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وجهة نظر

االنتخابات بالقائمة املغلقة
حماباة لألحزاب والكيانات السياسية عىل حساب حرية الناخب
هادي عزيز علي
1
نظام التصويت بـالقائمة واحد
من نظم التـصويت املهـمة التي
تـعطـي النــاخب حـريـة أوسع يف
اخ ـت ـيـ ـ ــار مم ــثل ـيـه لل ـمـجل ـ ــس
الـنـي ــابـي إذا كـ ــان ذلك الـنـظ ــام
يعتمد القائمة املفتوحة وليس
القـ ــائـم ـ ــة املغـلق ـ ــة ،علــيه فـ ــان
اعـتـمــاد الـتـصــويـت ب ــالقــائـمــة
بــشكل ع ــام ينـسـجم متــام ـاً مع
كـون العــراق منـطقــة انتخــابيـة
واحـ ــدة كـ ــون الـن ـظـ ــام املـ ــذكـ ــور
يتمتع مبـزايا عـديدة مـنها :انه
ي ــوسع ح ــري ــة الـن ــاخـب ب ــوضع
اسـم واح ــد فقـط يف الـبـط ــاق ــة
االنتخـابيـة هـذا اوالً ،امـا ثـانيـاً
فـه ـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام يـ ـتـالءم مـع
الـتظـاهـرة الـسيـاسيـة الـواسعـة
بسبب سعـة املنطقة االنتخابية
وكـثــرة الـنــاخـبـني ،تلـك الكـثــرة
التي تفـرض علـى املـرشحني ان
يختـاروا بـرامجهـم االنتخـابيـة
بـعـ ـنـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــة ودقـ ـ ـ ـ ــة تـ ـنـ ـ ـ ـسـج ــم
وطـمــوحــات الع ــدد الكـبـيــر مـن
النــاخبـني والتـي يفتــرض فيهـا
ان تلبـي تلك الـطمـوحـات بـدالً
مـن االنـكف ـ ــاء عل ـ ــى املـ ـش ـ ــاريع
احمللـي ــة ب ــالـن ـسـب ــة للـتـص ــويـت
الف ــردي وث ــالـثـ ـاً ان االنـتخ ــاب
ب ـ ـ ــالـق ـ ـ ــائـ ـم ـ ـ ــة يـف ـ ـ ــرض عـل ـ ـ ــى
امل ـ ـ ـ ـ ــرشـحـ ــني ان ي ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــوا
بـ ــرامـجهـم الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة علـ ــى
صعـيــد الــوطـن بــدالً مـن طــرح
املـش ــاريع علــى مــستــوى احمللــة
لل ـتـ ـص ـ ــوي ــت الفـ ـ ــردي .ورابعـ ـ ـاً
ل ــسع ــة املـنــطق ــة االنـتخ ــابـي ــة،
ت ـ ـ ـ ــدفـع ب ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــزاب وال ـكـ ـتـل
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى اخ ـت ـي ـ ـ ــار
مــرشـحيـهم بـعنــاي ــة ملحــوظــة
مــن اجل ك ـ ـســب ود أك ـب ـ ــر ع ـ ــدد
ممكـن مـن اجل ـسـم االنـتخ ــابـي
حـيـث مـن املعــروف ان االحــزاب
تـلك وعـن ــد م ــا تخـت ــار امل ــرشح
فـانهـا تخـضع األمـر العـتبـارات
نضـاليـة وتنـظيمـة وفكـريـة ،وال
يتم االختبار جزافاً بالتأكيد.
ان ظهــور االنتخـاب بــالقــائمـة
ج ــاء نتـيجــة الـعيــوب املــوجهــة
ل ـنـ ـظ ـ ــام ال ـتـ ـص ـ ــويــت الف ـ ــردي
والـذي يـعتمـد علـى فـرد معني
يــرشح عن محلـة مـعينـة وبعـد

فــوزه ف ــان ذلك الفــرد يـتحــول
إلـى مجـرد منــدوب عن احمللـة
لــدى الــدوائــر الـبلــديــة ودوائــر
املـ ـ ـ ــاء وال ـكـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء وبـ ـ ـ ــذلــك
يـنحـص ــر ن ـشـ ــاطه يف احمللـي ــة
ب ـ ــدالً مــن األه ـ ــداف الـك ـب ـ ــرى
للـ ـ ــوطــن ،ل ـ ـ ــذا فقـ ـ ــد ق ــيل ان
ال ـتـ ـص ـ ــويــت بـ ـ ــالق ـ ــائ ـم ـ ــة ه ـ ــو
تـصويـت للمبـادئ ،هذا وهـناك
مـ ـي ـ ـ ــزة أخ ـ ـ ــرى تـ ـنـ ـ ـس ــب إل ـ ـ ــى
التصـويت بالقائمة وهي صفة
االسـتـقالل الـتـي يـتـمـتـع بهـ ــا
النـاخب خالفاً للتقـيد بناخب
واحد يف التصويت الفردي.
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التـص ــويت بــالق ــائمــة نــوعــان،
األول يـسمـى القــائمــة املغلقـة
وال ـث ـ ــانــي ي ـ ـس ـمـ ـ ــى الق ـ ــائ ـم ـ ــة
املفتوحـة اللذان اشـرنا إلـيهما
آنفـاً ،فالقـائمـة املغلـقة يقـصد
بـه ـ ـ ــا :ان احل ـ ـ ــزب أو الـك ـي ـ ـ ــان
ال ـ ـس ـي ـ ــاســي يـ ـط ـ ــرح ق ـ ــائ ـمــته
لل ـتـ ـص ـ ــويــت وال ـتــي ت ـتـ ـض ـمــن
مجـم ــوع ــة مـن األسـم ــاء وق ــد
حتـتـ ــوي علـ ــى ســبعـ ــة أسـمـ ــاء
مـ ـثـالً أو ( )12اسـ ـمـ ـ ـ ـ ـاً وع ـ ـ ـ ــدد
األصـ ــوات حتـ ــدده الـن ـصـ ــوص
الـتـ ـشـ ــريعـيـ ــة .تلـك القـ ــائـمـ ــة
تـطرح عـلى أسـاس أنهـا قائـمة
فـأمــا ان يقبلهـا النـاخب بهـذه
الــصف ــة أو ان يـتـ ــركه ــا ،أي ان
الـنـ ــاخــب ال يحـق له اخـتـيـ ــار
اس ـ ــم أو أسـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ــن تـل ــك
الق ـ ــائ ـم ـ ــة دون غ ـي ـ ــرهـ ـ ــا فهــي
مـطــروحــة لـالقتــراح بـصفـتهــا
وحـ ــدة مـتـك ـ ــامل ـ ــة ،تعـبـ ــر عـن
وجهــة نـظــر احلــزب أو الكـتلــة
ال ـسـيــاسـيــة ،ويف هــذا الـنـظــام
جنــد تقـييــداً حلــريــة النــاخب
يجـ ــد ان ثالثـ ــة مـن األسـمـ ــاء
هــم املعـب ــرويـن عــن ارادته دون
االربعـ ــة اآلخـ ــريـن ،لـ ــذا ف ـ ــانه
مل ــزم ب ــان يـنــتخــب الق ــائـم ــة
بكـاملـها ،أو يـرفضهـا بكـاملـها،
م ــن هـ ـن ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــا ان ارادة
الـنـ ــاخـب قـ ــد مت حتـ ــديـ ــدهـ ــا
مب ــوجـب نـص ــوص ت ـشـ ــريعـي ــة
جاء بها قـانون االنتخاب ،فإذا
كانت القائمة املغلقة تعبر عن
ارادة احل ـ ــزب (س) أو الـك ـي ـ ــان
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وميضي املؤلف يف
حتليله اللغوي املهم هذا
قائال إن وراء اجلدل
املعجمي الداللي ،يكمن
اختالف يف النظرة إلى
العالقات االجتماعية قائم
على رهانات اقتصادية
أساسية من حيث تكريس
تفوّق الرجل على املرأة
يف األسرة واجملتمع.
فبــدون وعـي بهــذه الــرهــانــات ،قــد ال نــرى
غـضــاض ــة يف استـعمــال لفـظ محل اآلخــر
ويف قبول إحالل العـدل محلّ املساواة ،وقد
ال نـنـتــبه إلـ ــى الـتـ ــرجـمـ ــات اخلـ ــاطـئـ ــة أو
احملـرفـة نـتيجـة تالعب بـالـنصـوص املعـرّبـة
كـم ــا الحـظـن ــا يف تع ــريـب كـتـ ــاب يف تعلـيـم
حق ـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان أصـ ـ ــدرته ال ـي ـ ــون ـ ـسـك ـ ــو
بــالفـرنــسيـة واإلنـكليـزيــة وعنــوانه ؟جـميع
الـبـ ـشـ ــر؟ Tous les êtres humains
(1999).ف ــاملعــرب يـبــدو يف ك ــامل الـنـص
محرجا كـلّما عثر يف كلمة  ،égalitéورام
تعريـبها ،فيتصرّف بطرق مختلفة تنمّ عن
ت ــردّد وح ــرج واضحـني :ـ فعـن ــدم ــا ش ــرع يف
تع ـ ــريــب مـ ـصـ ـطـلحـ ـ ــات الق ـيــم الع ـ ــامل ـي ـ ــة
املوضوعـة بني قوسني وهـي (الكرامة digi
 ،nitéواحلريّـة  ،libertéواملساواة égali
 ،itéوالع ــدل justice).لــم يج ــد أفــضل
مـن ح ــذف امل ـسـ ــاواة وإلغـ ــائه ــا مـن الـنــص
( .)18 /25أمّـا عنـدمـا تـرد الـلفظـة نفـسهـا
يف س ـي ـ ـ ــاق مـ ــطل ـبــي (ص  )23 /35فـ ـ ـ ــإنه
يحـ ــاف ــظ علــيه ـ ــا ألن طلـب الـ ـشـيء غـي ـ ـرُ
حتقــيقه ،فـلك أن تـط ــالـب مب ــا شـئـت ،ألنّ
املـهمّ هــو أن ال يخـتلـط املـطـلب بــاحلقّ يف
املساواة.
أمّــا عـنــدمــا ي ــرد اللفـظ يف سـيــاق مـتـعلق
بــاالتف ــاقيــات ال ــدوليــة ذات الـصلــة بــاملــرأة
وحقــوقهــا ،حـيـث ال ميكـن جتــاهـل اللّفـظ
فـإنّ املعرّب يـتصرّف ،مـبرزا اختالفه بـزيادة
هــامـش ت ــوضيـحي يــؤكــد مـثال أنّ املــرأة ال

ال ـسـي ــاسـي (ص) فهـي لـي ـسـت
كذلـك بالنـسبة الرادة الـناخب
أو عـم ــوم اجل ـسـم االنـتخ ــابـي،
ل ـ ـ ــذا يـك ـ ـ ــون مــن االنـ ـ ـســب ان
يعـرض قـانــون االنتخـاب علـى
امل ــواطـنـني لـبـيـ ــان رأيهـم فــيه،
ألن الـنــص اخل ـ ــاص بقـ ــانـ ــون
االنــتخـ ــاب هـ ــو ال ـ ــذي يحـ ــدد
مـ ـسـ ــارات الـ ـسـيـ ــاسـ ــة وحـ ــركـ ــة
االحـزاب املـؤثــرة فيهـا ،إضـافـة
لـه ـ ـ ــذا الـع ـيــب يف الـق ـ ـ ــائ ـم ـ ـ ــة
املغلقــة فــان هنــاك عـيب ـاً آخــر
يـ ــوجـه لهـ ــا ،أال وهـ ــو كــيفـيـ ــة
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيــع األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
املـرشحني ،ولنأخـذ املثال ذاته،
أي ان الـقـ ـ ـ ــائـ ـمـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـسـ ـبـعـ ـ ـ ــة
أشخـاص فـازت بثالثـة مقـاعـد
نـيابـية ،فـكيف يتم تـوزيع تلك
املقاعد على املرشحني السبعة
خــاصــة إذا اخــذنــا بــاحلــسبــان
انهم يـنتمـون إلـى حـزب واحـد
أو كي ــان سيــاسـي متــشكـل من
عـ ــدة احـ ــزاب؟ ولالجـ ــابـ ــة عـن
هـ ــذا الـ ـسـ ــؤال جنـ ــد ان بعــض
الـتشـريعـات قـد حـسمت األمـر
ونـصـت عل ــى ان الـت ــوزيع يـتـم
علـى وفق التـسلسل املـذكور يف
القـائمة ،أما إذا لم يتم النص
على ذلك فتلك مشكلة فعلية
خـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ــة إذا تـعـلـق األمـ ـ ـ ـ ـ ــر
مبج ـم ـ ــوع ـ ــة اح ـ ــزاب مـك ـ ــون ـ ــة
للـكيــان الــسيــاسي الــذي دخل
االنتخابات بهذه الصفة.
امــا الق ــائمــة املـفتــوح ــة فتـتم
عل ــى أس ــاس اعـط ــاء احل ــري ــة
الك ــامل ــة للـن ــاخـب يف اخـتـي ــار
أسمــاء املــرشحـني يف القــائمــة
مـن دون الــتقـيـ ــد بـ ــأي واحـ ــد
مــنهـم ف ـ ــإذا ك ـ ــانــت الق ـ ــائـم ـ ــة
تـتكـون مـن ( )12اسمـاً فـيكـون
مـن الـن ــاخــب ان يخـت ــار مــثالً
االسـ ــم ال ـ ـثـ ـ ـ ـ ــالـ ــث وال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاسـع
والـعاشـر ويذكـرهم يف بطـاقته
االن ــتخـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة دون غ ـيـ ـ ــرهــم،
وبـ ــذلك ف ــانه اعـطـي احل ــري ــة
الـكاملـة الختـيار املـرشح الذي
سـيـمـثـله يف اجمللــس الـنـي ــابـي
خـ ـ ــاصـ ـ ــة اذا اخـ ـ ــذنـ ـ ــا ب ـنـ ـظـ ـ ــر
االعتـبار ان االختيـار يتم على
أسـ ـ ـ ــاس قـ ـنـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة الـ ـنـ ـ ـ ــاخ ــب
ب ـ ـ ـشـخـ ــص املـ ـ ـ ــرشـح وبـ ـ ـ ــذلــك

يحـ ــصل املـ ـ ــرشـح علـ ـ ــى عـ ـ ــدد
األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤه ـلــه
للحصـول علـى املقعـد النيـابي
وعل ــى أسـ ــاس االغلـبـي ــة الـتـي
حصل عليها.
3
أم ــام ه ــذه املق ــدم ــة عـن نـظـم
الـتصــويت بـالقــائمـة البــد من
ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــوف عـل ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـ ــوقـف
الـت ـشـ ــريعـي ،يف الع ــراق ال ــذي
يخـاطب نظم االنتـخاب ونظم
ال ـتـ ـصـ ـ ــويــت .ف ــنقـ ـ ــول اوالً ان
قــانــون إدارة الــدولــة الع ــراقيــة
قـ ــد جـ ــاء بـ ــاحـكـ ــام عـ ــامـ ــة يف
البـاب الـرابع منـه حتت عنـوان
السلطـة التشريعيـة االنتقالية

وكــيفـي ـ ــة انــتخ ـ ــاب اجلــمعـي ـ ــة
الوطنيـة ونسبـة متثيل الـنساء
مــنهـ ــا واملـ ــوقف مـن االطـيـ ــاف
ال ـتــي ت ـتـ ـ ـشــكل م ــنهـ ـ ــا االمـ ـ ــة
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ــة وعـ ـ ـ ــدد أع ـ ـضـ ـ ـ ــاء
اجلمـعيـة الـوطـنيـة والـشـروط
الـ ــواجـب تـ ــوفـ ــرهـ ــا لل ــشخــص
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـطـلـ ــب ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـيـح
للجمعية الوطنية وعن اعمال
اجلمـعيــة العــرفيــة وواجبــاتهـا
وغـي ــره ــا .ام ــا الـنــص الـث ــانـي
ال ــذي يع ــالج ه ــذا األم ــر فه ــو
األم ــر امل ــرقـم  96ال ـص ــادر عـن
سلطة االئتالف املؤقتة بتاريخ
 /15حـ ـ ــزيـ ـ ــران 2004 /والـ ـ ــذي
ج ـ ــاء علـ ــى مـبـ ــدأيـن األول ان
العـراق دائـرة انتخـابيـة واحـدة

والـثاني اعتـماد نظـام التمثيل
النـسـبي يف االنـتخــابــات علــى
وفـق اح ـكـ ـ ـ ــام الـفـقـ ـ ـ ــرة ( )3يف
الق ـسـم ( )3مـن األم ــر امل ــرقـم
 96الـتي نـصـت علــى( :العــراق
دائـرة انتخابيـة واحدة .وسيتم
ت ـ ـ ــوزيـع جـ ـمـ ـيـع املـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــد يف
اجمللس الوطني على الكيانات
ال ـسـي ــاسـي ــة مــن خالل ن ـظ ــام
التمثيل النسبي).
ام ــا امل ــوض ــوع اآلخ ــر اجل ــدي ــر
باالهتمام الـذي يشكل اهتمام
مقالنا هـذا فهو احكام الفقرة
( )2م ــن الـقـ ـ ـ ـس ــم ( )4ال ـ ـ ـ ــذي
يـحـ ـمـل عـ ـنـ ـ ـ ــوان (املـ ـ ـ ــرشـح ــني
لالن ــتخ ـ ــاب ـ ــات) ال ـ ــذي ي ـن ــص
علـ ــى( :يجـب تـ ــرتـيـب أسـمـ ــاء

املـ ـ ـ ــرشـح ــني عـلـ ـ ـ ــى الـقـ ـ ـ ــوائ ــم
املقـدمـة إلـى املفــوضيـة حـسب
اسـتـحقـ ــاق كل مــنهـم وسـيـتـم
تـ ـ ــوزيـع املقـ ـ ــاع ـ ـ ــد يف اجمللـ ــس
ال ـ ـ ــوط ـنــي ط ـبـقـ ـ ـ ـاً ل ـت ـ ـ ــرت ـيــب
األسـمــاء ال ــواردة يف القــائـمــة،
وال يجــوز تغييـر هـذا التـرتيب
أو تغـيـي ــر ه ــذه الق ــائـم ــة ب ــأي
شـكل آخـ ــر بعـ ــد تـ ــاريـخ معـني
حتدده املفوضية).
ومن هذا النص نرى ان قانون
االن ــتخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات رقــم ( )96ق ـ ـ ــد
اعتمـد نظـام القـائمـة املغلقـة،
النه قد اشتـرط توزيع املقاعد
يف اجمللـ ــس ال ـ ــوط ـنــي ط ــبقـ ـ ـاً
لـتـ ــرتـيـب األسـمـ ــاء الـ ــواردة يف
القـائمـة ،أي ان القـائمـة الـتي

د.الطيب الب ّكوش
جوانب لغوية يف تأمالت
ّ
السياسية وحقوق اإلنسان

ميكـن أن تـتـقل ــد مـن ـصـب اإلم ــامـ ــة ،ولكـن
جتـنـب ــا مل ــا ق ــد يـت ــرسّـب لـ ــدى الق ــارئ مـن
إحسـاس بـاالنتقــاص واإلقصـاء يُـضيف أنّ
اإلسالم قد كرّم املرأة وضـمن حقوقها وأمر
مبعاملتها بالعدل.
وهكـذا يُــدخل املعــرب ضمـنيــا مقــابلــة بني
املـس ــاواة يف النـص األصلـي والع ــدل .وهنــا
نتـوقف مع د .الـطيـب البكـوش قلـيال عنـد
داللــة لفـظــة "العـدل" ومـشـتقــاتهـا ،حــسب
مق ـ ــاربـ ـ ــاته الـلغ ـ ــوي ـ ــة ،ل ـن ـ ــرى إنّ أهــم م ـ ــا
يـتضـمنه اجملـال الــداللي لهـذا اجلـذر هـو:
تقـ ــومي االعـ ــوج ـ ــاج ،واملع ـ ــاملـ ــة املـن ــصفـ ــة
واحلكـم ب ــدون حـيف وع ــدم الـتـمـيـي ــز بـني
األطراف .فـالروابط املـوجودة بـني اجملالني
الــداللـيني لـلمـســاواة والعــدل هـي تق ــريبــا
الروابـطُ نفسُـها الـتي بني مجـالي égali
itéو équité.لكـن املعــاجلــة ال ــدالليــة
الـتـي خُ ـصّـ ــا به ــا يف الـت ــرجـم ــة ،مبـفع ــول
امل ـ ــواقف األيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــة ،تَـنـ ــزع عــنهـمـ ــا
الت ــرادف أو شبـه التــرادف األصلـي وجتعل
مـنهـمـ ــا لف ـظـني مـتقـ ــابلـني داللـي ــا بـحكـم
املرجعية الدينية والثقافية.
وبـ ــذلك يـتـبـيّـن لـن ــا مـ ــوقف املعـ ـرّب ال ــذي
يتجـاذبه نـصّان مـرجعيـان ،نص اليـونسـكو
املـطلــوب تعــريـبُه بــأمــانــة ،والنـص الــديـني
املـق ـ ـ ـ ـدّس الـالّزمـ ـن ــي ،اخلـ ـ ـ ــاضـع ل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروح
وتــأويالت متع ـدّدة متعــاقبـة بـحكم صـبغته
املفتـوحـة ،ممّـا ينجـر عـنه ثقل تـأويلي قـد
يـصل ح ـدّ املــواقـف املتـضــاربــة منـه أحيــانــا
(كـم ــا ه ــو ال ـش ــأن مـثـال مع ق ـضـيّـ ــة تعـ ـدّد
الزوجات).
ونـحن ،والـكالم للــدكتــور الـطـيب الـبكــوش،
جن ــد الـي ــوم ق ــراءات أخـ ــرى تقحـم حق ــوق
اإلنـســان مبفهـومهـا احلــديث يف مـنظـومـة
املُتَصَوَّرات الـدينية ذاتها .أمّـا على املستوى
اللساني احملض،فإنّ مقارنة لفظي املساواة
والعـدل تقودنا إلـى تسجيل الصّفـة العامّة
الشموليّـة التي للمساواة والـصّفة اخلاصة
يف العـ ــدل الـ ــذي يـ ــرتـبــط بـ ــاألوّل بـعالقـ ــة
انـ ـ ـض ـ ـ ـ ــواء relation hyponymique
ألنـه يح ـت ـ ـ ــوي علـ ـ ــى س ـيْــم الـعالقـ ـ ــة بــني
طرفني أو أكثر املوجودِ يف املساواة.
فـاملسـاواة أمـام العـدالـة التي يـشتـرك فيهـا
الـلف ـظ ــان عـن ــدم ــا يــتعـلق األمـ ــر بع ــدال ــة
بـشـريّـة ،تـسمـح بتعـويـض اللّفـظ احملتـوي

( hyperonymeم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة) بـ ـ ـ ــالـلّـفـ ــظ
املنضوي فيه hyperonymeأي عدل.
ونتعلـم من د .البكوش إن عالقـة االقتضاء
ذاتَ االجتـ ـ ــاه الـ ـ ــواحـ ـ ــد ال ـتــي ت ــتحـكــم يف
الـعمـليــة اللـس ــانيــة ال تـسـمح بــالـتعــويـض
املعاكس ( أي تعويض العدل باملساواة).
أمّـا يف السـياق املـعرّب الـذي سبق احلـديث
عــنه ،فــنحــن ل ـ ـس ـن ـ ــا يف س ـيـ ـ ــاق الق ـ ــان ـ ــون
ال ـ ــوضعـي الـ ــذي هـ ــو نـتـ ــاج بـ ـشـ ــري ق ـ ــابل
لـلتـطــويــر والـتغـييــر ،وإمنــا نـحن إزاء نـصّ
مــرجعُه سلـطــة إلهيـة الزمــانيـة .فـالـرهـان
إذن ليــس الكــائـن البـشــري .ولــذلـك وكمــا
يقول الـباحث ،فإنّ الـفوارق الدالليـة مهما
كـانـت صغيـرة ،تكـتسـي قيمـة خـاصـة هـامـة
فـتــتحـ ــول روابــط االقـت ـضـ ــاء إلـ ــى روابــط
تق ــابل .وب ــذلك يـتـبـيّـن لـنــا أنّ الــرهــان يف
الـعالقـ ــة بـني املـ ـسـ ــاواة والعـ ــدل هـ ــو رهـ ــان
داللي.
وهـنا يـتسـاءل د .الطـيب البكـوش يف كتـابه
هـ ــذا قـ ــائـال :هل جنـ ــد ال ـ ـرّه ـ ــان نفـ ــسه يف
مفهوم حريّة املعتقد؟
وبـحثــا عن جــواب ،فلـنمـض مع املــؤلف يف
إج ــابـته امل ــشف ــوع ــة دائـم ــا ب ــالــتحلـيل مـن
وجهة نظر ألسنيـة ،وليكن مثالنا اآلن هو:
"حريّة املعتقد"…
أمنوذج آخر للتحليل..
ينصّ البند  18من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنـ ـس ـ ــان علـ ــى أنّ "لـكـل شخ ــص احلق يف
الـتفكير واالعـتقاد واختيـار الدين ،وهـو ما
يـقتـضـي احلقَّ يف تغـييــر الــديـن واملعـتقــد،
وحـريّ ـةَ إظهـار الــدين واملـعتقـد .وقـد عُـرّب
هـذا البنـد يف كتـاب اليـونسكـو (ص )24مع
ملحـوظـة يـنشـأ عنهـا دالليـا حصـر اجملـال
حصرا يجعل حريّة املعتقد يف اجتاه واحد
أي هي حق يف الـدخـول دون اخلـروج (وهـو
ما يسمّى الردّة).
كمــا تتـضمّـن امللحـوظـة مقـارنــة بني الـردَّة
(وهـ ــو مفه ــوم ديـنـي) واخلـي ــان ــة العـظـم ــى
(وهـ ــو مفه ــوم سـي ــاسـي) ،مـن حـيـث خـط ــر
إفشـاء أسـرار األمـة .وبــديهي أنّ املقـارنـة ال
تــستـقيـم ألنّنـا حــسب الـطـيب الـبكـوش يف
مجـ ـ ــال ــني مخ ـتـلفــني متـ ـ ــامـ ـ ــا وألنّ هـ ـ ــذه
احلجـج تنـطـبق ك ــذلك شـكال علــى تغـييــر
اجلـن ـسـيــة .ومـع ذلك لـم يُق ــارَن بهــا .هــذا

فـضـال عن أنّ هــذا املــوقـف من الــردّة ،لـئن
كـان سائدا اليـوم يف التقاليد الـدينية ،فإنّ
ثمّـة من املسلمني البـاحثني املتضلّعني من
يـطعـن يف حكم الـردة الـسـائـد وهـو الـقتل،
مع ـت ـبـ ـ ــرا إيّـ ـ ــاه م ـنـ ـ ــاقـ ـضـ ـ ــا لـ ـ ــروح اإلسالم
ومقاصـد الشريـعة ،بل ونصّ القـرآن نفسه
احلـاثّ علـى احتـرام حريّـة املعتقـد يف عدّة
آيات صريحة.
ف ــاملـ ــوقف ال ـس ــائ ــد الـيـ ــوم إذن يف اإلسالم،
ودائـمـ ــا الـكالم ملـ ــؤلف الـكـتـ ــاب د .ال ـطـيـب
الـبكــوش ،يعـتب ــر مفهــوم "حــريّــة املعـتقــد"
مفهــومــا غــربـيــا مــرفــوضــا رفـضــا يــسجّل
االخ ــتالف ب ـ ــاســم خـ ـص ـ ــوص ـي ـ ــات دي ـن ـي ـ ــة
وثقــافـيــة .بـيــد أنّ اآلخ ــر ،الغــربـي ،يعـمــد
بـدوره إلــى تقـطـيع نفـس املفهــوم تقــطيعـا
مغـ ــايـ ــرا وذلـك مهـمـ ــا كـ ــانـت مـن ـطـلق ـ ــاته
املذهبية والعقدية.
ويف انتبـاهة ذكيـة ومهمة يـكتب املؤلف.." :
فقـد حــدث لنـا أن الحـظنــا أثنــاء النقـاش
مـع بعــض الـب ــاحـثـني الغ ــربـيـني املهـتـمـني
بـ ــاحلـ ــركـ ــات األصـ ــولـيـ ــة يف اإلسـالم أنهـم
يعتبـرون احلركـات األصوليـة أقليات ديـنيةً
حت ـ ـظ ـ ـ ــى بـحـق احلـ ـم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة مـ ـثـل جـ ـمـ ـيـع
األقليـات .وهم ال يشعـرون باخللـط الذي
يقعـون فيه بني املتصـورات واملفاهيم ،إذ أنّ
احلـركـات األصــوليــة هي حـركــات سيــاسيـة
تتخـذ من الـدين مـرجعـا أو غطـاء وجتعل
النصّ الديـني يف مقام البرنـامج السياسي
الصالح جلميع البشر يف كل مكان وزمان.
فهــذه احلــرك ــات ال ينـطـبق علـيه ــا مفهــوم
األقليـات وليـست حتـى فـرقـا تنــدرج ضمن
امللل والـنحل وإمن ــا هي حــرك ــات سي ــاسيــة
تتخذ مرجعا مـن دينٍ مشترك بني أغلبية
املـواطـنني الــذين يُعـتبـرون يف هـذه احلـالـة
قاعـدة انتخـابيـة محتملـة بالقـوة ،ومن لم
ينــسجـم يُعـتبــر مـتقــاعـســا ع ــاصيــا ورمبــا
خـ ـ ــارجـ ـ ــا ع ــن امللـ ـ ــة ،يُحـقّ عل ــيه الـعقـ ـ ــابُ
اإللهـي".أ.هـ .وهكــذا تكــون حــريّــة املعـتقــد
محـ ـ ــاصـ ـ ــرة ب ــني فه ـمــني ومـ ـ ــرجعــني رغــم
شفــافـيـتهــا الــداللـي ــة أصال .بل إن اآلخــر
يُفهـم فهمـا خــاطئـا نـتيجـة تـأويل أحـادي
املــرجع .ومعنـى ذلك أنّ اآلخـر يُـنظــر إليه
خ ـ ــارج مج ـ ــاله الــثق ـ ــايف احملـ ـ ـدّد له ـ ــويــته
فـت ــظه ـ ــر مالمـحُه مـ ـشـ ـ ـوّهـ ـ ـةً ومحـلّ فهـم
يُجانب الصواب.
وهكـذا جنـد أنفـسنـا هنـا مع مــؤلفنـا أمـام

اإلشك ــاليــة اللـس ــانيــة ذاته ــا التـي رأينــاهــا
سـابقا مع الثنائي مـساواة /عدل من حيث
احملتــوى ال ــداللي ،ولـكن بــدون تقــابـل بني
مصـطلحـني .ذلك أنّ املـشكـل املطــروح هنـا
هو مـشكل الرابط املـرجعي .فتصـوّر الغرب
حلـ ـ ــريّ ـ ـ ــة املع ــتقـ ـ ــد ش ـب ــيه مبـ ـ ــا جنـ ـ ــده يف
النـصوص التـأسيسيـة حلقوق اإلنـسان من
ح ـيــث م ــنح اإلن ـ ـسـ ـ ــان الفـ ـ ــرد احمل ـ ـ ـرَّر مــن
الـضغــوطــات اجلـمــاعـيــة األولــويــة ،بـيـنـمــا
األولويـة يف التـقالـيد الـدينـية لـلمجمـوعة
ولألمـة .فـالـرهـان هنـا ليـس دالليـا كمـا يف
املثال السابق وإمنا هو مرجعي.
ولكـن كـيف سـيكــون األمــر عـنــدمــا يـتـعلق
األمر مبفهوم الدميقراطية؟
يكتب املؤلف عبر مفهوم الترجمة والرهان
الــرمــزي مـسـتعـين ــا مبثــال :دميق ــراطيــة /
شورى ،إنّ النـصوص املعتمـدة بالنسـبة إلى
مفهــوم ال ــدميقــراطـيــة لـي ـسـت الـنـصــوص
السـابقة أيّ نصوص حقـوق اإلنسان ،وإمنا
هـي ن ـصـ ــوص سـيـ ــاسـيـ ــة تـ ـسـتـبـ ــدل فــيهـ ــا
احلــركــاتُ ال ـسـيــاسـيــة لفـظــة دميقــراطـيــة
بلفظة شـورى التي لها بعـد رمزي ذو صلة
بالدين اإلسالمي الذي يحثّ عليها.
وإنّ هــذا االسـتب ــدال ينـم عن حــرص علــى
مالءمـ ــة مفه ــوم ال ــدميق ــراطـي ــة ملـم ــارس ــة
ت ـ ــاريخـي ـ ــة مع رف ــض لآلخـ ــر وه ـ ــو الغـ ــرب
بـرفض الـنمط الـدميقراطـي الغربـي الذي
يعتبره بعضُهم بدعة مرفوضة.
وهكــذا ميـ ـرّ رفـض اآلخــر وممــارسـتِه عـب ـرَ
رف ــض الـلفـ ـظ ـ ـ ــة الـ ـ ــدخ ــيل ـ ـ ــة ذاتهـ ـ ــا رغــم
ان ــدمـ ــاجه ــا يف املـعجـم العـ ــربـي احل ــديـث
انـدماجـا يسـعى أحـيانـا إلى جتــاوز املعجم
إلــى البـنيـة الـصــرفيــة وآليـة االشـتقـاق يف
مـ ـثـل دمـقـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة démocratisation.
ومع ذلـك فـ ــإنّ الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة والـ ـشـ ــورى
مصـطلحـان يـشتـركـان يف سَـيْم ؟املـشـاورة؟
ممــا يـجعل حــزمــة ال ـسّـيـم ــات تك ــاد تكــون
م ـشـت ــرك ــة رغـم أنّ اجمل ــالـني ال ــداللـيـني ال
يتطابقان متام التطابق ،ألنّ الدميقراطية
تُحـيل إلـ ــى سل ـطـ ــة أغلـبـي ــة امل ــواطـنـني يف
مفهــومهـا احلـديـث ،بيـنمــا حتيل الـشـورى
أكـث ــر إل ــى سلـط ــة معـن ــوي ــة مـنحـص ــرة يف
اخلاصة من القوم.
ويـخلــص د .الــبك ــوش ق ــائـال انه مل ــا ك ــانـت
الـدالئل اللـسانـية مـشحونـة بالـرمز ،فـإنها
تُستعمل وسيلـة لإليحاء بالرموز املتحكمة

حتتـوي ( )12اسماً علـى سبيل
املثـال وفــازت بخمـســة مقـاعـد
نـيابيـة فان األسـماء التـي تبدأ
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـسـل ( )1إل ـ ـ ـ ـ ــى
ال ـتـ ــسلـ ــسل ( )5هــي الف ـ ــائ ـ ــزة
بـتلـك املق ــاع ــد وب ــذلـك نعـي ــد
إلــى االذهــان الـعيــوب املــوجهــة
إلـى نظـام التصـويت بـالقائـمة
املغلقـة والـتي حتـابي االحـزاب
والكـي ــان ــات ال ـسـي ــاسـيـ ــة عل ــى
حـســاب حــري ــة الن ــاخب الــذي
يج ــد نفــسه ذا حــري ــة مقـيــدة
بـتلـك القــائـمــة وممـنــوع علـيه
االقـتـ ــراع علـ ــى أي اسـم فــيهـ ــا
فـ ــإم ـ ــا ان يقـبـلهـ ــا جـمــيع ـ ـاً أو
يرفضها.

حكمت احلاج /تونس
يف النـظـرة إلــى األشيـاء واملـثيــرة لعــواطف
الناس.
فنـحن هنا إزاء منط آخـر من الروابط بني
مــا هــو لـس ــاني ومــا هــو رم ــزي حيـث يعلــو
اجلـانـب السـيميـائي علـى الـدليل الـلسـاني
مـن حـيـث هـ ــو ن ـظـ ــرة وت ـصـ ـ ـوّر ثقـ ــافـيـ ــان
مشتركان.
وبـذلك نـرى أنّ املقـابلـة بني الـدميقـراطيـة
والشـورى تخفـي يف احلقيقـة رهـانـا يطغـى
بع ـ ــده ال ـ ــرمـ ـ ــزي علـ ـ ــى بع ـ ــديـه الل ـ ـس ـ ــانــي
واملرجعي.
ويف نهـ ــايـ ــة الـتـحلــيل ،وحـ ـسـب مـ ــا يقـ ــوله
املـؤلف ،فـأنّنـا جنـد أنفـسنـا من خالل هـذه
الـتحــالـيل أمــام قـضــايــا ت ــرجمــة حـقيـقيــة
ليـست هـيّنـة ألنهـا تتـعلق بتـأويل املفـاهـيم
واملـتـص ــورات األس ــاسـي ــة يف مج ــال حق ــوق
اإلنسـان .وهـو أمـر ينعـكس بـالضـرورة علـى
مفهوم حقوق اإلنسان ذاته.
فلـو نظـرنا يف هـذا املفهـوم من زاويـة البـلد
الـواحـد أو الــوطن ،فـإنّ حقـوق اإلنـسـان ال
تُفـهم فـهمــا واحــدا وال تعـني شـيئــا واحــدا
علـ ـ ــى لـ ـ ـسـ ـ ــان حـ ـ ــاك ــم ومحـك ـ ـ ــوم ،أو جالّد
وضح ـيـ ـ ــة عل ـ ــى س ـب ــيل امل ـث ـ ــال .ف ـ ــاجمل ـ ــال
الــداللي بــالنــسبــة إلــى األول محــدود وهــو
بالنسبة إلى الـثاني شامل ال يُجزّأ .فاألول
يقتطع املـعنى الـذي يريـد يف مادة مـتعدّدة
الدالالت باسم خصوصيـة ثقافية كثيرا ما
تكــون غــامـضــة وكـثيــرا مــا تــستـعمـل تعلــة
النـته ــاك حقــوق اإلن ـســان بـيـنـمــا يـتع ــامل
الثـاني مع املفهوم بـصفة إجمـالية وبـداللة
موحّدة بحكم صبغتها الكونية.
أمّـا إذا نظـرنا إلـى املسـألة مـن زاوية أوسع،
تكــون عــاملـيــة ،كـمــا يــريــد لـنــا الـبــاحـث أن
نفعل ،فــإنّ اخلالف الــداللـي ،يحــدث مـثال
بــني ال ـ ـش ـم ـ ــال واجل ـن ـ ــوب ،أي بــني ال ـ ــدول
املصنعة ودول العالم الثالث.
فـ ــاألول يـ ــركـ ـ ـزّ يف حقـ ــوق اإلنـ ـس ـ ــان علـ ــى
اجلـانب املدنـي السيـاسي الذي يـكتفي منه
أحيـانـا بـالـشـكليـات (كــالتعـدديّـة احلــزبيّـة
واالنتخابات ولو كانت صورية).
أمّـ ـ ــا ال ـثـ ـ ــانــي فـ ـ ــإنه ي ـ ـ ـرّكـ ـ ــز علـ ـ ــى ال ــبعـ ـ ــد
االقـتـص ــادي والـثق ــايف ال ــذي أصـبح الـي ــوم
يـتـلخــص يف احلق يف "الـتـنـمـيـ ــة" .أمّـ ــا يف
اجلــانـب الـثقــايف ،فــإنّ اجلـنــوب كـثـيــرا مــا
ي ــتهــم ال ـ ـش ـم ـ ـ ــال بع ـ ـ ــدم فهــم م ـ ـ ــرجع ـي ــته
الثقافية.

