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منذ بـدأت أول حصوة من حصى
الديكتاتورية تنهار يف العراق مع
فجــر التـاسع مـن نيـسـان 2003
قلـنا، بأن الـعراق اجلديـد قد بدأ
أوىل خطواته حنو شرعية الدولة
اجلديـدة، وحنو شـرعيـة العراق
اجلـديد. ولكن العـربان أبوا إال أن
يكابروا وينكروا ويصيحوا صياح
املسـتنجـديـن من الغـرق يف حبـر

الظلمات الذي هم فيه اآلن.
وهكذا كان.

منذ أول خـيط من خيـوط فجر
التاسع من نيسان 2003  قلنا، بأن
العـراق والعـرب الـراغـبني معه،
املؤمنني به، الـداعمني له، سوف
حيققـون اهلـدف األكـرب املنـشـود،
وهـو حرية العـراق ودميقراطية
العـراق، ولـكن بعـد فـداء كـبري،
وتـضـحيــات عـظـيمــة، ودمــاء
غـــزيـــرة. فال شـيء أغلـــى مـن

احلرية.
وهكذا كان.
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العـــرب ال يـــريـــدون االعـرتاف

حبقائق التاريخ اجلديد.
هكــذا هـم فعلــوا مع القــضيــة
الفلسطينية، حني أنكروا الوضع
اجلـديـد يف فلـسـطني عـام 1948،
وركـبـــوا رؤوسهـم، ونـــاطحـــوا
الـصخـور، ورفـضـوا الـتقـسـيم،
فأضـاعوا فلـسطني كلهـا، وليس
أقل مـن نصفهـا كمـا كان مـقررًا

يف عام 1948.
وهكذا فعلوا اآلن يف العراق.

فمنـذ اللحظة األوىل لفجر التاسع
مـن نـيــســان 2003، كــانـت كل
الثـوابت تقول أن العـراق اجلديد
سـيكــون شـــرعيــًا ، ولــو كــره

الكافرون به.
وأن العــراق سـيـنــال حــريـته،

أحالهما ُمرُّ: 
فـــإمـــا االصالح الــشـــامل مـن
الداخل، وهو مـا ال يقدروا عليه،
ألن االصالح ليس فتوة سينمائية
مصـريـة بطالهـا فـريـد شـوقي
وحممـود امللـيجي، ولـكنه إصالح
يتطلـب آلية علمـية واقتصـادية
وثقـافيـة عالـية املـستـوى، وهي

املفتقدة لدى العرب.
فـالـدرس ال يـتم إال بــالتلـميـذ
واألستـاذ. والعـرب يـريـدون أن
يكــونــوا هـم الـتالمـيــذ وهـم

األساتذة ايضًا.
فال إميـــان لـــدى العـــرب قـــدر
إميـــانهـم بقـــدرتهـم الــذاتـيــة
األسطـورية الـوهميـة املتفـوقة

اخلارقة. 
إذن، فال إصالح من الداخل. وكل
دعوة إىل اإلصالح من الـداخل ما
هي إال تهــريج عــربي ممجـوج،
وزّفات عرس سيـاسية ذات عطر
رخيص كعطر املـومسات، تعّودنا

عليها منذ العام 1952 إىل اآلن.
واخليـاُر امُلّر الثـاني، هو االصالح
من اخلـارج. وهـو يـعين اقـتالع
كـافة االشجـار القدميـة املتيـبسة
اليت أصبحـت كالعرجـون القديم
كمـــا وصفهــا القــرآن، وحــرث
األرض مـن جـــديـــد بـــأحـــدث
)تراكتورات( احلـراثة، وزراعتها
من جديد، طبقًا ألعلى مستويات
التقنـية الـسيـاسيـة اليت نـراها

سائرة يف العراق اجلديد اآلن.
وهــذا خيـار ُمـٌر ومـرفـوٌض يف
العامل العـربي، الذي مـا زال يرى
يف نـبــات الـُصـّبــار الــسـيــاسـي
يـامسيـنًا، ويـرى يف نبـات الُعّليق

السياسي وردًا جوريًا!
وهكـذا بـدا العـرب هـذا املـسـاء
كـامُلـنبـت. فال ظهــرًا أبقـوا، وال

أرضًا قطعوا!

سياسية.
وقـال الُعربان: أن هـذا القرار قد
أثـار حفـيظـة الــشيعـة. وأن أي
اعرتاف بـالدسـتور املـؤقت يعين
)بـــــدايـــــة احلــــــرب علـــــى

الدميقراطية(. 
فلـماذا سبـب هذا القـرار كل هذا
األمل والـغضب واخلـوف للُعـربان
من املــستقـبل القــريب، وأنـبت
الـشـوك يف الـظهـور واخلـواصـر

العربية الرهيفة؟
انها أسباب بسيطة منها: 

- أن العـرب قـد اقـتنعـوا قنـاعـة
شديدة، بـأن الغرب مل يعد قادرًا
علـى قبـول وغـضِّ الطـرف عن
األنظمة الديكتاتورية القائمة يف
العامل العربي. وما أن جترؤ دولة
عـظمـى كـأمـريكـا علـى اقتالع
ديكـتاتورية ما بـالعصا الغليظة،
حتـى يستجيـب ويرضخ اجملتمع
الـدولي للـوضع اجلـديد املـتمثل
بتـطبيـق استحقـاقـات احلـريـة
والدميقراطيـة، ولو بعد عام من

الدماء والضحايا.
- أن العرب أصـبحوا عـلى قنـاعة
تامة بأن االرهاب الدموي الديين
والقومي، وإرسال فلـول املرتزقة
الـــزرقـــاويـــة واحلـمـــراويـــة
واخلضراويـة والسوداوية، النقاذ
الـديكتاتـورية املنهـارة يف أي بلد
عـــربـي لـن جيـــدي نفعـــًا. وأن
النـظــام العــاملي اجلـديــد بعـد
سقـوط االحتاد الـسوفيـاتي الذي
كــان داعمــًا للـديـكتـاتـوريـات
العـربيـة االشرتاكيـة الثـورية يف
مصـر وسوريا واجلـزائر والعراق
وجنـوب اليمن وغريها قد فرض
نفـــسه بقـــوة الـــسالح وبقـــوة
املـصـــاحل وبقـــوة الـــواقعـيـــة

السياسية اجلديدة.
- أن العــرب أمـــامهـم خـيــاران

الدوليـة بشأن امللف العراقي، كما
قال رئيـس املفوضيـة األوروبية
رومــانــو بــرودي. وأن العــراق
أصبح يف يـد قوة أميـنة متـمثلة
حبلف النـاتــو، وليـس بـالقـوات
األمريكـية أو الربيـطانيـة فقط،
كمـا أعلـن األمني العـام ملنـظمـة
حلف مشال األطلسي)الناتو( ياب
هــوب شـيفــر، الــذي قـــال أنه
سيكون من الصعب غضُّ الطرف
إذا طلبت احلـكومـة العراقـية يف
األسابيع أو األشهـر املقبلة تدخل
احللف يف بالدها. وأن هـذا القرار
يعـين كمــا وصفه كــويف عنـان -
املـطلوب رأسه من قبـل منظمات
االرهاب الديـنية املسلـحة مقابل
كيلـوات من الـذهب العـائـد من
جتــــارة األفـيـــــون األفغــــانـي
والبـاكـستــاني - بــأنه )التعـبري
احلقيقي لعزم اجملتمع الدولي على

بناء العراق اجلديد(. 
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لفَّ الُعـربان وداروا حـول القرار
1546 الــــــــذي أزعـجـهـــم، وآملـهـــم،
وقضَّ مضـاجعهم، وأنبت الشوك
يف ظهـــورهـم وخـــواصـــرهـم،
وحـاولوا أن جيدوا فيه وله بعض
اخلــوازيق، كعــادتهـم يف نكــران
وجتـاهل احلـقيقـة الـسيــاسيـة
الواقعية، ودفن رؤوسهم يف رمال

الصحراء العربية امُلحرقة.
فقالوا: يف الوقت الذي حظي فيه
مـــشــــروع القــــرار االمـريكـي
الربيطاني حول مستقبل العراق
بإمجاع كافة أعضاء جملس االمن
بعــد معــاجلــة بعـض املخــاوف
الفـرنـسيـة، انقـسم العـراقيـون
بشـأن القرار بعـد تهديـد األكراد
باالنفصـال عن العراق اذ مل يتم
تضمني القـرار اعرتافًا بالدستور
املــؤقت الــذي ميـنحـهم مــزايــا

الـعربية، عـندما ُتقـرر باالمجاع
أن قـوات التحـالف يف العـراق هي
قـوات )احـتالل(، وليـست قـوات
)احالل( نظـام دميقـراطي حمل
نظــام ديكتـاتـوري كمـا قلنـا يف
مقال سابق، وكما جرى يف العراق
وخالل عـام واحـد فقط، ولـيس
احتالاًل ملائـة وثالثني عامـًا كما
جــرى الحـتالل فــرنـســـا )اليت
تتبجح اآلن بـالشرعيـة الدولية(

للجزائر.
ولكن هـذه الشرعيـة الدولية من
جملس األمن مـرفوضة ومشكوك
يف قـراراتها عنـدما يقـرر جملس
األمن بـاالمجاع شـرعيـة النـظام
العـراقي اجلديـد، ويقّر الـسيادة
العـراقيـة. بـرغـم أن األسيـاد يف
فرنسـا واملانيا وروسيـا واسبانيا،
بـصـمــوا علــى ذلـك، ورضخــوا
للقرار الدولي أخريًا، بعد أن تأكد
هلم اصـرار الشعـب العراقـي على
نــيـل حـــــــريــتـه، وحتـقــيـق

دميقراطيته.
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قــــــــــــــــــــــــــرار جمـلــــــــس
األمــــــــــــــــن 1546 يف 8/6/2004
سـيمـنح الـشــرعيــة الــدوليــة
للحكـومة العراقيـة املؤقتة واليت
من املقرر أن تتـوىل السلطة يف 30
حـزيـران اجلـاري. كمـا سُيعـطي
القـــرار احلق للقــوات املـتعــددة
اجلـنسيـات اليت تقـودها أمـريكا
بــــاختــــاذ مجــيع اإلجــــراءات
الضروريـة للحفاظ علـى السالم.

فماذا يعين هذا القرار الدولي؟
انه يعين بـكل بسـاطة أن الـعامل
أمجع قــد اتفق علــى أن العـراق
جيـب أن ينعم بـاحلريـة والسالم
والــدميقــراطيــة. وأن اعـتمــاد
مشـروع القـرار اجلـديـد سـيضع
حدًا لفرتة طويلـة من الصعوبات

مستقاًل. وهذه قراءة القوجميني
العـــارفـني بـبـــواطـن األمـــور

وظواهرها! 
القراءة الثـالثة تقـول، أن العراق
بهـذا القرار أصبح خـازوقًا مـؤملًا
يف قفــا العــامل العــربـي. وجيب
نــزعه أو اجللـوس عـليه. وهـذه
قـراءة املسـتشـارين الـسيـاسيني

للزعماء العرب.
القـــراءة الـــرابعـــة تقـــول، أن
الشرعيـة العراقية مـطعون فيها
ومـرفـوضـة، حتـى ولـو اعرتفت
بهـا األمم املتحـدة وجملس األمن.
وهــذه قـــراءة اإلعالم العــربـي

احلكومي، الذي ال إعالم غريه.
القــراءة اخلــامـســة تقــول، أن
الـدميقـراطيـة العـراقيـة حتت
ظالل احلراب الغربية مرفوضة.
وأن الــدميقــراطيـة الــوحيـدة
املقـبولـة املشكـورة، هي الـشورى
حتت ظالل الـسيـوف الـديـنيـة.
وهذه قـراءة تنـظيم )القـاعدة(
والفـصــائل الـديـنيـة املـسلحـة

األخرى.
القراءة السادسة تقول، أن العراق
سـيظل حممـية أمـريكـية بـرغم
الـغطاء الـشرعـي الدولي اجلـديد
يف القرار 1546. وهذه قراءة حزب

البعث.
القراءة السـابعة تقول، أن العراق
بــرغم هـذا الـغطـاء الـشــرعي،
حتكمه شّلة مـن عمالء املخابرات
األمـريكية والربيطـانية. وكأن ال
زعيم عربيًا يعمل لدى مثل هذه
املخـابرات، وبـأجور أعلـى! وهذه
قــراءة الــراغـبني بــالعـمل مع
املخـابــرات األجنـبيــة، ولكـنهم

مرفوضون لعدم الكفاءة!
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الشـرعيـة الـدوليـة من جمـلس
األمــن علـــــى الـــــرأس والعـني

سيـحكم مبـا تـعلمه يف )جـامعـة
الـبرتول( ويف جــامعــة )جــورج
تــاون(، وليـس يف )الـكتـاتـيب(

السياسية.
نعم، كان علـى ضمري العامل احلر
أن يـفيق من غفـوته اليت طـالت
عـامـًا كــاماًل ألسبـاب سيـاسيـة
وجتـاريــة حمضـة ال عالقـة هلـا
بـشــرعيـة الـنظــام البـائـد، وال
بشرعيـة النظام العائـد باحلرية
والـدميقــراطيــة اليت خـطفهـا

ُقّطاع الطرق.
نعم، كان علـى ضمري العامل احلر
أن يتحرك وُيصـّوت باالمجاع إىل
جــانـب املـشــروع األمـــريكـي -
الربيـطـــاني اخلـــاص بتــسلـيم
الـشرعـية الـعراقـية ألصـحابـها.
وهـكذا أوفـى األفيـاء بوعـودهم،
ومل ميـارسـوا االحـتالل طــوياًل
كما متّناه العرب هلم، حتى تكون
لدى العـرب حجتهم يف دفع آالف
املـرتـزقـة إىل اجلحـيم العـراقي،
الذي أرادوه نـار اهلل املوقـدة اليت

تطلع على األفئدة.
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ومـا زال العـرب يـنكـرون علـى
العــراق سيــادته، بــرغم قـرار

جملس األمن 1546 هذا.
العرب يقرأون الـشرعية الدولية
وقــرارات جملــس األمن يف هــذا
القــرار، علــى غــرار القــراءات

السبع للكتاب املقدس!
القـراءة األوىل تقـول، أن العـراق
اليـوم بلـد سيـد، حـر، مـستقل.
وهـذه قراءة املثقفـني العرب من
اللـيربالـيني اجلـدد، وهـم عمالء
املخـابرات األجـنبيـة كمـا ُيطلق

عليهم!
القراءة الـثانية تقول، أن العراق،
الـيوم، بلـد واقع حتت االحتالل،
وهــو ليـس سيـدًا، وال حـرًا، وال

وحيقق دميقـراطـيته، ولـو كـره
املرتزقون من حربه.

وأن الـديكتـاتـوريـة لن تعـود إىل
العراق ولو قال القائلون.

-3-
قــرار جملــس األمـــــــــــــــــــــن
1546 يف 8/6/2004 ، كـــــــــان هـــــــــو
اخلتـم الشرعي الدولي الذي َمَهَر
الـشـرعيـة العـراقيـة اجلـديـدة
خبامت الشـرعية الـدولية، وجعل
من العـراق اجلـديـد دولـة ذات
سيادة، ليست سـيادة العبيد، كما
كـانت قـبل التـاسع مـن نيـسـان
2003، ولـكــنهــــا سـيــــادة األحــــرار
الـذين عرفوا كيف يتحالفون مع
الشيـاطني من أجل القضـاء على
الـديكـتاتـورية، كـما حتـالف من
قبل هارون الـرشيد مع شـارملان
ملـك فرنسـا )الشيطـان( للقضاء
علـى الدولة األمـوية يف األندلس،
وكـمـــا حتـــالف تــشــــرشل مع
الشـيطان الـشيوعـي الروسي من
أجـل القضـاء علـى الـديكتـاتـور
النـازي األملــاني، والــديكتـاتـور
الفـــاشي االيـطـــالي، يف احلــرب

العاملية الثانية.
نعم، كان علـى ضمري العامل احلر
أن يــسـتقـيـظ أخـريًا، ويقف إىل
جــانب الـشــرعيــة العــراقيـة
املـتمـثلــة بــالــوزارة اجلــديــدة
والـرئـيس اجلـديـد الــذي نلفت
النظـر إىل أنه ليـس شيخ قبـيلة
كمـا يصفه اإلعالم العـربي مكرًا
وسخـريــة وحطــًا من قـدراته،
ولكنه رئـيس مجهـورية جـدير
بـرئـاسـة العـراق. فهــو املتـعلم
املتعومل العلماني بفكره وسلوكه
وخطـابه السـياسي. وهـذا يكفي
ألن يكون رئيـسًا جديرًا. وهو لن
حيـكم  العــراق بِعقـالـه وُغرتته
ومشاغه وعباءته امُلقّصبة، ولكنه
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إن أروع ما وضعه املـشرعون العراقـيون هو اعتبار
املواطـنة أسـاسًا لـلدسـتور. وهـذه هي االشـكالـية
الـثانية. فمبـدأ املواطنة الـذي ال مييز بني مواطن
وآخــر مبـدأ عــائم فهـو ال حيـدد شـيئـًا. ذلك أن
احلـديث يـدور حـول املسـاواة أمـام القـانـون دون
التطرق إىل قـضية األقليـة. ما هي حقـوقها؟ فمن
الذي سيصوت على شرعية القوانني غري االكثرية
املنتخبـة؟! يعين املواطـن الذي ينتـسب إىل األقلية
خيضع لقوانني تعتربها األكثرية شرعية، حتى إذا
كان يرفضها مجلة وتفـصياًل. فاملواطنة تتجلى يف
حمتواها كمواطنة لألكثرية. وهذه ينسف قوانني

الدميقراطية من أساسها.
حنـن نتنــاول مسـألـة األقليــة ككتلـة هلـا حقـوق
دستـوريـة ولـيس كـأفـراد، وخـاصـة إذا تعـرضت
للتجـاهل مـن قبل األكثـرية ويف إطـار التصـويت

نفسه.
ميكـننا طـبعًا جتـاوز كل هذه االشـكاليـات املعقدة
بـأن يعـتمـد دستـورنــا العلمـانيـة يف الـنظـر إىل
املـواطنة. وهـذا احتمـال معقول. فـسوف جينـبنا
قضية اخرتاع اشكـال من التصويت تـراعي مسألة
التمثيل الـديين واملذهيب والطـائفي وما حيمله يف
طيـاته من إمكـانيـة التحـول إىل تقـسيـم اجملتمع
فعليـًا علـى هــذه األسس وعـدم ذوبـانهـا يف إطـار

املواطنة العام.
املشكلة يف التشريع - وفق التنظيم احلالي للجمعية
الوطنية أنها تـتكون من جملس واحد يضم )275(
عـضوًا )ممثل واحد لكل 95 ألف مـواطن تقريبًا( -
أنـه تشـريع تـسنه األغـلبيـة؛ فهـو جمـلس واحـد
يقرتح القـوانني واجمللس نفـسه يناقـشها واجمللس
نفـسه بشخـوصه عيـنهم يصـوت عليـها ويقـرها
بــأغلـبيـته نفـسهــا. شيء غـري معقـول!! وهـذه
اإلشكـاليـة الثـالثـة اليت جيـري فيهـا إهمـال رأي

األقلية، وجيب جتاوز هذا األمر.
اإلشكـالية الـرابعة أننـا بدون تقـاليد دميقـراطية
سـابقـة لعهـدنـا احلـالي. صحـيح أن هنـاك رقمـًا
طينية جـاءتنا من حياتنا الـسابقة عن أشكال من
الدميقراطيـة عاشها سكان بالدنا ولكنها موغلة يف
القدم )يزيـد عمرها علـى أربعة آالف عام(. وحنن
عندما نـناقش قضية نناقش صـياغتها القانونية
ووضعهـا يف الــدستـور، وال نعـتمـد علـى الـنيـات
احلسنة، ففي هذا سذاجة. فلو كان املشرعون كلهم
على غرار محيد جميد موسى وإبراهيم اجلعفري
ومسعود الـربزاني.. ملا شغل بالنا هم، ولكن املشكلة
هـي أن قسمًا مـن املشرعني سـيكونون علـى شاكلة
أخرى. وهلـذا بالـضبط حنـن حباجـة إىل تطـوير
آليـات دستوريـة ملمارسـة األقليات مبـدأ املساواة يف
احلقوق. وهذا ما جيب أن يهتم به املشرعون ايضًا.
يـضاف هلذا إشكالية أخرى وهو اإلرث الفاشي الذي
حيمله الكثري من عناصر النظام املنهار، والذي تبوأ
العـديـد مـنهم مـراكـز يف الـسلطـة ورمبـا سيجـد

بعضهم طريقه إىل الربملان..
وهنـاك إشكــاليـة الـتطـرف بكـافــة عنــاوينه:
األصـوليـة والشـوفينيـة واآليديـولوجـية.. )وكل

واحدة من هذه مبحث كامل(
وإشكــاليـة أخــرى وهي وجـود أعــداد كبـرية من
اجملرمني أطلق النظام السابق سراحهم وميارسون

نشاطهم كمافيات منظمة.
وهذا األمـر نتفـرد به حنن يف الـعراق. كـمصيـبة
إضافية. كأمنا تنقصنا املصائب! على الرغم من أن
السلطـة اجلديـدة بإمكـانها حله بـسهولـة فكل ما
عـليهـا هـو إعــادة اعتقـاهلـم واذا ارادت ان تكـون

إشكاليات الدميقراطية يف بلدنا وحقوق األقليات الدستورية
الدميقراطية نظام اجتماعي يعتمد مبدأ األغلبية. وهذه هي اإلشكالية األولى يف بلدنا. فاملبدأ الثاني
للدميقراطية وهو العدالة واملساواة ال ميكن حتقيقه يف ظل التصويت وفق املبدأ األول. ذلك أن مجتمعنا

يتكون من أقليات كثيرة. فكل ما نستطيع حتقيقه إذن هو سلطة األكثرية. وهذا يتنافى مع جوهر
الدميقراطية الذي ينفي كل اشكال الهيمنة.

كان قانون إدارة الدولة املؤقت مرحلة متقدمة يف طريق التحول الدميقراطي جملتمعنا وبناء املؤسسات
التي تنسجم مع هذا التحول وتداول السلطة بشكل حضاري وضمان عدم نشوء دكتاتورية فردية أو
حزبية ولكنه لم يضع آليات ملنع نشوء دكتاتورية دميقراطية واعني بها حصراً دكتاتورية األغلبية.

بقلم: د. عماد جميد الشمري

ال ميكـن فصل اجملـتمعـني األهلي
واملـدنـي بصـورة يبــدوان فيهـا
وكــأنهمــا منعـزالن السـيمـا يف
الـبالد العـــربيـــة حيـث تغـيب
احلــدود الــواضحــة بـيـنهـمــا،
خـصــوصــا ان تــأثـري األفكــار
الغـــربيــة الـليـرباليــة جــاءت
متـأخـرة قلـيال حتـى قـادت إىل
ظهـور الدولة احلديـثة مبفهومها
املعاصر يف أواسط القرن املاضي.

مفهـــوم اجملتـمع املــدنـي ظهــر
مبكـرا يف الثقـافة األوربيـة فقد
أدانـت جامعة اكسفورد عام 1683
تـومـاس هـوبـز النه استـنتج ان
كل سلـطة مـدنيـة هي من اصل
جمـتمعـي دنيــوي وليـس حقـا
الهوتيا كونيـا، وجاء بعده جون
لــوك الــذي رأى ان األصل الــذي
يقــوم عليه اجملـتمع املـدني هـو
اصل تـعاقـدي اختـياري و لـيس
أصـال إهليــا قـســريــا، ثـم وضع
املفكر الفرنسي جان جاك روسو
يف عقده االجتماعي أسس الثورة
البورجوازية وجمتمعها املدني يف
مفــاهـيم شــاعت فـيمــا بعــد:
الدستـور، الشعب، األمـة، حقوق
اإلنسان، املساواة، احلرية . . . ومل
يغب هـذا املفهـوم عـن كتـابـات
هـيغل، ومـاركـس، وغـرامــشي
وغــريهــم مـــن الفـالسفـــــــة

األوربيني.
لـكن هــذا املـصـطلح مل يـظهــر
بكثـافة يف ساحة الـفكر السياسي
العربي إال يف مـطلع العقد األخري
مـن القرن املـاضي حيـث ظهرت
جممـوعة مـن الدعـوات واألفكار
واآلراء تنادي مبجتمع مدني غري
خـاضع للسلـطة الـرمسيـة، وقد
انعكـست هـذه األفكــار بصـورة
عملية كـما حدث يف بعض الدول
العــربيــة مثل تـونــس ومصـر
وسورية فـراحت بعض األصوات
تبحث عن صـيغ مناسبة ملا جيب
ان تـكون علـيه جمتمعـاتهم اليت
تـأثرت بعوملة الغـرب ومفاهيمها
احلـداثيـة. و أيا كـانت املـسارات
الـيت حتكـمـت يف هــذا احلــراك
االجتمـاعي ـ السـياسي فـان ملثل
هذا احلراك جذورا عميقة متتد
يف الفكر السياسي العربي وهو ما
حيــاول البـاحـث عبــد اهلل حنـا
تبينـه وإظهاره من خـالل كتابه
))اجملـتمعــان األهلي واملــدني يف
الـدولـة العــربيـة احلــديثـة((
الـصـــادر عـن دار املـــــــــــــدى ـ

دمشق 2002.
من املعـروف ان معـامل الـدولـة
احلديـثة بـدأت تظـهر يف الـعامل
العربي مع قيام دولة حممد علي
بـاشــا يف مسـتهل القـرن الثـامن
عشـر متـأثـرة حبملـة نـابليـون
بـونـابـرت، فـيمـا شـكلت محلـة

ابراهـيم باشـا ) ابن حممـد علي
بـاشا ( إىل سورية عام 1832 إيذانا
بعهــد جــديــد، لكـن التــدخل
الروسـي والربيطـاني من جـهة،
واملقـاومـة الـداخليـة للمجـتمع
األهلي حـالت دون ظهور الـدولة
احلديثة مبفهومها األوربي إىل ان
بدأت حـركة اإلصالح يف الـدولة
العثمانيـة لتشكل بنيـان الدولة
احلــــديـثــــة ذات املــضــــامـني
الربجـوازية الـيت ظهرت معـاملها
اجللية يف عهـد االنتداب وما بعد
االستقالل ) يف الـنصف األول من

القرن العشرين(.
وإذا كـانت الـدولـة احلـديثـة يف
أوربـا قد قـامت نتيـجة انتـصار
الــرأمســـاليــة الـســـاحق علــى
اإلقطاعيـة فان مثل هذه الدولة
يف املشرق العربي بدأت تتكون يف
أحـضان النظام اإلقطاعي بشكله
اجلــديــد املـتالئـم مع بــدايــة
انـتشـار الـرأمسـاليـة الـضعيفـة
والتـابعــة، ومل تتطـور كمـا هي
احلـال يف أوربـا )بـسبب عالقـات
اإلنتـاج القبليـة واالستبـدادية(
حسب تعبري مهـدي عامل، وهلذا
اتــسـمـت الــدولــة احلــديـثــة
العـثمــانيـة ووريـثتهـا الـدولـة
العربـية )الـسوريـة، اللبـنانـية،
العـــراقـيـــة، املـصـــريـــة . . .(
بالصـفات اليت متثلت ـ كـما يرى
الـبــاحـث حـنــا ـ يف اسـتـمــرار
مفـاهـيم الـدولـة الـسـلطــانيـة
املرتعــة بــطبــائع االسـتبــداد
وتـــأثريهــا بـنمــوذج الــدولــة
احلديثة الربجـوازية األوربية إذ
مل تـــأت يف سـيـــاق الـتــطـــور
الطبيـعي للمجتـمعات العـربية،
وهذا مـا يفسر بان التعايش بني
اإلقطـاعيـة بشـكلها اجلـديد مع
التطور الرأمسالي أدى إىل تعايش
اجملـتمـعني األهـلي واملــدنـي مع

رجحان كفة األول.
فـاجملـتمع األهلـي ـ كمــا يالحظ
الـبـــاحـث حـنـــا ـ هـــو وريـث
العالقات )العشائـرية الطائفية(
مـا قبل الـرأمسالـية والـذي بقي
حمافـظا على كـيانه ووجوده، يف
حني ان اجملتمع املـدني املسـتند
إىل الـتـطــورات الــرأمســالـيــة
والـتأثريات احلـداثية اخلـارجية
بقـي جمتـمعـا مـهيـض اجلنـاح
لــذلك فـان الـدولــة العــربيـة
احلـديثـة حتـمل بني جـنبـاتهـا
معامل العصرنة واحلداثة و بذور
الـتـطـــور مـن جهـــة، وختـرتق
نسيجها، مـن جهة أخرى، كوابح
املـوروث الـسلـطــاني املـسـتبـد

)اململوكي العثماني(.
فــاجملـتـمع األهلـي املـــؤلف مـن
تكـتالت الـقبـــائل والعـشــائــر
والقـرى وحارات املـدن واألرياف

والـــــذي حيـــض علـــــى اخلــري
واإلحـســان إىل الفقــراء والــذي
تـســود فيـه الطــرق الصــوفيـة
املتـبايـنة كـان حيمل يف نـسيجه
مفاعـيل إجيابيـة أملتها طـبيعة
اجملـتمـع اإلقطـاعـي اليت كــانت
سائدة آنذاك، ولكن الباحث يرى
ان كـثـريا مـن هـــذه اجلـــوانـب
اإلجيابية أخذت تفقـد إجيابيتها
مع بـدايـة انـتشـار الـرأمسـاليـة
وظهـــور حـــركــــة اإلصالح يف
الـدولــة العثمـانيـة يف منـتصف

القرن التاسع عشر.
ومع ظهــور حــركــة الـنهـضــة
العربـية مبضامينـها الربجوازية
ومنطلقاتها العقالنية وركائزها
القــوميـة والـوطـنيـة أخـذت
التكتالت األهليـة تفقد أهـميتها
التارخييـة، وأمسى بعـضها حجر
عثـرة أمام التـطور االجتـماعي،
واالنـدمــاج القــومي والــوطين
وإرسـاء أسس املـدنيـة، والتـمدن
ومن هـنا تعـبدت بعـض جوانب
الـطــريق لالنـتقـال تــدرجييـا
وببـطء مـن اجملتـمع األهـلي إىل
اجملـتـمع املـــدنـي، ومـع ذلك مل
تتخلص الدولة العربية احلديثة
ومع مـطلع األلفيـة الثـالثـة من
بعـض تلـك الكــوابح واملــوروث
الـتقليـدي الـذي يـنظـر إىل أيـة
حـركـة أو تـوجه فكـري جـديـد
بعـني الــشك والــريـبـــة، ولعل
قضـية سـعد الـدين ابـراهيم يف
مصر تقـدم دليال على ذلك فقد
حكم علـيه بالسجن سبع سنوات
)افــرج عـنه الحقــا( بـتهـمــة
التخـابـر مع األجـنيب وتـشـويه
مسعة البالد )مصر( عرب مركزه
املسمـى ابن خلدون الـذي اصدر
دراسـات وأحبـاث عـدة تـتمحـور
حـول مفهـوم اجملـتمع املـدني يف
العـامل العــربي يف املــراحل اليت

تلت االستقالل.
وإذا مـــا دقق املــرء الـنـظــر يف
منـطلقـات املـشـروع الـنهضـوي
العـربـي اليت ظهـرت قـبل اكثـر
مـن قرن كـالقـضاء عـلى األمـية
واجلهل، ونشـر املعارف العلـمية،
واقـتـبـــاس كل مـــا يــنفع مـن
املــدنيــة الغــربيـة احلــديثـة،
وحتـرير املرأة، وحمـاربة اجلمود
واالسـتـبــــداد، والــــدعــــوة إىل
العقـالنيــة والــدميقـــراطيــة
والـشــورى، واملطــالبـة حبقـوق
اإلنـسـان، واملـسـاواة بـني مجيع
املـواطـنني يف الــدين واملــذهب،
وحماربـة العشـائريـة والقبلـية
والطائفية واملذهبية واملناطقية
وغريهــا مـن املنـطلقــات فـمن
السهـولة مبكان ان جيـد صدى هلا
يف دعـوات املـطـالـبني مبجـتمع
مدني يف الوقت احلالي، فاألسئلة

احلكـومة العـراقية من مـشكلة الـشعب الكردي يف
تــركيــا مثاًل، أو مـن الربوتـستــانت يف أيــرلنـدا
الشماليـة، أو من األتراك يف قربص.. أو أن السياسة
الـداخليـة تتـعلق بالـشؤون املـاليـة فيـما يـرتبط
بتقـسيم احلـصص علـى احملـافظـات أو املنـاطق
مـثاًل.. ونقــوم يف هــذا وذاك بـتجــاهل حقــوق

اآلخرين من األقليات..
املساواة تقتضي مشاركة األقليات يف رسم السياسة
اخلارجـية )ومـنها عقـد املعاهـدات الدولـية( ويف
أمور الدفاع ويف السياسة املالية للحكومة املركزية.
من اإلشكـاليـات األخـر قـضيـة الفـدراليـة، اليت
جيــري التعـامل معهـا أحيـانـًا وكـأنهـا منـة من
القـومية الكبـرية أو مكرمة.. ويـدور احلديث عن
فدرالـية جغـرافيـة وفدرالـية إداريـة وفدرالـية
سكـانية )ناسني أن بغـداد هي أكرب مدينـة كردية
يف العامل... وجتنـبًا للمـماحكـة، برغـم أن هذا لن
يغري من األمور شيئًا أقول: بغداد يسكنها عدد من
املـواطنـني األكراد أكـثر مـن أية مـدينـة أخرى يف
العـامل(.. وكـأن الـشعب الكـردي قــد حصل علـى
احلكم الذاتـي من براثن الـدكتاتـورية ألنه شعب
غري مقـاتل!.. أو أن القـادة األكــراد ميكن أن متـر
عليهم هـذه التخرجيـات وال يعرفـون أن مطلبهم
هـو احلكم الفـدرالي القـومي بـالذات.. ولـيس أي
شكل آخر من الفـدرالية.. إن كردسـتان أقرب من
أيـة منطقـة عراقيـة أخرى إىل الفـدرالية فلـديها
دستور وبرملان وقضـاء وحكومة وقوات مسلحة..
وال حتتـاج ملمـارسـة فـدراليتهـا ألكثـر من إقـرار
الـدستـور العـراقـي والربملـان املـركـزي وتــوقيع
الـرئيـس العـراقي. ويـرتـبط بهـذا مـوقف دول
اجلـوار.. والـذي وصل صـداه إىل قـرارات جملـس

األمن الدولي.
إشكـالية جـديدة هـي إشكاليـة التوازنـات. فليس
منـطقيـًا أن تفـرض مـواد دستـوريــة تقبل بهـا
األقليــة وفق مبـدأ )جيب أن تـقبل!( فقــد يقبل
تـشبثًا بـالبقاء ولكن هـذه ليست دميقـراطية، بل
إرهاب. ذلـك أن القبول بـدون قناعـة وإمنا خـوفًا
من أن تستخـدم ضده القـوة هو خطـأ اسرتاتيجي
يرتكبـه األقوياء اآلن حبق األجيال القادمة.. يوفر

األرضية لعدم االستقرار الالحق.
الوطن يتسع للجميع. 

وال فرق بـني مواطن وآخـر. ذكر أو أنـثى. وجيب
أن يتسـاوى فيه اجلمـيع دستوريـًا وأمام القـانون.
األكثـريــة واألقليـة، العـرب والكـرد، والـرتكمـان
والكلـدان واآلشـوريـون.. كل من حيـمل جنـسيـة
البلد )وهذه إشكـالية مضـافة من النظـام السابق:
إشكالية التعداد الـسكاني، واملهجرين، واملهاجرين،
واملسقـطة جنـسيتهم، وازدواجـية اجلنـسية..(..
وجيب أن يـكفل هلم الـدستـور هـذا بـشكل واضح
وشـفاف ودون صـياغـات )ذكيـة(. كل املـواطنني
واملواطـنات سـواسيـة وحيق هلم الرتشـيح جلميع

مناصب الدولة مبا فيها رئاسة اجلمهورية.
ولسنا عـلى عجلة مـن أمرنا يف إقـرار دستور دائم
)ألننا نريده دستورًا يـوفر مستقباًل آمنًا(، وليس
دستـورًا هشـًا يقـدم لنـا هـدنـة سـالم اجتمـاعي
مـؤقتة، ثم يـدفع أبناؤنـا أو أحفادنا رقـابهم مثنًا

خلطأ اسرتاتيجي نرتكبه اآلن. 
علينـا حنن، أنفسنـا، أبناء هـذا اجليل، أن نتعرض
للمخـاطـر ونــدفع الثـمن، إذا كـان البـد مـن مثن
يـدفع؛ ولـكن أن تعيـش أجيـالنـا القـادمة بـأمان
وسـالم.. وتبين هـذا الـوطن وتـزدهــر وتنتـشي

وتغرد.

رحيمـة بهم )!( فعليهمـا اعادة حمـاكمتهم. ألنهم
سـيستخـدمون للـتاثري علـى مراكـز صنع القرار.

وصقلية كمثال ليست ببعيدة!
وهـنـــاك إشكــالـيــة أعـمق وأكـثـــر تعقـيــدًا.
فـالـدميقـراطيـة كـنظـام حـكم حتتـاج إىل بنيـة
اقـتصـاديــة مالئمــة كي تـسـتطـيع أن تنـطلق
وتتـطور. )ندعو اختصاصيـنا إىل الكتابة عن هذا
املـوضوع(! وليـس املقصود جيـوش العاطلني عن

العمل، فهذا كارثة وليس إشكالية.
ومن أعقـد اإلشكاليـات اليت تواجه دميقـراطيتنا
هو اإلشكالية الثقافية. فنحن عمليًا بال إرث ثقايف
ال يف جمـال الـدميقــراطيـة وال يف جمـال حقـوق
األقليـات وال يف جمال حقـوق اإلنسـان. والكل هـنا
سواسـية: رجل الدولـة ومؤسسـات اجملتمع املدني
ومنـظمـاته )ومـنهم كـوادر الـدفـاع عن حقـوق
اإلنسـان( واملـواطـن االعتيـادي! وجيب تـنشـيط
جماالت تقديم احملاضـرات وفتح جمال التلفزيون
والـصحف والرتمجة والـطباعـة وتعلم املفـاهيم..
وهذا جمال حيـوي تتوقف عليه املـسرية الالحقة

لدميقراطيتنا..
وال ننسى قضية حتويل العراق إىل ملعب لإلرهاب
العاملي.. ووجـود ماليني قطع األسلحـة )اخلفيفة
والثقيلة( بيـد ويف متناول املدنـيني والعسكريني

السابقني واجملرمني..
جيـب أن يكون لألقلـيات، يف مكـان ما، مـن حلقات
الـتشريع، حق الفيتـو. ال أعرف أين جيب أن يكون
هذا بالضـبط! ومع ذلك أمامنا احتماالت متعددة
منهـا: أن يكـون لنـا هيـئتـان بـرملـانـيتـان األوىل
تنـتخب علـى اسـاس مبـدأ االنتخـاب العـام وفق
النسب السكانية والثانية تنتخب على أساس مبدأ
االنتخــاب املخـصص وبــالتـســاوي بني خمـتلف
القـوميـات، أو أن تشـكل حمكمـة عليـا بطـريقـة
معيـنة تـساعـدها علـى اعتمـاد مبـدأ التصـويت
القــومي!  وقــد يتـطلب األمـر تـشـكيل )جملـس
قومـيات( فيه نسـبة متثيل متـساوية. بـاختصار
جيب أن يكـون هنــاك فيتـو يف طـريق الـتشـريع

لقطع الطريق على ديكتاتورية األغلبية.
بـالتـأكيـد ميكننـا أن نتجـاهل هـذا األمر إذا كـنا
نــرغب بــان نرتك قـنبلـة مـوقـوتــة يف البـيت

العراقي. ولكن املبادرة اآلن بأيدينا.
الدستور الدائم جيب أن يقر ليس باستفتاء شعيب
عـام متساو ومباشر بل باستفتاء خمصص تشارك
فيه األقلـيات ويتم اعتمـاد مبدأ األكثـرية يف إطار
هــذه األقـليــات كل علــى حــدة. ويتـم تعــديل
الـدستور على أساس هـذا التصويت املخصص. فال
نـريد دستـورًا، مثل الدسـتور اللبنـاني، يوفـر لنا

أرضية حلرب أهلية أو طائفية.
فال األغلبـية البسـيطة )50+1( وال أغلبـية الثلثني
أو حتـى ثالثة أربـاع.. ميكنهـا أن جتنبنـا التحكم
املنفرد لألغلبية يف اختاذ القرار السياسي أو املالي.
وتنـاقـش املسـألـة أحيـانـًا وفق شعـور األغـلبيـة
بالتفوق أو الـوصاية على األقلـية.. وكال املسألتني
ليـست دميقراطيـة وليست عـادلة. وهي إشكـالية

ميكن جتاوزها.
جيب أن يكـون الـدستـور الـدائم دستـور اجلـميع
وليس دستـور األغلبية. فال جيـوز توزيع احلقوق
وفق النـسب السـكانيـة. انظروا إىل )روانـدا( تروا
كيف أدت سيطـرة األكثريـة إىل جمازر وكيف أدت
سيطـرة األقلية إىل جمـازر. مليون ونـصف املليون

قتيل من اهلوتو والتوتسي )يف أسبوع زمان!(.
لنفرتض أن الـسيـاسة اخلـارجيـة تتعلق مبـوقف

اليت طرحها الـواقع العربي منذ
عقود مل تزل مطروحة إىل اآلن،
مبعنى ان التـطور يسري ببطء يف

العامل العربي.
والـباحث عـبد اهلل حنـا وان كان
ال يـولي هـذه اإلشكـاليـات كثريا
مـن االهـتـمـــام إال انه يقــدم يف
كتـابه وصفا دقيقا وشامال ملسار
تطـور اجملتمعني األهـلي واملدني
ويتخــذ من سـوريـا منـوذجـا،
فـيعيدنـا إىل املرحلـة العثمـانية
وظهـور النـزاعـات الـراميـة إىل
الـتخلـص مـن هيـمنـتهــا، كمــا
يتناول فـرتة االنتداب الفـرنسي
واهم مسـاتهـا، وكـيفيـة ظهـور
األحـزاب واألنـديـة واجلـمعيـات
والـصحف، ويـتنــاول مــرحلــة
االسـتـقالل ودور الــطــبقــــات
املخـتلفــة فـيهــا، ويقــدم حملــة
تـارخيية عن احلـياة الدسـتورية
يف سـوريـا، وال يتـأخـر يف وصف
الـواقع العـربي يف الــربع األخري
من القـرن العـشريـن باملـأساوي
واملأزوم، فـهو يتـصف باسـتمرار
بقاء العقلية اإلقطاعية وبوجود
األمنـاط احلرفيـة املولـدة لفئات
ذات وعي اجتماعي متخلف، كما
ان الــرأمســـال العــربـي ـ يف رأي
الــبـــــاحــث ـ هــــش وتــــــابع
لالحتكارات الغـربية العـاملية إذ
يقــدم الثـروة علــى أطبــاق من
ذهب للمتـسكعني والطفيليني و
حيرمهـا عن الفئـات املنـتجة، يف
حـني حـققـت الـربجــــوازيــــة
األوربـيــة يف عـصــر شـبـــابهــا
العقالنيـة والعلمـانيـة واإلبداع
بقـيـت الـبـنـيـــة الـطـبقـيـــة
الرأمسالـية العربيـة عاجزة عن
حتقـــيق ذلــك إىل ان ظهــــــرت
بــــرجــــوازيـــــة طفــيلـيــــة
وبريوقــراطيــة ذات جنــاحني
مدني وعسكـري دعمت مواقعها
بفـضل مــا جـنتـه من عــوائــد
النفـط ومن اسـتنـزاف جمهـود
اجلمــاهـري املنـتجــة مــا أدى إىل
اتــســـاع اهلـــوة بـني األغـنـيـــاء
والفقراء، وهـذه األسباب وغريها
تـشكل نتـيجة طـبيعيـة لتـأخر
وختلف الــدول العــربيــة، ومــا
األصـوات احملتجـة اليت نـسمعهـا
اآلن يف العـامل العــربي مـن قبل
الـداعني إىل جمتـمع مدنـي سوى
الــرغبــة يف تصـحيح املـسـارات
اخلـــاطئـــة وسيــادة القــانــون
وتـطبـيق املـســاواة بني مجـيع
أفراد وفئـات الشعب دون متـييز
وتكــريس احلـريـة والتعـدديـة
وحرية الرأي والتعبري والصحافة
. . لـكن بـاملقـابل فــان الصـوت
الرمسي ونفوذه الالحمدود يعارض

ويقمع ويستبد ويعتقل ....

قراءة يف كتاب

)اجملتمعان األهلي واملدني يف الدولة العربية احلديثة(
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي 

كل احــد
العامُل احلُر َيْمُهُر العراَق اجلديَد خباتـم الشرعية الدولية


