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وقفة قصرية مع عبد العظيم أنيس
مهدي شاكر العبيدي*

عبد العظيم انيس عالم رياضي مصري معروف على مستوى العالم ،وكاتب يف املوضوعات األدبية والنقد األدبي
على شاكلة متميزة ومتفردة بخصائصها وميزاتها ،من ناحية األداء اجليد واملكتمل لألفكار واملعاني التي تقف
بجانب التقدم واحلرية واالعتراف لإلنسان بحقه يف العيش يف ربوع وطنه بعزة ورفاهية وكرامة ،وقد دفع
ثمن ذلك باهظاً من حاجته إلى االستقرار وطمأنينة البال،
وأمضـى مـدد ًا وسنـوات غيـر قصـار يف
سـج ـ ـ ـ ــون احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــات الـ ـث ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة
ومعـتـقالته ــا امل ـشـي ــدة يف الــصح ــارى
الـنـ ــائـيـ ــة حـيــث يقـف علـ ــى شـ ــؤونهـ ــا
زب ــانـيـ ــة ال تعـ ــرف قلـ ــوبه ــا ال ــرحـم ــة
وجتهل مكـانـة هـذا الـذي يـسلـم إليهـا
وتؤمتن عليه وال تعي منزلته العلمية
فتـسـومه ألـوان العـذاب والتـنكيـد من
ق ـب ــيل تـك ـ ـس ـيـ ـ ــر احلج ـ ــارة يف اجل ــبل
سـاعـات وهـو حـايف القــدمني ويـرتـدي
املالب ــس ال ــرث ــة ،وك ــان قـبـله ــا ب ــزمـن
مـوفـور ًا ومحـتفظ ـ ًا بشـيء من التـوقـر
والـ ــرصـ ــانـ ــة والـ ـسـمـت أثـنـ ــاء طـ ــوافه
بــأرقــى ج ــامع ــات العــالـم وإمل ــامه بهــا
ل ـتـف ـي ـ ـ ــد مــن مـع ـ ـ ــارفـه ومـح ـ ـصـالتـه
العلـمـي ــة الـط ــائل ــة ،بـيـن ــا ميـثل ق ــادة
بالده يف املـؤمتـرات واحملــافل الــدوليـة
ل ـيـ ـصـكـ ـ ــوا س ـمـع العـ ـ ــال ــم بع ـ ـشـقهــم
للحرية وحقـوق اإلنسان وذيادهم عن
الـكـ ـ ــرام ـ ـ ــة وتفـ ـ ــان ــيه ــم يف مقـ ـ ــارعـ ـ ــة
اإلسـتعمــار ،وال يخجلــون أو يتـنبهـون
علـ ــى أنهـم ج ــاوزوا احل ــد ومت ــادوا يف
اإلجتــراء واالستـهتـار والـتعــدي .ومع
ذلك يـنـب ــري ه ــذا اإلن ـس ــان املهـض ــوم

بكل طـيبــة وبــراءة و ت ــوخي اإلنـصــاف
واملـوضــوعيــة ،وبتجـرد مـتنـا ٍه ومـطلق
من أميـا شنـأ وغـيظ وحقـد لإلعتـراف
خلـصـوم األمـس مبـا أسـدوه ملـصــر من
خ ـ ــدمـ ـ ــات جل ـ ــى يف م ـيـ ـ ــدان اإلصالح
ال ــزراعي وحتــسني األحــوال املـعيــشيــة
وتأميم قنـاة السويس ومتصير البنوك
والشـركـات فهـو ال يـحكم علـى املـرحلـة
بـداللـة مـا حـدث له وحـده كفــرد ولكن
بــداللــة مــا اجـتنــاه الـشـعب عــامــة من
ثمـرات خالل الـسنـوات املـنصـرمــة من
ثـ ـب ـ ـ ــاتـه ب ـ ـ ــوجـه الـ ـتـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ودفـعـه
للمخـاطـر علمـ ًا أنهـا ال تعـدم أن تعـرو
الشكـوك والهواجـس نفوس احلـاكمني
وأولـي األم ـ ــر بـنـي ـ ــات جــم غفـي ـ ــر مـن
رائـ ــدي هـ ــذه املــنجـ ــزات ومـبـ ــاركــيهـ ــا،
حـ ـ ــرص ـ ـ ـ ًا م ــنه ــم عل ـ ـ ــى مقـ ـ ــاعـ ـ ــدهــم
وك ـ ــراســيهـم ومـن ـ ــازلهــم ،فال م ـ ــراء أن
افـتنــوا يف كيل الـتهم وتـزويـق املطــاعن
كل آن ورام ــوهـم بـ ــالق ـس ــوة والـب ـطــش
وجـرعـوهم ألـوان الـتشـريـد واحلـرمـان،
وهنا وجه املفارقة .
ذلـك شيء نزر ويـسير ممـا وقفت عليه
من حقــائق ووقــائع يف كتــابه املـوسـوم،

ذك ــري ــات مـن حـي ــاتـي ،الـص ــادر عـن دار
الـهالل امل ـص ــري ــة بـ ــالع ــدد  ،618حـيـث
راض طـبــيعـتـه علـ ــى محـبـ ــة الـفقـ ــراء
واملـستـضعفـني واحلنــو عليـهم ،وسعـى
ط ـ ــوال ح ـي ـ ــاتـه لل ــنه ـ ــوض ب ـ ــواقـعهــم
وانـق ـ ـ ـ ــاذه ــم م ــن الـه ـ ـ ـ ــوان والـ ـت ـ ـ ـ ــردي
وألجـلهم دخل السجـون وكابـد العذاب
والــنك ــال ،مـن ــذ أن يـفع يف ثالثـيـنـي ــات
القرن املاضي إلـى أن دخل الشيخوخة
يف عـم ــر ف ــوق الـثـم ــانــني ،وال تقـل انه
مـجرد مـنطلق فكـري مرهـون مبرحـلة
زمـنيـة سـرعـان مـا يغـادرهـا املـرء ،شـأن
كثيـرين نشـأوا يف ظل الوفـد ثم وهنت
صلــتهــم به مبـ ــرور األيـ ــام ،فـ ــإمـ ــا إلـ ــى
تـطليـق العمل الـسيــاسي ونفـض اليـد
مـن كـل أمل يف حت ـسـني احل ــال وع ــدم
ال ــثق ـ ــة يف أي ف ـئ ـ ــة أو رع ــيل ،وإم ـ ــا أن
يزدادوا تشبث ًا واصرار ًا وتطلع ًا ومتسك ًا
ب ــأفكــار أرشــد واراء أســد ،كـيف ال وهــو
شقـيق اب ــراهـيـم انـيــس عـض ــو اجملـمع
اللغـوي وصــاحب التـآليف واملـصنفـات
املعـ ــروف ـ ــة يف الفـقه الـلغـ ــوي وكـ ــان يف
صـباه شاعـر ًا يخطب أمام سـعد زغلول
وقـد لقي حتفه يف اواخـر السـبعينـيات

مـن القــرن املــاضـي بحــادث دعــس مـن
لدن سائق ليبي مستهتر! ،والغريب إن
هـ ــذه املـعلـ ــومـ ــة خـ ــافـيـ ــة علـ ــى أذهـ ــان
الكـثيــريـن .فقــد حـظـي األول بقـسـط
مــن ال ـ ــذي ـ ــوع والـ ــشه ـ ــرة يف األوس ـ ــاط
العلمية واألكادميية وبني هواة القراءة
يف ال ـت ـ ـ ــراث القـ ـ ــدمي ،ل ــم تخـ ـ ــرج عــن
ن ـطـ ــاقهـ ــا ،وكـ ــأن ال صلـ ــة له بـ ــاآلخـ ــر
املـعه ـ ــود عــنه نـ ـضـ ـ ــاله امل ـ ــوص ـ ــول دون
اه ــداف وقـيـم مجـتـمعـي ــة وان ـس ــانـي ــة
ال عل ـ ـ ــى تخـ ـصـ ــصه الـعل ـمــي يف
فـ ـضـ ً
مـجال الريـاضيات الـبحتة كمـا ينعتها
عل ـ ــى نحـ ــو ال يـب ـ ــاريه فــيه الـن ـظـ ــراء
واألكفاء وقد رشحه نبوغه وتفوقه من
ه ـ ــذه ال ـن ـ ــاح ـي ـ ــة حلـ ـض ـ ــور ال ـن ـ ــدوات
واملـؤمترات العلمية املتخـصصة،اضافة
إلـى نظيـرتها االجتـماعيـة والسيـاسية
يف شـتى حـواضر العـالم ،مـع ان له يد ًا
يف تــوجـيهه يــوم نـصح له هــذا الع ــالم
الـلغ ـ ــوي ب ـ ــأن يــنخ ـ ــرط يف رعـيـل أهل
الـعلــم ويع ـ ــاف حت ـصــيل األدب ال ـ ــذي
متكـن دراســته ب ــدون مـعلـم إذا تـيـ ـس ــر
الـ ــوقــت علـم ـ ـ ًا أنه ال يـنـفع يف ضـمـ ــان
املستقبل وتوفير اسباب املعيشة .

وإن أعجب لشـيء ،فما أشـد عجبي
واسـتغ ــرابي أن يـصــدر الـكتــاب مبـصــر
 2002وف ـيـه شجــب ص ـ ـ ــريح
عـ ـ ــام
واسـتنكـار صــارخ ملظــالم انـور الـسـادات
وخـلفه وفــرط اسـتهج ــان ملهــادنـتهـمــا
الع ـ ــدو ال ــصه ـي ـ ــونــي واســته ـ ــانــته ـم ـ ــا
مبطالب الشعب باحلرية واالستقالل،
وتنــازلـهمــا عـن كل مقــومــات الــسيــادة
ال عل ــى احـتـ ــوائه
ب ــاسـم ال ــسالم ،ف ـضـ ً
ذلك الـوصف الدقيق الشائق خلروجه
مـن ال ــسجـن وشخ ــوصـه فج ــأة بـتـلك
الهـيئـة الـشـائهـة املـزريـة وسـط النـاس
الالهثـني واملتعبـني وهو حـائر مـذهول
ال يكاد يهتدي طـريقه ،وقد ودع بعض
رفقــته هـنـ ــاك يف ذمـ ــة املـ ــوت واإلبـ ــادة
الــوحــشيــة ،هل حــريــة القــول عنــدهم
سـائدة ومـسموح بهـا حتى هـذا الوقت،
فلم يـشــأ طبــاعته خـارجهــا كمـا هـرّب
طه حسني كـتابه "املعـذبون يف األرض"
إلــى بيــروت قبل نـصف قـرن ويـزيـد ،أم
أن ذلـك مـن قـبــيل احـت ـ ــواء الـت ـ ــذم ـ ــر
والنـقمة وتصريف الـسخط يف مسارب
ومجـا ٍر ال ضيـر منهـا مـا دامت غـالبيـة
الـناس ال تقـرأ ؟ سمعت بعـبد الـعظيم

انيـس ألول مــرة يف اخلمــسيـنيــات من
القــرن املتــواري مـن خالل وقــويف علــى
املعــركــة األدبيــة بـينـه وصنــوه مـحمــود
أمـني الع ــالـم وبــني الفه ــام ــة واملــصلح
اللـبـ ــرالــي طه حـ ـسـني حـ ــول وظــيفـ ــة
األدب ومــادتـه حيـث مقــال طه حــسني
الـشهيـر " يونـاني فال يقـرأ" وكلنـا يعي
حذاقة عميد األدب العربي يف مناوشة
مباينيه يف النظر والتوجه ومتكنه من
اخـراسهم وإجلـامهم ،وركـون الطـرفني
بـالتـالي إلـى حل وسـط يلتقـيان عـنده
حـيـث يـن ـش ــد كالهـمــا اخلـيــر ويـبـتغـي
احلـق ويهـ ــدف إلـ ــى إحـ ــداث ال ــضجـ ــة
وتثــويــر الــوعي وحتــريك الـســواكن يف
اجلــو األدبي ،ويف هـذا الـكتـاب يـنتقـد
عـبـ ــد الع ـظـيـم انـيــس س ــائـ ــر الكـت ــاب
املصـريني الـذيـن كتبـوا عن طه حـسني
يف السنني األخيـرة أنهم أهملوا جـانب ًا
أس ــاسـيـ ـ ًا يف شخـصـيـته أال وه ــو والؤه
لـشعب مصـر ويعني جـماهـير فقـرائها
الـذين ميثلون الغالبيـة الساحقة لهذا
الــشعب ،وهــذا استـنتــاج يبـدو بـسـيطـ ًا
ومـبتـســر ًا غيــر أنه ينـم عن نفـوذه إلـى
الغ ــور ق ــدر م ــا يـنـط ــوي عل ــى جت ــاوزه
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أُستحدث بعد
سقوط النظام
السابق عدد من
وزارات الدولة ،وصل عددها
إلى عشر وزارات وهي :وزارة
الدولة لشؤون املرأة ،وزارة
الدولة لشؤون احملافظات،
وزارة الدولة لشؤون االمن
الوطني ،وزارة الدولة
لشؤون مجلس النواب ،وزارة
الدولة لشؤون اجملتمع
املدني ،وزارة الدولة
لشؤون السياحة واآلثار ،وزارة
الدولة لشؤون احلوار
الوطني ،وزارة الدولة
اخلارجية ،واثنان بال اسم!.
موظفة يف وزارة الدولة لشؤون املرأة
ويــرى بعـض املعـنـيـني بــالـشــؤون الـسـيــاسـيــة
واالداري ــة أن سـبـب اسـتح ــداث وزارات ال ـش ــؤون
(وزارات بال حقـيبـة) يُعـزى إلـى حـاجـة الـدولـة
إلى إدارة مـتخصصة يف شأن مـن شؤون الدولة
ال يـ ـ ــدخل يف اخ ـت ــص ـ ــاص وزارة مــن ال ـ ــوزارات
العــادي ــة ،وال ميكـن رعــايــة مـص ــاحله مـن دون
إستحداث تلك إإلدارة.
بـيـنـم ــا ي ــرى آخ ــرون أن ال ـسـبـب ال ــواقعـي وراء
اسـتح ــداث وزارات ال ــدول ــة ه ــو سـبـب سـي ــاسـي
يتعلق باحملاصصة السياسية ،وتقاسم مناطق
الـنفــوذ بني االحــزاب والكُـتل الــسيــاسيـة الـتي
ف ــازت يف االنـتخ ــاب ــات ،كـم ــا يف وزارات ال ــدول ــة
الـتـي لـم حتــمل أسـم ـ ــا معـيـنـ ـ ـاً كغـيـ ــرهـ ــا مـن
الـ ـ ــوزارات ،ومــن هـ ـ ــذا امل ـنـ ـطـلق سُ ـم ـي ــت تلـك
الـ ــوزارات بـ(الـ ــوزارات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة) يف مقـ ــابل
الوزارات السيادية واخلدمية.
وس ــواء ك ــان وراء ت ــألـيف وزارات ال ــدول ــة سـبـب
إداري أو ســي ـ ــاســي أو االثــن ـ ــان مع ـ ــا ،فه ـ ــذا ال
يعـنينا كثـيرا بقدر مـا يعنييـنا الوضع االداري
والق ــان ــونـي ل ــوزارات ال ــدول ــة مـن خالل بـي ــان
أوجه التشـابه واالختالف بني الوزارات العادية
(وزارات احلقيبـة) مثل وزاراة الـداخلـية ،ووزارة
الـع ـ ـمـل ،ووزارة الـ ـ ـ ـصـحـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
السيـاسية(وزارات بال حقيبة) وما هي احلقوق
والـواجبـات التي يـتمتع بـها وزيـر احلقيبـة عن
الوزير بال حقيبة؟.
لـم يـ ـشـ ــر الـ ــدسـتـ ــور الـ ــدائـم يف مـ ــواده ال إلـ ــى
الـوزارات العـاديـة وال إلـى الـوزارات الـسيــاسيـة،
وب ــالتــالـي لم يـبني أوجـه التـشــابه واالخـتالف
بـينهـا .كمـا اليـوجـد -يف حـدود عـلمنـا -قـانـون
ينـظم الـوزارات التـي حتمل صفـة الـوزارات بال
حقـيبـة ،إال قـانـون الـوزارة نفـسهـا وهـو قـانـون
متواضع جدا.
أمـ ـ ــا يف خ ــص ـ ـ ــوص أوجه الـ ـ ـش ــبه بــني وزارات
احلقيبة ووزارات ليست بحقيبة هي:
 من حـيث االطــار العــام :حـيث حتـمل وزاراتالــدول ــة أسم (الــوزارة) مـثل الــوزارات العــاديــة،
وب ــالـت ــالـي ،ف ــان اآلث ــار ال ـسـي ــاسـي ــة واالداري ــة
والقـانـونيـة الـتي تتـرتب لـوزارات احلـقيبـة هي
نفسهـا التي تتـرتب للـوزارات بال حقيـبة .وكل
م ـ ــا يف االم ـ ــر أن الـ ـ ــوزارة الع ـ ــادي ـ ــة م ــثل وزارة
الــداخلـيــة تـسـمــى(وزارة الــداخلـيــة) أمــا وزارة
شــؤون فتـسمـى(بـوزارات الـدولـة لـشــؤون) مثل
وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
مـن حـيـث امل ــوض ــوع :تـت ــول ــى وزارات ال ــدول ــةم ـس ــؤولـي ــاته ــا يف م ــوض ــوع معـني تخـتــص به،
فـوزارة الـدولــة لشـؤون اجملـتمع املـدني تخـتص
يف مــوضــوع اجملتـمع املــدني مـن حيـث تنـظـيم
وتنسـيق ودعم عمل مـؤسسـات اجملتمـع املدني،
وهـي املؤسـسات الـتي تلعب الـيوم دورا مهـماً يف
ت ــوجـيه ال ــرأي الع ــام ،ويك ــون لـن ـش ــاطه ــا آث ــار
مباشـرة على االوضاع االجـتماعية والـسياسية
والقـانونـية والثقـافية يف الـبالد ،وهي بذلك ال
تخـتلف عن الوزارات العـادية مثل وزارة الـدفاع

* كاتب وباحث عراقي

بعــض الـســامت الـجــوهــريــة لـعلـمــانيــة الــدولــة

وزارات الدولة لشؤون ...يف العراق؟

الـتـي تخـتــص يف م ــوض ــوع اجلـي ــش وجتهـي ــزه
ودعــمه وتـ ــدريـبـه واالرتق ـ ــاء به إلـ ــى مـ ـسـتـ ــوى
الدفاع عن الوطن والشعب.
ولـكـن هـنـ ــاك مـن يـ ــرى ان مـ ــوضـ ــوع الـ ــوزارات
العـاديـة هــو أوسع من مـوضـوع وزارات الـشـؤون،
وسع ــة امل ــوض ــوع هـي املعـي ــار يف اعـتـب ــار ال ــوزارة
وتسميتها وزاراة عادية أو وزارة دولة.
مـن حـيـث االعـتـبـ ــار الـ ـسـيـ ــاســي :تُعـ ــد وزاراتال ــدول ــة ل ـش ــؤون  ...يف نـظـ ــر الكـتل واالح ــزاب
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة وزارة مـثـل كل الـ ــوزارات االخـ ــرى،
ومتنح على أساس النقاط التي جتمعها الكتل
الـسيــاسيــة البـرملــانيـة ،وحتـسب كــوزارة للتـكتل
ال ـ ــذي متــنح إلــيه ،إال أن الــنق ـ ــاط امل ــطل ـ ــوب ـ ــة
لـتحـصـيل وزارة ال ــدول ــة هـي أقل مـن الـنق ــاط
املطلوبة لتحصيل وزارة سيـادية ،وذلك بالنظر
إلـى اهـميـة دورهــا يف تصـور الـسيـاسـيني ،وهـذه
املف ــاضل ــة م ــوج ــودة بـني ال ــوزارات ال ـسـي ــادي ــة،
والوزارات اخلدمية أيضا.
من حيث الـوزير -:يتمتع وزير الدولة لشؤون ...بنفـس االمـتيـازات التـي يتـمتع بهـا الـوزيـر
يف الـوزارات العـاديـة ،وذلـك من حيـث احلصـول
علـى ثقــة مجلـس النـواب حـيث تـشتـرط املـادة
( )76يف رابـعا( املوافقة علـى الوزاراء منفردين)
ومن حـيث اداء اليمـني ،فقد اشـارات املادة ()79
إلـى أن (يــؤدي رئيـس وأعـضــاء مجلـس الـوزراء
الـيـمـني أم ــام مـجلــس الـن ــواب )...ومـن حـيـث
املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة ،فقـ ــد اشـ ــارات املـ ــادة (( )83تـكـ ــون
مـســؤوليــة رئيـس الـوزراء والـوزراء أمــا مجلـس
النــواب تضـامـنيـة وشخـصيــة ) ومن حـيث أداء
القسم امـام مجلس الـنواب ،ومن حيـث اعتبار
صـ ــوتـه يف مقـ ــابل صـ ــوت الـ ــوزراء اآلخـ ــريـن يف
مـجل ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء ،ومــن ح ـيــث م ـ ــس ـ ـ ــؤول ـي ــته
الـسياسيـة والقانـونية امـام اجمللس أيـضا ،ومن
حـيث راتبه ،فـراتب وزيـر الـدولـة هـو نفـس راتب
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـعـ ـ ـ ــادي ،وم ــن حـ ـي ــث املــكـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــآت
واالمتيازات االخرى.
أمـ ـ ـ ـ ــا اوجـه االخ ـ ـتـالف بـ ــني وزارات الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
والوزارات االخرى .فيكمن يف اآلتي:
مـن حـيـث الـت ـسـمـي ــة :ت ـسـم ــى وزارات ال ــدول ــةب ــوزارات ال ـش ــؤون ،مــثل وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون
احملــافـظــات ،بـيـنـمــا الــوزارات االخــرى ت ـسـمــى
بدون ذكـر كلمـة الشـؤون ،وهذا االمـر راجع إلى
سعة وضيق املـوضوع الـذي تهتم به الـوزارة كما
بينا.
 مــن ح ـيــث املـك ـ ــان :تــت ـ ــواج ـ ــد ج ـمــيع وزاراتالـدولـة وفقـا للـسيـاق املعمـول به اآلن يف مبنـى
االمانـة العامـة جمللس الـوزراء ،وتؤدي نشـاطها
من هناك ،بخالف الوزارات العادية التي تتخذ
لها مكانا بعيدا عن بناية االمانة العامة .
من حيث أقسام الوزارة :الحتظى وزارة الدولةبع ـ ــدد االق ــس ـ ــام ال ـتــي حتــظ ـ ــى به ـ ــا ال ـ ــوزارات
االخــرى ،فــاقـســامهــا محــدودة جــدا  ،ورمبــا يف
كـ ـث ــيـ ـ ـ ــر م ــن االح ــيـ ـ ـ ــان ال تـ ـت ــنـ ـ ـ ــاس ــب وحـج ــم
املـســؤولـيــات الـتـي تـتكـفل بهــا .كـمــا لـيــس لهــا

اإلحن واخلالفات .
أقــول مــا أقــول وقــد امـتألت صحـفنــا
مؤخـر ًا مبا ينعتونه باملقابالت األدبية
امل ــزح ــوم ــة ب ــامل ــدعـي ــات والـتــبجح ــات
بالفـكر والنـضال ،وثمـة مناشـدة لهذا
الـكـ ــاتــب األملعـي أو الـ ـشـ ــاعـ ــر اجملـ ــود
واملـن ـ ــاضل ال ـص ـ ــادق العـ ــزم والـثـ ــابـت
الـرأي العتـزام تكـرميه ومـباركـة همته
ونـشــاطه من لـدن هـذا احملفل أو ذاك
ممـا يـذكــرني بقـصيـدة " الـنبـاشـون "
للجـواهــري وفحـواهــا أن بلـد ًا عـامـر ًا
بهــذه العقــول واألدمغــة ويحـوي هـذه
الـضمائـر احلية والـسالئق املستقـيمة
والنفوس السـوية اخمللصة ،لم تعذرت
فيه احليـاة وتفاقـمت ازماتـه وتعاصت
م ـشـكالته ،؟ أم ــا فـيهـم مـن يـض ــاهـي
ه ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ــال ــم امل ـ ـص ـ ـ ــري يف جت ـ ـ ــرده
واخالصه ووفائه النـادر واحجامه عن
اللغــو والثــرثــرة والـتحــدث عـن نفـسه
وعن مـؤلفـاته الـتي" متثـله أوال متثله
" كـمـ ــا قـ ــرأت ذلـك يف فـ ــاحتـ ــة كـتـيـب
مرمي للبيع على الرصيف؟!

مكــاتـب او مــديــريــات متـثلهــا يف احملــافـظــات.
وب ــال ـطـبع ال ي ــوج ــد ق ــان ــون او ن ـظ ــام يـقلــص
اقسـام وزارات الدولة ،بل هنـاك امر صادر عن
رئـيــس ال ــوزراء ال ــدكـت ــور أيـ ــاد عالوي يقـضـي
بفـتح مك ــاتب لــوزارة الــدولــة لـش ــؤون اجملتـمع
املـ ـ ـ ــدن ــي الهـ ـم ــيـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ــود مــكـ ـ ـ ــات ــب لـهـ ـ ـ ــا يف
احملـافظـات .ولكـن من النـاحيـة الـفعليـة لـيس
لـ ــوزارات الـ ــدولـ ــة اي اقـ ـسـ ــام مـ ــاعـ ــدا مـكـتـب
م ـس ــاع ــدة املـنـظـم ــات غـيـ ــر احلك ــومـي ــة ال ــذي
ت ـشـ ــرف علـيه وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اجملـتـمع
املــدني ،ولـكنه إداريـا مـرتـبط بـاالمـانـة العـامـة
!!.
مـن حـيـث املـ ــوظف ــون :ع ــدد مـ ــوظفـي وزاراتالــدولــة اقـل بكـثـيــر مـن ال ــوزارات العــاديــة ،وال
يـسـمح لهــا بــزيــادة عــدد مــوظفـيهــا ،وي ــرتبـط
مــوظفــوهــا ال ــدائمــون واملـتعــاقــدون بــاالمــانــة
الع ــامـ ــة جمللــس ال ــوزراء ،ولـي ــس لل ــوزيـ ــر حق
اجـراء العـقود بـاسمه أو بـاسم الـوزارة ،نعـم هو
يقتـرح ويـنظـر اقتـراحه مـن قبل االمـانـة وهي
صـاحبـة القـرارا وإن كـان من النـاحيـة الـعمليـة
ويف كـثـي ــر مـن االحـي ــان يك ــون اقـت ــراح ال ــوزي ــر
نـافـذا .وحـيث أنه ال يـوجـد قـانــون ينـظم كـادر
وزارات الـدولـة ،فـان لكل وزاراة كـادرهـا اخلـاص
بـحسب همـة وعالقات الـوزير ،فبعـض الوزارات
فـيه ــا ( ) 13مـ ــوظف ـ ـاً ،وبعــضه ــا يـتج ــاوز ()30
وهلم جرا.
امليـزانيـة :التـوجـد ميـزانيـة مـستقلـة لـوزاراتالـدولة مـثل باقـي الوزارات العـادية ،امنـا حتدد
لهـا نثـريـة شهـريـة ال تكفـي الداء مسـؤوليـاتهـا
ت ــصـ ـ ــرف علـ ـ ــى الـ ـضــيـ ـ ــافـ ـ ــة والقـ ـ ــرطـ ـ ــاســيـ ـ ــة
ومستلزمات العـمل ،ومن الناحية العملية فان
وزيـر الـدولـة مـرتـبط بـاالمـانـة العـامـة (االمني
الع ـ ــام) ال ـ ــذي ه ـ ــو مبــث ـ ــاب ـ ــة وك ــيل وزي ـ ــر ،وال
يـ ـسـت ـطــيع اجن ـ ــاز مه ـ ــامه إال مــن خالل هـ ــذه
الـقناة! بـناء علـى وجود مـكاتبـات تشيـر إلى أن
الـوزير هـو مستـشار لـرئيس الـوزراء وله مكتب
وليـس له وزارة! .وهو االمـر الذي يـدفع بعض
ال ــوزارات إل ــى الــتعـ ــامل مـع اجله ــات املـ ــانح ــة
للحصول على موارد مالية لها.
هــذا املقــال هــو بــاب لــرجــال القــانــون واالدارة
والـسيـاســة ،فضال عـن املعنـيني بـتلك الـوزارات
لبيـان وجهـات نظـرهم يف مجـال تخـصصـاتهم
للـتـ ــوصل إل ــى آلـيـ ــات واضح ــة حت ــدد االط ــار
القـانـوني واالداري لـوزارات الـدولـة خـاصـة وان
الكـثي ــر من هــذه الــوزارت تــؤدي دورا كـبيــرا يف
مجـال اختصـاصهـا كوزارة املـرأة ووزارة مجلس
الـن ـ ــواب ووزارة اجملـتــمع امل ـ ــدنـي ووزارة االمـن،
وهي بحاجـة إلى نظم وقـواعد قانـونية وإدارية
متنحهـا املـزيــد من الـصالحيـات لـيتـسنـى لهـا
إجناز مسؤولياتها التي أنشئت من اجله...وإال
سـتــظل هــذه ال ــوزارات الع ـشــرة مــشلــولــة إلــى
االبد....

* محام عراقي

د .فـالح اسماعيل حاجم*
ال اعـتق ــد ان مـب ــدأً
تعـرض للتشـويه وسوء
الفهـم مـثلـم ــا تع ــرض
له مبــدأ العلمـانيــة ،وال اعتقـد
ان مـســأل ـةً استــأثــرت بــاهـتمــام
كـبـيـ ــر ومــتعـ ــدد اجلـ ــوانـب ودار
حولهـا نقاش مستعر مثلما دار
حـ ــول مفهــوم فـصل الــديـن عن
الـدولة .فـاجلدل حـول العـالقة
بـ ــني الـ ـ ـ ــدي ــن والـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــان
محتـدمـا وقــاسيــا ومعقـدا الـى
الــدرجــة الـتـي جعـل الكـثـيــريـن
ينـظـرون الـى فـصل الـديـن عن
ـدول ـ ــة ومــبـ ـ ــدأ الـعلــم ـ ــانــي ـ ــة
ال ـ ـ ـ
ـ
بـاعتبـارهمـا متـرادفني .ومع ان
مفهوم فصـل الدين عن الـدولة
يعـتـبـ ــر اس ــاسـيـ ــا ،اال انه لـيــس
الــوحيـد مـن عنـاصــر علمــانيـة
الــدولــة .علــى ان تـصــويــرفـصل
ال ــديـن عـن الـ ــدولـ ــة ب ــاعـتـب ــاره
ـ
علمانيـة لم يأت من فراغ ،امنا
هــو امتــداد ملفـاهـيم كــانت تعـد
من قـبيل املـسلمـات يف القـرنني
الــسـ ــابع ع ـشــر والـثــامـن ع ـشــر،
حيـث كانت القـوى الصـاعدة يف
اوروبــا تـ ــواجه مقــاومــة عـنـيفــة
ط ــرف الـ ــسلـطـ ــة ال ــديـنـي ــة
مـن ـ
ممثلـة بالكنيسـة ،تلك املؤسسة
وف ــرت تعــالـيـمهــا ال ـسـنــد
الـتـي ـ
االيديـولوجـي لسلـطة االقـطاع
املهـددة بـالـسقـوط واملـسـتنفـدة
لـرصيدهـا املادي واملعنـوي .فأن
تـكـ ـ ــون علــمـ ـ ــانــيـ ـ ــا يف الق ـ ــرنــني
املـذكورين معنـاه انك تقف ضد
الكـنيـســة والــسلـطــة ال ــروحيــة
املقـ ــدسـ ــة .وال غـ ــرابـ ــة يف ذلـك،
فلم يكن هـنالك من متـييز بني
الـسلطتـني الروحـية (الـدينـية)
والدنيـوية .فمـا دمت من رعـايا
ال ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـيــك اخل ـ ــض ـ ـ ـ ــوع
ـ
لقـوانينها الدنيوية (الوضعية)
ـم ـ ـثـلـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـيــك األلـ ــت ـ ـ ـ ـ ــزام
بتعاليمها الدينية.
ان مهــمـ ـ ــة حتـ ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـســم ـ ــات
ـوه ــريـ ــة ملـبـ ــدأ الـعلـم ــانـي ــة
اجل ـ ـ
ـ
تـنـطـ ــوي علـ ــى صعـ ــوب ــة كـبـي ــرة
وذلك بــسبـب التـطــور املتـســارع
للمجتمع والـدولة ،اذ ليس من
املـنــطقـي احلـ ــديـث عـن سـم ــات
العلـمـ ــانـي ــة يف ظ ــروف الع ــومل ــة
وثورة املعلومات ،وحيث تتكامل
قـ ــواعـ ــد القـ ــانـ ــون الـ ــدولــي مع
مثيالتـها يف الـقانـون احمللي يف
الـ ــكـ ـ ــث ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ــب
(وخصوصا فـيما يخص حقوق
االنـسـان) ،مـثلمـا كـان احلــديث
يجـ ـ ــري عــن تلـك الـ ـسـم ـ ــات يف
نهـ ــايـ ــات الق ــرن الـت ــاسع عــش ــر
وبـدايـة القـرن العـشــرين ،حـيث
الـتـمـيـيـ ــز عل ــى اس ــاس ال ــديـن
والعنصر يكاد يكون مشروعاً.
ان واحـ ـ ـ ـ ــدة م ــن اه ــم س ــمـ ـ ـ ـ ــات
علـمـ ــانـيـ ــة الـ ــدولـ ــة هـي ف ــصل
املؤسـسات الـدينيـة عن هيكلـية
الـدولـة واحليلـولـة دون امتالك
التعـاليم الـدينـية صفـة االلزام
والـشمولية .وال يقل اهمية عن
ذلك منـع الكيـانـات الـسيــاسيـة
الـسـائـدة ،الـديـنيــة منهــا وغيـر
ـدي ــنـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ــن اس ــت ــث ــم ـ ـ ـ ــار
ال ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
صالحــيـ ـ ــاتهـ ـ ــا الـ ــسل ــط ـ ــوي ـ ــة و
نف ـ ــوذهـ ـ ــا ل ـتـكـ ـ ــري ـ ــس ون ـ ــشـ ـ ــر
ـ
ايـديـولــوجيـا محـددة وفـرضهـا
علــى اجهــزة الــدولــة اخملـتلفــة.
ذلـك ان واحـ ـ ــدة مــن ممــيـ ـ ــزات
ـدول ــة العلـمــانـيــة هــو الـتــزام
الـ ـ
مـبـ ــدأ احلـي ــاد بـ ــالعالق ــة جت ــاه
املكـونات االجـتماعيـة اخملتلفة،
بــاالضــافــة الـ ــى ان العلـمــانـيــة
تفتـرض اشـاعــة مبـدأ الـتكـافـؤ

واملـ ــسـ ــاواة بــني تلـك املـكـ ــونـ ــات.
هـذا من جهـة ،ومن جهـة اخرى
فأن العلـمانيـة تكمن يف حتـرير
اجمل ــتـ ـمـع مـ ــن ق ــي ـ ـ ـ ــود الـفــك ـ ـ ـ ــر
ـ
الـ ــواح ـ ــد ،والغـ ــاء االســتخـ ــدام
التعـسفـي للتعـاليم الـدينيـة او
االيـديـولــوجيـة ،ذلك ان واحـدا
من االهـداف املهمــة للعلمـانيـة
يـك ـمــن يف تـ ـ ــأمــني ال ــتعـ ـ ــاي ـ ــش
ا ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــي خملـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ــلـ ــف
االيديـولوجيـات (الدينيـة وغير
الديـنية) وبالـشكل الذي يحول
دون ال ـت ـم ـيــي ـ ـ ــز عـل ـ ـ ــى اس ـ ـ ــاس
االنـتـمــاء الــديـنـي او الـط ــائفـي
وال ـسـيــاسـي.وبهــذا اخلـصــوص
اجـ ــد مـن ــاسـب ــا األش ــارة ال ــى ان
ال ـعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــني الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
وااليــديــولــوجـيــا متـي ــزت ،علــى
الــدوام ،بـ ــالتـشــابك والـتعـقيــد،
ورمبا كان ذلك بـسبب االرتباط
الوثيق لكلـيهما بالـسياسة .وال
اعـ ـتـقـ ـ ـ ــد ان ه ــنـ ـ ـ ــالــك ضـ ـ ـ ــرورة
للتــذكيـر بجــدليـة العالقــة بني
احلـق (القـ ــانـ ــون) والـ ـسـيـ ــاسـ ــة
ومــدى خضـوع احــدهمـا لآلخـر
وشـ ـ ـ ــروط ذلــك اخلـ ــضـ ـ ـ ــوع .ان
حت ــل ـيـال بـ ـ ـ ــسـ ــي ـ ــط ـ ـ ـ ــا لـعـالق ـ ـ ـ ــة
ال ـسـيـ ــاسـ ــة بـ ــاحلق سـيـبـني ب ــأن
ال ـسـيـ ــاسـ ــة ك ــانـت عل ــى ال ــدوام
بـوصلــة احلق ،اي ان احلق كـان
مبثـابة مـرآة السـياسـة العاكـسة
ووســيلــتهـ ــا االكـثـ ــر اهـمـيـ ــة يف
تـ ـنـفـ ــي ـ ـ ـ ــذ االرادة ال ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــدة
اجتـماعيا .فالقاعدة السياسية
سـرعـان مــا تتحـوّل الـى قـاعـدة
للحق (قــاعــدة قــان ــونيــة) حــال
تبنـيها واقرارهـا من قبل اجهزة
الـدولة الـشرعيـة وذات العالقة.
ـف ـ ــاغلــب القـ ــواعـ ــد املـثـبـتـ ــة يف
ـظ ــومـ ــة الـ ــدول ــة الق ــان ــونـي ــة
مـن ـ
تعكـس املبـادئ االســاسيـة لقـيم
وافـكـ ــار سـيـ ــاسـيـ ــة يف م ـ ــرحلـ ــة
زمـنـيـ ــة محـ ــددة .لكـن ألول ــوي ــة
الـ ـ ـ ـ ــسـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى احلـق
واخضـاعهـا له حـدودهــا ايضـا،
ففــي ظـ ـ ـ ــروف مع ـيــنـ ـ ــة يـكـ ـ ــون
الـن ـشــاط ال ـسـيــاسـي مـحكــومــا
بـالقـواعـد القـانــونيـة وخـاضعـا
لهـا .ذلـك ان وظيفـة الـسيـاسـة
تـك ـمــن يف حت ـ ــدي ـ ــد اخلــط ـ ــوط
العـامـة لـصيـاغـة قـواعـد احلق،
يف حني تقـوم االخيــرة بتنـظيم
الـن ـشــاط ال ـسـيــاسـي مـن خالل
حتـديـدهـا لقـواعـد اللعبـة علـى
السـاحة السيـاسية ،ورمبـا كانت
قـواعـد الـتشـريعـات االنتخـابيـة
وانظمتهـا االكثر جتلـيا يف هذه
املعــادلــة ،حيـث التـشــريع يقــوم
بـ ــرسـم االطـ ــار العـ ــام لـن ــشـ ــاط
الـكيــانــات الــسي ــاسيــة بــالــشكل
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــؤم ــن ع ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـ ـ ــروج
الـ ــب ـ ــرامج الـ ـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة لــتلـك
الـكيـانــات عمـا هـو مـرســوم لهـا
مــن حـ ـ ــدود .مــن هــنـ ـ ــا تــبـ ـ ــدو
واضحــة العالقــة اجلــدليــة بني
كـل مـ ــن االيـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــوج ــيـ ـ ـ ـ ــا
والـ ـسـيـ ــاسـ ــة واحلق ،ومـن هـنـ ــا
ـض ـ ـ ــا تــبـ ـ ـ ــرز اه ـمــي ـ ـ ــة مــب ـ ـ ــدأ
اي ـ ـ
ـ
ـم ــانـيـ ــة ،بـ ــاعـتـبـ ــاره املـبـ ــدأ
الـعل ـ
الـوحيـد الـذي بـامكـانه تـنظـيم
العالقــة بـني االيــديــولــوجـيــات
اخملتلفة والتوجهـات السياسية
املتنـاقضـة وبــاعتبـاره الـضمـانـة
ال ــضـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة لـلـحـق ومـ ــص ـ ـ ــدر
ـ
حمــايـته مـن تعـسف الــسيــاســة
وااليديـولوجيـا على حـد سواء.
بـاالضـافـة الــى ذلك فــأن مبـدأ
العـلمانية يقوم بـتأمني حيادية
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة م ــن خـالل ض ــم ـ ـ ـ ــان
اسـتبعـاد التـأثيـرات الـسيـاسيـة

وااليـديـولــوجيـة علـى اجهـزتهـا
اخمل ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ـ ــة وعـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــمـ ـ ـيـع
ـ
امل ـسـتـ ــويـ ــات .فـ ــاخـتـي ــار ال ــوزراء
وفق االستحقـاقات االنتخـابية،
على سـبيل املثـال ،سيـوصل الى
جهـاز الدولة الـتنفيذي عـناصر
قـ ـ ــد ت ـ ــرى يف بـ ـ ــرامج احـ ـ ــزابه ـ ــا
ـدي ــولـ ــوجـيــتهـ ــا امل ـ ــرجعـيـ ــة
واي ـ ـ
ـ
االولـ ــى لـنـ ــش ـ ــاطهـ ــا ،مـ ــا ي ـ ــوقع
اجلهـاز الـتنـفيــذي يف اشكــاليـة
التقــاطع بني املـصلحـة العـامـة
لل ـ ــدولـ ـ ــة ومـ ـصـلحـ ـ ــة الـكــيـ ـ ــان
ـ
الــسيــاسي لــذلك املـســؤول .من
هنـا ينـبغي الـنظـر الـى حيـاديـة
الدولـة ليس باعتبـارها مفهوما
مبسـطا ومـجردا ،بل بـاعتبـارها
مـنظـومـة معقـدة مـن العالقـات
يـلعـب الـتـ ــش ـ ــريع فــيه ـ ــا ال ـ ــدور
احلـاسم .ورمبـا اكتـسب الـرجوع
الى جتـربة البلـدان اخملتلفة يف
معـاجلة هـذه االشكـاليـة اهمـية
استثنائيـة،وخصوصا يف ظروف
العـ ــراق احل ــالـي ــة .ف ــامل ــادة (ل .
 )6-141مـن القـانــون الفـرنــسي
(حـول التعليـم) اشارت صـراحة
الـ ـ ــى ان "اخل ـ ــدم ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة يف
مجــال الـتعلـيـم العــالـي تعـتـبــر
ـم ـ ــانـيـ ـ ــة ومـ ـسـتـقل ـ ــة عـن اي
عل ـ
تـ ـ ـ ـ ــأثـ ــي ـ ـ ـ ــر ،س ــي ـ ـ ـ ــاس ــي ك ـ ـ ـ ــان او
اقتـصادي ،ايـديولـوجي او ديني
; و تـسعـى لـضمـان مـوضـوعيـة
املـعرفـة وحتتـرم اختالف اآلراء.
وعليهـا تــأمني امكـانيـة الـتطـور
الـعل ـمــي احلـ ـ ــر" .ف ـيــمـ ـ ــا ح ـ ـ ـرّم
اجلزء  4من الفقرة  21للقانون
الفـيـ ــدرالـي الـنـمــس ــاوي (ح ــول
اجلـ ــامعــات) اعـض ــاء احلكــومــة
الفيـدراليـة وحكـومات االقـاليم
(املقــاطعــات) واعـضــاء اجمللـس
الــوطـنـي (الـبــرملــان) واجملــالــس
الـنيـ ــابيــة احملـليــة وكــذلك قــادة
االحـزاب السيـاسية الـدخول يف
عـضــويــة مجــالــس اجلــامعــات.
ويف اطـ ـ ــار تـ ـ ــأمــني اس ـتـقاللــي ـ ــة
اخلـدمـة املـدنيـة احلكـوميـة عن
ال ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــأثـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـ ـ ــديـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
وااليـ ـ ــديـ ـ ــولـ ـ ــوجــي ـ ــة مــن جه ـ ــة،
وضـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
الـ ــدستــوريــة مـثل حــريــة الــرأي
واملعـ ــتقـ ـ ــد وحـ ـ ــريـ ـ ــة ممـ ـ ــارسـ ـ ــة
ال ــشعـ ــائـ ــر الـ ــديـنـي ــة ،مـن جه ــة
ـ
اخ ـ ــرى ،تــتـ ـض ـمــن تـ ــشـ ـ ــريع ـ ــات
ـ
الكـثـيـ ــر مـن ال ــدول العلـم ــانـي ــة
مل ــزمـ ــة لـتـنـظـيـم ه ــذه
ـواع ــد ـ
ـق ـ ـ
الـعالقـ ــة الـ ــشـ ــائـك ـ ــة (القـ ــانـ ــون
االيـ ــط ـ ـ ــال ــي ح ـ ـ ــول اخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــة
احلـكومية لعـام  ،1983والقانون
الـكنـدي حــول التـوظـيف للعـام
 ، 1967وق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
املتحـدة االمريكـية حول اصالح
نظـام اخلـدمـة احلكــوميـة لعـام
 ،1978وقـانـون املـملكــة املتحـدة
حـ ــول حتـ ــدي ــد الــصالحـي ــات يف
مجـال اخلدمـة احلكـوميـة لعام
 ،1992والقــانــون االملــانـي حــول
املـ ـ ــوظفــني الفـيـ ــدرالـيــني لعـ ــام
..... 1985الــخ .ورمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
القـ ـ ــانـ ـ ــون االس ـ ــاســي المل ـ ــانــي ـ ــا
الـفيــدراليــة (الــدستــور) االكثــر
تــفـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـيــال يف مــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حــل
االشــكـ ـ ـ ــالـ ــيـ ـ ـ ــة ب ــني االن ــت ــمـ ـ ـ ــاء
ال ـسـيــاسـي والــديـنـي والقـنــاعــة
االيـديـولــوجيــة ،وبني مـا ميـكن
ان ـن ـ ـ ـ ـط ـلــق عــلـ ـ ـيــه االل ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
الـوظيفي .فـاضافـة الى اشـارته
حلـريـة الـرأي واملعتقـد (الفقـرة
 1مـن املـ ــادة  ،)4اكـ ــد الـ ــدسـتـ ــور
االمل ــانــي لعـ ــام  1949علـ ــى "حق
ممـ ـ ــارسـ ـ ـ ــة احلقـ ـ ــوق املـ ـ ــدنــيـ ـ ــة
والـسياسـية اضافـة الى امكـانية

تـسـنم املـس ــؤولي ــات احلك ــوميــة
ب ــغ ــض الــنـ ــظـ ـ ـ ــر عــن املـع ـتـق ـ ـ ــد
لقــد احــدث
ال ــدينـي.".....
تأسـيس هيـئة االمم املـتحدة يف
عـام  1945ومجموعـة اخرى من
املنـظمـات الــدوليــة واالقليـميـة
نقلــة نــوعـيــة يف مجــال تعــزيــز
م ــب ــدأ علـمــانـيــة الــدولــة ،وكــان
للمـواثـيق واملعـاهـدات الــدوليـة
مــثل االعـالن العـ ــاملــي حلقـ ــوق
األنــس ــان (عـ ــام  ،)1948والعه ــد
الـ ـ ــدولــي اخلـ ـ ــاص ب ـ ـ ــاحلقـ ـ ــوق
امل ـ ــدنــيـ ـ ــة والـ ـ ـســي ـ ــاســيـ ـ ــة لع ـ ــام
ـ
1966وغيــرهــا الكـثيــر اثــر بــالغ
االهـميــة يف تـثبـيت ذلـك املبــدأ
لـيـ ــس فقــط ألن تـلك امل ــواثــيق
واللـوائح شـكلت مــرجعيــة عليـا
ـب ــالـن ـسـبـ ــة لـلكـثـي ــر مـن ال ــدول،
واصبـحت مـص ــدرا رئيــسي ــا من
مصـادر التـشــريع احمللي ،وامنـا
ألن الـعـ ــنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر االسـ ـ ـ ــاس ــيـ ـ ـ ــة
ـم ـ ـ ــانـ ــيـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــات ــت ت ـ ـ ـشـكـل
لـلـع ــل ـ ـ
امل ــوضـ ــوعـ ــات االكـث ــر اهـمـي ــة يف
ـ
تلـك الـ ــوثـ ــائـق ،اذ قلـمـ ــا جتـ ــد
الئحـ ــة دوليــة خ ــالي ــة من احــد
تلـك العنـاصــر .فمفــاهيـم مثل
حــريــة الفكــر واملعـتقــد وحــريــة
ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـشــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الدينية....الخ وجدت جتلياتها
يف االعـالن الـع ـ ـ ـ ــامل ــي حلـق ـ ـ ـ ــوق
االنسـان لعـام ( 1948املـواد  18و
 .)19و العهــد الــدولـي اخلــاص
بــاحلقــوق املــدنيــة والــسيــاسيــة
لع ـ ـ ــام لعـ ـ ــام ( 1966الـفقـ ـ ــرتــني
االولــى والثــانيــة من املـادة .)18
والـالئحـ ـ ــة الـ ـ ــدولــي ـ ــة حمل ـ ــارب ـ ــة
الـتـمـيـيـ ـ ــز يف مج ـ ــال الـتـعلـيـم
لعــام (1960الفقــرة ب من املـادة
 .)5ويف الـك ـثــيـ ـ ــر م ــن الل ـ ـ ــوائح
واملعاهدات الدولية االخرى.
ان العـلمانيـة ال تعني القـطيعة
الكـ ــاملـ ــة بـني ال ــديـن وال ــدول ــة،
بق ــدر مـ ــا هـي تـنـظـيــم العالق ــة
ـ
بيـنهمـا ومنحهـا بعـدا قـانـونيـا،
ذلــك ان ـت ـ ـ ـ ــداخـل بـعـ ـ ـضـه ــم ـ ـ ـ ــا
بــالـبعـض اآلخــر سـيــؤدي ،كـمــا
تثـبت التـجربـة التـأريخيـة ،الى
االس ـ ــاءة لقـ ــدسـيـ ــة الــتعـ ــالـيـم
ـ
الـ ــديـنـيـ ــة وذلك بـ ــاثق ــال تـلك
التعـاليـم بامـراض الدولـة مثل
الـفـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد االداري وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي
واحملــسـ ــوبـي ــة وس ــوء اسـتخ ــدام
السلـطة.....الـخ .وباملقـابل فأن
دمج املؤسـسة الدينيـة مبؤسسة
الدولة ،او اعتبار تعاليم االولى
مرجعية لنشاط الثانية يف بلد
مـتع ــدد امللل والـنحل وامل ــذاهب
والقـوميـات تبـدو مسـألـة بـالغـة
الصـعوبـة .باالضـافة الـى ذلك
فـأن مجـاالت كثيـرة ميكنهـا ان
تشـكل نقاط التقاء وتعاون بني
امل ــؤســسـ ــة الـ ــديـنـي ــة وم ــؤســس ــة
ـ
ـدول ـ ــة؛ فـنـ ــشـ ـ ــاط ـ ــات كـثـي ـ ــرة
ال ـ ـ ـ
ـ
كانشاء صنـاديق لدعم املشاريع
اخليـرية (رعـاية االيـتام واعـالة
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ـ ـ ــداء وب ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املـستـشفيـات وغيـرهــا) ميكنهـا،
اذا مـ ـ ــا مت تـفع ـيـله ـ ــا يف ح ـ ــدود
القـانـون ،ان تـوفـر علـى الـدولـة
جهـدا كبيـرا .ورمبـا كـان تنـظيم
الــسيــاحــة الــديـنيــة واح ــدا من
مجاالت هذا التعاون يف العراق
حتديداً.

*كاتب واكادميي
عراقي يف القانون
الدستوري مقيم يف
موسكو

