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bالـوطـنـيـة) يـأتي االنـتـقـام االيـراني عـلى

ــوت بل شــكـل صــواريخ ال تـــؤدي الى ا
الى الـتــهـدئـة وهـذا

مــا يـــجب ان نـــطـــلق عـــلــيه (االنـــتـــقــام
االبيض)! لنعود الى (ادب الرحالت).
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ـطـر حـتى تـسـتـطـيع مـواجـهـة الـبـرد وا
والــثـلــوج في تــركـيــا عـلــيك اصـطــحـاب
البس وال تـنـسى ان تـكون الـكثـيـر من ا

معـك (قلـوب دافـئة) لـتـوفر
لك مـــا حتـــتــاجـه في هــذه
ـــواجــهــة الــقـــاســيــة من ا
الــعــواصف الـثــلــجــيـة في
بــورصـا واالمــطـار والــبـرد
في اســــــطــــــنـــــبــــــول لـــــذا
اصطحبت مـعي عائلتي في
رحــــلـــة رأس الــــســــنـــة الى

تركيا.
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االقــامـــة كــانت في مـــنــطــقــة
الـفاحت كـنـا قـريـبـ جدا من
ــنــطـقــة الــتــاريـخــيــة (يـدي ا
كـــوله) الـــتي فـــيـــهـــا (اســوار
الدولة البيزنطية) وهي اطول
االسوار التـاريخيـة في العالم
ويعود تاريخ بـناء االسوار ما
ب 439-413 ولم تــقــتـحم اال
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ــظـاهــرات في االول من مــنـذ ان بــدأت ا
تــــشـــــرين االول  ثـم االحــــتـــــجــــاجــــات

مـنه واالعـتــصــامـات في 25 
وانــا ال اكــتب شــيـئــا اال عن
ـلهم هـذا احلراك الـشـعـبي ا
ــثـقـفـ جلـمــيع الـكـتـاب وا

وقــــد تـــــوقــــــــفت عن نــــشــــر
رحـالتـي فـي مــــــــجــــــــال ادب
الـــــرحالت وكـــــذلك قـــــراءاتي

النقدية للروايات.
ومع الـــتــطــور الــدرامــاتــيــكي
لالحـــداث في الـــعـــراق حتــول
االمـر من االلـهـام الى االلـتـزام
ــواقف وعـــنــدمـــا انـــشــر عـن ا
االنسانية والنشاطات الثقافية
ــنــاقــشـات الــســيــاســيـة في وا
ساحـة الـتحـريـر كنت احس في
بعض جوانبها بأنني أكتب عن
ـتــعـة  (ســيـاحــة ســيـاســيــة) 
وحـــــيــــــنـــــمـــــا امـــــتــــــد الـــــوقت
بـاالحـتـجـاجـات وقـدمت سـاحات

االحـــتــجـــاج عــشــرات الـــشــهــداء واالف
اجلــرحى وحــدث زلــزال اغــتــيــال قــاسم
هـندس واختلط سليـماني وابو مـهدي ا
احلـــابل بـــالــنـــابل وظـــهــرت من جـــديــد
اخلالفات العـراقية  –العراقـية ووصلت
االحتجاجـات ومعهـا العراق كله في ظل
ـان بطرد الــــــقـوات االمريكية قرار البر
ثـــــــول لهذا القرار مع ترقب ورفضها ا
ــقـتل قـاسم وانـتــظـار انـتــــــــقـام ايـران 
الـسلـيـماني  أصـبـحت الـكتـابـة في هذا
اجملــــال تـــــولد لدي الـــــكآبة واليأس.
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الـيــوم قـررت ان أعـود لـلــكـتـابـة عن ادب
الرحالت والـنـقد الـثقـافي فـهمـا اجملاالن
الـــلـــذان يـــجـــعالني اكـــثـــر تـــوازنـــا من
اخلــوض في مــجــال الـســيــاسـيــة بــهـذا
شاعر رتـبك التي تخـتلط فيـه ا الوقت ا
ـواقف والـسـلـوكـيـات لتـصل الـى حد وا
شاحنة واخلصـومة وتبادل االتهامات ا

زعجة!  ا
فكان االخـتيـار عن رحلـتي (الباردة) الى
اسـطــنـبـول. ونـحن االن نــنـتـظـر احلـرب
الــتي سـتـكــون في الـعــراق بـ امــريـكـا
وايــران وهي تــعـبــر عن غــيـاب(اخلــبـرة

األساسـية لإلسالم وأصـول الثـقافة
الــعــربــيــة والــتـجــربــة اإلنــســانــيـة
ُـــنْـــتِــجَـــة لـــلـــيـــبــرالـــيـــة والـــفـــكــر ا
ـقــراطي احلـديـث الـذي يُــعـلِي الــد
قــيــمـــة الــتـــنــافـس اإليــجـــابي عــلى

االستقطاب السياسي. 
فــقـــد أدى هــذا االســتــقــطــاب الــذي
هـيـمـن عـلى الـواقع الــعـربي طـويالً
إلى ظهـور تيـارات عـزز من مكـانتـها
االســتـــعـــمـــار وكـــانت مـــنـــاهـــضــة
لصـياغـة دساتيـر شبـيهـة بالـدستور
الفيصـلي األمر الذي عـرقل االنتقال
ــقــراطــيــة إلـى ســيــاســات أكــثـــر د
نا العربي وشمولية وتعددية في عا
الـيـوم حـيث أن بريـطـانـيـا وفـرنـسا
كــانـتــا تـرغـبــان أن تـرثــهـا األنــظـمـة
الــعــســكـريــة كــمــا قـيـل بـدال من أن
ـلكيـة ألسباب تستـمر هذه الـرعاية ا
طلق لم تصدق القول أو من حيث ا
مــعــارضـــة لــلــمـــلــكــيـــة وهي بــذلك
تـنــاقض نـفـســهـا عـنـدمــا تـقـول بـأن

قراطية حل للشعوب. الد
ـلك فيـصل السـوري بأن لقـد وعد ا
الطـبيـعة العـربيـة للـنظـام هي عبارة
عن مصـطـلح من اإلقلـيم إلى الـعالم
يــهـدف إلى دعـم مـطــالب االســتـقالل
الـــســوري ولـــيس أداة الســتـــبــعــاد
تحدث بـغيرها من الكرد واألرمن ا
وغيرهم. فـفي خطاب ألـقاه في حلب
في 11 تـــشــرين الـــثــاني/نــوفـــمــبــر
1918 عرّف فيـصل وسبقه إلى ذلك
لك عبد الشريف احلس بن علي وا
الـــله األول الــــعـــروبــــة كـــبــــرنـــامج

سياسي للمساواة واإلدماج. "
أنــا عــربي ولــيس لــدي أي امــتــيـاز
على أي عربي آخر" كما تعهد. وقال
"إنني أحث إخـواني الـعرب أيـا كان
دينهم عـلى استـيعاب زمـام الوحدة
ـعـرفـة ـتــبـادل لـنـشــر ا والـتــفـاهم ا
وتـشكـيل حـكومـة جتـعـلنـا فـخورين"
بـها. "أكـرر مـا قـلـته في كل مـكان أن
الـــعــرب كـــانــوا عـــربــاً قـــبل مــوسى
ويسوع ومحمد وأن األديان تقودنا
إلى مـتابـعـة احلـقيـقـة واألخـوة على
األرض. لذلك كل من يـزرع االنقـسام

ــؤكــد ان بــرنــامج في عـام 1453 ومن ا
الكروب الـسيـاحي ال يتضـمن زيارة مثل
هـذه االمـاكن! خـاصة وان
الــســلــطــات االمــنــيــة في
اســــطـــنـــبــــول حتـــذر من
الـــذهــــاب الى مـــنـــطـــقـــة
ــــهــــجــــورة) االســــوار (ا
والـتي اصـبــحت مـرتـعـا
ـدمنـي للـمـتشـردين وا
اخلــــطـــريـن وتـــنــــصح
الـــســـلـــطـــات االمـــنـــيــة
جتــــنب الـــســــيـــر لـــيال
بـــــالــــــقــــــرب مـن هـــــذه
االســوار  وكـذلـك عـدم
الـذهاب الـيـهـا مـنـفردا
ويـفـضـل ان تـكـون مع

اجملموعة.
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تـستـحق مـعـرفـة هذه
االسوار التي حافظت
ا تمثلة  على الدولة البيزنطـية ا
تدة على يسمى (القسطنطينية) وهي 
مسافة 6 كم ونصف وهي تمثل سـلسلة
ـديـنـة الـقـسـطـنـطـيـنـيـة جـدران حتـيط 
الــعــاصــمــة اجلــديــدة لــلالمــبــراطــوريـة
الـــرومــــانـــيــــة ووفـــرت هــــذه اجلـــدران
ــــديـــنـــة احلـــمــــايـــة عــــبـــر الــــزمن 

محمد الفاحت قام بحصار القسطنطينية
ـدافع لـفـتح دة 49 يـومـا واسـتــخـدم ا
ثـغرة في هـذه االسـوار الـعظـيـمة ودخل

الى مدينة القسطنطينية .
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ال يـزال الـسـلطـان مـحـمـد الـفـاحت االكـثر
ـا حـقــقه في فـتـرة شــعـبـيــة في تـركـيــا 
حكمه من حتويل تركيا الى امبراطورية
عـثـمـانـيـة وفي عـهـده اسـتـطـاع االتراك
الـســيـطـرة عـلى دول الـبـلــقـان (الـبـانـيـا
والـبــوســنــة) والـهــيــمــنـة عــلى الــبــحـر
االدرياتـيـكي  وفي سـنة 1453 سقـطت
القسطنطينية بيد القائد محمد الفاحت 
وقـد اسـتـفـاد الـسـلـطـان مـحـمد مـن احد
ـسـيحـيـ واسـمه (اوريان) الـسجـنـاء ا
بصنـاعة مدافع جـديدة بالـبارود وكانت
دفع 300 تـزن الـقـذيـفة 13 رطل يـجـر ا
ثور كما انه جتاوز عقـبة القرن الذهبي
لـلـبـسـفور عـنـدمـا امـر بـنـقل الـسـفن برا
لـلـتـخـلص مـن تـلك الـسالسل الـذهـبـيـة
ونــــتــــيـــجــــة لــــضــــرب جــــدران اســـوار
الـقـســطـنـطـيـنـيــة حـدثت ثـغـرة دخل من
ـديـنة خاللـهـا االتـراك لـلسـيـطـرة عـلى ا
) مقتوال ه القائد (قسـطنط ووجد غر
بــقـذيــفـة مــدفع فــأمـر بــدفـنه بــأعـتــبـاره

خصما كفوءا.
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ثورة 1919  والـتي نــسـقت عــمـلـيـة
مُحكَمَـة من أعلى إلى أسفل لـصياغة
دسـتـور لـيـبــرالي بـيـنـمـا كـان زعـيم
نفى مثلما الثورة سعد زغلول في ا
واجــهـت بــالــقــمـع ثــورة الــعــشــرين
طالب الوطـنية التي العراقيـة ذات ا
تــتــعــلق بــاالســتــقالل وحـق تــقــريـر

صير. ا
وقـد تمـيـز الـدسـتور بـاحـتـرام اآلخر
وجتـــلت فـــيه الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة
ستوعبـة إنسانيا للـتنوع والتعدد ا
تبادل الثري على أساس االحترام ا
فــلم يـشــتــرط الـلــسـان الــعـربي لــغـة

للجميع. 
وتــــضـــمــــنـت مـــواده الــــتــــغــــيـــرات
السيـاسية واالجـتماعـية التي طرأت
ـشـرق حـاضـنـة عـلى الـبالد حــيث ا
احلــضــارات "والــشــمس تــشــرق من
الشرق" وقد شـكلت قضاياه مـنطلقاً
لــــلـــحــــوار والـــنــــقـــاش الــــشــــعـــبي
والــنــخــبـــوي الــذي اســتـــمــر بــعــد
االسـتـقالل الـوطــني وتـفـاعـلت مـعه
أجيال الحقة وتستذكره بالفخر إلى
اليـوم. إذ إنه وفر مـادة ثريـة للـتفـكر
والتدبر وقدم وثيقةً مبكرة عن بنية
الـقضـايـا الوطـنـيـة التي يـنـبغي أن

تستأثر باالهتمام.
ـا يُـسـتـفـاد من جتـربـة الـدسـتور و
اذج من الفيصلي أنه أسس لفكرة 
ــشــتـــرك بــ الـــتــيــارات الـــعــيـش ا
الوطنية والدينـية احملافظة على حد
ســـواء الــتـي نــشـــأت عــبـــر تــعــاون
احلــركــات الــدســتــوريــة الــشــعــبــيـة
األولـى في الــــعـــالم الــــعـــربـي بـــعـــد
ـــيـــة األولـى والـــتي احلــــرب الـــعــــا
اجــتـهــدت في الــتــخـلص مـن احلـكم
ـــقــراطــيــة األجـــنــبي وإقـــامــة الــد
الـدسـتـوريـة. غـيـر أن قـوى االحـتالل

عملت على اجهاض هذه النماذج.
ويـشـير الـنـسق الـتـاريـخي الذي 
الـكشف عـنه خالل جتـربـة الـدسـتور
الفـيصـلي إلى أن التـسويـة الهـادفة
بــ الـتـيــارات الـوطـنــيـة والـديــنـيـة
احملــافـظــة تـتــطـلب ظــروفـاً خــاصـة
وقيادة استثنائية تستوعب الوقائع
ـتـغـيرات االجـتـمـاعـية الـثـقافـيـة وا
وتــدرك احلــكــمــة في إدارة الــتــنــوع

والتعدد. 
قراطية وتؤكد هذه التجربة أن الد
لــيـسـت مـنــاقـضــة لإلسالم ولــكـنــهـا
ـنـشود بـاسـتلـهام تـشكل الـنـموذج ا
روحه احلـيّـة وتـعـالـيـمه الـسـمـحـاء.
وهذا النموذج متقدم على الكثير من

النماذج احلديثة. 
ـســألـة بـ عـامي وعـنــدمـا نـقـارب ا
ــــيـــزة 1920  و2020 تــــتــــكــــشف ا
ـتـقـدمـة للـدسـتـور الـفـيـصـلي الذي ا
جـــــاء من جتــــــارب حـــــكم الـــــدولـــــة
العثمـانية بـعد ستة قـرون في تقييم
ـا يـجب أن يخـلفـها واضح وناضج 
بـاالعــتـراف الـدسـتــوري والـقـانـوني
حلــقـــوق الــشــعب الـــعــربي الــذي لم
يُـعــتـبـر جــزءًا من الـدولـة لــهـذا فـله
احلق بـأن يـبـحث عن هـويّـة وجـدها
بالدستورية مثلما وجد سعد زغلول
هوية وادي النيل في دستوره حيث
أن مـــلـك مـــصــــر كـــان مــــلك مــــصـــر

والسودان آنذاك. 
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو:
صريون من لقد تمكن الـسوريون وا
الــــــــتـــــــــوصـل إلى حـل وسـط بــــــــ
احملافظ والـليبرالـي قبل قرن من
الـزمان فـهل يـسـتـطيـع النـخـبـويون
الـعــرب من الـيـمـ والــيـسـار تـكـرار

تلك التجارب اليوم? 
إن مـــثل هـــذا الـــســؤال تـــســـتــوجب
اإلجـابة عـلـيه اسـتـصحـاب الـسـمات

ــؤرخـون عـلى أن كل ظـاهـرة يـتـفق ا
اجـتــمـاعـيــة فـريـدة ال تـتــكـرر بـنـفس
الــســيــاقــات والــســمــات إذ إن هــذه
الـظـواهـر تــكـون دائـمـاً مـخـصـوصـة
بزمانها ومـكانها. فإذا أخـذنا مُنْجَزَاً
من مُـنـجـزات الــنـهـضـة الـعـربـيـة في
مـسيـرتـهـا التـحـرريـة بدايـات الـقرن
زايا العشرين ورغم أنهـا ارتبطت 
اجتمـاعية وسـياسيـة كثيـرة إال أننا
سنـجد أن الدسـتور الـفيـصلي الذي
ـئوية األولى مَثَّلَ تمر علـينا ذكراه ا
عالمــة اجــتـمــاعـيــة فــارقـة بــ هـذه
ـزايـا. فقـد أحـدث مـا يُـشـبه الـثورة ا
احلـقـوقـيــة االجـتـمـاعـيـة إلى جـانب
الـنُــقْـلـة الـسـيـاسـيــة الـنـوعـيـة الـتي
حـددت طــبـيـعــة عالقـات اجلــغـرافـيـا
ـغـرافــيـا في سـوريـا احلـديـثـة والـد
والعـراق لكـونه شكل لـبنـة تاريـخية
نادرة وغيـر مسبـوقة للـتعايش ب
ــــذاهب الـــقــــومــــيــــات واألديـــان وا
ووضـع لـبــنــات تــأســيـســيــة لــكــيـان
جغرافي اجتمـاعي متماسك في تلك
الفاصلة الزمنية من وجوده الوطني

شرق العربي. في ا
لـقــد مـثـلت اإلصالحــات الـدسـتـوريـة
العثمـانية التي بـدأت متواضعة في
الــعـام 1839 وتــطــورت في الــشــكل
ضمون بعد العام 1908  فشكلت وا
مقـدمات حـافـزة في الواقع لـلحـركة
الـدسـتـوريـة الـعـربـيـة. فـبـعـد تـداعي
أركان الدولة العثـمانية أعلن فيصل
بـن احلـــــــــســـــــــ فـي تـــــــــشــــــــــرين
األول/أكتوبر 1918 تشـكيل حـكومة
دسـتــوريـة في ســوريـا بــاسم والـده
الـشـريف حـسـ تشـمل جـمـيع بالد
ــشــرق الـعــربي (جــوهـر الــشـام أو ا
ــشـرق الــعـربي الــيـوم هــو لـبــنـان ا
فـلـسـطـ األردن سـوريـا والـعـراق)
وأراد لــهـــا مـــنـــذ الـــبــدايـــة حـــكـــمــاً
دســـتـــوريــاً يُـــشــارك فـي صــيـــاغــته
تنوعة; شعوب بالد الشام بأطيافه ا
ذهبي والديني والعرقي والطائفي ا
بال تمييـز ويُنتـخب نوابه وشيوخه
بإرادة وطنـية حُرَّة لـتكون بذلك أول
انتـخابـات نيـابيـة شعـبيـة في تاريخ
سورية احلـديثـة التي تَبـنت فكـرتها
النُّخـب العربـية في الـعشريـنيات من
ـــاضـي. وقـــد نـــقــــلت تـــلك الـــقـــرن ا
الـــنـــخب; اســـتـــلـــهـــامـــاً لـــروح هــذا
الـدستـور مـفاهـيم نـهضـويـة بنـظرة
ــاضي إلى اســـتــشــرافـــيــة لــلــقـــرن ا
الثقـافة الـسياسـية العـربية كـالدولة
ــواطـــنــة والـــتــمـــثــيل ـــــ األمـــة وا
الــــنـــــيــــابـي واالقــــتـــــراع وتــــوازن
الـــســلــطـــات وغــيــر ذلـك من آلــيــات

دنية. قراطية ا مارسة الد ا
بـعـد وصـولـه إلى دمـشق قـام جاللـة
ـــلك فــــيـــصـل رحـــمـه الـــلـه بـــسن ا
تـشـريعـات حتـقق مـقـتضـيـات الـعدل
ـسـاواة بـ الــنـاس في مـجـتـمع وا

سـوري مــتـنـوّع مـتــعـدّد وعـلى رأس
هـذه الـتـشــريـعـات وثـيـقـة دسـتـوريـة
مــدنــيــة عــصـريــة فــابــتــدر الــتـوجه
إلنــفــاذه بــإصــدار مــرســوم لــتـألــيف
وزارة بـرئـاسـة رضـا بـاشـا الركـابي
الـــذي اســـتـــمـــر بـــرئـــاســـة الـــوزارة
ولـغـايـة الـســوريـة من 1918/9/30 
1920/1/26 لـيـنـتـظم في عـهـد هـذه
احلــكـومــة تـشــكـيل مــؤتـمــر سـوري
ووضع قــانـون أســاس لـلــبالد بـاسم
مـلكـة السـورية" وذلك في "دستـور ا
إطار مـعاجلته لـلقـضايا االجـتمـاعية
لــلــكــيــان الــســوري وفق مــنــهــجــيــة
حضارية أعطت لهذا الدستور طابعاً
ــواطـنـة كـأسـاس مـدنــيـاً العـتـمـاده ا
للـحقوق والـواجبات واتـسم بالـبعد
ـقـراطي الـذي أخـذت احلـريـات الـد
فيه حـيزاً كـبيـراً عَزَّ مـثيلـها في ذلك

الزمان.
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الحـــظـــة أنـه قـــد ســـبـــقت وجتــــدر ا
صــيـــاغـــة هـــذا الــدســـتـــور خـــطــاب
مـــوضـــوعي اجــتـــمـــاعي وســـيــاسي
واسع يعالج احليرة الـتي نحن فيها
ؤتـمـر العـام الذي اليـوم تـوّجت بـا
عــقـــد ثالث جــلــســات رئــيــســة بــ

شـــهـــري حـــزيـــران/ يـــونـــيــو 1919
وتموز/ يـوليو 1920 استطاعت من
خاللها جلنة الدستور وضع مشروع
ـــمــــلـــكـــة مـــؤلف من 148 مــــادة لـ"ا
ــادة الــعــربــيــة الــســوريــة". ركــزت ا
األولـى فــيه عــلى اخــتــيــار الــلــجــنــة
لـــلــشــكل الـــنــيــابي الـــدســتــوري في
حـكومـة مـلكـيـةٍ نيـابـية. بـيـنمـا أقرت
ـــادة الــتــاســـعــة والــعـــشــرون بــأن ا
احلــكــومــة مــســؤولــة أمــام اجملــلس

النيابي. 
ـلكـيـة في مشـروع الدسـتور وكانت ا
مُقـيدة والسـلطة الـتشـريعيـة موزعة
; "النـواب والشـيوخ" على مـجـلسـ
ـلـكـيات وذج ا الـلذان اقـتـبـسـا من 
الـــدســـتـــوريــة األوروبـــيـــة. غـــيــر أن
الـالفت في الـــدســتـــور هــو مـــفــهــوم
ـادة العاشرة واطن" في ا وصفه "ا
ملكة التي أطلقت على جميع أفراد ا
الـسـورية الـعـربـيـة بـغض الـنـظر عن
أي حتـــــديــــــد ديـــــنـي أو اثـــــنـي له
ــواطن الــسـوري هــو كل فــرد من فــا
ملكة السورية العربية وليس أهل ا

من يتكلم العربية فقط.
لهذا كان الدستور العربي الفيصلي
ـشـرق الـعربي دسـتـوراً مدنـيـاً في ا
ولــكـونه دســتـورًا مــتـمــيـزًا بــتـقــديـر
بــريـطـانــيـا وفـرنــسـا فـقــد عُـمل عـلى
إفــشــاله خـشــيــة كل من الــبــلـدين أن
يـــؤدي هــذا الـــنـــمــوذج إلى زعـــزعــة
أركان حكمهمـا في العراق وفلسط

وشمال أفريقيا. 
طالب ثل أجـهضت بريـطانيـا ا وبا
الدستورية في مصر التي قُدمَت في

سـيحـي والـيهود ـسلـم وا ب ا
ليس عربياً.
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لك فيصل على ذلك بأن طمأن وزاد ا
ــســلــمــ أن مـــكــانــته كــإبن غـــيــر ا
الــشــريف حــسـ ونــســبــته لــذريـة
الـــنــبي الـــهــاشـــمي لن جتـــعل مــنه
خـلـيـفـة لـبالد الـشـام; علـى عكـس ما
ألـــفه الـــنــاس أيـــام اإلمــبـــراطــوريــة
العثمانية حيث كان السلطان أيضاً
اخلـلـيـفـة والـزعيـم الروحـي جلمـيع
. وكان هـذا التوجه اجلامع سلـم ا
قد حدا بـبطريـرك الروم األرثوذكس
وكـبـير حـاخـامـات دمـشق أن يـؤيدا
بـرنامج جاللـته بـنـاء على تـأكـيدات
مــلـكـيـة بــأن مـجـتــمـعـاتـهـم سـتـكـون
وذجاً عـروبياً محـمية. وبـهذا قـدم 
مـنـفـتـحـاً لإلسالم فـهم مـنه احلـلـفـاء
في بــاريس أن هــنــاك "أمــة" ســوريـة
تـــســـتـــحق احلـــكم الـــذاتي كـــشــعب
مـتـجـانس يـحـتل مـنـطـقـة جـغـرافـيـة

متجاورة.
وقـــد عـــمل فــــيـــصل عـــلـى تـــمـــكـــ
وتفـويض السـلطـة التـشريـعية وأن
تــكـــون احلــكـــومــة مـــســؤولـــة أمــام
ـــلك. وأن ـــؤتــــمـــر ولـــيس أمـــام ا ا
ـلك عـلى ـؤتـمـر ولــيس ا يـشــرف ا
ـا فـي ذلك احملـاكم نـظــام احملــاكم 

الدينية. 
كن اقتـراح مشاريع الـقوان من و
ـنتـخبـ واحلكـومة قبل مـنظـومة ا
ولـيس فـقط من قـبل رئـيس الـوزراء
كما في العـهد العثمـاني. فقد اضطر
رئيس الـوزراء مـرة بعـد الـكثـير من
ــــداوالت إلى تـــقـــد الــــنـــقـــاش وا
بــرنـامـجه لــلـمـوافــقـة عـلــيه من قـبل
ـــانـــاً بــأن الـــســـلـــطــة ــؤتـــمـــر إ ا
ـقراطـيـة تسـتـمد احلـقيـقـية في الـد
ـــثل ـــؤتـــمــــر  مـن الـــشـــعـب وأن ا

الشعب. 
ومـع ذلك فـــقـــد تـــوصـــلـــوا إلى حل
وسط بــشــأن الـعــديــد من الــقـضــايـا
ـا في ذلك دور الدين في اخلالفية 
الـدولـة وحـقـوق األقـلـيـات ومـيـزان
ــان وبــ ــلك والــبــر الــقـــوة بــ ا
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ـركزيـة واحملافـظات. كـما احلكـومة ا
قـلص الـدسـتـور قـوة الـنـخب بـإلـغاء
التـرشيح لـعـضويـة مجـلس الشـيوخ
مـــدى احلـــيـــاة إذ أوجب انـــتـــخــاب
دة تسعة أعضاء مجلس الشيوخ و
أعـوام فـقط. وفــقـد مـجـلس الـشـيـوخ
أيضـاً احلق في فـحص التـشريـعات
الـتي يقـرهـا مـجلس الـنـواب بـسبب
لك أو االنتهاكات احملتملة حلقوق ا

الدستور.
إن األمـل يـــحــــدونـــا بــــالــــعـــودة الى
ــؤســســيــة الــتي أرسى الــنــهــضــة ا
دعائمها جيل احلس بن علي وعبد
الله وفـيصل الـذين بدأت بـهم الدربة
علـى احليـاة السـيـاسيـة في "مـجلس
بـعـوثـان" وهو اجملـلس الـنابع من ا
ــشـرق الــواقع اجلــيـوســيــاسي في ا
الـعـربي وآسـيـا الـصـغـرى تـاليـا إلى
العالم وليس من مساومات فرساي
إنه صـوت اإلقـليـم إلى الـعالـم وليس
الــــعــــكس. وأضـــيـف أن الـــدســــتـــور
ـبادرة الفـيـصلي لـعام 1920 كُتب 
ال ســـابق لــهــا فـي الــعــالـم الــعــربي
وبـــرضـــا ومــــبـــاركـــة مـن الـــشـــريف
احلــسـ بن عــلي وصــيــغت مـواده
اناً قراطية وعدالً وإ بروح أكثر د
ـــــســـــاواة إال أنـه ال شك مـــــدين بـــــا
بـبــعض الـفـضل لــسـلـفه الــعـثـمـاني
ـــبــاد الـــعــامــة الـــذي أقــر بـــعض ا
ـواطـنـة في وقت كـانت فيه حلـقوق ا
اإلمـبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة تـلــفظ
أنـفاسـهـا األخيـرة. وبـينـمـا استـبـعد
ـطلـقـة بيـنهـما ـماثـلة ا الدارسـون ا
إال أنهم بـينـوا بـجالء ال يقـبل اجلدل
أحـقــيـة الـدســتـور الـفــيـصـلي في أن
يــتـوج كــأول وثـيــقـة حــقـوق عــربـيـة
ــــــا وفــــــره من وإسالمــــــيــــــة وذلك 
ضمانـات ما تزال تـمثل مطـلباً مـلحاً

في أكثر من بلد عربي وإسالمي. 
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ففي الوقت الـذي ينصرف فـيه تركيز
قـام األول بالـسيادة الدسـتور في ا
القـانونـية عـلى الدولـة واجملتمع إال
أن الدستور الفيصلي كان ينظر إليه
أيضاً على أنه وسيلة فعالة للترويج
لـوطن أكــثـر شـمـوالً وأقـل انـقـسـامـاً;
فـقـد هـدف عـلى وجه الـتـحـديـد إلى
إعـادة صـيـاغـة احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة
والــسـيـاســيـة في ســوريـا كـمــجـتـمع
ـسلم واحد موحـد واعتبـار غير ا
مواطنـ كامـلي األهليـة ويتمـتعون
بـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة وواجـــبـــات
مـــشـــتـــركـــة. فـــكـــانت الـــتـــســـويـــات
والـنــمـاذج الـتي تـوصـل إلـيـهـا هـذا
الــدســتــور فــريــدة ومــثــلت مــبــادرة
تـاريـخـيـة تـأكـد بـهـا مـبـدأ الـسـيـادة
ــــواطـــنــــة واالحــــتـــرام وحـــقــــوق ا

تبادل والكرامة اإلنسانية.  ا
وختـامـا أقول أن مـا نـحتـاج إليه في
ـنا الـعربي الـيوم هـو ويسـتفـاليا عا
عــربـيـة تــقـيم عالقــات مـتــوازنـة بـ
الدول والشعوب وحتترم خصوصية
ـصـالح الـهـويـات الـفـرعـيـة وتـرعى ا
ـتـبـادلـة بـ ـنـافع ا ـشــــــتـركـة وا ا

شعوبها وبلدانها. 
وتـبـرز أهـمـيـة اتـفـاقـيـة ويـسـتـفـالـيـا
(األوروبـــيــة) أنـــهــا عـــززت مــفـــهــوم
الــتـســامح عـبــر الـســمـاح لألقــلـيـات
ـــمـــارســة الـــديـــنــيـــة فـي اإلقـــلــيـم 

شعائرها الدينية بحرية. 
كــمـا أســست ألســبـقــيـات ســيـاســيـة
مـهمـة فـيـما يـتـعـلق بـسيـادة الـدولة
والعالقـات الدبـلومـاسيـة ب الدول

وتوازن القوى في أوروبا.

{ رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه
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القراءة على ضرب :

كن ان يقوم سـألة في غاية السـهولة و قـراءة ما تراه مكتـوباً أمامك وهذه ا
بها حتى صغار الصبيان متى ما كانوا قد تعلّموا القراءة ..

أمـا القـراءة التي ال يـقوى عـليـهـا االّ مَنْ رُزق فطـنةً وقـدرة على االسـتشـفاف
فـهـو إبـراز مــا يـعـتــمل في نـفس اآلخــر انـطالقـا من اســتـيـعـاب مــوقـفه بـكل

أبعاده.
ا تـنطوي عليه من عناصر ومِـثْلُ هذه القراءة يسجلها الـتاريخ  ويعتني بها 

ستور ..!! الكشف عن ا
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ويؤسفنا ان نقول :
انّ الـكـثـيـر من سـيـاسي الـصـدفــة عـجـز عن قـراءة االحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة
الـعارمة التي انطـلقت في مطلع تشرين االول / 2019 بـشكل صحيح على
الـرغم من ان مـطـالبـهـا ال تـنـطـوي على اي غـمـوض  بل كـانت عـبـر أصوات
هـادرة  وحناجر مُدّوية وضعت الـنطاق على احلروف  وأبررت احلاجة الى
ـغـا "وطـنٍ" يـسـتـوعب هــمـوم أبـنـائـه بـعـيـداً عن اســتـئـثـار الــسـلـطـويــ بـا

واالمتيازات احلزبية والفئوية  –
ـشـروعـة لم تـكن مـحـصـورة بـايـجـاد عـمل لـلـعـاطـلـ أو تـأمـ ـطـالب ا ان ا
ا كانت تـشمل تـعديل الدسـتور واصدار رواتب لـلمسـتضـعف والـفقـراء وا
فـوضية الـعليـا لالنتخـابات  ومحـاكمة حـيتان قـوان جديـدة لالنتخـابات وا

الفساد واسترجاع ما نهبوه من الثروة الوطنية 
ـنسوبيـات في اشارة واضحة والـقضاء على احملـاصصات واحملـسوبيات وا
ـواظـنـة) هـي األسـاس في بـنـاء الـنـظـام الـسـيـاسي الى ضـرورة ان تـكـون (ا

ذهبية والطائفية واحلزبية  للعراق بعيداً عن احلسابات ا
وانّ ارادة الـشعـب هي التي تـضـفي على الـنـظام الـشـرعيـة  وهي الـتي البد

أنْ يصار الى االتزام بها  ال الضغوط والتأثيرات االقليمية والدولية ..
انّ مـا شـهــدنـاه من مـنـاورات ومــحـاوالت لـلـتـدويــر تـشي بـانّ درس احلـراك

الشعبي وكل ما رافقه من أحداث لم يُستوعَب على االطالق ...
ـكــابـرة والـعـنــاد واالصـرار عـلى ـسـألــة خـطـيــرة لـلـغــايـة  ذلك انّ ا وهـذه ا
باني السياسية العرجاء يبعدنا عن الوصول الى برّ األمان ... االحتفاظ با
سـتنـد الى التـفاعـل االيجـابي مع اجلمـاهيـر  والفـهم العـميق انّ الـتعـاطي ا

طالبهم هو صمّام األمان .
سـارعة الى تلـبيتـها يُدني شـروعة وا وكـما انّ تفـهم اآلباء لرغـبات أبنـائهم ا
من اشـاعـة االسـتـقـرار فـي أوسـاط األسـرة فـكـذلك حـال أهل احلل والـعـقـد

مسك بزمام األمور في البالد . وا
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ـا سجله الـتاريخ عـلى ما حظي قام شـاهداً  ـفيد ان نـنقل لـكم في ا ومن ا
به البعض من قدرة على االستشفاف وقراءة ما يجول في نفوس اآلخرين

قالوا :
لـك بن مروان يـريـد محـاربـة مصـعب بن الـزبـير  راى كـثـير ـا خرج عـبـد ا

عروف  –فقال له : عزّه  –الشاعر ا
" يا كثير 

ذكـرتكَ اليـوم فمـا تكـاد تخـرج من بالـي فان أنـبأتـني لِمَ ذكرتُك فـاحتـكم عليّ
فيما أدفعه اليك "

اي : اقرأْ ما في نفسي فان أصبتَ دفعتُ لك ما تريد 
قال كثير :

نـعم اردتَ الــشـخـوص الى هـذا الــوجه فَـنَـهَــتكَ ( عـاتـكـه بـنت يـزيـد)  –وهي
لك وبكتْ وبكى لبكائها حشمُها  فذكرتَ قولي : زوجة عبد ا

اذا ما أراد الغزو لم يُثنِ هَمَّهُ 
حَصان عليها عقدُ دُرّ يزينُها 

نَهَتْهُ فلما لم ترَ النهي عاقَهُ 
ا عراها قطينُها  بكتْ فبكى 

قال :
والله اصبتَ فاحتكم 

قال كثير :
لك اليه ثم قال : مائة ناقة برعاتها فدفعها عبد ا

هل تصحبنا في هذا الوجه ?
فقال كثير :

" أحرز هذه وارجع اليك "
وهو اعتذار مبطن 
لك : قال له عبد ا

ا في نفسك ? انك قد صدقتني فوفيتُ لك أفرايتَ أنْ أنبأك 
أحتكمّني ?

قال :
اي والله 

لك : قال عبد ا
قد قلتَ في نفسك :

هذا عانِد عن احلق من أهل النار يخرج الى مِثله 
فلعله يصيبني سهم غَرْب ( اي ال يدرى مِنْ رماه ) فأحلقُ بالذي أنا معه 

قال كثير 
قد أصبتَ فاحتكمْ 

قال :
حكمي عليك ان أصل هذه اإلبل لك بالف دينار وأعجّل سراحك ..!!

أقول :
ـلك بن مـروان كــان يـلـقب بــرشح احلـجـارة ان عـبــد ا
- يُـكـذّبُ بـخـله  النه لـبـخـله وهـذا اخلـبر  – إنْ صحَ
أضــاف الـى عــطــــــــــيـــته االولى وهي (مـــائه نـــاقــة
بِـرُعـاتـهــا كـمـا تـقـدّم - عــطـيـة جــــــديـدة وهـي ألف
ديـنــار ... وهـذا مــاال يـصـــــــــنــعه الـبــــــخالء عـلى

االطالق ...!!
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تـضـعف حـاسـة الـشم خالل الـزكام وفـي االحوال الـطـبـيـعـيـة فـأن مـدة عـجز
ضغ الـطعـام بنـكهة الـشم هي ايام يـكون فـيها االنـسان بال بـاهت التـذوق 
الـفل او االسـفنچ ويـشرب سوائال تـمر بـفمه مرور الـهواء واذا مـا ارتفعت
ـنـخـار مـحـمـر احلـمى بـجـسـمه صـار يـهـذي ويـصــبه الـثـول ويـبـقى رطب ا
االرنـبـة ال تخـرج كل احلـروف مـنه سـلـيمـة الـتـصـويت مـهدل اجلـفـنـ غـائر
الـعيـنـ شاكي الـوجع يـكـرر االهات واالحـحـححح عـلى فـمه تخـتـصر االلم.
احـداث تشرين تشبه فصل الشتاء الذي كشف هزالة مناعة الطبقات احلزبية
ـتعاطف معها فبـدى قسم منها مثل طباخ مـزكوم يسأل من حوله: يحتاج وا
نعني اعاقني وقسم ثان لح? حلامض? انا مزكوم اعذروني فااللم  الطعام 
بدى طباخا صلفا يسرق مونة البيت برغم مرضه ويصر على االيذاء والغش
مـتأثرا ومـطبقـا مقـولة" عش لئـيمـا تمت مسـتورا"برغـم كل الدم والقـمع تصر
طـبقة احلزبي العراقي على اذى عـامة الناس في البالد وتتالوى في بينها
لـتمسح خطيئاتها عـنوة فتقدم مرشح بال طعم لـتجبر اجلمهور على جترع
ذوقـها في الـطـبخ الذي ال يـشـبع وال يطـيب وال يـفيـد وهم و بـعض الـطبـاخ
الــفـعـلـيــ مـتـشــابـهـون في الــسـلـوك االجـتــمـاعي فـكـالهـمـا يـســرق و يـغـيـر
تلك قـسمـا كبيـرا من عقارات بـااليصاالت واذكـر ان طبـاخا عنـد مسـؤول 
ومـنــقــوالت اقل بــقــلـيل مـن مـســؤوله حــتى انه اوقـف سـيــارته قــرب ســيـارة
ـسـؤول وقـال: ـوديل حـيـنـهـا ضـحك ا ـاركـة و ا مـسـؤوله وكـانـتـا من نـفس ا
طـبعـا فـكل ايصـاالت الـتسـوق الـتي يعـدهـا يضـيف لـها صـفـرا علـى اليـم

فــــتــــكـــون الـ 100دوالرا 1000 والـ 25000 الـف ديــــنـــار
 250000  الـفــا حـتى صــار صـاحب ڤــيال و مـزرعـة
وسـيارات و مع ذلك يصـر طباخي على انـني التهمت

خالل شهر 350 ك من حلم الغنم رغم انني نباتي!
ايـها احلزبـيون الطبـاخون تسـرقون و قبـلنا تزورون
وقبلنا لكن ان تصابوا بالزكام و تطبخون و جتبرونا

على االكل فال.
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عمان

احد آثار تركيا

لك فيصل االول ا

القسطنيطية  صامدة بوجه كل حمالت
الفتح او االحتالل التـــــي تعرضت لها 
كـمـا انهـا خـلــــــقت حـالـة من االسـتـقرار
لــبــنــاء حــضـارة عــريــــــــقــة بــوجـــــــود
علـــــمـاء في مجــــــاالت مختـلــــــفة وهم
الـذين اسـسـوا الــنـهـضـة في اوربـا بـعـد
فــتح الـقـســطـنـيـطــيـة من قـبـل مـحـمــــــد
الـــفــاحت وخـــروجــهــــــم ورحــيـــلــهم الى

اوربا.
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اســـطــنــبـــول في راس الــســـنــة كــانت ال
ـطـر وكذلك الـبـرد لكـنـنا يـتوقف فـيـها ا
تـــوجـــهــنـــا الى حـــيث االســـوار وكــانت
الـريـاح سـريـعـة وقـويـة   الـتقـرب من
االسـوار والـتقـاط الـصـور واسـتـرجعت
تاريـخـيا احلـمالت الـتي استـهـدفت هذه
االسوار وكانت عـصية عـليهم من اوربا
جــاءت قــبـائل مــتــوحـشــة وقـويــة لــفـتح
الـقـسطـنـطـيـنيـة وفـشـلت وتـعرضت الى
ـــــوت ورجـــــعت خـــــائـــــبــــة اجلــــوع وا
ـسلـمـون حاولـوا فـتح القـسـطنـطـينـية ا
باحلصار واجلوع لكنهم هم من تعرض
للجوع والبرد وفـشلت محاولتهم دخول
الـقـسـطـنــطـيـنـيـة االتـراك انـفـسـهم قـبل
محمـد الفاحت حـاول اكثر من سـلطان ان
يفـتح القـسـطنـطيـنيـة ولم ينـجح وحده

عائلة عراقية في موقع سياحي تركي


