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VIEWS&THOUGHTS
آراء وأفكار

العلامنية رصاع غري متكافئ مع التيارات الدينية
تيسير محمد

مصطلح العلمانية يقصد به
هنا ،كل ما هو غير ديني .احزاب
ليبرالية ،افكار حرة ،منظمات
مجتمع مدني ،حركات ثقافية
وسياسية واجتماعية ،وهلم
جرا .وال ميكن احلديث عن
العلمانية اال بتحديد تاريخ معني
لها ،منه يتم استشرافها يف
مجتمع العراق ،املتنوع اثنياً
ومذهبياً وقبلياً.
اذ تلمس العـلمانيـة يف حركـات سياسيـة وامناط
تـفكيـر شعـبيـة ،ومـؤسـسـات مجـتمع مــدني تهـتم
بـكل م ــا ه ــو ارضـي ،كـحق ــوق االنــس ــان والـبـيـئ ــة
واحلـركــات النـسـويــة املطــالبـة بـاحلقـوق املــدنيـة
وغـي ــر ذلك مـن اجت ــاه ــات ،حـت ــى ال ــوص ــول ال ــى
ايقــاع مـجتـمع بــرمـته ،مــا هي خـصــائـصه ،والــى
اين يـسيـر ،اجـتمـاعيـاً وسيـاسيـاً وثقـافيـاً؟ كـانت
اخلـ ــارط ــة االجـتـم ــاعـي ــة لـلعـ ــراق ،بخــطـ ــوطه ــا
العــامــة ،قـبل سقــوط الـنـظــام ،متـتـلك بـصـمــات
مشخـصة بعـض الشيء .املـناطق اجلـنوبـية (ذات
اغلـبـيـ ــة شـيعـي ــة) مـحك ــوم ــة بف ــرم ــان ــات بعـثـي ــة
نـاصـبت العـداء بـقسـوة بـالغـة جـميع االجتـاهـات
الـدينيـة العلنيـة ،ونقصـد بهذا االحـزاب الديـنية
املـذهـبيـة ،فـصفت وجـود حـزب الـدعـوة منـذ زمن
بـ ــاحلكـم ب ــاالع ــدام عل ــى أي مـنـت ـسـب ،واحـي ــانـ ـاً
العـ ــائل ــة اجــمع ،وت ــسفـي ــر امل ــوالـني سـ ــواء له ــذا
احلـ ــزب او للـمـ ــرجعـيـ ــات الـ ــديـنـيـ ــة الـتـي كـ ــانـت
مـدوزنــة بتــوازن قلق مع الـسلـطـة .ولــذلك اجته
ال ــشعـب امل ـضــطه ــد ،وامل ــسحـ ــوق ،نح ــو الـت ــديـن
الشعبي ،وهـنا يقصد بذلك الـطقوس احلسينية
والـتـقلـي ـ ــد للـم ـ ــرجعـيـ ــات وااللـت ـ ــزام بفـتـ ــاواهـ ــا
وتوجـيهاتهـا ،والبحـث عن هويـة مذهبـية مغـايرة
للمـذهـبيـة الـرسـميــة ،من دون ان تـسـتطـيع تلك
الكتل السـكانيـة من تشـكيل حزب ديـني علني يف
هـ ـ ـ ــذا االجتـ ـ ـ ــاه ،كـ ـ ـ ــون االمـ ـ ـ ــر ظـل مـ ـ ــسـ ـتـحـ ـيـالً
ومرفوضاً.

اصبح التديـن الشعبي هـو اآليديولـوجيا البـديلة
حل ــزب الـبعـث .وك ــان ايــضـ ـاً بـ ــديالً عـن االح ــزاب
العـلمــانيــة الـتي كــانـت لهــا جمــاهيــر واسعــة ذات
ي ــوم ،مـثل احل ــزب ال ـشـي ــوعـي الع ــراقـي ،والـفك ــر
املــاركـسـي عمــوم ـاً فـضـالً عن احلــركــات الق ــوميــة
ك ــالـن ــاص ــري ــة مـثالً .وبـض ــرب احل ــزب ال ـشـي ــوعـي
العــراقي كحـركــة علمــانيـة ذات جـذور يف الــوسط
اجلنــوبـي ذي الغــالـبيــة الــشيـعيــة ،وحتــول حــزب
الــبعـث مـن ح ـ ــزب علـمـ ــانـي الـ ــى حـ ــزب ط ـ ــائفـي
وقـومــاني وفـاشـي ،عبـر عقــود التـسـلط ،اصـبحت
االجتــاهــات العـلمــانيــة فــرديــة وضعـيفــة ،خــاصــة
لــدى االجـيــال اجلــديــدة الـتـي تــربـت يف احـضــان
احلروب والـتفرقـة الطـائفيـة والتهجيـر والتحكم
املذهبي يف مفاصل الدولة العراقية.
سـلطـة مـرفـوضـة شعـبيـاً ،ويخـشـى مـن جبـروتهـا،
وجمـاهير سـدت امامها ابـواب اخليارات فـالتجأت
الـى مـعينهـا التـاريخي ،أي الـدين ،سـواء يف قبـول
واقع صعـب بـص ــورة ق ــدري ــة ،او ب ــاسـتخ ــدام آلـي ــة
الـتقـيــة ،وهـي مج ــاراة احلكــومــة والـتكـيـف معهــا
حتـى وان كــانت مـرفـوضـة لــدى البـشــر ،وال ميكن
التـصــريح بهـذا الـرفـض .اصـبح االحـتجــاج علـى
العسف يـأخذ طـابعـاً دينيـاً مثـل ارتداء احلـجاب،
وال ــتقــيـ ـ ــد بفــت ـ ــاوى رج ـ ــال ال ـ ــديــن ،وال ـتــم ـ ـسـك
ب ــالــطق ــوس ال ــديـنـي ــة ،وشــبه تق ــديــس للـم ــراجع
الـديـنيــة ،واحتـضـان الـرمـوز الـتي قـتلهــا النـظـام
بــاعـتبــارهم قــادة تــاريخـيني ملــسيــرة حتــررهـم من

جور السلطة.
حـ ــاربـت ال ــسلـط ــة الـبعـثـي ــة كالً مــن العلـم ــانـي ــة
والعقـالنية والـوعي من جـانب ،لكنـها لم تـطمئن
الــى الفكـر الـديـني يف الــوقت ذاته ،وبــاخلصـوص
الـبعيـد عن سـيطـرتهـا .هـذه االزدواجيــة اوقعتهـا
يف شرك البراغـماتية املـنفلتة ،والدميـاغوجية يف
الـتـثقـيف واالعالم والــشعــارات املـطــروحــة ،مـنــذ
الثمانينيات وحتى حلظة سقوطها.
كانت السلطـة حذرة من تفشي الظاهرة الدينية،
ف ــأق ــدمــت عل ــى مــنع االحــتف ــاالت ال ــديـنـي ــة ،او
تـقلــي ــصه ـ ــا لـلح ـ ــد االدن ـ ــى ،وشـجعــت الــتـ ــش ــيع
العــراقي .هــذا يف املنــاطق اجلنــوبيـة ذات املــذهب
اجلعف ــري ،ام ــا يف مـن ــاطق الغ ــرب الع ــراقـي ذات
الغالـبية الـسنيـة ،التي جعل مـنها النـظام قـاعدة
حلكـمه ،واعتمـد عليهـا يف مفـاصل اجهـزة االمن
واجليـش ،وحتـى احلــزب بصـورة مــا ،تنــاغمـاً مع
اآللية الـتاريخيـة للدولـة العراقيـة منذ خـروجها
من عباءة احلكم العثماني وحتى سقوط النظام
يف التــاسع مـن نيـســان ،عــام الفـني وثالثــة ،فقــد
ك ــانت ه ــذه املنــاطق تــاريـخيـ ـاً ،منـبعـ ـاً للحــركــات
القــوميــة النـاصـريــة ،والبعـثيـة ،علـى حـد سـواء.
اسـتــطـ ــاع حـ ــزب الــبعـث وقـ ــادتـه ،بعـ ــد ضـ ــرب أي
تعـددية فكـرية وحـزبيـة ،حتـى على صعـيد الـفكر
القـومي ،ان يجيّـروا تلك االجتـاهات الـى تخـومه
لـي ــوح ــد تـلك احل ــرك ــات ،س ــواء بـ ــالق ــوة او عـب ــر

االمـتيـازات والـشعــارات ،حتت رايـته اوالً ،ثم رايـة
القائد االوحد الحقاً.
لم يعـد هناك من آيـديولوجيـا سوى ايديـولوجيا
ح ــزب البـعث ،ورؤيــة مف ــردة اال وهي رؤيــة صــدام
حسني وبطانته الواقع العراقي.
االحزاب الدينية السنية انتهت ايضاً يف الواقع.
حـ ـ ـ ــزب االخـ ـ ـ ــوان امل ـ ـ ـسـل ــم ــني الـ ـ ـ ــذي نـ ـ ــشـ ــط يف
الـسـتيـنيـات ،تالشـى متـامـاً يف ثمـانيـنيـات القـرن
العـشــريـن .وشجـع النـظــام االجتــاهــات الــديـنيــة
االصـوليـة ،وتـوجهـاته القـومـانيـة ،ودميـاغـوجـيته
فـيـم ــا يــصلح مـن تع ــالـيـم ديـنـيـ ــة للحـي ــاة ام ال.
شـجعت الـسلـطـة اجلـو الـديـني االصــولي لـكنهـا
مـنعـت قيــام احــزاب ديـنيــة ،وحــاول ح ــزب البـعث
اسـتـيعـ ــاب ذلك اجل ــو بقـ ــدرته الف ــذة يف الـتل ــون
والـدميـاغـوجيـة .ولقـطع الطـريق علـى أيـة افكـار
علـمـ ــانـي ــة او يــس ــاري ــة او ق ــومـي ــة ،خ ــارج معــطف
احل ـ ــزب وق ـ ــائ ـ ــده ،شـجع ص ـ ــدام ح ـ ـســني الفـك ـ ــر
االصـولي ،الوهـابي حتديـداً ،يف حملته االميـانية
املـ ـ ـشـه ـ ـ ــورة ،ال ـتــي ب ـ ـ ــدأه ـ ـ ــا يف م ـنــت ـ ـصـف عـق ـ ـ ــد
التـسعيـنيـات ،اثــر احلصـار الـشـامل الـذي فـرضه
مجلـس االمن علـى العـراق .عداء صـارم المريـكا
والغ ـ ــرب ،تقـ ـسـيــم العـ ــالـم بـني مـ ــسلـمـني وغـيـ ــر
مـسلمني ،تفسير النص القـرآني حسب املصلحة،
والطاعة العمياء ألولي االمر.
مـنعت دور الـسيـنمـا او حــوربت ،واغلقـت النـوادي
الـتــرفـيهـيــة ،ومـنعـت اخلـمــور ،وحــورب الــسفــور،
وأعطي لرجال الدين األصوليني سلطة التوجيه
الشـديـد يف االشـراف علـى منــاحي احليــاة ،ولكن
حتت مـراقبـة امنـية شـديدة كـي ال تخرج احلـملة
عن املسار املـرسوم لها ،أي مواالة الـرئيس املؤمن،
وتطبيق شعـاراته الدينـية حينـاً ،والقوميـة حيناً،
واالشتراكيـة حيناً ،حسب الظروف التي تتطلبها
املعـركـة مع الغـرب الكـافـر ،املـتصهـني ،البعيـد عن
التقاليد االسالمية.
م ــا يـنـطــبق عل ــى مـن ــاطق غ ــرب الع ــراق ال ـسـنـي
عـمومـاً ،وجنـوب العـراق الشـيعي عمـوماً ،يـنطبق
ايضـاً على املدن واملناطق املتداخلة مذهبياً ،مثل
بغــداد علــى وجه اخلـصـوص .فـفيهــا جتلـت كلتـا
احلالتني ،وهابية صارمة تصب يف خدمة القائد،
وارتــداد ديـنـي الــى الـتــديـن الــشعـبـي الـطقــوسـي
املــسيـطــر علـيه هــو اآلخــر ،بــواسـطــة القـمع لـكي
يحيـد يف االقل فال يـشـكل خطـورة علـى الـنظـام.
مت قـمع انتفاضة السيـد محمد صادق الصدر يف
مـدينـة الثـورة بعــد قتله بـشـراسـة ،ودومنـا رحمـة
مـ ــن ق ـ ـبـل قـ ـ ـ ـ ـ ــوات االمـ ــن اخلـ ـ ـ ـ ـ ــاص واحلـ ـ ـ ـ ـ ــرس
اجلمهوري يف نهاية األلف الثاني امليالدي.
امـ ــا العلـمـ ــانـي ــة املـتـمـثل ــة ب ــاالح ــزاب الـيــس ــاري ــة
والليـبرالـية ومـنظمـات اجملتمـع املدنـي والتفكـير

احلر لدى املـثقفني واملفكرين ،فقـد ازيحت متاماً
مــن اجملــت ــمع ،ام ـ ـ ــا ق ــمع ـ ـ ـ ـاً وتق ـت ـيـالً ،او هج ـ ـ ــرة
ومعـ ــارضـ ــة خـ ــارج العـ ــراق ،وصـ ــار اجلـمــيع حتـت
رحمـة آلـة الـدولـة الــرهيبـة ،املعـروفـة التفـاصيل.
لم يعد هـناك مجال ألي حركـة شعبية ذات صفة
ليبراليـة او علمانيـة ،ال يف الغرب وال يف اجلنوب،
وميكـن ت ــذك ــر انـتف ــاض ــة الل ــواء الـطـي ــار محـم ــد
مظلـوم الـدليـمي يف منـاطق غـرب العـراق كـذلك،
حيـث قتل الـدلـيمـي ببـربـريــة ،من دون ان تــسمح
الــسلـطــة حـتــى بـتــأبـيـنه ،واسـتـبـيحـت الــرمــادي
مـسقط رأسه من قـبل فدائيـي صدام لثالثـة ايام،
نكاية بانتماء اللواء الى تلك احملافظة.
منـطقـة كــردستــان العـراق صــار لهــا وضع خـاص
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين،
اذ انفـصلـت عـملـي ـاً عـن العــراق بحـمــايــة دولـيــة،
وت ـشـكلـت يف كــردسـت ــان الع ــراق حكــومـتــان ،هـمــا
حكــومــة يقــودهــا االحتــاد ال ــوطنـي الك ــردست ــاني
بزعامـة جالل الطالباني ومقرهـا يف السليمانية،
وحـكـ ــومـ ــة احلـ ــزب ال ـ ــدميقـ ــراطـي الـكـ ــردسـ ــانـي
ويقــودهــا الــسيــد مــسع ــود البــارزانـي ومقــرهــا يف
ارب ـيـل .كلــت ـ ــا احلـك ـ ــوم ـتــني خ ـ ــرجــت ـ ــا مــن ك ــنف
املعــارض ــة العــراقـي ــة للـنـظــام ،وارادتــا ان تـعك ـســا
الــوجـه البــديـل عن الـسلـطــة املــركــزيــة يف بغــداد.
فـ ـ ــاطـلقــتـ ـ ــا احلـ ـ ــريـ ـ ــات الـ ـصـحفــيـ ـ ــة نـ ـ ـس ـبــي ـ ـ ـاً،
واالجـتمــاعيـة ،وحـريـة تـشـكيل االحـزاب وتـنظـيم
اجملتـمع علــى اســاس مــدنـي ،لكـي يثـبت كـالهمــا
انهـمــا جــديــران بــالـتــأسـيــس لعــراق آخــر ،يـكفل
حقـوق االنـسـان ،ويقـر بــالتعـدديـة وحـريــة الفكـر
واملعـتق ــد ،ويقف كـل ذلك علــى عـتبــة انـتخــابــات
حــرة وبــرمل ــان وحكــوم ــة لهــا مــؤســس ــات واضحــة
املعالم.
مـ ــدى واقعـي ــة تـلك الــتج ــرب ــة يف تــط ــابـقهـ ــا مع
الـشعـارات املـرفـوعـة يـحتـمل كـثيــراً من الـنقـاش،
حـيث سجلـت ايضـاً اخلـروقـات واالخطـاء يف هـذا
اجمل ـ ـ ــال ،اال ان اخلـ ــط ـ ـ ــوط الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ل ـتـلـكــم ـ ـ ــا
الـتجـ ــربـتـني لـم تخ ــرج ــا عـن ج ــوه ــر ال ــشع ــارات
املطـروحـة ،وكـان اهمهــا فصل الــدين عن الـدولـة،
وعدم السماح لالحـزاب الدينية ،وهي موجودة يف
كــردسـتــان ،بـت ـسـيـيــس الــديـن لالنقـض ــاض علــى
ال ـســطل ــة .واقـع شعـب ك ــردسـتـ ــان الع ــراق الـي ــوم
يـتـمـيــز بـتجــذر صــوت عــال لـلعلـمــانـيــة ،يف اطــار
تـ ـشـكــيل مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي واحلـ ــريـ ــة
االجـتـمــاعـيــة املـتــاح ــة لالن ـســان ،وامـتالك املــرأة
حقوقها ،وابعاد رجال الدين عن السياسة ،وجعل
الــش ــريع ــة االسالمـيــة مـنــطلق ـاً عــامـ ـاً للقــوانـني
والتـشريعـات ،من دون ان تتحـكم بتفـاصيل حـياة
البشر.
هـ ــذه اخلـ ــارطـ ــة كـ ــانــت واضحـ ــة حـت ـ ــى سقـ ــوط

النظـام ،بتقسيمـاتها العـامة ،يف مخـتلف مناطق
الع ــراق .وظلـت هـي الـتـي ميكـن االنــطالق مـنهــا
لفهـم الصورة الراهنة الجتـاهات الواقع العراقي،
الــديـنيــة والعـلم ــانيــة ،والـصــراع ال ــرهيـب ،وغيــر
املـتـكـ ــافـئ ،الـ ــذي بـ ــدأ يـ ـســتعـ ــر بـني االجتـ ــاهـني.
فــضعف العـلمــانيــة وانــدحــارهــا ،مهــد لـهمــا امــر
اسـ ــاسـي مـ ــورس يف الــثالثـني سـنـ ــة االخـيـ ــرة ،ان
بـوعي او كنـتاج لـدمياغـوجيـة احلكـم السـابق ،اال
وهو ضـرب العقالنيـة ،سواء يف سيـاسة الـنظام او
يف اجملـتـمع .وم ــا ه ــو مع ــروف ومـتـفق علـيه ه ــو
تلـك الـعالقـ ــة الـ ــوشــيجـ ــة مـ ــا بـني الـعلـمـ ــانـيـ ــة
والعقـالني ــة .فال ميكـن للعـلم ــانيــة ان تـســود ،يف
حقـب ــة مـن احلقـب ،مـن دون عـقالنـي ــة مـتـبل ــورة
وضاربة العمق يف كل طبقات اجملتمع.
لقــد كـشـفت االنـتخــاب ــات االخيــرة ،بــشكل جـلي،
ضعف التيـارات العلمـانيـة واحلركـات الليـبرالـية،
وتالشي تـأثيرهـا تقريبـاً ،وصعود صـارخ لالحزاب
الــدينيــة ،الشـيعيـة منهـا والـسنيـة .فـفي اجلنـوب
الـشيعي صعـد اجتاهـان بارزان همـا اجتاه بـقيادة
ال ـسـي ــد علـي ال ـسـي ـسـتــانـي ،واجتــاه آخ ــر بقـيــادة
الـ ـسـيـ ــد مقـت ــدى الــص ــدر .االح ــزاب الـ ـشــيعـي ــة،
صغيرها وكبيـرها ،اجمللس االعلى ،حزب الدعوة،
ثـأر اهلل ،الفـضيلـة ،حـزب الـدعـوة العـراق ،الـتيـار
الـصدري ،الـخ ،ال تخرج تقـريبـاً عن خيـمة هـذين
االجتاهني.
امـا يف املناطق الـسنية فـالنتيجـة معروفـة .هناك
احلـزب االسـالمي العــراقي ،وهــو تنـظيـم معتـدل
بعــض الـ ـشـيء ،وهـيـئـ ــة علـمـ ــاء امل ــسلـمـني ،وهـي
جتـمع غـيــر مـنــسجـم االفكــار والـتـصــورات حــول
القـضيــة العــراقيــة ،يلـم تيــارات متــوزعــة مــا بني
الـتطـرف الـوهــابي ،واللـيبــراليــة االسالميــة ،كمـا
ميـثلهــا قــادة الــوقف الــسنـي ومنـه رئيـس الــوقف
احمد عبد الغفـور السامرائي .هـذان احلزبان لم
يــستـطـيع ــا اختــراق القـشــرة الــوه ــابيــة الـصـلبــة
املهيمنة يف املدن السـنية ،خاصة يف غرب العراق.
املعـروف ان هـيئــة علمـاء املـسلـمني تـأســست بعـد
انهيـار الـنظـام ،وحــاولت ان تـصبح مـنبـراً للـسنـة
اال انهــا لم تــوفق يف ذلك .امـا احلـزب االسـالمي
بـقيــادة محـسـن عبــد احلـميــد فكــان مــوجــوداً يف
صفــوف املعــارضــة الع ــراقيــة ســابق ـاً ،وال ميـتلك
جذوراً عمـيقة يف الوسط السني .اجتاهه الديني
يـنحـو الــى االعتـدال وأيــد قيـام نـظـام جـديـد يف
العــراق حتــى بــوجــود قــوات محـتلــة .ويـظـل ثمــة
تـ ــأيـيـ ــد ال يـ ـســتهـ ــان به لـلحـ ــركـ ــات الـتـكفـيـ ــريـ ــة
املسلحـة ،ومنهـا باألخـص ،قاعـدة اجلهاد يف بالد
الــراف ــدين ،وكــان له ــا هيـمنــة شـبه مـطلقــة علــى
الناس بـسبب حجـم الترهـيب الذي متـارسه على
املناطق الواقعة يف مجال نفوذها.

منظّر احلرب ضد االرهاب

هكــــــــــــــذا تكلم برنـــــــــارد لويـــــــــــــــــس!!
احسان اجلرجفجي

يعـتبر املـستشـرق برنـارد لويـس من اكثـر الشخـصيات املـثيرة
للج ــدل يف عـص ــرن ــا احل ــاض ــر ،وبـص ــورة خ ــاص ــة يف الع ــالـم
االسالمي .يـتهمه نقاده بـانه يوظف علـمه يف خدمة سـياسة
ادارة بـوش يف حـربهـا علـى االرهـاب ،وانه هـو الـذي كـان وراء
بل ــورة ق ــرار احل ــرب عل ــى الع ــراق ،وال ي ــرفع مـن رصـي ــده يف
العالم العربي كونه قد ولد يف اسرة يهودية.
ول ــد ل ــويــس يف لـن ــدن ع ــام  ،1916درس وق ــام ب ــالـت ــدريــس يف
مـدرسـة الـدراسـات الـشــرقيـة واالفـريـقيــة التــابعـة جلــامعـة
لـن ــدن ،ثـم انــتقل يف مـنـتــصف ال ـسـبعـيـنـي ــات ال ــى جـ ــامع ــة
بــرنــستــون االمــريـكيــة الـشـهيــرة حـيث تــولــى منـصـب استــاذ
دراسـات الشـرق االدنـى حتـى تقـاعـده رسميـاً عـام  ،1986وهـو
يـشغل منـصب االستـاذ الفخـري لـدراسـات الشـرق االدنـى يف
اجلـامعة ذاتهـا .كانـت اطروحته عن طـائفة احلشـاشني التي
ظهـرت يف القرن احلـادي عشـر ،ولكـنه سرعـان ما حتـول الى
دراسـة العـالـم االسالمي احلـديث ،فـدرس التجـربـة التـركيـة
التـي ال يخفـي اعجــابه بهــا .اصــدر العــدي ــد من الـكتـب عن
التـاريخ العـربـي واالسالمي ،ومـنح ثمــانيـة شهــادات دكتـوراه
فخـرية ،جاءت اثنـتان منها من اسـرائيل .يطلق عليه طالبه
(عميد دراسات الـشرق االوسط) و(حجة التاريخ االسالمي)
و(بطريرك االستشراق).
صــدرت يف القـاهـرة تــرجمـة الحــد كتـبه احلــديثـة واملــسمـى
(االسالم وازمة العصر ..حرب مقدسة وارهاب غير مقدس)،
واســم الكـتـ ــاب يف االصل (ازمـ ــة االسالم ..احلـ ــرب املق ــدس ــة
واالرهـاب املـدنـس) .قــام بتــرجمــة الكتــاب احمـد هـيكل وقـام
رؤوف عبـاس استاذ التـاريخ احلديث بكليـة اآلداب يف جامعة
القـاهرة بـالتقـدمي للكـتاب مع كـتابـة دراسة عـن فكر لـويس.
تقع التـرجمـة العـربيـة للكتـاب يف  175صفحـة مقـسمـة الـى
تـسعــة فصــول .الكتـاب يف االصل مـأخــوذ من ثالثـة مقـاالت
منـفصلة نـشرت يف مجالت امـريكية رصـينة ثم اضـاف اليها
امل ــؤلف مــواد جــديــدة واصــدرهــا يف كـتــاب واحــد ،وهــذا هــو
السبب الذي يظهر مواضيع الكتاب وكأنها غير مترابطة.
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يصاب املـرء بالدهـشة وهو يـرى كمية ونـوعية االخـطاء التي

يقع فيـها (حـجة تـاريخ االسالم) ،الـتضلـيل املتعـمد بـدراسة
بعـض الـظـواهــر يف التــاريخ االسالمـي مبعــزل عن الـظـروف
االجـتمــاعيـة واالقـتصـاديـة والـسيــاسيــة ،وبنــاء استـنتـاجـات
خــاطئــة وتعمـيمهــا علـى املــسلمـني يف كل العـصــور .اكثـر مـا
يـخشـاه املـرء ان اجيـاالً من القـراء الغـربيـني سيلجـؤون الـى
كتب لويـس املليئة باالفتراءات ويعـتبرونها القول الفصل يف
التاريخ االسالمـي .قد يحتـاج الباحـث الى تسـويد الـعشرات
من االوراق للرد املفصل على هذه املغالطات.
يشـدد د .لويـس على اهـمية مـؤسسـة اخلالفة عنـد املسلمني
ورمــزيتهـا و(االذالل والعـار) الـذي حلق بـاالسالم بـالغـائهـا،
بـيـنـمـ ــا يــتفـق مع ـظـم املـ ــؤرخــني عل ـ ــى ان اخلالف ـ ــة فقـ ــدت
اهـميـتهــا بع ــد سيـطــرة ام ــراء اجليــوش االتــراك علــى زمــام
الـدولــة يف العـصــر العبـاسـي الثــاني .يــزعم (عـميـد دراسـات
الـشــرق االوسط) بـان اغلـبهم (املـسلـمني) يـوافقـون علـى ان
اهلل معـني (بـالـسيـاسـة) ،وان هــذا االعتقـاد تـؤكـده وتـسـانـده
الـشـريعــة ،وهي القـانـون املقـدس الـذي يـتنـاول بــاستفـاضـة
مـسـألــة اكتـسـاب الـسلـطـة وممــارستهـا ،وطـبيعـة الـشــرعيـة،
والـسـلطــة ،وواجبـات احلـاكـم واحملكــوم ،أي بعبـارة اخـرى مـا
نـطلق عـليه نـحن يف الغـرب القـانـون الــدستــوري والفلـسفـة
الــسي ــاسيــة) .ان معــظم املـسـلمـني ال يعـتقــدون بــان القــرآن
والـسنة النـبوية قـد حددا (النظـام السيـاسي) الذي يجب ان
تـقام علـى اساسه (دولـة االسالم) ،وان اجتـهادات الفـقهاء يف
هــذه املـســائل كــانـت مبـنيــة عل ــى االجمــاع وج ــاءت متــأخــرة
نـسبيـاً .اما الفكـر السيـاسي االسالمي ،فقـد ظهر كـجزء من
علـم الـكالم وك ــان جـله مح ــاول ــة لـتف ـسـي ــر ال ــواقع املعـي ـشـي
واضفاء الشرعية على االعراف اجلارية يف ذلك العصر.
بل ان هنـالك اخطاءاً ال ميكـن لطالب مبـتدئ يف التاريخ ان
يقع فـيهــا ،مـن املعقــول ان ي ــدعي مــستـشــرق مخـضــرم بــان
الق ـ ــدس ال اه ـمــي ـ ــة له ـ ــا عــن ـ ــد املـ ــسل ـمــني ب ـ ــدلــيل ان اح ـ ــد
السالطني قد تنازل عنهـا كجزء من تسوية سياسية .اليست
القــدس هي اولـى الـقبلـتني وثــالث احلــرمني الـشــريفني؟ ام
انه ن ـ ـســي ذلــك لغـ ـ ــرض يف نفـ ــس يـعق ـ ــوب؟ يـ ــصل املــنـ ــطق
املـمجــوج عنــد (عـميــد دراســات الـشــرق االوسـط) الــى درجــة

مبـتذلـة عنـدما يـكتب يف شـرح فكـرة التفـويض االلهـي (كان
احملــاربــون مـن اجـل االسالم يخــوضــون حــربـ ـاً مقــدســة (يف
سـبــيل اهلل) ويح ــارب ــون مـن اجل اهلل ،ف ــان ذلك ي ـسـتـتـبع ان
خصـومـهم يحـاربـون ضـد اهلل ،ومــا دام املبـدأ ان اهلل صــاحب
الـ ـسـيـ ــادة ( )Sovereignوانه الـ ــرئـيـ ــس االعل ـ ــى للـ ــدولـ ــة
االس ــالمـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (Supreme Head of the Islamic
)Stateوبعـده الـنبـي ،ومن بعـد الـنبـي اخللفــاء ،كنــواب عن
اهلل ،فـان اهلل صاحب السـيادة هو قـائد اجليـش ،واجليش هو
جيش اهلل والعدو هو عدو اهلل ..الخ).
تبـلغ املهزلـة قمتهـا يف قراءته الـتاريخ العـربي احلديـث ،فهو
يكتـب( :قام االحتـاد السـوفيتي بـدور كبيـر يف احلصـول على
االغلبية التي صوتت يف اجلـمعية العامة لالمم املتحدة الى
جــانـب ان ـشــاء دول ــة يهــودي ــة يف فل ـسـطـني ثـم يف االعـتــراف
القـانــوني الفـوري بـاســرائيل ،وكـانت الـواليــات املتحـدة اكثـر
تــردداً وج ــاء اعتــرافهــا بحـكم االمــر ال ــواقع فقـط)!! ،ان أي
مطلع علـى التاريخ احلـديث يعلم ان االحتـاد السوفـيتي قد
ناصـر قرار الـتقسـيم ولكـن دوره ال ميكن ان يـقارن بـاي حال
مـن االحـ ــوال بـ ــالـ ــدور ال ـ ــذي لعـبــته الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة يف
احلصـول على تـأييد الـدول لقرار التقـسيم والضغـوط التي
مارستها لـكي يتم اجناح مشروع القـرار .هل يتوقع د .لويس
ان يـصدق أي أحد يف العالم العربي عنـدما يقول( :كثيراً ما
ينسـى اليوم ان العالقـة االستراتيجيـة بني الواليـات املتحدة
واسرائيل كانت نتيجة وليست سبباً ،للتغلغل السوفيتي (يف
الشـرق االوسط يف اخلمـسينـيات والـستـينيـات)) .كاتـب هذه
املقـالة يعتـقد ان لويـس باختيـاره كلمة (الكفـار) (وهم عبدة
االوثـ ــان) لالشـ ــارة الـ ــى املـ ـســيحـيـني وهـم مــن اهل الـكـتـ ــاب
(الـذين ال يجوز قتـالهم اذا دفعوا اجلـزية) محاولـة لترسيخ
الفكرة القائلـة بان اجلهاد ليس اال حربـاً عدوانية تشن ضد
(الكفار) بكلمة اخرى (املسيحيني).
-2يـركـز اكثـر الكتـاب العـرب علـى االخطـاء الفـاضحـة التي مت
ذكــر بعضهـا يف الفقـرات السـابقـة ويخفقـون يف فهم الهـدف
احلقـيقـي للـكت ــاب .كيـف يقع الــسيــد لــويـس الــذي ميـتلك

غـ ــزارة يف املعل ــوم ــات عـن الـتـ ــاريخ االسالمـي وق ــدرة ف ــذة يف
البـحث يف مـثل هــذا االخـط ــاء؟ اسم الـكتــاب يف االصل هــو
(ازمــة االسـالم) فيــا تــرى م ــا هي هــذه االزمــة الـتي ميــر بهــا
العالم االسالمي يف رأي السيد املستشرق؟
(يعــانـي العــالـم االسالمـي كـله تقــريـبـ ـاً الفقــر واالسـتـبــداد.
وتعـزى كل من هـاتني املـشكلتـني ،السيمـا عنـد اولئك الـذين
لهم مـصلحـة يف ابعـاد الــشبهــات عن انفــسهم ،الـى امــريكـا:
االولـى بسبب السيـطرة واالستغالل االقتصـاديني من جانب
امريكا ..والثـانية بسبب مساندة امـريكا ملن يسمون باحلكام
املسـلمني املـستبـدين الـكثيـرين الـذين يخـدمـون اغـراضهم)
ويضـيف( :ان انخفاض االنتاجيـة واقترانها بـتزايد معدالت
املــواليــد يف الـشــرق االوسـط يــشكل خـليـط ـاً يـصـعب حتـمله
نظراً ملـا يحدث من زيادة يف اعـداد العاطلني وغـير املتعلمني
واحملبـطني من الشباب) ،مالحـظات سليمة يـتفق معها اكثر
احملللـني يف الــش ــرق االوسـط .ي ـشـي ــر د .ل ــوي ــس يف الفــصل
السـابع الـى مجمـوعـة مـن االحصـاءات الـدوليـة ،ارقــام تثيـر
احل ــزن واالس ــى ح ــول الـن ــاجت احمللـي اإلجـم ــالـي ،مـت ــوسـط
نـصيب الفـرد من الـناجت القـومي ،النـاجت الصنـاعي ،امتالك
خــطـ ــوط الهـ ــاتف وحـيـ ــازة اجهـ ــزة الك ــومـبـي ــوت ــر يف ال ــدول
االسـالميــة .يقـتبـس املــؤلـف من الـتقــريــر العــربـي للـتنـميــة
االنسانية ارقاماً مخيفة عن الوضع االقتصادي والثقايف يف
العــالـم العــربـي .يعـتقــد د .لــويــس انه بـسـبب هــذه االوضــاع
املـأسـاويـة فــانه ممـا ال يـثيـر الـدهـشــة ان يتحـدث كـثيــر من
املسـلمني عن اخفـاق التحـديث وان احلل بـالنسـبة لـبعضهم
هـو مـزيـد من التحـديث والقيـام به علـى نحـو افضل ،بـينمـا
يـرى القـسم اآلخـر ان احلـداثـة نفـسهـا هي املـشكلـة ومصـدر
كل بالء.
فــمـ ـ ــا احلل يف رأي احملـلل ال ـ ـســي ـ ــاســي احلـ ـص ـيـف ،هل هــي
باجـراء انتخـابات حـرة؟ (من الـواضح ان االنتـخابـات احلرة
واملنصفـة يف العالم االسالمي ،كـما كان احلـال يف اوروبا ،هي
ذروة الـتـط ــوي ــر ال ــدميق ــراطـي ولـي ـسـت ب ــداي ــة له) ،كـم ــا ان
االنـتخ ــاب ــات احل ــرة ق ــد ق ــادت ال ــى انـتـص ــار االسالمـيـني يف
اجلــزائــر قـبل الغــائهــا عــام  ،1992وسـيفــوز االسالمـيــون لــو

جــرت انـتخــابــات حــرة يف مـصــر وبــاكــست ــان .كم ــا ان هنــالك
معوقات لقيام الدميقراطية يف الدول البترولية (كان للثروة
الـبتــروليـة آثــار سيــاسيـة سلـبيـة بـاعــاقتهــا تطـور املـؤسـسـات
النـيابية فمبدأ (ال ضرائب بغيـر متثيل شعبي) يعتبر خطوة
حــاسمـة يف تـطـور الــدميقــراطيــة الغــربيــة ،ومع االسف فـان
الـعك ــس صحـيح ايـضـ ـاً (ال متـثــيل بغـي ــر ض ــرائــب) ،ذلك ان
احلك ــوم ــات الـتـي متـلك ثـ ــروة نف ـطـي ــة ال ح ــاجـ ــة به ــا ال ــى
اجملـالس الشعبية لغرض الضـرائب وحتصيلها وتستطيع يف
االقل لفترة من الزمن ان تتجاهل الرأي العام).
من الــواضح ان لــويــس املنـظــر الــسي ــاسي افــضل بكـثي ــر من
لـويس املـؤرخ ،ولكنه بعـد التـشخيـص الدقـيق للظـروف التي
ميـ ـ ــر بهـ ـ ــا الع ـ ــالــم االسالمــي ،يــبق ـ ــى الـ ــس ـ ــؤال اذا لــم تـكــن
االنـتخ ــاب ــات تــس ــاهـم يف الـتـنـمـيـ ــة والقــضـ ــاء عل ــى مـنـ ــابع
االرهــاب ،فــايـن يكـمن احلـل (يبــدو ان الـطــائفــة االسـالميــة
املعـروفة بـاسم احلـشاشـني التي كـانت نشـطة يف ايـران ثم يف
سوريـا بني القرن احلادي عشر والقرن الثالث عشر امليالدي،
كانت اول من حول (ممارسة القتل) الى نظام وايديولوجية،
ولم تكن جهودهم موجهة ،على خالف االعتقاد الشائع ،الى
الــصلـيـبـيـني بل ك ــانـت م ــوجه ــة يف املق ــام االول ال ــى احلك ــام
املسلمـني الذين رأوا فـيهم مسـتبديـن وغاصبـني ،بهذا املـعنى
يكـون (احلشاشـون) هم االسالف احلقيقيني للـكثيرين ممن
يــسمــون اليــوم بــاالرهــابـيني املـسلـمني) ،ويـضـيف د .لــويـس:
(وقـ ــد هـ ــزم احل ــشـ ــاشـ ــون يف الــنهـ ــاي ـ ــة علـ ــى يـ ــد احلــمالت
الـعسكـرية الـتي استـولت علـى معـاقلهم وقـواعدهـم يف ايران
وســوريــا وهـمــا الـبل ــدان اللــذان كــان ــوا يقــومــون بـنــش ــاطهـم
االس ــاسـي فـيهـم ــا ،ورمب ــا يه ــزم القـتل ــة املع ــاص ــرون بـنفــس
الطريقة ولكن الطريق الى ذلك طويل وشاق).
اذن هل يـفهـم مـن هـ ــذا انه ــا دع ــوة الحــتالل الــبل ــدان الـتـي
(تــرعــى) االرهــاب؟ فــاذا ك ــان ذلك ه ــو القـص ــد ،فقــد اصـبح
وصف الــسيــد بــول وولف ــوفتــز لـالستــاذ لــويـس بــأنـه املنـظــر
االسـ ــاسـي ( )Chief Ideologueلـلحـ ــرب ضـ ــد االرهـ ــاب،
واضحاً وضوح الشمس يف رائعة النهار.

الــــــــــــــــــــديمقراطية وســــــــــــيادة القـــــــــــــــــانون
احملامي هاتف االعرجي
باحث قانوني

ال تعيش
الدميقراطية
الصحيحة وال تنمو،
اال بسيادة قانون عادل
يطول جميع
املنتمني الى البلد
الدميقراطي ،يحدد
لكل مواطن مسؤول
وغير مسؤول ،سلم
احلقوق والواجبات،
ومينع جميع
اخملالفات على وفق
مبادئ واحدة تسري
على اجلميع.

وقمـة املهـانــة واالذالل ان يشعـر مـواطن
ان كسر قـانون او االقـدام على مخـالفة،
ال يــنـ ـ ــاله ـ ــا ج ـ ــزاء اذا ص ـ ــدرا عــن فــئ ـ ــة
معـيـنــة ،ال يـبــرر أي مـنــطق او أي عــدل
اعفـاءها مـن تأديـة ودفع ثمن مخـالفة،
او عدم سريان العقوبة عليها.
ك ــان يف االزم ــان ال ــدكـت ــات ــوري ــة ي ــرتـفع
(عـيـ ــار) هكـ ــذا مه ــانـ ــة او اذالل يف بلـ ـدٍ
يـ ــرفـع شع ـ ــار (العـ ــدل اس ـ ــاس امللـك) او
يدعـي الدميقـراطية –وتقـوم عصـابات
فـئ ــوي ــة حتـمـل شع ــارات طـ ــائفـي ــة –او
تــتخفـ ــى يف ظله ــا –لـتعـت ــدي وحت ــرق
وتـقتـل ،وفئــات الــشعـب علــى اخـتالفهــا
منها براء.
وبــات من الـضـروري دك حـصـون هـؤالء
ليخـرج الى النـور كل عمل يأتـيه عراقي
او اجـنـبــي عل ـ ــى ارض الع ـ ــراق ويجـ ــري
علـيه مـن دون أي استـثن ــاء مبــدأ واحــد
ه ــو مبــدأ احلـســاب ،وقــانــون واحــد ،هــو
قـ ـ ــانـ ـ ــون الــثـ ـ ــواب والـعقـ ـ ــاب ،الس ـيــمـ ـ ــا
االع ــمـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــص ـ ـ ـ ــادرة ع ــن الـهـ ـي ــئ ـ ـ ـ ــات
الـسـيــاسـيــة او الــديـنـيــة ،والــديـن مـنهــا
براء.
علـى ان التجربـة تقول ان كل جـرمية ال
يقـت ـصُ مــنهـ ــا وبـ ـشـكل س ـ ــريع ،تـفقـ ــد
القـصاص اهـميته ،بـالنـسبـة للجمـهور.
فال يعود يرتدع احد من العقاب عليها.
وكــان تــركـيـب اجله ــاز القـضــائـي ميـلك

نـف ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــواصـف ـ ـ ـ ــات اجلـه ـ ـ ـ ــاز االداري
فـالقضـاة يتم اختـيارهم وتعـيينهم وفق
القــواعــد الـطــائـفيــة والـعنـصــريــة الـتي
يُــشيــر بهــا او يــسيــر علـيهــا الــسلـطــان.
ونقلـهم مـن مكــان الــى آخــر يخـضع يف
بع ــض جـ ـ ــوان ـبـه لع ـ ـ ــامل الـ ـ ــوسـ ـ ــاطـ ـ ــة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة والـ ــدولـ ــة ال تـتـ ــورع عـبـ ــر
جهـازهــا التـنفيــذي املتـمثل بـالـوزراء او
النـواب عـن النفـاذ الـى اجلهـاز بعـوامل
الـترغيب والـطائفيـة واملصالح اخلـاصة
لتـأمـني مصـاحلهـا التي متـر عبـر جهـاز
القـض ــاء.ولعل الـكل يـتــذكــر (خـيــر اهلل
طلفــاح) وكيف كــان يصـول ويجــول بني
احمل ــاكـم وال ــدوائ ــر ال ــرسـمـي ــة لـت ــأمـني
املزيد –من هل أمتألتِ!!
ال بـ ـ ــد مــن قــض ـ ــاء يـك ـ ــون يف مـ ـســت ـ ــوى
العــراق ذي احلـضــارة يف العــدل ليـشـيع
االط ـم ـئــن ـ ــان مــن دار الع ـ ــدل ب ـ ــال ـ ــذات،
ويـشعــر كل مـواطـن بقــدسيـة احلـق من
خالل حتقيق االقتراحات التالية:
 -1استقالل القضـاء :ومن الضروري
اسـتـقالل القـض ــاء اســتقالالً ت ــامـ ـاً عـن
الــسلـطـتـني الـتـنفـيــذيــة والـت ـش ــريعـيــة،
بـ ـشـكل ال نـ ــزاع فــيه وال هـيـمـنـ ــة علــيه.
وتكـريس الـقضاء كـمرجع اخيـر جلميع
السلطات.
 -2انشـاء محكمة عليا تكون مهمتها
الـ ـ ــوحــيـ ـ ـ ــدة محـ ـ ــاكــمـ ـ ــة ال ـ ـســيـ ـ ــاس ـيــني

واملـس ــؤولني الــسيــاسـيني –والــوزراء –
واملــدراء علــى مخـتلـف فئــاتهـم ورتبـهم
ودرجـاتـهم .ولكـي تنجح هــذه (احملكمـة
الـعـل ــيـ ـ ـ ــا) يف مـهـ ـمـ ـتـه ـ ـ ــا احل ـ ــس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـ ــؤدي رسـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــيـ ـ ــة والـ ـ ــوط ـنــيـ ـ ــة .ف ـمــن
الـضروري ان تـكون عـناصـرها الـبشـرية
قـض ــاة مـن ال ــدرج ــة االول ــى يـتـمـتع ــون
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة عـ ـ ــالـي ـ ــة مـن الـعلـم واخلـب ـ ــرة
الـقضائـية وبنـوع خاص وبـدرجة عـالية
جـ ــداً مــن االخالق واجلـ ــرأة .بحـيـث ال
يجـنب عـمـلهـم ،امـ ــام أي ضغــط صـ ــادر
من ايـة جهـة كــانت .كمـا مـن املهم جـداً
ال ـت ـث ـبــت م ــن رفع ـ ـ ــة ونقـ ـ ــاوة حـ ـ ــسهــم
الوطني .ومن املهم ان يكون مالك هذه
الهـيـئ ــة القـض ــائـيـ ــة العلـي ــا وجه ــازه ــا
مالئـمني للـمهمــة الكبــرى التـي خلقت
مــن اجـله ـ ــا مــن ح ـيــث عـ ـ ــدد الق ــض ـ ــاة
واحملققني وغير ذلك.
وال يفوتنـا التركـيز على ضـرورة التفرغ
الـت ــام للقـض ــاة ،ويك ــون تعـيـيـنهـم ملــدى
احلـيــاة كـمــا هــو احل ــال يف الكـثـيــر مـن
البلــدان املتقـدمـة .والبـد مـن استقالل
هـ ـ ــذه احملـكــمـ ـ ــة الــتـ ـ ــام ع ــن اله ـيــئـ ـ ــات
القضائية االخرى.
السـيما سلطـة مجلس القضـاء االعلى
او سلطـة وزيـر العـدل ،بــاعتبـار ان وزيـر
الع ــدل ب ــال ــذات ه ــو ع ــرض ــة الن يج ــد

نفـسه يـومـاً يف قـفص اتهـام ،او ان ميثل
امـ ـ ــام اله ـيــئ ـ ــة ال ـتــي تـعل ـ ــوه كــي ي ـ ــؤدي
احلـسـاب عـن افعـالـه واعمــاله يف وزارته
عـن ــد جت ــاوزه عل ــى الق ــانـ ــون وميكـن ان
ن ـشـي ــر الـ ــى ان مهـم ــات هـ ــذه احملكـم ــة
(احملكمة العليا) هي:
 -1الـلج ـ ـ ــوء الفـ ـ ــوري حملـ ـ ــاكــمـ ـ ــة أي
مسـؤول له رائحة مخـالفة او مخـالفات
(مـاديـة او اداريــة) او تقـدمـت به شكـوى
مبوجب االصول.
 -2تقييم دوري لـوالية أي مسؤول يف
الـرئـاسـة والـوزارة والـنيـابـة بعــد انتهـاء
الـ ـ ــوالي ـ ــة ال ـ ــرئ ـ ــاســي ـ ــة او ال ـ ــوزاري ـ ــة او
النيابية.
 -3امـ ـ ــا احملـكــمـ ـ ــة الـ ـ ــدســتـ ـ ــوريـ ـ ــة –
فمهـمتها الـنظر يف قـرارات احملاكم ،ويف
قـ ــرارات احلك ــوم ــة وال ــوزراء وامل ــراسـيـم
الــصـ ــادرة عـن رئـي ــس الـ ــدولـ ــة ورئـي ــس
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة ومـ ـ ــا اذا كـ ـ ــان ــت مخـ ـ ــالفـ ـ ــة
لـل ـ ـ ـ ــدس ــت ـ ـ ـ ــور والـق ـ ـ ـ ــوان ــني واحلـق ـ ـ ـ ــوق
الشخصية لالنسان.
وعلـى صعيـد تطـوير االجـهزة الـقائـمة،
فمن الضروري:
 -1اعـ ـ ـ ــادة الــنـ ــظ ـ ـ ــر بـع ـمـل مـجـل ـ ــس
الق ــض ـ ـ ــاء االعلـ ـ ــى وتـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ـ ـ ــاوسع
الــصالحـيـ ــات ،بــصـ ــدد تعـيــني القــضـ ــاة
ونـقـلـهــم وتـ ـ ـ ــرق ـي ـتـهــم ومـح ـ ـ ــاس ـب ـتـهــم
وتأديبهم وانهاء خدماتهم.

 -2رفع م ـ ـســتـ ـ ــوى الق ــض ـ ــاة م ـ ــاديـ ـ ـاً
ومعـنـ ــوي ـ ـاً والعـمـل علـ ــى ابعـ ــادهـم عـن
مواقع التأثير عليهم يف اداء مهماتهم.
وميكـن مالحـظــة مـشـكالت القـضــاء يف
البلدان العربية وهي اآلتي:
 -1القـضــاء مـسـتقل نـظــري ـاً –لـكن
الــسلـطــة الــسي ــاسيــة هـي التـي تنـظـمه
وتعني عناصره البشرية.
 -2مجلس القـضاء االعلـى هو ايـضاً
من صنع السياسيني.
 -3الـسيــاسيـون الــذين تـولـوا احلـكم
لــم يك ــون ــوا يف وضع مـتح ــرر ي ـسـعفهـم
عـلى املبـادرة لقيـام قضـاء مسـتقل حقاً،
(صالحه) احلق والعدل والقانون.
 -4يقع القضـاء يف كل تشـكيالته من
مجلــسه االعلــى وقـض ــاته ويف مخـتلف
درجات احملاكم حتت ضغوط سياسية.
فـيــذكــر اح ــد الكـتــاب املهـتـمـني بـشــؤون
اصـالح القــض ـ ــاء يقـ ــول :تـلفـ ــون وزيـ ــر،
مثالً ،او نائب او متنفذ كفيل بان يقلب
ارض القانون وسماءه رأساً على عقب.
نـ ـ ــاه ـيــك بفـعل زي ـ ـ ــارات لهـ ـ ــذا امل ـ ـ ــرجع
القـضــائـي او م ــراجعــات رســول يـتــسلح
بـظه ـرٍ مـتـنفــذ قــوي( ..االسـتــاذ عــزيــز
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النقص الهائل يف عدد القضاة
تـشيـر الـدراســات عن دور وعـدد الـقضـاة
يف بعـض الـبلــدان ..الــى أن يف الـســويــد

مـثالً ال يجـد املــواطن صــاحب الـدعـوى
مـشقـة تـذكـر يف اقـامـة دعــواه ومالحقـة
حـقه ،فــيحــصل ب ــسـ ــرعـ ــة علـ ــى احلـكـم
الذي يحـدد مصيـر قضيـته .ويف فرنـسا
يـتبـني ان هنـاك قــاضي ـاً لكل سـتني الف
شخص.
ويف لبنـان فان هنـاك قاضيـاً واحداً لكل
( )125الـف شـخ ـ ــص .ام ـ ـ ـ ــا يف الـع ـ ـ ـ ــراق
فـهنــاك نقـصٌ كـبيــر يف عــدد القـضــاة –
فلــو قــدرنــا ع ــدد القـضــاة ب ــألف قــاضٍ،
فـيكــون هنــاك قــاضي واحــد لكل ()275
الف شخــص .ويالحــظ ان العــدد كـبـيــر
جداً قـياسـاً الى الـدول التي اوردنـاها –
واستـشهـدنـا بهـا –اضـافـة الـى ان هـذه
الـ ـ ــدول متــت ـ ــاز ب ــتق ـ ــدم وعــي االنـ ــس ـ ــان
احلـ ــضـ ـ ـ ــاري والـ ـثـقـ ـ ـ ــايف االق ــتـ ــصـ ـ ـ ــادي
واالجـتـمــاعـي .ممــا يـتـطلـب مـض ــاعفــة
عـ ـ ــدد الق ــض ـ ــاة ومب ـ ــا ي ـتــن ـ ــاســب وع ـ ــدد
السكان.
واخـيـ ــراً البـ ــد مـن اعـ ــادة الـنــظـ ــر يف –
معـظـم ان لــم يكـن يف جـمــيع الق ــوانـني
التـي حتكم الـقضــاء ،ابتــداءً من قـانـون
العقــوبــات وانـتهــاءً بـط ــريق ــة مالحقــة
املـطلــوبـني للقـضــاء –او علــى املــدعــى
علـيهـم لتـبلـيغـهم بــاوراق اجلـلب مــروراً
بكل االنظـمة الـتي تنـظم عمل القـضاء
وتزيد من فعاليته.

