثقافة التسامح التي يصدرها
مركز دراسات فلسفة الدين /بغداد

املذابح العراقية ثانية
عبد اخلالق كيطان
وألن هـذه املـذابح مـسـتمـرة يف وادي الـرافــدين فلقـد صـار
خبـرهـا ثـانـويـاً ،ميـر علـيه املتـلقي مـثلمـا ميـر علــى خبـر
اعتاد سـماعه وال جديـد فيه ،وهذا مـا كنا نحـذر منه على
الدوام ،عـندمـا يتحـول الدم الـعراقـي إلى خـبر مـألوف يف
نشرات األخبار احمللية وغير احمللية .إن الكثير من الذين
نع ــرفهــم داخل الع ــراق ي ــؤك ــدون لـن ــا ب ــاسـتـم ــرار أن خـب ــر
املذابح صـار مألوفاً لهم فيما نتلقى اتصاالت ورسائل من
أطراف غير عـراقية تؤكد الـرؤية ذاتها ،فلمـاذا صار منظر
ال ــدم الع ــراقـي يف ش ــوارع الع ــاصـم ــة شـيـئـ ـاً ال ي ـشـكل أي ــة
غرابة»
إن سـت ــراتـيجـي ــة االره ــاب ال ــواف ــد ك ــانـت مـن ال ــوض ــوح يف
العـراق بحـيث أنهــا سمـت مطــالبهـا ،والـتي كــانت صـدمـة
للكثيرين منا وخاصـة ما يتعلق بتجرمي فئات عديدة من
أبنـاء الـشعب العـراقي بـسبب ديـنهم أو قــوميتـهم ال أكثـر،
فـيمــا تــستــرت قــوى اإلرهــاب املقـيم بــشعــارات فـضفــاضــة
وكـاذبـة أيـض ـاً وهي تقــوم بعـمليـات الــذبح املـمنـهج ألبنـاء
ال ــشعـب ال ــواحـ ــد .عل ــى اجل ــانـب اآلخ ــر ف ــإن كـثـي ــراً مـن
التصريحات تخرج من هنا وهناك تفيد بإن القضاء على
اإلرهاب أمنـا يكون بـاحلل السيـاسي ،وهي جملـة ملتبـسة
جـداً خاصة إذا عـرفنا أن أصحـاب هذا الرأي يقـصدون ما
يـسمـونه املقـاومــة الشـريفـة ،وهي علـى رأيهم تـضم بقـايـا
النـظـام الـســابق ،واملــشكلـة يف مـثل هـذا الـطــرح أنه يلـقي
بأبنـاء املنطقة الغربية ،والـسنية ،كلهم يف سلة واحدة هي
سـلة التصدي للنـظام احلالي ،وال يعتقـد عاقل مبثل هذا
الـرأي بـداللـة مشـاركـة قطـاعـات ونخب عـريضـة من أبنـاء
هـ ــذه املـن ـ ــاطق ب ـ ــالعــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة  ،ويـكفـي مـثـ ــاالً
جـماهيـرياً علـى ذلك مشـاركة أبنـاء تلك املنـاطق الفعـالة
يف االنتخابـات التشريعيـة األخيرة .أبناء املنـاطق الغربية
والـ ـسـنـيـ ــة لـيـ ـسـ ــوا كـمـ ــا ي ـصـ ــورهـم لـن ـ ــا بعــض ق ـ ــادتهـم
الـسيـاسيني والـدينيـني ،فمن الـواضح هنـا أن كالً يتـحدث
عـن رؤيـته الـتـي تـنــطلق مـن شـبك ــة عالق ــاته الــشخـصـيــة
الـضيقـة .الـواضح إذن أن بعـض السـاسـة الـذين يـتكلمـون
بـأسم هـذه الطـائفـة أو تلك إمنـا يريـدون حتقيق مكـاسب
سيـاسيـة من وراء دعـوتهم ملـا يسـمونه احلـل السيـاسي مع
مصـدر اإلرهاب يف العـراق ،ولو كـانت دعـواتهم تـنطلق من
ح ــرص وطـنـي وضـمـي ــر حـي وخ ــوف عل ــى ال ــدم الع ــراقـي
لسـارعوا بـدون مساومـات سياسيـة رخيصـة وبذلـوا الغالي
والــنفـي ــس مـن أجـل ايقـ ــاف هـ ــذه امل ـ ــذابح والـ ــدخـ ــول يف
مفـ ــاوضـ ــات سـيـ ــاسـيـ ــة إلـ ــى مـ ــا شـ ــاؤوا ،ولـكـن ،ولـألسف
الشـديـد ،فـإن أكثـرهم يـسفك الـدم ،أو يـوافق علـى مشهـد
انـسكابـه ،باعتبـاره ورقة ضغط ضـد طرف معني ،فـيسقط
بيــد الطــرف الثــاني مـا يــدفعه لـلعب الـورقـة ذاتهـا ..هـذا
كـالم ،ولألسف الـشــديــد ،واقعـي ولكـنه م ــؤلم جــداً ،إذ أنه
يحـول الكـثيــر من الـوجـوه املقـدمــة لنـا بـاعـتبـارهــا نخبـة
وطـنـيـ ــة مــن علـ ــى شـ ــاشـ ــات الـتـلفـ ــزيـ ــون ،يقـ ــدمهـم لـنـ ــا
بــاعـتب ــارهم مـجمــوعــة مـن نهــازي الفــرص ،بل مـص ــاصي
الدماء بلغة واضحة جداً وال تعرف اللف والدوران.
وفـيـمــا ي ـسـتـمــر ال ــذبح يف ش ــوارع بغــداد ت ـسـتـمــر مــأســاة
الـعمليـة الـسيـاسيـة وتتكـرر ،مجمـوعــة من القيـادات التي
ص ــارت الـيـ ــوم تخ ـطــط وح ــده ــا م ـصـي ــر الــبالد يف غ ــرف
املفاوضـات التـي ال أحد يعـرف حقيقـة ما يـدور بداخـلها.
ما نعـرفه أننـا بتنـا ال نحتـمل اللحظـات التي تـظهر فـيها
يف الـتلفـزيــون مجمـوعــة من الــزعمـاء وهـم يتحـدثـون يف
م ــؤمتـ ــر صحفـي عـن اسـتـم ــرار اجل ــدل يف نقـط ــة معـيـن ــة
ويظهر بعدهم بيوم مجموعة أخرى تقول أن احلل قريب،
ويف ي ــوم ث ــالـث تــظهـ ــر مجـم ــوع ــة ج ــدي ــدة لـت ـشـي ــر إل ــى
صعـوبات يف املفـاوضات ،أمـا سيل التـصريحـات الصحـفية
لــصحف عــراقـيــة وعــربـيــة وأجـنـبـيــة فـيــوحـي وكــأن هــذه
الزعامات تناقش موضوعاً يتعلق بشيء آخر غير موضوع
تـشكـيل احلكـومــة .من املــؤسف أن هـذه الـصــورة هي الـتي
ميــزت جتــربـتني انـتخ ــابيـتني عــراقـيتـني يف زمن احلــريــة
الــراهـن .ومن أبـسـط املعــارف يف هــذا املــوضــوع أن الكـتلــة
التي حتقق أعلى األصـوات تقوم بتقدمي مـرشحها لقيادة
الـوزارة للـبرملـان اجلديـد ومن ثم يـقدم هـذا املرشـح إذا ما
ح ــالـفه احلــظ يف الـب ــرمل ــان أسـمـ ــاء وزرائه ومـن ثـم يـب ــدأ
الـعمل ،فـإذا كــانت وزارته نـاجحـة اسـتمـرت وإذا فــشلت يف
تـلبيــة استحقـاقـاتهـا الــوطنيـة أوالً مت اسقـاطهـا وتـرشيح
شخـص آخ ــر يق ــوم بـت ــشكـيل وزارة أخ ــرى ..إال أن نخـبـن ــا
ال ـسـي ــاسـي ــة لـم تعـت ــرف مبـثل ه ــذه الــسالس ــة يف ت ــشكـيل
احلـكومـة ملرتـني ،وبالـرغم من الـظرف الـدموي الـذي مير
به الع ــراق م ــا ي ـسـت ــدعـي ال ـس ــرع ــة الف ــائق ــة يف ت ــشكـيل
احلكومـة ،إال أننا نـراهم يخوضـون يف مفاوضـات ال ميكن
لها أن تنتهي أبـداً ...ابداً ...فما يريده الساسة العراقيون
هــو "التــوافق" علــى كل شـيء قبل تـشـكيل الــوزارة ،مبعنـى
أنهم يـريــدون وزارة يتفق اجلـميـع عليهـا وهـو مــا ال ميكن
حتقـقه ال يف األرض وال يف امل ـ ــريخ ،ف ـ ــالـث ـ ــابــت عل ـ ــى م ـ ــر
األزمــان أن أي شخـص ال يــرضي مـجمــوعــة أشخــاص وأن
أيــة حكـومـة ال تــرضي أفـراد الـشـعب بــشكل عـام ..واألمـر
ليس له عالقة بدول متخلفة أو متقدمة ،أو بشخص دون
غيره ..ولنا برسل وأنبياء اهلل عز وجل أسوة.
مـا يحدث إذن مـن مفاوضـات وجدل بـني النخب الـوطنـية
العراقيـة ال ميكن إال أن يكون مـساومات مـن أجل مصالح
فئـويــة وشخـصيــة ضيقــة للغـايــة ،تكـشف عـن خلل مـا يف
هـذه النخـب التي أئـتمنهـا الـشعب العـراقي علـى أصـواته،
بل وحـي ــاته ،فـيـم ــا اسـتغ ــرقـت ه ــذه الـنخـب يف هـم ــومه ــا
الـشخـصيـة وتـركت املــواطنني فــريسـة للـسيـارات املفخخـة
واألحــزم ــة النــاسفــة الـتي متـتلـئ بهــا الـشــوارع واألســواق
واملـدارس واجلوامع والكنـائس ألخ ...إن أية حكـومة يتفق
عليهـا يف األيـام القـادمــة ستكـون معـرضــة للنقـد كمـا هـو
احل ــال مـع حك ــوم ــة افـت ــراضـي ــة ك ــان مـن املــمكـن له ــا أن
تتــشكل بعــد اعالن نتـائـج االنتخـابـات املــاضيـة ،وهـو أمـر
بـديهي ،ولـكننـا أضعنـا ،وأقـول مـرة أخـرى أضعنـا ،حـوالي
ثالثـة شهور يف منـاقشات نـريد من ورائهـا إجماعـاً وهو ما
لم يـتحقـق يف أعتــى الــدميقــراطيــات وعلــى مــر التــاريخ،
واملــؤلم حق ـاً هنــا أننـا مـررنــا يف العـام املــاضي بــالتجـربـة
ذاتهــا وتــأخ ــر إعالن احلكــومــة شهــوراً علــى حـســاب الــدم
العراقي.
وإذ يـرى املــواطن العـراقـي الصـامـت ،غيـر املـنتـمي إلـى أي
مـن ال ــوج ــوه الـتـي تـتخ ــاطف أم ــامه مـن عل ــى ال ـش ــاش ــة
الـصغيـرة ،يـرى تـدافع هـؤالء الطـائفـي واصطفـافـهم غيـر
الــوطـنـي فال يجــد ب ــداً له مـن االن ــزواء بعـي ــداً مع نفــسه
وخيبـته أو يسـارع لالحتمـاء بـدرع الطـائفيـة والعشـائـريـة
لدرء التهـديدات اخلطيرة التي تتعـرض لها حياته وحياة
عــائلتـه دون أن تفعل الـسلـطـة الـوطـنيـة شـيئ ـاً حلمــايته،
هكذا تصبح الطائفية وتفرعاتها بديالً للمشروع الوطني
الذي كنـا نحلم به لعقـود ،ألن السلطـة الوطنـية منـشغلة
كثيراً بأشياء أخرى والفرقاء الـسياسيون مشغولون أيضاً
ب ــأشيــاء أخــرى ،والــدول اجملــاورة واألقـليـميــة والــشقـيقــة
والصـديقـة والقــوى الكبـرى والعــالم كله مـشغـول بـأشيـاء
أخ ــرى ،أشيــاء ال عالقــة لهــا حقـيقــة بــالــدم الع ــراقي ،وال
بــالــوطـن العــراقي ،وال بــاحللـم العــراقي فــأيــة مـحنــة إذن
يعيشها هذا املواطن الذي ال حول له وال قوة»
إن مـشـاهـد املـذابح العـراقيـة املـتتـاليـة عبــر التلفـزيـونـات
احملليـة والعربيـة واألجنبيـة تستـدعي منـا الصراخ بـأعلى
األصـ ــوات ،ال ـصـ ــراخ بـ ــوجـه كل مـن يـبـيـح تلـك املـ ـشـ ــاهـ ــد
وي ــوافق علـيهــا ويـب ــاركهــا ..دعــونــا نـص ــرخ بق ــوة إلسكــات
األصـوات الزاعقة الـتي تبيح قتلنـا ،وتشرد أهلـنا ،وحتاول
جـرنـا إلـى اخلـوض يف بـركــة دم ال غيـر ..لعل يف صــراخنـا
الق ــوي م ــا يـ ــوقف ه ــذا الـنـ ــزيف ال ــذي اسـت ـط ــال وشــمل
بعنايته اجلميع.
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