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ماجد الغراوي
يــراد بــالـتـســامح اصـطالحــا :م ــوقف ايجــابـي مـتفهـم مـن العقــائــد
واالفكــار ،يـسـمح بـتعــايـش الــرؤى واالجتــاهــات اخملـتلفــة بـعي ــدا عن
االحـت ــراب واالقـص ــاء ،عل ــى اس ــاس ش ــرعـي ــة اآلخ ــر اخملــتلف ديـنـي ــا
وسـياسـيا وحـرية الـتعبيـر عن آرائه وعقيـدته .وكان املـفهوم يف بـداية
تـشكـلـه يتـضـمن قـيمــا اخالقيـة اخـتيـاريـة .فــاملتـســامح ،وفقــا لـهـذه
الـداللة ،شخص يـتنازل عن حقـه تكرما ومـنة على االخـرين ،يقابلـه
احتـرام من قـبل النـاس او شعـور بـاملنــة والعطـاء ،وهي حـالـة نفـسيـة
ايجــابيـة .اال ان داللــة التـســامح تـطــورت بفعل الـتنـظيــر الفلـسـفي
لـيتحـول الـى جـزء مـن واجب تفـرضه احلـريـة الـشخـصيــة التي يـراد
لـهــا ان تك ــون متـســاويــة بـني اجلمـيع .فـلكل فــرد حقه يف االعـتقــاد
وحقه يف الـتعبيـر عن رأيه ،ولـيس هـناك مـا يبـرر احتـكار هـذا احلق
جلهـة من دون اخـرى .فقبـول اآلخر ،وفقـا لـهذا الـرأي حينئـذٍ ،ليس
منة ،وامنا واجـب تفرضه احلريـة الشخصيـة .وهو حق يرتكـز اساسا
الـى القـول بنـسبيـة احلقيقــة ،التي تـرى ان لـلحقيقـة وجـودا نـسبيـا
لـدى جميع االفـراد ،وال مبرر حـينئذٍ لـدعوى احتكـارها والتفـرد بها،
وال مبرر ايـضا ،العتـبار قبـول اآلخر والتعـايش معـه منة وتكـرما ،أي
اعـتبــار قبـولـه قـيمــة اخالقيـة ،بعــد تبـدد مفهــوم احلقيقـة املـطلقـة.
وتالشـي دع ــاوى احــتك ــاره ــا واالسـتـئـث ــار به ــا .وامن ــا ســيك ــون قـب ــول
اآلخــرعلـى اســاس اشتــراكه يف وجــود احلقـيقـة .أي تـبقــى احلقـيقـة
محـتملـة يف جـميع االطـراف .وبـالتـالـي فمن الـواجب قبـولك اآلخـر
والـتعايـش معه .اذ مقتضـى كون احلقـيقة نـسبيـة ان تفرض احلـرية
الــشخــصيــة علــى كل فــرد وج ــوب االعت ــراف بحق اآلخــر يف اخـتيــار
عقيدته وحريته يف التعبير والدفاع عنها.
واجلـدير بالذكر ان الـتسامح مبعناه االصطالحي غـريب على البيئة
العــربـي ــة واالسالمـيــة ،وغــائـب عـن لغـتهــا وامنــاط تـفكـيــره ــا  ،فهــو
بحـاجة الـى مزيـد من التـنظيـر واملواءمـة ،كي جتـري(تبيئـته) بشكل
يحــافظ علـى فـاعلـيته وتـأثيـره ضـمن االنـســاق الثقـافيـة والفكـريـة
لـلمجـتمع .وهـذا ال يعـني الـتمـاهـي مع قيـم التـســامح علـى حـسـاب
قـيـم اجملـتـمع او ب ــالـعكــس ،وامن ــا يـص ــار ال ــى صـيغ ت ــوافقـي ــة تـبقـي
االحتماالت مفتوحة ملراجعة جميع املفاهيم واملقوالت التي تشترك
يف تكـوين االنساق املعـرفية .أي ميكن اعـادة النظر مبفهـوم التسامح
نفــسه وم ــراجعــة قـيـمـن ــا ومفــاهـيـمـنــا ايـض ــا للـتــأكــد مـن صحـتهــا
وش ــرعـيـته ــا .ف ــرمب ــا نكـت ــشف خالل امل ــراجع ــة ثـم ــة ان ـس ــاق فك ــري ــة
وعقيـديــة ال تتـمتع بـأسـس عـقليـة اوشــرعيـة .وامنـا هـي خليـط من
تراكمـات ثقافية ومـوروثات تاريخيـة .واجتهادات شخصـية .ومصالح
استبـداديـة تبلـورت وحتـولت مبـرور االيـام .وبفـعل التعهـد واحلمـايـة
املـسـتمـرة لـهـا ،الـى انـســاق عقيـديـة ومعـرفيـة متـارس سلـطتهـا علـى
العقل .وتـتحكم بسلوك الفرد واجملتمع .اذن املراجعة فرصة جديدة
لـتفحـص ت ــراثنــا ومع ــارفنــا ،ومحــاولــة جــادة للــوقــوف علــى نقــاط
الضعف واكتـشاف مـراكز القـوة .وبالـتالي سـندرك اننـا امام مفـاهيم
(كــالتـسـامـح والتعـدديــة) ليــست غــريبــة يف روحهــا عن اصـول ديـننـا
وعقيدتنـا ،وامنا اقصتهـا القراءات االحاديـة والفهم املتحيـز للدين.
وعنـدمـا نقـدم قـراءة اخـرى للـنصـوص املقـدسـة واالحكـام الـشـرعيـة
جند انفسنا امام آفاق رحبة لتقبل القيم االنسانية .لكن اجناز هذه
املـســؤوليــة يتـطـلب قـدرا كـبيــرا من الـصـراحــة واملكــاشفـة والـتعـريـة
احلقيقية للقيم الـسائدة واملفاهيم احلاكـمة ،واال فان منهج التستر
وامل ــداراة واخل ــوف واملـ ــواجه ــة مـن خـلف ال ـسـتـ ــار ،حل ــول ت ــرقـيعـي ــة
التنتهي الى نتيجـة جذرية ،وستعـود االمور الى حالتـها الطبيعة ،او
تتخذ اشكاال جديدة بنفس القيم واملفاهيم .وبهذا الشكل ستستمر
االخفـاقـات الـواحـدة تلـو االخـرى .لـذا علـينـا اعـتمــاد خطـاب ثقـايف
وفكـري يتناول جوهر االشكاليات ،ويتبـنى نسقا جديدا من املفاهيم
(ك ــالـت ـسـ ــامح والـتع ــدديـ ــة .وحق ــوق االن ـس ــان .واحل ــري ــة ال ــديـنـي ــة
والـفك ــري ــة)كـي يـتــمكـن اجملـتـمع مـن جتـ ــاوز محـنـته ،وال ــدخ ــول يف
مـرحلـة احلـداثـة احلقـيقيــة وليـست حـداثـة شـكليــة كمـا هـو احلـال
لكـثيــر من الـبلــدان االسـالميــة .الن احلــداثــة يف جــوهــرهــا (عمـليــة
انـتقــالـيــة ت ـشـتـمل علــى الـتحــول عـن منــط معــريف الــى منـط آخــر
يخ ـتـلف ع ــنه ج ـ ــذري ـ ــا ،وه ــي انقـ ـط ـ ــاع عــن الـ ـط ـ ــرق ال ـتـقل ـي ـ ــدي ـ ــة
(االس ـط ــوري ــة) لـفهـم الـ ــواقع واحـاللـه ــا ب ــأمنـ ــاط فك ــري ــة ج ــدي ــدة
(علمية)) .
التسامح ..املساحات
ثم ما املطلوب من الشخص املتـسامح (سواء قبلنا بالرأي املتقدم او
لم نقبـلـه)؟ هل املطلـوب التنـازل عن القـناعـات الفـكريـة والعقيـدية
نـ ــزوال عـنـ ــد رغـبـ ــة اآلخـ ــر ،او ضـ ــرورة يقـت ـضــيهـ ــا الـتـ ـسـ ــامح؟ او ان
التسامح يعني االنصياع والتبعية والرضوخ لآلخر اخملتلف؟.
ال هذا وال ذاك ،وامنا التسـامح يعني اعترافاً بـاآلخر والتعايش معه
علـى اسـاس حـريـة العقيـدة وحـريـة الـتعبيـر ،ال تكـرمـا والمنـة ،وامنـا
حق بـاعـتبــار تعـدد الـطـرق الـى احلـقيقـة (ال نـسـبيـة احلـقيقــة كمـا
تقدم ،وهـذا رأي آخر) وعـدم وجود حق مـطلق لدى طـرف دون آخر.
وان احلقـيقــة مــوجــودة (مبـعنــى مـحتـملــة) لــدى جمـيع االجتــاهــات
الــديـنيــة والعـقيــديــة علــى اســاس وحــدة احلقـيقــة وتعــدد الـتجــارب
الدينية .كمـا يؤكد ذلك املفكر االيراني الـدكتور عبد الكرمي سروش،
اذ يق ـ ــول( :ال ال ـت ـ ـشــيع هـ ـ ــو االسالم اخل ـ ــال ــص واحلق احمل ــض ،وال
الـتسنن ،علـى الرغم مـن ان اتباع هـاتني الفرقـتني اليرون هـذا الرأي
فـيمــا يخـص حقـيقـتهـم ،ال االشعــريــة حق مـطلـق وال االعتــزال ،وال
الفقه اجلعفري ،وال تفسير الفخر الـرازي ،وال تفسير الطباطبائي.
ال الـزيـديـة وال الـوهــابيـة .ال كـافـة املـسلمـني منـزهـون يف تــوحيــدهم
وعـبـ ــاداتهـم عـن ال ـش ــرك ،وال جـمـيع الـن ـص ــارى ي ـصـح ان يق ــال عـن
وعـيهم الـديـني انه مـشـوب بـالـشـرك .الــدنيـا غـاصـة بـالـهـويــات غيـر
الـنقيـة ،وليـس فيهـا حق صـراح يف جـانب ،ويف اجلـانب اآلخـر بـاطل
محض . )...وبالتالي يقـدم هذا الفهم وعيا جديدا للحقيقة وطرق
الـوصول اليهـا ،ويسلب جـمع االطراف احتـكارهم املـزعوم لـهـا ،الذي
علــى اس ــاسه تـت ـشـكل امل ــواقف العــدائـيــة واخلـصــومــات الـط ــائفـيــة.
ويطـيح بحــديث الفـرقــة النــاجيـة اخملـتلق .فهــو يتـرك مـسـافــة بني
جميـع االطراف مع احلقيقـة ،رمبا تخـتلف من طرف الـى آخر ،لكن
يـبقى احـتمال وجـودها مالزمـا لكل منهـم .اذن فليس هـناك حقـيقة
مــطلقــة لــدى بعـض دون آخــر ،وامنــا تـبقــى نـسـبيــة ومـحتـملــة ،فال
مـوجب حـينئ ـذٍ للتعـصب او الـشعـور بـاملنـة والكـرم والفـوقيـة حـينمـا
يقـبل الـتعــايــش مع الـطــرف اآلخــر .وامنــا يجـب علـيه ذلك ،ويـجب
مـراعــاته وتبـنيه حـقيقـة ،بل (نـحن ملـزمــون ـ ايضـا ـ بـأن ال نـقمع
اآلراء التي ال نوافق عليها ،بـيد أننا غير مطـالبني بأن نحب أو نؤيد
او نـ ـشـجّع هـ ــذه اآلراء .وكل مـ ــا يـت ــطلــبه الـتـ ـسـ ــامح هـ ــو ان نـ ـســمح
ب ــالـتعـبـي ــر احلـ ـرّ عـن اآلراء الـتـي ال ن ــوافق علـيه ــا ،وان ن ــوافق عل ــى
القـيمـة االخـالقيــة التـي تقـول بـوجـوب وجــود تعـبيـر ح ـرّ عن اآلراء
الـتي ال نـوافق عـليهـا)  .وبهــذا يتـضح مفهــوم التـسـامح اصـطالحـا
بعـد بيـانه لغـة ،وتتـضح ايضـا دالالته املالزمـة لــه،كي يصـار الـى فهم
صحـيح عـنه ،ويـتحــول الــى قـيمــة فــاعلــة داخـل اجملتـمع .ومـن هنــا
سيكـون مفهوم التـسامح خالل الـبحث ،يف ضوء مـا تقدم من دالالت
لغوية واصطالحية ،هو :االعتراف باآلخر وحقه يف التعبير عن رأيه
وعقـي ــدته .والـتعـصـب ه ــو رفـض اآلخ ــر وسلــبه حق االعـتق ــاد وحق
التعبير عن رأيه.
ثمــة نقـطـة جـوهـريـة ان املـراد بــالتـســامح هنــا االعم مـن التـســامح
الــديـنـي ،لـي ـشـمل الـت ـس ــامح ال ـسـيــاسـي واالجـتـمــاعـي ايـضــا ،بــرغـم
التــركيــز علــى التـســامح الــدينـي ،كمـا هـو تــاريخ بلــورة املفهـوم ،الن
الـبحث يـطمح الــى استـنبــات قيـم التـسـامح علـى جـميع املـستـويـات
الـ ــديـنـيـ ــة واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة والـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،اذ ال فـ ــرق يف جتـ ــذر قـيـم
الالتسـامح يف مجتمعاتنـا ،فالتعصب يغـور يف اعماق البنـى الفكرية
واملعرفيـة ،حتى اصبح الـسمة الرئيـسية لـها .أي ان مفهـوم التسامح
ال يقتـصـر يف هـذه الـدراســة علـى دائــرة العقـائـد واألديـان واملــذاهب
وامنـا يتخطاهـا الى صعيـد السياسـة واالجتماع .ورمبـا كان اجملتمع
اكثر حـاجة للتـسامح السـياسي او االجتـماعي عنـدما ال يعـاني على
مـستـوى األديـان والعقـائـد ،ولـيس يف وعـيه مصـاديق متعـددة لآلخـر
اخملـتلف ديـنيــا او مــذهـبيــا .وهــذه ضــرورة اقتــضت تــوسـيع مــوضــوع
التـســامح ليــشمل الــسيـاسـة واالجـتمـاع الـى جـانـب التـســامح علـى
صـعيد العقائـد واألديان .فالتـسامح السيـاسي ايضا اعتـراف باآلخر
وحـقه يف التعبير عـن رأيه وممارسته للحكـم ،حينما يـستويف شروط
املنـافسـة الـسيـاسيـة النـزيهـة .كمـا ان الـتسـامح االجتمـاعي اعتـراف
باآلخر علـى اساس انساني بعد جتريـد مرجعية التفاضل من القيم
العنصرية.

موضـوع الطـائفـية لـيس جـديداً
يف بلـ ـ ــدنـ ـ ــا او يف سـ ـ ــواه ،اذ س ــبق
وع ــولج مـن جـمـيع جــوانـبه امالً
يف ايجــاد الـتـمــازج بـني الــسكــان
الـ ــذيـن يـ ــديـنـ ــون بـ ــديـ ــانـ ــات او
مــذاهب مخـتلفـة -وبقـيت اآلراء
يف نـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاق الـ ـبـح ــث الـف ـك ـ ـ ـ ــري
الـصــرف -فـهنــاك الكـثيــرون من
املـستفيـدين مـن حالـة االنقـسام
والـط ــائفـي ــة ،ح ــاكـمـني او رم ــوزاً
طـائفيـة هـدفهـا القيـادة وتثـبيت
م ــراك ــزه ــا ،دون خ ــدم ــة ال ــشعـب
وحتـقـ ـيـق م ـ ـ ـ ــا ي ـكـفـل ح ـ ـ ـ ــريـ ـتـه
ومتطلبات عيشه ،دون التأسيس
لبـناء الـوطن واملـواطنـة والعـيش
اآلم ــن لـلـجـ ـمـ ـيـع .تـلـجـ ـ ـ ــأ الـ ـ ـ ــى
االسـتبــداد ومـصــادرة الــرأي حــد
قـتل الـن ــاس دون احـت ــرام لل ــرأي
والرأي اآلخر.
ويف اوروبا كـان احلل ..كـان فصل
الـدين عن الدولة املرحلة االولى
عل ــى ط ــريـق العلـمـن ــة ،اذ أمـنـت
الـدولـة حـريـة املـعتقـد للجـميع،
ووضعـت ق ــوانـني م ــدنـي ــة تـطـبق
علـى اجلمـيع ،ومنعـت الطـوائف
واملـلل واالدي ــان مـن الـتـ ــدخل يف
شؤون اآلخرين.
يف اوروب ــا ك ــان مـصـ ــدر العلـمـن ــة
الـصــراع بـني امللــوك والـبــابــوات،
يـوم حــاول الشـعب وحتـى امللـوك
الـتح ــرر من الــسلـطــة الــديـنيــة،
وتـأكيـد "مـا لـقيصـر لـقيصـر ومـا
هلل هلل" .فـك ـ ــان احلل ق ـ ــد اتخ ـ ــذ
شكالً سياسيـاً ال طائفياً انتقلت
فيه الـدول االوروبيـة مـن الصفـة
الـدينـية الـى العلمـانيـة .وحصل
ال ـ ـ ـت ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ــي
واالق ـتـ ـصـ ـ ــادي وال ــثقـ ـ ــايف ،اثـ ـ ــر
الـث ــورة العلـمـيــة الـتـي اجـتــاحـت
اوروب ـ ــا وان ـبــثق عــنه ـ ــا ن ـ ــوع مب ـ ــا
يــسمــى بـعب ــارة العقـل البـشــري،

اما االديـان فهي ضـابط اخالقي
ه ـ ـ ــدفه ردع ال ـنـ ـ ــاس عــن ال ـ ـشـ ـ ــر
ودفعهم الى عمل اخلير.
انهــا قـيم مـحتــرمــة ومحفــوظــة
لـدى اجملتمع تنظم عالقة الفرد
بـربه .وهنا فال عالقـة بني الدين
واحلـكـم او الـ ــديـن والـ ـسـيـ ــاسـ ــة،
وعنـدئـذٍ شعـر املـواطن بـانـتمـائه
لوطـنه اكثر ممـا يشعـر بانـتمائه
ال ــى ط ــائف ــة معـيـن ــة او عـنـص ــر
معني .على ان هـذا االنتماء حق
مـطلق للفـرد يصـونه القـانـون –
لكن دون محاولـة الغاء اآلخرين
او تـ ـ ــأك ـيـ ـ ــد حـ ـ ــالـ ـ ــة االس ـت ـبـ ـ ــداد
وال ـ ـطـغـ ـي ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى حـق ـ ـ ــوقـه ــم
وحرياتهم.
ثقـافـة اجملتـمع الطـائفي تهـدف
الـ ـ ـ ــى جتـ ـ ـ ــاوز حـ ـ ـ ــدود اجملـ ـتـ ـمـع
الــسيــاسي املـدنـي وبنــاء عالقـات
اجـتـم ــاعـي ــة مـن خالل ن ـظ ــري ــة
شـاملـة للـدين والـدولـة .وتنحـدر
عناصر تلك الثقـافة من النظرة
الـالهوتية لالنـسان والكون ،ومن
مج ـم ـ ــوع االمن ـ ــاط ال ــنف ـ ـس ـي ـ ــة
املالزمـ ــة حلـيـ ــاة ال ـطـ ــائفـ ــة .ويف
الـ ــواقع فـ ــان مقـ ــومـ ــات وامنـ ــاط
الثقـافــة الطــائفيــة تتــداخل مع
مق ـ ــومـ ـ ــات ثق ـ ــاف ـ ــة اخ ـ ــرى هــي
الـثقــافــة الـتجــريـبـيــة احل ـسـيــة
الـبعيـدة عـن العلم واملـوضـوعيـة،
ومـن هـنـ ــا يـ ــأتــي تفـ ـسـيـ ــر جـ ــواز
االعـت ــداءات واالغـتـيـ ــاالت عل ــى
العلـم ــاء واالس ــاتـ ــذة ودور العلـم
واجلماعات.
فــثقـ ــافـ ــة اجلـهل واالبــتعـ ــاد عـن
سـيـ ــادة وسل ـطـ ــان القـ ــانـ ــون هـي
ثقـافــة اجملتـمع الـطـائـفي ،الـتي
تعـتـب ــر ثق ــافـته ــا ف ــوق الق ــان ــون
واجملـتــمع وعـن ـ ــدئـ ـ ـذٍ فـال يج ـ ــوز
خـضوعـها او منـفذي اعتـداءاتها
للقانون او العقاب.

اما الـثقافـة العلمـانيـة فتـتطلب
اقـ ـتـ ـ ـ ــران الـ ـ ـصـفـ ـ ـ ــة الـعـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة
بالعلـمنة .فالصفـة العلمية ،هي
صفـة عـقليــة ،احلكـم فيهـا نـاجت
عــن تلـك املـنــطقـ ــة املـتـمـيـ ــزة يف
الــذات العــارف ــة ،منـطقــة العـمل
املـتكــون مـن املبــادئ املــوض ــوعيــة
والسببية واحلجـة الكافية .وهي
ثـانيـاً ذات صفـة مـنهجيـة ،أي ان
سيـر الـبحث املـوصل الــى احلكم
مقيـد بقـواعــد منـظمـة ملـزمـة.
وهـي ثـ ــالـث ـ ـاً ،ذات مـ ــوضـ ــوعـيـ ــة
مبـع ـن ـ ـ ــى ان م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ال ـبـحــث
والـنـت ــائج م ـسـتـم ــد مـن ال ــواقع،
المـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذات .الـعـل ـ ـمـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
احلقـيقيـة املـسـتنـدة إلـى الـعلم،
هـي تعـبـيــر عـن قــدرة املــواطـنـني
الراقيـة ،على اعتـبار انفسهم ،يف
حـدود الفرد او يف اطار العالقات
التبـادلية بني االفـراد ،اعضاء يف
مـجـ ـتـ ـمـع مـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــد امل ـ ـصـلـحـ ـ ـ ــة
واملـصيـر ،اذ ان الـتفـكيــر العلـمي
والـعل ـم ـ ــانــي ي ـص ـ ــون امل ـصـلح ـ ــة
الفـرديـة واملـصلحـة العـامـة علـى
الـســواء .ولكـي يتـم الت ــوازن بني
امل ـصـلحـتـني ال ب ــد مـن االرتف ــاع
فوقهـما ،أي البـد من اعتـبارهـما
م ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردتـ ـ ـ ــني عـ ـ ـ ــن ال ـعــالئــق
الـشخـصيـة ،ويـتم ذلك بـواسطـة
ال ـ ـصـفـ ـ ـ ــة الـعـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة املـالزمـ ـ ـ ــة
للعـلم ــانيــة والـتي تـضع االسـس
ال ــصحـي ـ ــة لـلحـي ـ ــاة والـعالق ـ ــات
االجتماعية.
ما هي معالم اجملتمع
العلمي؟
من اصـعب املـشــاكل الـتي تــواجه
الـدميقراطـية وتـطورهـا ،مشـكلة
اقامة عالقة صحيحة بني العلم
وال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة ،ب ــني املـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة
وال ــسل ـطـ ــة ،او بــتعـبـيـ ــر ادق بـني
الـع ـ ـ ـ ــامـل يف حـقـل الـعـل ــم وادارة

حياة اجملتمع.
ان مـن يـ ــريـ ــد ان يعـي ــش يف ظل
نـظام دميقراطي ،يتعني عليه ان
يقيـم عالقة صحيحـة ،ليس بني
الـعلـم والـ ـسـي ــاسـ ــة فحـ ـســب ،بل
قـ ـ ـ ـ ـب ــل ذلـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــني االفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
واجلـمــاعــات والــدولــة مـن جهــة
وه ـ ـ ــوي ـ ـ ــة اجمل ـت ـمـع ال ـ ـ ــذي ي ـتــم
االنتماء اليه من جهة ثانية.
الدميقراطيـة يف اجملتمع حتتاج
ال ـ ـ ــى خـلـق مـجـ ـتـ ـمـع سـ ـي ـ ـ ــاس ــي
دميقـ ــراطــي حق ـ ـاً ،الـ ــى جـ ــانـب
حــاجـتهــا ال ــى تنــظيـم العالقــات
ب ــني رج ـ ـ ـ ــال املـع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــة والـعـل ــم
والـ ــسل ـطـ ــة واالدارة .وهـنـ ــا فـ ــان
مهمـة التـغييـر مـزدوجـة وشـاقـة،
فال ميـكــن ف ــصل ال ـ ـس ـي ـ ــر نح ـ ــو
الـعـلـ ـمـ ـي ـ ـ ــة ع ــن االجت ـ ـ ــاه نـح ـ ـ ــو
العلمـانية .ومتى تهيأ للمجتمع
االنعـتـ ــاق مـن قـيـ ــود الـبـ ــدائـيـ ــة
ال ـطـ ــائفـيـ ــة وصف ــات ال ــذهـنـي ــة
الـتج ــريـبـي ــة احل ـسـي ــة ،عـن ــدئـ ـذٍ
ي ـ ـ ـ ــرتـفـع مـ ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــوى اجملـ ـتـ ـمـع
واســتع ـ ــداده الســتخ ـ ــدام امل ـنـهج
الـعل ـمــي يف ال ــتفـك ـيـ ـ ــر والع ــمل،
ويلقــى اسـتجــابــة مـنــاسـبــة مـن
املـ ــؤسـ ـسـ ــات واالجهـ ــزة املـنــتجـ ــة
للمعارف والوسائل العلمية.
ان ت ـطـ ــور اجملـتــمع وحتـ ــوله مـن
البــدائيـة والـذهـنيــة التجـريـبيـة
احلـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــة (وه ــي الـ ـثـق ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة
الطـائفيـة) والـى نطـاق العـلميـة
ي ـت ـ ـطـلــب يف ظ ـ ـ ــروف ال ـت ـ ـط ـ ـ ــور
الـعادي وقـتاً طـويالً .لكن سـرعة
احل ـ ــرك ـ ــة ال ـتـ ـ ــأريخ ـي ـ ــة يف ه ـ ــذا
العـصــر ،ال تـسـمح بـنفــاد الــوقت
الطـويـل والبقـاء علـى مــا اصبح
مــن م ـ ــاضــي االمم ،اذ ان ت ـط ـ ــور
العــالم يفــرض علـى اجملـتمعـات
الناهضة اختصار املراحل .ولكي
تـك ـ ــون الـث ـ ــورة دافعـ ـ ـاً حقــيقـيـ ـ ـاً

وش ــامالً والــى االمــام ،يـنـبغـي ان
تك ــون ث ــورة اجـتـم ــاعـي ــة ت ـشـمل
كـ ــاف ـ ــة ابعـ ــاد اجملـتـمـع ،وكل مـ ــا
يـت ـ ــألف ح ـ ــولهـ ــا مـن ن ـظـ ــامـ ــات
وم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات واشـكـ ـ ــال واجه ـ ــزة
وبنـى .وهــذه الثــورات املتـسـانـدة،
االق ـتـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
والـثق ــافـي ــة –يف اجملـتـمع الب ــد
من ان حتدث ال محالة.
فما ان حتـدث واحدة اال وينفتح
الـطــريق نحـو االخــريني .امـا يف
االجـ ـ ــابـ ـ ــة عــن أي مــن ال ـثـ ـ ــورات
تكون االولى؟؟
ف ــان الــصف ــة الغ ــالـب ــة يف تـط ــور
اجملـتــمعـ ــات الـنـ ــاه ـض ـ ــة تع ـطـي
االولوية للثورة السياسية.
ام ــا الث ــورة العلـميــة والـثق ــافيــة
املنـشـودة يف الــوقت الــراهن فـمن
مه ـ ــامه ـ ــا مهـ ــاجـمـ ــة الــثقـ ــافـ ــة
الطــائفيـة واهـدافهـا ومــراميهـا،
والـتي تـريـد ان تــدخل يف سلـوك
االف ــراد واجلـم ــاعـ ــات مق ــايـيــس
التقليد قـبل مقاييس التجديد،
واسباب االنقـسام والتعصب قبل
اسباب التوحد.
امـا اذا كانـت السلطـة التنفيـذية
واالداري ـ ـ ــة مـقـ ـي ـ ـ ــدة ب ـ ـ ــالـقـ ـي ـ ـ ــود
الـطائفـية ،او كـانت اللجـان التي
تـؤلفهـا للـدراســة والتحقـيق هي
ايـضـ ـاً مقـي ــدة بقــاعــدة الـت ــوزيع
الطـائفـي ،او ان املشـروعـات التي
سـ ــوف تــنجـ ــز قـ ــد اخ ـ ــذت بعـني
االعتبــار ،االمتيـازات الطـائفيـة،
ف ــانه ميكـن القــول ،ب ــان سيــاســة
االمنـاء املتبعـة واملعتمـدة ،ليست
س ـ ــوى الـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـط ـ ــائف ـي ـ ــة
متسترة بثوب جديد.
عل ـ ـ ــى ان س ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة االمن ـ ـ ــاء يف
جــوهــره ــا ليــست س ــوى سيــاســة
علميـة ،وال ميكن ان تـنجح فعالً
اال بــالقــدر الــذي يــشتــرك فـيهــا

الـعل ـم ـي ـ ــون واالداري ـ ــون ال ـ ــذيــن
ل ـ ـ ـ ــديـه ــم ال ـ ـ ـ ــدراي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــالـعـل ــم
والتخطيط.
ان سـي ــاس ــة االمنـ ــاء ال ميكـن ان
يحـققه ــا اجملـتـمع اجمل ــزأ ال ــذي
ي ـ ـ ــوزع م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـ ــوزارة واالدارة
ال ــرسـمـيـ ــة عل ــى اسـ ــاس حق ــوق
ال ـط ــوائـف والعـن ـص ــري ــات ،ودون
سيـاسـة عـامـة مـتفق عـليهــا بني
ج ـ ـم ـ ـيـع اعـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء اجمل ـ ـت ـ ـمـع او
غالبيتهم.
الــسيــاســة االمن ــائي ــة النــاجحــة
تـقتــضي ارادة مــوح ــدة ،لنـشــاط
اجملتـمع بــأســره ،ال ادارة ممــزقــة
يف انتماءاتها الى طوائف.
ان سيـاسـة االمنـاء  -ولـكي تُــأتي
ثـمـ ــارهـ ــا الـك ـ ــامل ـ ــة -تفـتـ ــرض-
مجـتمعـاً عـلميـاً علمـانيـاً يـطبق
مـتــطلـب ــات الــتق ــدم الـ ـسـي ــاسـي
والـثقــايف واالقـتـصــادي ،ويـحقق
وح ــدة اجملتـمع والــسيــر به نحــو
غايات حضارية.
ويف اجملتـمع العلـمي والـعلمــاني
يـنـتـقل الـثـقل الـ ـسـيـ ــاســي بعـ ــد
عـملية الـتطور –من اجلمـاعات
الع ـن ـص ـ ــري ـ ــة ال ـطـ ـ ــائف ـي ـ ــة ال ـ ــى
جـم ــاع ــات ومـن ـظـم ــات اجملـتـمع
امل ــدني واالح ــزاب التـي تتـضـمن
ب ـ ـ ـ ــرامـجـه ـ ـ ـ ــا االجـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاعـ ـي ـ ـ ـ ــة
وال ـسـي ــاسـي ــة ،وتعـتـم ــد االقـن ــاع
ب ــالبــراهـني العلـميــة واملـنهـجيــة
امل ــوض ــوعـي ــة .ت ــوازن بـني العـقل
واحلـ ـ ــريـ ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ـ ــاواة وحقـ ـ ــوق
االنسـان ونبـذ العنف والفـوضى،
واح ـتـ ـ ــرام الـعلــم ومـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــاته
وعلـم ــائه ،ولـيكــون مـبــدأ سـيــادة
القـانـون والفـصل بني الـسلطـات
هـو نظـام حكم الـدولـة احلـديثـة
الــذي يلـغي االسـتبــداد واحتــرام
الرأي والرأي اآلخر.
* باحث قانوني

قاموس جديد يف لغة عالها الغبار
شاكر االنباري
انـتقــال أي مجـتـمع مـن طــور الــى آخــر يـنـتج عـنه،
عـ ــادة ،قـ ــامـ ــوس جـ ــديـ ــد مـن الـلغـ ــة وال ــسلـ ــوكـيـ ــات
واملفـاهـيم ،وهـو أمــر يصـاحـب االنقالبــات والثـورات
واحلــروب األهليـة والهـزات االجـتمــاعيــة ،فال يعـود
الف ـ ـ ــرد ،يف تلـك اجمل ـت ــمعـ ـ ــات ،هـ ـ ــو ذاتـه ،بل متـ ـ ــده
األح ـ ــداث مبف ـ ــردات ومف ـ ــاهـيـم واص ــطالح ـ ــات لـم
يعتـدهـا يف مــا مضــى ،كمـا ال تعـود اجملـتمعــات هي
ذاتها ايـضا .وال يختلف يف هـذا بلد دون غيـره ،وهو
مـا يـدعـى بـالـتطـور رمبـا ،او حـركــة التـاريخ ،اذا مـا
استعرنا املصطلح املاركسي.
والـيـ ــوم لـي ــس هـنـ ــاك فـ ــرد عـ ــراقــي ال يعـي ــش هـ ــذه
الظـاهـرة ،املتفـاعلـة حتـى هــذه اللحظـة ،سـواء كـان
مؤيـدا ملا يـجري او مـناوئـا .فعجلـة التـطور فـرضت
ذاتهـا على اجلـميع ،بل أجبـرت اجلميع علـى تداول
تلك املفـاهيم واملـصطلـحات ،ممـا يضيـف منظـومة
افكـار وتـسميـات ومفـردات الـى القـامـوس الـسيـاسي
واالجتماعي والثقايف والفكري.
تلك حقائق ملموسة يصعب نكرانها ،اذا ما اراد أي
مهـتم التعـامل مع احلـدث العراقـي .أي خروج اكـثر
من خـمسـة وعشــرين مليـون مـواطن من حـالـة الـى
أخرى ،كما جرى يف السنوات األخيرة.
كلـم ــة (أق ــالـيـم) ،عل ــى سـبـيل املـث ــال ،لــم يكـن واردا
ت ــداولهــا يف احلـي ــاة العــام ــة بهــذه ال ـش ـســاعــة قـبل
سنـوات .هـي اليــوم تفــرض نفـسهــا ،ال علـى املـثقف
فقــط ،لكـن عل ــى رجل ال ـشــارع ك ــذلك ،وهـي تـتــردد
يــومـيــا ع ـشــرات امل ــرات :يف الفـضــائـيــات والــصحف
وال ـ ــدوائ ـ ــر احلـك ـ ــوم ـي ـ ــة وخـ ـطــب اجل ـ ــوامـع وداخل
البيوت .ومفـردة اقليم جتر خلفها مفهـوم التركيبة
الطـائفيـة والثـروات الطـبيعيـة وصالحيـات االقليم
والـلغـ ــة واحلـكـ ــومـ ــة احمللـيـ ــة ومـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة
والــسيــاحــة والثــروة البــاطـنيــة ،وصــوال الــى عالقــة
االقليم بسلطة املركز.
وااليغـال يف تلك التفـاصيل يـستدعـي أفقا معـرفيا
بجــوانـب اقتـصــاديــة وثق ــافيــة وديـنيــة وتــاريـخيــة،
وحفرا يف التاريخ السياسي للبلد ،واملنطقة رمبا.
امــا مفهــوم احملـكمــة العـليــا ،واسـتقـالليــة القـضــاء
واالدعـاء العـام وعلـنيـة احملــاكمـة ومحـامـو الـدفـاع،
فــتقـ ــارن مع جتـ ــارب دميـ ــوقـ ــراطـيـ ــة لـم ت ــشهـ ــدهـ ــا
املنطقـة .انها حتـيل فورا الـى محاكـمة رئيـس دولة،
ومحاججـة رئيس مخابرات ،وتوجيه أصابع االتهام
الى نـواب وزراء ورؤساء محـاكم ألنظمـة ملفقـة ،ثم
كـشف املستـور يف السجـون العربيـة وما يجـري فيها
من تعـذيب واهانة لكرامة االنـسان ووحشية متارس
يف ال ـ ــزن ـ ــازيــن وأروقـ ـ ــة اجه ـ ــزة األمــن وامل ـنـ ـظ ـم ـ ــات
احلزبية من اغتصابات وقتل وفرم للجسد البشري
وتلذذ بآالم البشر.
البـداهـة املعـروفـة هـي ان النظـام العـربي قـائم علـى
سريـة ما يـجري فيه ،سـواء يف السيـاسة او األمن او

مـيزانـية الـدولة ،اذ لـيس هنـاك من رقـابة عـلى كل
ذلك ،طاملـا كان الرئـيس هو القائـد األوحد :كلمته
ق ــان ــون ،واش ــارته ،ال ت ــرد ،وبق ــاؤه دائـم .ومـن ه ــذه
ال ــسلـ ــة تخـ ــرج وزارة حق ــوق االن ـس ــان ،ت ــراقـب م ــا
يجــري يف الــسج ــون واملعـتـقالت ،وتخــاطـب وزارات
ودوالً ومح ــاكـم ،وتـت ــسلـم مـلف ــات عـن مـحك ــومـني
غيبوا ظلما ،او تعرضـوا للضرب واالهانة ،او قتلوا
يف ظروف غامضة.
وم ـص ــطلـح حقـ ــوق االنـ ـس ـ ــان ادخل يف الـ ــدسـتـ ــور
اجلـديد ،واعتبـر ميزانـا لكل حكم يصـدر او سلوك
متـ ــارسه الق ــوى األمـنـي ــة .ومـن فق ــرات ال ــدسـت ــور
الع ــراقـي اجل ــدي ــد تلـك الق ــائل ــة ان أي ق ــان ــون ال
يصدر اذا كـان يتعارض مع حـقوق االنسـان .جاءت
هذه الفقـرة بعد فقرة مهمة اخرى تقول :يجب ان
ال ي ـ ـش ـ ــرع أي ق ـ ــان ـ ــون ي ــتعـ ـ ــارض مع ال ـ ـشـ ـ ــريع ـ ــة
االسالميـة .ومـن هنـا علـى املـشـرع القـادم ان يجـد
منـزلـة بـني املنـزلـتني يف األحكـام ،وهــذا اصعب مـا
يـنـتـظ ــر امل ـش ــرع الع ــراقـي يف ال ـسـن ــوات الق ــادم ــة.
مف ـ ــاه ـيــم مــثل اجلــمع ـي ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة ،ومـجل ــس
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،ورئـي ــس ال ـ ــوزراء ،واحملـكـم ـ ــة الـعلـي ـ ــا،
والـصحـافـة احلــرة ،ومجلـس القـضــاء األعلــى ،لم
تعد نافرة يف اآلذان.
كلمات مـثل احلزب واجلبـهة واالئتالف والـتحالف
واجمللــس واحلــركــة والـتـيــار ،خــرجـت بجــدارة مـن
معطـف مصطلح واحـد اسمه احلـزب القائـد .لقد
تنـاءى هـذا األخيـر عـن فضـاء اجملـتمع ،وغـاب من
األذهـان ،وحتول الـى احفورة يف مـتحف األفكار ،ال
يهـم س ــوى الـب ــاحـثـني يف ت ــاريخ الع ــراق احل ــديـث،
وخـاصـة العقــود الثالثـة األخيـرة مـنه .خالل تلك
العقـود شـاعت اهـزوجــة يف املظـاهـرات تقـول :صـار
الــشعب شـدّة ورد والـريحـة بعـثيـة .لقـد اسـتعيـرت
تلــك الفـكـ ـ ــرة مــن ق ــبل عـ ـ ــدد مــن ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيــني
احملدثني ،بعد التغيير ،ولـكن بطريقة اخرى :صار
الـشـعب شــدة ورد والــريحــة ع ــراقيــة .طـبع ــا البــون
شـاسع بني هـذا وذاك ،فتـجييـر املكـونـات العـراقيـة
الى حـزب واحد ،يصادر الـتنوع السيـاسي والقومي
والطـائفي .غيـر أن التصـور الثانـي للشعب يـسعى،
بــشكل مـا ،الــى تغلـيب املــواطنــة علــى التـسـميـات،
سواء كانت سياسية او اثنية أو دينية.
وكـون تغييـر الصفحـة يف التـاريخ العـراقي وطيّـها،
مت على ايـد اجنبيـة ،عبر جيـوش مدججـة بأحدث
األسلحـة ،ولــدت من رحـم تلك الـتغيـرات مقـاومـة
ذلك الـوجـود .هنـا دخلت القـامـوس مفـردة العبـوة
النـاسفـة ،والـسيــارة املفخخـة ،والــرمي العـشــوائي،
والق ـن ــص ،وال ـ ــرمي ـ ــوت ك ـ ــون ـت ـ ــرول ،واالنــتح ـ ــاري،
واجملاهـد ،واملقاوم ،والـسلك .رافقت تلك الفـوضى
ح ــركـ ــة واسع ــة مـن ال ــسلـب والـنهـب واالخـتـط ــاف
واالغـتـيــال والــرهـيـن ــة والكـمـني واخملـبــأ واملعــسكــر

ال ـس ــري ،وه ــذا أح ــال ال ــى
جـ ـي ـ ــش االسـالم وأن ـ ـص ـ ـ ــار
الــسنــة وقــاعــدة اجلهــاد يف
بالد الـرافــدين والـزرقـاوي
ومعـتقل ابــو غــريب وبــوكــا
واجلـ ــادريـ ــة واملــيلـيـ ـشـيـ ــات
امل ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ــة والـعـ ـنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر
االرهـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة والـ ـ ـس ـيـ ـ ــارات
املفخخـة وعلـي بابـا .جرت
تلك املفــردات علـى الــسنـة
الـن ــاس يف ب ــاص ــات الــنقل،
واملقـ ـ ــاهــي ،وامل ـت ـنـ ـ ــزهـ ـ ــات،
وال ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــدوات ،واحلـ ـ ـ ـ ـ ــوارات
امل ـتـلف ـ ــزة ،او امل ـن ـ ـش ـ ــورة يف
الـ ــصحـف ،عل ـمـ ـ ــا ان لــكل
مفردة تفـسيرات تـدل على
وج ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وآيــديــول ــوجي ــات ومنــاطق
وطـ ـ ـ ــوائـف وأديـ ـ ـ ــان .ورغ ــم
هـ ــذا الـ ــدرع املـ ـسـلح الـ ــذي
لـ ـب ـ ـ ـسـه الـ ـبـل ـ ـ ـ ــد ،احـ ـتـالال
وارهـ ــاب ـ ــا ومقـ ــاومـ ــة ،لـكـن
حـ ـ ــركـ ـ ــة اجمل ـت ــمع املـ ـ ــدنــي
درجـ ــت عـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر
والتطور والنمو.
ومـن بني زرد وأشــواك وصفــائح وشفــرات ،انـبثـقت
من اتـون احلـرائق واالنفجـارات مـنظمـات اجملتمع
املدني ،منت وترعرعت يف تربة لم تألفها .بلغت يف
ب ــداي ــة الـتغـيـي ــر اكـث ــر مـن ثالث ــة آالف مـنـظـم ــة،
تختـص بكل منحـى من منـاحي احليـاة :منظـمات
لل ـب ـي ـئـ ـ ــة والـ ــطفـل ومعـ ـ ــوقــي احلـ ـ ــروب واألسـ ـ ــرى
واملعتقلني واملعوقـني واحملامني والشعراء واألنصار
والــسيـنمــا واملـســرح واملــرأة والعــاطـلني عـن العـمل
والعجـزة واملغتـربني ومحـاربـة التلـوث وأنصـار نهـر
دجل ــة والــسالم األخـض ــر وغـي ــر ذلـك الكـثـي ــر .كل
منظمة متتلك برنامجا وعالقات محلية او عربية
او دولـي ــة ،وتـطـمح ال ــى ك ـسـب انـص ــار ون ــاشـطـني.
ومـن ـظـم ــات اجملـتــمع امل ــدنـي ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة يف
الـ ــواقع الع ــراقـي ،وت ــرفـض أي هـيـمـن ــة او وص ــاي ــة
عليها من قبل احلكومة.
هنــاك منـظمـات مجـتمع مــدني مـن الفقـر مبكـان
بحـيــث انه ــا تـعق ــد اجـتـم ــاعـ ــاتهـ ــا يف املق ــاهـي ،او
الـبـي ــوت .بعـض مـنهــا ال يـتجــاوز اعـضــاؤهــا عــدد
أصـ ــابع الـي ــد .وهـن ــاك مـن ـظـم ــات رف ـضـت ق ــرارات
رئ ــاس ــة الـ ــوزراء بحـله ــا ،فـتـمـ ــردت وظلـت مت ــارس
نـشــاطهــا ،مــديــرة الـظهــر الــى كل سلـطــة رسـميــة،
منهـا احتـاد األدبـاء والـكتـاب ،ونقـابـة الـصحفـيني
واحملامني .فوق ذلك تكونت منظمات ليست تابعة
للمركـز ،مقراتهـا يف اقليم كـردستان او احملـافظات
الـبعيــدة .االستـقالليــة كلمـة متـارس علـى األرض،
وال احـد يـستـطيـع ان يجبــر منـظمـة او فـردا علـى
االنـتـمـ ــاء لهـ ــذا احلـ ــزب او ذاك ،يف ظل غـيـ ــاب أي
رقابـة على الـتجمع والتـنظيـم والنشـر والتظـاهر.
شخـص واح ــد يقــوم بـت ــوزيع ن ـش ــرته اخلــاصــة يف
شــارع املـتـنـبـي ،يــروج لـتــرشـيح نفــسه الــى رئــاســة
اجلمهـوريـة ،ويف الشـارع ذاته شـاعـر يبـيع قصـائـده
امل ـصـ ــورة للـمـ ــارة وحـ ـسـب الــطلـب :ق ـصـ ــائـ ــد حـب
وقـصائد مـدح ،وقصائـد رثاء لقريـب مات ،وهو من
خالل هـذه البضـاعـة ميكـن ان يحصل يـوميـا علـى
مـ ــا يقـ ــرب الع ـشـ ــرة دوالرات يفـلح مـن خـالله ــا يف
تدبير قوته اليومي.
وكـما انـبثقت مـنظمـات مجتمع مـدني مـن الفراغ،
تنـاثرت املهرجانـات يف احملافظات ،لتـوكيد هوية او
ت ــذكـ ــر شخــص غـيّـب طـ ــويال او رغـب ــة يف الـتجـمع
والـتظـاهـر .الثقـافـة والفـن والصحـافـة ليـست من
مهـم ــة ال ــدول ــة بع ــد الـي ــوم ،ولـيغــن كل مغـن عل ــى
لياله ،وهكـذا تذكر الـناس مصطفـى جواد اللغوي،
والــسيـاب الـشـاعـر ،والـقبــاجني املـغنـي ،واحلبــوبي
الثـائـر الـشـاعــر ،ومت بعث الـرمــوز من رمـاد مـوتهـا
الـطويل لـكي تغنـي مفردات الـثقافـة التـي اصفرّت
طوال سنني وسنني.
وظـه ـ ـ ـ ــرت م ــن خـالل تـلــك الـف ـ ـ ـ ــورة االعـالمـ ـي ـ ـ ـ ــة
وال ــثقـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة مفـ ـ ــردات جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـكـ ـ ــان املـ ـ ــراسل

والفـضائية واجلريـدة األجنبية والوكـالة الدولية.
جــاءت رويـتــرز واالســوش ـسـيـت بــريــس ونـيــويــورك
ت ـ ــامي ـ ــز وال ـبــي بــي ســي وس ـ ــوا .ج ـ ــاءت الع ـ ــرب ـي ـ ــة
واجلـزيـرة واألل بـي سي وأبـو ظـبي وسـانـا .وحـدث
ان انفـتـح الف ـض ـ ــاء العـ ــراقــي عل ـ ــى كل فـ ــاحــص
وم ــدقق وفـضــولـي ،فـت ــردد دوي االنفالت األمـنـي،
واحملــاصـصــة ،واحلــرس الــوطـنـي ،وال ـسـي آي أي،
والقــافلــة متعــددة اجلنــسيـة ،واحلــراس األمنـيني
والصحفيني اخملتطفني ،واملظاهرات ،واملواجهات،
التمـرد والعشـائر وقـوات حفـظ النظـام واحلراس
الـشخصـيني واجلـدار الكـونكـريتـي .كل ذلك علـى
خلفـي ــة االنفـت ــاح االعالمــي الكـبـي ــر ال ــذي مه ــد
لعــرس االنـتخــابــات .واالنـتخــابــات اخــرجـت مـن
أدميه ــا مفه ــوم الث ــورة البـنفـسـجيــة ،وتـعنـي ذلك
احلـب ــر الـبـنف ــسجـي ال ــذي يغـمــس فـيه الـن ــاخـب
اصبعه بعد االدالء بصوته.
خالل سـنــة واحــدة ادل ــى الف ــرد العــراقـي بـص ــوته
ثالث مــرات ،وهــذا اصــرار غــريـب يف بل ــد حكـمـته
اعتى الديكتاتوريات ملدة ثالثني سنة.
صـن ــدوق االقـت ــراع ،امل ــرك ــز االنـتخ ــابـي ،ال ــدائ ــرة
االنتخـابية ،مـراقب االنتخـابات ،املفـوضية الـعليا
لالنـتخــابــات ،امل ــراقبــون ال ــدوليــون لالنـتخــابــات،
انـتخ ــاب ــات اخل ــارج ،انـتخ ــاب ــات ال ــداخل ،ت ــزوي ــر
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات ،ن ـ ــزاه ـ ــة االنــتخ ـ ــاب ـ ــات ،ش ـ ــرع ـي ـ ــة
االنـتخ ــاب ــات ،ص ــار ذهـن امل ــواطـن مح ـش ــوا به ــذه
املتــرادفــات ،ســواء كــان مـع النـظــام اجلــديــد مـثل
احـم ـ ــد اجللـبـي ،او راف ـض ـ ــا له مــثل أبـي م ــصعـب
الزرقاوي األردني.
حركـة التـاريخ تفـرض نفسـها ،ال تـوقفـها سـيارات
مفخخـة او عبوات نـاسفة ،والتـاريخ يتحـرك على
جـانبه الـسيئ كـما يقـول ماركـس مرة اخـرى .لكن
احلـصـيلــة مـن كـل ذلك ان املــواطـن العــربـي صــار
ميــتلـك خ ـي ـ ــار رف ــض ه ـ ــذا احل ـ ــزب او ذاك ،ه ـ ــذا
الق ـ ــائـ ـ ــد او ذاك ،بل وص ـ ــار لـ ـ ــديه اخل ـي ـ ــار يف ان
يقــاطع االنـتخــابــات من أســاسهــا ،وله أن يــرفـض
النظام اجلـديد سلمـيا ،دون ان يجرجـر الى دائرة
األم ــن .ومـع كـل خ ـ ـط ـ ـ ــوة ال ـ ـ ــى األم ـ ـ ــام ،ي ـ ـصـ ـبـح
مستحيال التراجع الى اخللف.
ل ــذة املـصــطلح ــات اجل ــدي ــدة تـتغـلغل يف ال ـش ــارع
واملقه ــى والـبـيـت ،وت ــوسع ،قلــيال قلـيال ،م ـس ــاح ــة
احلــري ــة الفــرديــة .وت ــوسع يف الــوقـت ذاته آلـيــات
التفكير لدى االنسان.
يف امل ــاضـي الـبعـي ــد ،أي قـبل ال ــزح ــزحـ ــة الكـب ــرى
للسور العظـيم ،كان ذلك الفرد املهمل يخشى من
أي حـ ــريـ ــة ممـنـ ــوحـ ــة ،وبـ ــذلـك كـ ــان يخـ ـشـ ــى مـن
مغـامــرة التـسـميــات غيـر املـألـوفـة .امــا اليـوم فهـو
ينحت مصطلحاته ومفاهيمه بلذة.
انهــا اللــذة يف ان يبـتكــر لغـة جـديـدة ،يف قـامـوس
عاله الغبار.

