
www.azzaman.com

WOHzUD « w  ÌÊUŁ ‰u

ـــالـك الـــشـــرق عــــاشت بــــعض 
األوسـط مـنـذ تــأسـيــسـهــا وحـتى
بدء عـصـر االنقالبـات الـعسـكـرية
فــــيـــهــــا نــــوعـــمــــا من الــــهـــدوء
ط من ــارســة  واالســتــقــرار و
الــنــظم الــســيــاســيــة تــفـوح مــنه
ــقــراطــيـة أحــيــانــا رائــحــة الــد
ـتــعـلـقـة حــصـريـا بـانــتـخـابـات ا
ـــانـــات أو الـــبـــلـــديــات أو الـــبـــر
مــــجــــالس الـــــشــــورى لــــكن ذلك
الـهـدوء واالسـتــقـرار الـنـسـبي لم
يــــــــدم طـــــــويـال حـــــــيـث بـــــــدأت
مـجـمـوعـات من الـضـبـاط أطـلـقت
عـلى نفسـها تسـميات عـديدة كان
أبـرزهـا الـضـبـاط األحـرار وفـيـمـا
ـجالس قـيادة الـثورة بـعد ذلك 
ســـواء في مـــصــر أو الـــعــراق أو
لــيـبـيـا ومن شـابــهـهم من أنـظـمـة
جمـهـوريـة بـاالنقالب الـعـسـكري
ــلـــكي إلى وتـــغــيـــيــر الـــنــظـــام ا
جـــمــــهـــوري مـع إكـــســــســـوارات
قـراطـيـة التي االشتـراكـيـة والـد
مــورست جـمــيـعــهـا بــأشـكـال من
الـنظم والنـظريـات متأرجـحة ب
ـــقــراطـــيــة االشـــتــراكـــيــة والـــد
ـفصـلة ـركزيـة وا الشـعـبيـة أو ا
ــلــهم عــلى مـــقــاســات الـــقــائـــد ا
والـرئيـس الـضـرورة وملـك مـلوك
أفــريــقـيــا وأحــزابـهـم الـتي ادعى
الــزعــمــاء بــأنــهــا حتــمل رســالــة

مقدسة إلى الشعوب!
ـقـراطـيـة هـذه الـتـمـثـيـلـيـات الـد
الــتي كــانت األنــظــمــة الــســابــقـة

تمثلها على مسرح الدكتاتوريات
الشـرقـيـة عـمومـا سـواء هـنا في
الـعـراق ومـسـرحـنـا الـكـبـيـر مـنـذ
أكثـر من خـمسـ عـاما أو بـقـية
اجلمهـوريات الثوريـة على إيقاع
مـا كان يـسمى بـاجمللس الـوطني
أو مــجـلـس الــشــعب أو الــلــجـان
الـــثـــوريــة ومـــا يـــتـــبـــعـــهـــا من
ـارسـات انتـخـاب القـائـد أو ما
كــان يـــطــلق عــلــيــهــا بــالــبــيــعــة
ــــعـــروفـــة 99.99 ونــــســـبــــهـــا ا
ـنطقة من عاشـتها شـعوب هذه ا
دول الــــــشــــــرق األوسـط والــــــتي
ضــربـتــهــا عــواصف تــســونـامي
والــتـغــيــيــر األهــوج بـاالحــتالل
مــبـاشــرة كــمـا حــصل في كل من
افغانـستان والعـراق أو بواسطة
التـحـسس الـنائي كـمـا في ليـبـيا
وســـوريــا أو عـن طــريـق وســائل
اإلعالم ذات الـفــولـتــيـة الــعـالــيـة
جـــدا كـــمـــا فـي تـــونس ومـــصـــر
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ودعـونـا اآلن نـرحل قـلـيال إلى ما
كــان يــحــلم به ويــعــمل من أجــله
ماليــ من خــيـرة أبــنـاء وبــنـات
هـــــذه الــــدول مـن كل الـــــشــــرائح
والطـبـقـات أال وهو إقـامـة نـظام
سـياسي مـتوازن يـعتـمد الـتداول
الـسـلــمي لـلــسـلـطــة عـلى أسـاس
دسـتـور عصـري وحـضاري يـليق
ـنع بــإنـسـان األلـفـيــة الـثـالـثـة 
التفـرد بالسلطـة والقرار ويشيع

حـضـارة حـقـوق اإلنـسـان وقـبول
اآلخـر ويــتــيح حــريـة االخــتــيـار
ـــــا أي شــــــكل مـن أشـــــكـــــال دو
االحـتــواء أو االسـتـغـالل الـديـني
ــذهـبـي أو الـعــرقي لــكن مـا أو ا
حـصل أثـار أسـئلـة غـاية في األلم
واإلحباط والسؤال األكثر إيالما

بعد ما حصل خالل هو:
هل إن مــجــرد تــغــيــيــر الــهـيــاكل
اإلداريــة لألنــظــمــة الــســيــاســيــة
ستتيح فرصـة لالنتقال إلى نظام
اجــتــمـاعـي وسـيــاسي كــمــا كــنـا

نطمح إليه?
مـا يــحـدث اآلن بـعــد سـقـوط تـلك
األنـظــمـة ورغم اسـتــخـدام آلـيـات
التـداول الـسـلـمي للـسـلـطة إال إن
العـمليـة برمتـها تتـعرض لكوابح
ال تــخــتــلف عن تـــلك الــتي كــانت
تـــســـتــــخـــدم من قـــبل األنـــظـــمـــة
الشـمولية في الـسيطـرة والقيادة
لــلـرأي والـتــمـثـيل الــشـعـبي أيـام
ـانـات تـلك مـجـالس الــشـعب وبـر
األنـــظــمــة االســتـــبــداديــة وهــذه
ـــا أكـــثـــر خـــطــورة الــكـــوابح ر
وإلــغـاء لــلـرأي الــشـخــصي احلـر
وحـريـة الـتـعـبـيـر وتـشـويـهـهـمـا
حـــيث تـــتـــكـــثف حـــول األعـــمــدة
ـذهـبـية الـعـقـائـديـة الـديـنـيـة أو ا
(الــــفــــتـــــاوى) وفي أوجه أخــــرى
عرقـيـة عنـصـريـة تهـبط أكـثر إلى
االنتماء العشائري ومن ثم إلغاء
دني أي نوع من أنواع السلوك ا
اجلـمــعي الـذي يــبـلــور مـفــهـومـا

للمـواطنة التي يـفترض أن تكون
مـعــيـارا لــلـتــمـثــيل الـشــعـبي في
مـجـتـمـعـات متـعـددة الـتـكـويـنات
ذهبية هذا العرقية والديـنية وا
إضــــافــــة إلى نــــســــبــــة األمــــيـــة
ــــتـــصـــاعـــدة بـــشــــكل مـــخـــيف ا
واإلحـبـاط الـكـبـيـر الـذي أنـتجـته
عـمـلــيـة سـقـوط تـلك األنـظـمـة من
تــدمـيـر لــلـبـلــدان وخـاصـة لألمن
والـــســــلم االجــــتــــمــــاعـــيــــ في
مجتمعات بدوية وقروية ما تزال
مشوشـة االنتماء إلى مـوروثاتها
ومـا تكـلس في سـلـوكـياتـهـا عـبر
حقب زمـنية لـيست قصـيرة وب
معـطـيات جـديـدة وفرتـهـا عمـلـية
اخــــتــــراق حــــاجــــز اخلــــوف من
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وعــلـى ضــوء ذلك وفـي الــضـــفــة
الــثــانـــيــة بــعــد اخـــتــراق ضــفــة
اخلوف والرعب ماذا جرى وماذا
يـجـري من هــرج ومـرج وفـوضى
أطلقوا عليها صفة اخلالقة اآلن
ــــــانــــــات مــــــا بــــــعـــــد وفـي بــــــر
الــدكـتـاتـوريـات الــتي أسـقـطـتـهـا
ــتــحــدة والــتــحــالف الــواليــات ا
الـــدولي الـــتي حتـــبـــو بـــاجتــاه
تـأســيس دول لـلــمـواطــنـة تــقـوم
قراطية الغربية على أعمدة الد
في مــجــتــمــعــات شــرقــيـة تــؤمن
أســاسـا في بــنــيـتــهـا الــتـربــويـة
واالجـــتـــمـــاعــيـــة بـــحـــكم الـــفــرد
وسلطته إبتداء من األب ومرورا
بـشــيخ الـعـشــيـرة وإمـام اجلـامع
ومخـتار الـقرية والـزعيم األوحد
ـأخوذ ـتـجـلي في رمـز األمـة وا ا
من مــوروث مـــئــات الـــســنــ أو
آالفها بشـخص عنترة بن الشداد
أو أبــو زيــد الـــهاللي أو الــزعــيم
األوحـد أو مـلك ملـوك إفـريقـيا أو
الـــقــائــد الــضـــرورة أو ســلــطــان
زمـانه حـيث أدمــنت مـعـظم هـذه
األنظـمـة وأحزابـهم (الـتاريـخـية)
ط (امــــوافج- ــــانــــات مـن  بــــر
ـطـلـقة مـوافق) كـنـايـة للـتـبـعـية ا
والــتـأيـيــد األعـمى لـرأي الــقـائـد
تـلك سـلـطـة ال متـنـاهـية كـونه 
وال أحـد فـي األرض يـفــهم مــثـله
وعـــلـــيه فـــأنـه دائـــمـــا عـــلى حق

ø q(« w¼ WOÞ«dI1b « ÎöF  q¼

.d  œuL×  ÕUH

اربيل

 ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

تلك مفاتيح مستقبل وسعادة و
األهالي!

وعـــلـى هـــذه األسس  تــــكـــوين
ـــانـــاتـــهم والـــيـــة انـــتـــخــاب بـــر
أعضائها حيث يتذكر العراقيون
والــــســــوريــــون والــــلــــيــــبــــيـــون
ـصريـون وحـتى والـيـمـنـيـون وا
إخـوانــنـا في اجلــيـرة أهل إيـران
ـبتالة وتركـيـا وبـقيـة الـشعـوب ا
ـريض كـيـفـيـة بـثــقـافـة الـشـرق ا
تـــرشـــيـح ودعم أي عـــضـــو لـــكي
يــجـــلس عـــلى كـــرسي (امـــوافج)
ـــــان حــــتـى وان كــــان بـــــالــــبـــــر
معـارضا فهـو مطبـوخ في مطبخ
الـقائـد وقيـادة حزبه ومـخابراته
ولـكي ال نــشــتت انــتـبــاه الــقـار
سنـتـحـدث عن النـمـوذج الـعراقي
سـابقـا والحقـا في إيصـال هؤالء
األشخاص إلى تلك الكراسي في
ـــعــــدوم صـــدام زمـن الـــرئــــيس ا
حــــســــ ومن ســــبــــقه مـن قـــادة
عدومـ في الغالب إال العـراق ا
من سقطت طـائرته أو أرسل على
عـــجل إلى عــاصــمــة لــلــســيــاحــة
واالصــطــيـاف حــيث يـتـم تـبــلـيغ
مـــنــظـــمـــات احلــزب والـــشـــيــوخ
وأعـمـدة القـوم لـتـوجـيه أتـبـاعهم
النــتــخـاب شــخص مــعـ لــكـونه
مـرشح احلـزب أو الـقـائـد وبـهذه
الطريقة يصل هؤالء األصنام إلى
ـغــفـلــ في مـا يــسـمى كــراسي ا
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والــيـوم بــعـد أن أزالت الــواليـات
ــتـحـدة وحـلـفـائــهـا هـيـاكل تـلك ا
األنظـمـة الشـمـوليـة مـدعيـة أنـها
تـــــعـــــمـل من اجـل إقــــامـــــة نـــــظم
ــقــراطــيــة عــلى أنــقــاض تــلك د
ــــا إدراك لـــــلــــكم اخلـــــرائب دو
ـوروثـات الـتـربـويـة الـهـائل مـن ا
واالجــتـــمـــاعــيـــة والـــعــقـــائـــديــة
والــســيـاســيــة فـي مــجــتــمــعـات
تعاني أصال من األميـة بشطريها
األبـجـدي واحلـضـاري ومـا تـزال
تــعــتــبــر الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة
ورمــــــوزهـــــــا أهـم ألف مـــــــرة من
الــشـــعب والــدولـــة وكــذا احلــال
ذهب اللذان ال بالنسبة للدين وا
ينـافـسـهمـا أي انـتمـاء والـغريب

الـصـهـيـونـيـة" وقـد بـلـور احملـافـظـون
تحدة الحقاً هذه اجلدد في الواليات ا
اآلراء بـاســتـراجتــيــتـهم  إزاء الــشـرق
األوسط وعلى أسـاسهـا نفّـذوا عمـلية
غزو أفغانستان العام  2001 واحتالل
الــعــراق  2003 حـــيث دمّـــروا الــدولــة
الـــعـــراقـــيــة وفـــتـــحـــوا الـــبــاب  عـــلى
مـصـراعـيه النـدالع الــصـراع الـطـائـفي
وانــفالت الـعـنف واســتـشـراء اإلرهـاب

الذي لم يتوقّف عند حدود العراق .
وهـــكــذا امــتـــدّ الــصـــراع إلى ســوريــا
واليمن واسـتمرّ وجـوده في لبنان بل
تــعـــدّى ذلك إلى بـــعض دول اخلـــلــيج
ودول اإلقـــلـــيم مـــثل إيـــران وتـــركـــيـــا
والـبـاكـسـتان وأفـغـانـسـتـان ووصـلت
ـا فـيـها شـذرات مـنه إلى دول أخرى 
ــغــرب الــعــربي األمــر الــذي أصــبح ا
تـــهــديـــداً واضـــحـــاً وخــطـــيـــراً لألمن
العربي والستقرار مجمل دول اإلقليم.
وتـعتـبر الـطائـفيـة اليـوم أكثر األوراق
ؤثرة في النزاعـات القائمة وفي عدم ا
نـطقة حيث االستقـرار الذي تشـهده ا
يـتم تـغذيـتهـا إقـليـميـاً ودولـياً نـاهيك
عن ارتـبــاط بـعض أطــرافـهــا بـأهـداف
ـا يــســاهم في ومــصــالح خــارجــيــة 
إدامـة الـصـراع وتـعـتـيقـه حتـى أصبح

للتنوّع.
 وكـانت الــقـوى اخلــارجـيــة قـد لــعـبت
عـلى هـذا الـوتـر احلـسـاس وقـد بـلـور
الذي تـوفي قبل ؤرخ بـرنارد لـويس  ا
أشـهــر قـلـيــلـة  فــكـرة تـقــسـيم الـوطن
الـعـربي إلى 41 كــيـانــاً وذهب هـنـري
كــيــسـنــجــر وزيـر خــارجــيـة الــواليـات
ـــتــحــدة األســبق ومـــســتــشــار األمن ا
القـومي للـقول مـنذ الـعام 1975 علـينا
أن نقـيم وراء كل بئر نـفط دويلة" ألنه
يـرى في الــتـقـســيم والـتـفــتـيت خـدمـة
للـمشروع الـصهـيوني الذي سـيجعل "
إسرائيل" الدولة األقوى ب دول تمثل
" أقــلّــيــات" فـي الــشــرق األوسط لــكي
تـكون أكثـر تقدمـاً علـمياً وتـكنولـوجياً

في محيطها.
W¹—ULF²Ý« ·«b¼«

وكـشف إيـغـال آلـون  مـنـذ الـعام 1982
عـن األهــــــداف االســـــــتــــــعـــــــمــــــاريــــــة
االستـيـطـانـيـة لـلـعـدوان "اإلسـرائـيلي"
بـعـد 5 يـونــيـو/ حـزيـران الـعـام 1967
الـهــادفـة إلى تــقـسـيـم الـعـالـم الـعـربي
والـــتــوسع عـــلى حــســـابه  حــ قــال
(واجبنا استيطان "إسرائيل" الكبرى).
وأضــاف:  إن من يــشكّ فـي هـذا يــضع
عالمـــة اســتـــفــهـــام حــول "الـــعــقـــيــدة

هل الطـائفيـة مُنـتج محلي أم ثـمة فعل
خــارجـي حــاضــر فــيــهــا الســيّــمــا مـا
يـشـهـده الـعـالـم الـعـربي من صـراعـات
واحـــــتــــدامـــــات? وإذا كــــان الـــــعــــامل
الــداخـلي قــويّـاً في األزمــة الـطــائـفــيـة
الراهنة موضوعياً وذاتياً فإن العامل
اخلارجي مؤثر خصوصاً على صعيد

التداخل اإلقليمي والدولي.
ويــبـدو أن هــنـاك خــلـطــاً أو إلـتــبـاسـاً
أحـيانـاً بـ الـطـائـفـة والـطـائـفـية في
حـ أن هنـاك فروقـاً شاسـعة بـينـهما
ـرء ودون اخـتيـار منه  في فـقد يـولد ا
طـائـفـة مـعـيـنـة ومن دين مـعـ وحـتى
من قـومـيـة وساللـة ومـنـطـقـة مـعـيّـنـة
لــكـنه ال يـصـبح طـائـفـيـاً إالّ إذا حتـزّب
لـطــائــفــة وتــعـصّـب إلثـبــات تــفــوقــهـا
وتطرّف لتأكيد أفضلياتها وتسيّدها.
وح تصدّعت جتارب الـدولة العربية
ــــعـــاصـــرة  وانــــتـــكـــسـت احلـــداثـــة ا
اجلنـينـية في بـعضهـا وتعـطلت خطط
اإلصالح والــــتـــنــــمـــيــــة بـــســــبب شحّ
احلـــرّيـــات من جـــهـــة والـــتـــهـــديـــدات
اخلـارجيـة من جهـة أخـرى خصـوصاً
بـــعـــد تـــأســـيـس "إســـرائـــيل" صـــعـــد
االحـــتــقــان الــطــائـــفي إلى الــصــدارة
ـواطنـة احلاضـنة والسـيّمـا بنـكوص ا

كل ما له عالقـة بالتاريخ الـبعيـد سبباً
. في تأجيجه وكأنه راهنياً

ومـن مـظـاهـر هـذا الـصـراع اسـتـنـزاف
طـاقـات الـبلـدان الـعـربيـة عـلى حـساب
الـصــراع الـعـربي - " اإلسـرائـيـلي" من
جـهـة  وعلى حـساب قـضـايا الـتـنمـية
ـقــراطــيـة والــعــدالـة واإلصالح والــد
ـساواة من جـهـة أخرى حـيث لعب وا
دوره في تمزيق الوحـدة الوطنية وفي
زرع عـدم الـثقـة بـ الـفـرقاء وبث روح
الكراهـية والعداء نـاهيك عن إضعاف
ـواطـنــة حـ يـتـقــدّم االنـتـمـاء روح ا
ذهبي والـطائفي والـهوّيات الـفرعية ا
عـلى االنـتـمـاء لـلـوطن وعـلى الـهـوّيات

العامة اجلامعة.
 Èdš« d¼UE

ومن مـظـاهــره األخـرى ظـهــور تـنـظـيم
"داعش" في أواخـر الـعام 2013 في كل
من الـعــراق وســوريـا حــيث اسـتــطـاع
بـسرعـة خـاطفـة وبـوقت قيـاسي فرض
يداني نفوذه العسكري والسياسي وا
على مناطق واسعة جتاوزت على ثلث
أراضـي كل مـن الـــــعــــراق وســـــوريــــا
ـوصل "الـعراقـية" والسـيّمـا بـاحتالل ا
والرقة "السورية" التي جعلها عاصمة
لـه. وشــكّل مـــثل هـــذا احلــدث نـــقــطــة
حتــوّل مـــهــمـــة في مـــجــرى الـــصــراع
صالح السيـاسي القائم عـلى أساس ا
والــنــفــوذ األمــر الــذي طــرح تــســاؤالً
كـبــيــراً حـول حــقــيـقــة هــذا الـتــنــظـيم
ووجــوده وصـنـاعـتـه ودعـمه وهـو مـا
صــدر في تـــقــريــر مــكــثّف عن  "مــركــز
دراسات الشرق األوسط - األردن"  في
الـعام  2017  كـمـا وردت إشـارات إليه
في كـــتـــاب الـــدكـــتـــور فـــواز جـــرجس
"داعش إلى أين? : جـــهــاديــو مــا بــعــد
الـقـاعدة?" الـصـادر عن "مـركـز دراسات

الوحدة العربية" العام 2016.
ة داعش عسكرياً في واليوم بعد هـز
الـعـراق وسـوريـا  فـهل سـيتـم حتويل
هـــذا الـــنــصـــر إلـى نـــصــر ســـيـــاسي
بـاسـتـعـادة الـوحـدة الـوطـنـيـة وإعـادة
تـأسيس الـشرعـيـة على أسس جـديدة
قــوامـهــا حتـر الـطــائـفــيـة واعــتـمـاد
ـشاركـة أساساً سـاواة والشـراكة وا ا
تـكافئة وإطالق ـواطنة ا في حتقيق ا
دائـرة احلـرّيـات وتـوسيـعـهـا واحـترام
خـيــارات الـنـاس وحــقـوقــهـا في إطـار
عــقــد اجــتــمــاعي دســتــوري ســيــاسي
جـديـد يــؤكـد احـتـرام اخلــصـوصـيـات
والهوّيات الفرعية ويعمل على تعزيز
الــتـنــوّع وحــمــايـتـه? وعـكـس ذلك فـإن
ــــا بـــوتـــيـــرة اســـتــــمـــرار احلـــال ور
مــتـصــاعــدة قـد يــقـود إلـى االنـقــسـام
ـواجـهات سـاخـنة والـتـفتـيت ويـنذر 
في أكـــثــر مـن ســاحـــة ذلك ألن األزمــة
الـطـائـفـية إحـدى أخـطـر األزمـات التي

يشهدها العالم العربي.
{ باحث ومفكر عربي
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يـفـعل ذلك مـنـكم إال خـزي في احلـياة الـدنـيـا ويـوم الـقـيـامة
يردون الى اشد العذاب) البقرة اآلية 85.

وكـذلك بالـنـسبـة لـلقـانـون: فـاجملتـمـعات الـتي تـضعف فـيـها
القيم االخالقيـة ال ينفعها تـقدم قوانينهـا وحسن صياغتها
فـالـتـحـايل عـلى الــقـانـون أو تـعـطـيـلـه عن الـتـطـبـيق أو سـوء
رصاد! فال يـنفعها تطبـيقه ستكـون لهذا القانـون أو ذاك با

حينها قانونها وال أحكامه!!.
فبـالـرغم من ان مـعـظم دول الـعالم قـد رفـعت رايـة االنـسان
وحماية كرامته وحقوقه وان قوانـينها أصبحت االن مشبعة
سـاواة مـا ب بتـنـظيـم حقـوق االنـسان وتـؤكـد على مـبـدأ ا
بـني الـبـشـر إال انـه وعـنـد الـرجـوع الى الـتـطـبـيق جنـد ان
الـدول الـتي ضـعـفت فـيـهـا االخالق قـد أصـبـحت قـوانـيـنـها
ــعـنــيــة بــاإلنــسـان وحــقــوقه مــاهي إال حــبــرا عـلى ورق!! ا
فاإلنـسان فيـها قد غـيبت عنه حـقوقه وسحقـت كرامته حتى
جتـده ينـسى أو يـتنـاسى انسـانـيته وامـا الـتمـيـيز والـطـبقـية

وقف! فتجدها سيدة ا
فلسان حال االنسان فيها يقول ×لبدوي اجلبل:

نحن موتى ! و شرّ ما ابتدع الطغيان
موتى على الدّروب تسيرُ

نحن موتى ! و إن غدونا و رحنا
زوّقات قبورُ و البيوت ا

 وجتـد ان السـياسـة هي من تنـتقي أي الـقوانـ تُطـبق وأيا
مـنـهم يغـيب عـن التـطـبـيق حـتى صـارت الـسـياسـة هي من

تقرر والقانون ليس عليه إال أن يبرر!.
يـلون الى وانـعكـاسا لـذلك جتـد ان افراد تـلك اجملتـمعـات 
الـتـطـرف والـفـوضـى فـتـرى االنـسـان فـيـهـا تـارة يـلـجئ الى
الـدين ليـسـوغ من خالله قـتل أخـيه االنـسـان طمـعـاً بـاجلـنة
ا اجلـنة أصبح يُـقاس ثمنـها بالدمـاء وان الله قد خلق وكأ
اجلنة ليقتل االنسـان اخيه االنسان!! أو تراه يقتل االنسان
حتت مبرر تطبـيق القانون وحقوق االنسـان فقيمة االنسان
ـصلـحـة ال بـاإلنـسان فـال غرابـة اذن عـنـدما هـنا تُـقـاس بـا
تــســمـع ان الــكــثــيــر من الــدول قـــد ســوغت قــتل االنــســان
للـمطـالبـة بـحقـوقه!! حتى صـار االنسـان يـستـغيث ولـسان
حـالـه يـقــول لــكم حــقـوقــكم ولي حــيــاتي اتــركـونـي وشـأني

ألعيش بسالم!!.
فاألخالق يـا سـادة: هي من ينـبـغي أن نـنظـر الـيهـا ونـفتش
عنها عنـد تقييم مجتـمع ما فاذا وجدت االخالق وجد الدين
والقانون معاً وضياع االخالق ضياع للدين والقانون معاً
فــالـــدين بال اخالق ســـيــكــون مــبــرراً إلشـــبــاع غــرائــزنــا..
والقانون بال اخالق سيكون حصنا جلرائمنا وختام القول

نقول صدق من قال × ألحمد شوقي:
ُ االخالق ما بقيت ا اال إ
فإن همُ ذهبت أخالقهم ذهبوا

انـــهــا لـم تـــدرك كـــيف ســـتـــكــون
مــــؤســـســـاتــــهـــا الـــدســــتـــوريـــة
ـقــراطـيــة والـيـة انــتـخـاب والـد

أعضائها?
مـــا حـــصل عـــنــدنـــا في الـــعــراق
وبالـتـأكيـد هـو ذاته في ليـبـيا أو
سـوريــا الحـقـا أو مــصـر والـيـمن
قراطي وبقيـة دول اخملتبـر الد
هو نفـسه الذي كان يـستخدم من
قبل الزعماء وأحـزابهم العظيمة
حـــيث يـــتم جتـــيـــيش الـــقـــبـــائل
والــعــشــائــر والــرمــوز الــديــنــيـة
ـذهـبـيـة وبـتـمـويل من الـكـتل وا
واألحـزاب إليصال مـجمـوعة من
ـان مـقابل األصـنـام إلى قبـة الـبر
امـتيـازات مالـية وهذا مـا حصل
فــــعال مــــنـــذ 2005 وحلــــد آخـــر
انـتــخــابـات في الــعــراق بـشــقـيه
االحتـــادي واإلقــــلــــيــــمي حــــيث
ـقـاعـد مـجـاميع يذهب إلـى تلك ا
مـن األشـخــاص الــذيـن يـدعــمــهم
احلــــزب أو الـــكـــتـــلـــة بـــإســـنـــاد
عشائري وديني أو مذهبي يذيب
رشح بـحـيث لو انه شـخـصيـة ا
ا دعم جتـرأ وترشح بـنفـسه دو
ــا حـصل إال ـؤســسـات  لــتـلـك ا

عــلـى أصــوات عـــائــلـــته وبــعض
أقربائه!?

والـــيـــوم يـــجـــلس عـــلى كـــراسي
(امـوافج) مـجـامـيع تـمـثل واحدة
من افـشل دول الــعـالم وأكــثـرهـا
بــؤسـا وتــعـاســة وفـقــدانـا لألمن
والـــســلم وأي مــظــاهــر لــلــتــقــدم
واالزدهار حيث يـستخدمون في
آلـيات الـترشـيح واالنتـخاب ذات
اآللــيــة الــتي كــان يـســتــخــدمــهـا
عـرابـوهم في األنـظـمـة الـسـابـقة
بـاالعـتـماد الـكـلي عـلى الـعـشـيرة
ـــــذهـب واحلــــزب أو والـــــدين وا
ـــارســـون ثـــقـــافــة الـــكـــتـــلـــة و
ـواقع (امــوافج) وان اخــتــلـفـت ا
ــواطـنـة والــعـنــاوين وبـغــيـاب ا
واالنــتـــمـــاء الـــوطـــني وســـيــادة
االنـــتـــمـــاء الــــقـــبـــلـي والـــديـــني
ـانــاتــنـا ــذهـبي أصــبــحت بــر ا
مــســارح لــتــمــثــيــلــيــات بــائــسـة

وسيرك غجري ساذج! 
وإزاء ذلك كـــله يـــبـــقـى الـــســؤال
األكـثر إحلاحـا هل إننـا أصبـحنا
قراطية?  ارسة الد ستوى 
وهل هـي فــعـال عالج أمــراضـــنــا
ـتكـلـسـة? أم علـيـنا أن ـزمنـة وا ا

نبحث عن عـالجات أخرى نداوي
بـهـا جـراحــاتـنـا قـبل ولـوج عـالم
ـــثل صـــنــاديـق االقــتـــراع ومن 
ـــثـــلـــهم األهـــالي وأي أهــــالي 
بـعـيـدا عن تـأثـيـرات رجال الـدين
ـــذهب وشـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر وا
وأغواتها الذين يـحركون بوصلة
تــمـــثــيل األهـــالي في الـــعــشـــيــر
ذهب والدين وهم الغالبون!?  وا
 وحتى يـتم ذلك يسـتوجب إعادة
الـنظـر في جمـيع منـاهج التـربية
درسة والتعلـيم من البيت إلى ا
إلـى اجلـامع أو الــكــنـيــســة لـكي
نـســتـطـيـع حتـويل الــتـلـمــيـذ من
ـعـلـومـات وعـاء يـتم تـعــبـئـته بــا
الــبــبــغــائــيـــة إلى نــاقــد وســائل
ومــتـفــاعل ومن إنــسـان يـنــتـمي
إلى قـريـة أو مديـنـة أو قومـية أو
دين إلى مواطن يـنتمي إلى وطن
ـا فــوارق حــيــنــهـا وشــعـب دو
ــواطن أن يــخــتـار ــكن لــهــذا ا
ويـنـتخب شـكل الـنـظـام ووسـيـلة
احلــكم وهــيــئــاته الــتــشــريــعــيـة
والــتـنـــفـيـذيـة بـاطـمـئـنـان وأمـان
عـلى حــاضـر ومــسـتــقـبل شــعـبه

ودولته.
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دراسة مقارنة بالقانون والدين

ال يـخــفى عـلى حــضـراتـكـم بـأن األخالق والـدين والــقـانـون
جميعها قواعد وُجـدت لضبط السلوك االنساني على الرغم
من اخـتالف مصـدر كل مـنهـا ونـطـاق تطـبـيقـهـا فكل مـنـها
ثـل العـليا يـكمل االخـر لالرتـقاء باإلنـسان نـحو الـكمـال وا
إال ان مـا يلـفت انتبـاهنـا ونحن في صـدد تقـييم أي مـجتمع
ــقـارنــة يـشــغـلـون ـعــنـيــ بـالــدراسـة وا بــشـري جنــد ان ا
أنفـسهم عنـد تقيـيم مجتـمع ما من خالل الـنظر بـع قاعدة

عزل عن بقية القواعد األخرى. من تلك القواعد و
رجال الدين والبحث عن الكمال االنساني?

عـنيـ باألديان جنـدهم يقـيسـون مدى انـضبـاط اجملتمع فـا
ورقـيه من مـنطـلق آثـر الدين عـلى اجملـتمع وعالقـته بـالنـظام
السـياسي دون النظـر الى أخالق أو قانـون هذا اجملتمع أو
ذاك فتـراهم عـنـدما يـتـكـلمـون عن اجملـتـمعـات الـتي سارت
نـحو فصل الـدين عن السيـاسة (الـعلمـانية) يـنسبـون تقدم
تلك اجملـتمعـات الى هذا العـامل (العلـمانيـة) بعيـداً عن بقية
العوامل فيطالبون  _ومن منطلق االقتداء بتلك اجملتمعات -
ـطـلب ويعـولون بفـصل الـدين عن السـيـاسة مـكتـفـ بذلك ا
شـاكل التي تـلحق بـاجملتـمع البـشري من عـليه حلل كـافـة ا

ويالت وتخلف!.
رجال القانون والبحث عن اجملتمع الناجع?

ــعـنـ بـالـقـانـون: وعــنـد اعـتـمـادهم الـدراسـة بـيـنـمـا جنـد ا
قـارنة ما بـ قوان اجملـتمعات الـبشريـة يؤكدون بـطريقة ا
أو اخـرى عــلى ان الـتــقــدم الـبــشـري وحتــقـيـق الـنــظـام في
مـجــتـمع مـا يــعـود الى تــقـدم ورقي قــوانـيـنــهم الـتـي تـنـظم
العالقة فيما ب افرادها فتجدهم يتسارعون - من منطلق
التقليد واحملاكاة - الى تشـريع قوان مشابهة تماما لذات
ـعـتـمـدة في اجملـتـمـعـات الـتي قـد قـطـعـت شـوطا الـقـوانـ ا
مـتـقـدمـا في رقـيـهـا ونـظـامـهـا واالنـضـبـاط الـذي يـتـحـلى به
افــرادهـا ظـنــا مـنــهم بـان جــمـيع مــشـاكــلـهم االجــتـمــاعـيـة
والـفـوضى الـتي يعـيـشـون فـيهـا سـيـتم حـلهـا بـتـشـريع هذا

القانون أو ذاك!.
عني بالدين وكذلك القانون أال في ح كان االجدر على ا
يـغفـلـوا أو يتـغـافـلوا مـا لِـأثـر االخالق على الـدين والـقـانون
مـعا ويـعـتمـدوه مـعيـارا لتـقـييـم مجـتمـع ما مع مـراعـاة بقـية

قواعد السلوك االخرى دون جتاهلها (الدين والقانون).
فضـعف االخالق في مجـتمع ما وان كـان فيه دين (مـجتمع
متـدين)  وبـغض الـنـظـر مـا اذا كـان الـدين قد فـصل ام لم
يـفصـل عن السـيـاسـة يجـعل الـنـاس يـتحـايـلـون عـلى الدين
ويبـررون انحراف سلـوكياتهم بـاحليل الديـنية ويلـتفون على
الــنص الـديــني فــيـطــبـقــون مـنه مــا يـتــمـاشـى مع رغـبــاتـهم
وشـهـواتـهم ويـتـركـون سـواه وهـو مـا أكـده الـقـران الـكـر

بقوله تعالى: 
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