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إهداء

إلى ابني عمار الذي طالما تخيلته مع أبناء جيله...
في عالم عربي أكثر ديمقراطية
وحرية وعدالة..
إلى كل الذين يحلمون ...ثم يعملون..
من أجل غد مشرق..
من أجل دولة العدالة والحرية والديمقراطية..
إليهم جميعا أينما كانوا..
من الخليج إلى المحيط..
ومهما تباينت أسماؤهم وعناوينهم
وراياتهم والفتاتهم.

بسم اهلل الرحمان الرحيم 

تقديـم
مناوشة المناوشات
بقلم األستاذ بشير حمادي
عندما انتهيت من قراءة مقاالت األستاذ الطاهر األدغمم المنشمةرة
في جريدة الحةار ،ةالتي جمعهما ليدمدرها اتابما طلمى منمي تقديمم

أدراممت أننممي فممي ةرطم ذلممي أن التقممديم ل م يمناةشمماتي سياسممي لممي

أم ار يسيرا ،من منطلق أنني ااتى مقما سياسمي مهلم قمد أتعمق معم

في يالمناةش ي ةأختلف مع في منطلقاتها ةأهمدافها ،فيدمبا التقمديم
مناةش  ،لانني خلدت إلي ما يلي:

يعبم ممر عم ممن محت م مةا  ،ةان تعم ممددت الق م ممايا
عن م مةان هم ممذا الاتم مماى إ
المطرةح التي حبلمت بهما أة طرحتهما مةا ميع  ،فمما قدمم الااتمى

لقم مراء الد ممحيع الم ممذاةرة ا ممان بح ممق يمناةش ممات بري م م ي مهلم مما ا ممان

يدندنات ديمقراطي ي ،ةدندن الرجم  ،امما يقمة اللوةيمةن ،تعنمي نومم
ةلم يعهم من االم ،لان النوم أبلغ من الاالم أحيانا.

الااتممى ملم إمم بتجممارى دة فممي مجمماالت الحاممم ،ةايعي م الةدممة
إلي م ةممارسممت هممم موادرت م  ،ةيت مما هممذا جليمما فممي مع ممم مقاالت م
5

التي يقدم من خاللها تجارى البلدان يالعريق ديمق ارطياي ةما حققت

شعةبها أة حققم حاامهما لهمذ الشمعةى ،التمي ت م السميادة ملاهما،
إأيا اان ن امها إمبراطةريا أة ملايا أة جمهةريا ،ة إأيا اانت عقيدتها
مسيحي أم يهةدي أم بةذي .
بتقديم م نممماذ ديمقراطي م فممي بلممدان غربي م  ،ةتشخيد م ألن م م
حاممم عربي م يم إاممن القمماري مممن أن يسممتخلص دةن عنمماء أن المسمماف
بينهممما شاسممع  ،ذلممي أن م فممي الةقممت الممذي تتحممد

في م المجتمعممات

التمم ممي يسمم ممميها يالعريقم م م ديمقراطيمم مماي عم م ممن الحاةممم ممات ا لاترةنيم م م

ةالعة ممي الخالإق م بعممد الحريممات المطلق م  ،ةتقمميم م سسممات سياسممي

ةاقتدادي ةعساري لتجمعات دة تحسبا لعةلم ال ترحم ال ععاء

ةتلتهم يالخرفاني الشاردة ةتحادر يالهيراني الها ج

مما تم ال عقليم

ةتن يمم ممات دة الطةا م ممف ةاللمم ممر ةالعم ممرةو ةالقبا م م فم ممي الم ممةطن
العربم ممي هم ممي السم مما دة ،ةمم مما ت م م ال المجتمعم ممات العربي م م  ،امم مما يقم ممة

الاات ممى ،تع مماني م ممن س مميطرة يال مملعيم المله مممي ةيالقا ممد الت مماريخيي ة

يالرمممل الم س م ي ةال ت م من حتممي بالتممداة علممي قيممادة أحلابهمما ،ب م
ةحتممي علممي ر اس م جمعيممات ممما يسمممي المجتمممإ المممدني ،حي م

إن

التم م م م م م م م ممداة علم م م م م م م م ممي السم م م م م م م م مملط أة التم م م م م م م م ممداة علم م م م م م م م ممي قيم م م م م م م م ممادة
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األحملاى ةالجمعيممات غيممر السياسممي ال ياممةن إال بم مر إلهممي ،ةحتممي
ق مماء او ةقممدر تممم االلتعمماف علي م بالتةري م  ،مممن منطلممق أن هممذ

الم سسات بمختلف أدنافها قد أ حت ملاا لهم بالتقادم ،ةبالتمالي
فهي يإر شرعيي ي ة ألبنا هم!

إن مسالي الديمقراطي اهيرة ةمتشعب  ،ةلانهما عنمد الااتمى تم دي
إلي يالديمقراطي الوربي العريق ي لمن يريد حقا أن يد إليها ،لامن

مس ممالي ال ممةطن العرب ممي خادم م ةالع ممالم الهالم م

عامم م غي ممر منم م ،

ةمملممةءة بالمعاجممات ةالح مةاجل الملإيع م  ،ةعالمممات انح مراف يمينمما أة
يسارا ،فيتعذر الةدة إلي الهدف المنشمةد رغمم التقمارى ةالتةادم
ةالعالقممات الممي ملة بممين ساس م ةحاممام المن ممةمتين الوربي م ةالعربي م ،

فممبعح حاامنمما ةلطممة سممنةات حامم المبارام  ،اممما يقممة الااتممى،

قد يد مجمةع ليارات للدة الديمقراطي إلي سن ةربمما سمنةات..
يةبع ممح حاامن مما ةمسم م ةلينا يق ممةن إج ممالاتهم هن مماي ،ةمراجع مماتهم
الدحي هناي ،ةدراس أةالدهم أي ما هنماي ،فايمف لمم يدميرةا ممن

جمل م القممةم ،ةايممف لممم يقلإممدةهم فممي التعايممر ةالتخطمميط ،ةالحلممم مممإ
الخدممةم ةعممدم التنايم بهممم ،ةايممف لممم يتعلإممةا مممنهم إشمماع العدالم

ةتطبيم ممق الديمقراطي م م الحقيقي م م ةاحت م مرام الحريم ممات ةحقم ممةق ا نسم ممان
ةترسيخها بين شعةبهم؟ي
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أسم م ل اهيم مرة يطرحه مما الاات ممى يح مماة أن يج ممد له مما أجةبم م ف ممي

تجارى متباين ةمجتمعات مختلع في ا شيء تقريبا ..ةحتمي ةان
بدا ال ععاء مقلدين لألقةياء ةمةلعين بهم فيشعري أحيانا أن أقمرى
إل ممي األس ممتاذ المحا ممر ف ممي العل ممةم السياس ممي منم م إل ممي الد ممحعي

يالمخربوي ،بتعبير العقيد مةلةد قاسم ،في يةمي مومةرة تددر في

دةل م م حقم ممةق مةاطنيهم مما مهم ممدةرة ألسم ممباى اهي م مرة منهم مما أن النم مماخبين
يالسذ ي اعتقمدةا ةهمم يختمارةن نةابما لهمم فمي أة برلممان تعمددي أن

الديمقراطي ميسةرة ،لان ت امد أنهما االحريم تتطلمى ممن الشمعى أن
يدفإ همنا باه ا من أج الحدة عليها ،ةقد فع ةلان لمم ينلهما

ال بالمطالب ةال بالموالب .

مم أن يجممد األسممتاذ الطمماهر ،الممذي يبح م

عممن طهممارة يليبرالي م ي

قر م  ،ةأن يسممتمر
متعممذرة بعممد يطهممارة هةري م ي متجني م  ،تشممجيعا مممن إا
عطا العاري ادحعي ةأستاذ لتحقيق يديمقراطي فتي ي علمي األقم
في بلد يالمعجلاتي العاجل عن بناء م سسات الحام الراشد.
الج ال ر
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مقدمة

مقدمة
تتبمماين ةجهممات ن ممر النخممى العاريم ةالسياسممي فممي عالمنمما

العرب ممي ح ممة الاهي ممر م ممن الق ممايا الت ممي ته ممم المم مةاطن العرب ممي
ةت م هر فممي مسممار حيات م  ،ةتتبمماين مسمماحات االخممتالف مممن بلممد

عرب م ممي إل م ممي خ م ممر ح م ممة ن م ممام الحا م ممم أة عناةينم م م ةتعاد م ممي

الحريممات العام م ةالعالق م بممين الممدين ةالدةل م  ،ةتد م التباينممات
بطبيعم الحمما إلممي العالقممات الدةليم حيم

يشممتد السممجا حممة

العالقم م م ممإ الق ممة الدةليم م الاب ممر ةالر يم م المس ممتقبلي لبل ممداننا
العربي م  ،ةحمما ممما بقممي مممن التجمعممات العربي م ةايعي م تععيلهمما
لتدبا أرقاما دعب في المعادل الدةلي .

يمان لهذ النخى أن تختلف حة الشاليات بما تشاء

ةايف تشاء ،لان االتعاق مطلةى ةبإلحاح حة

ةالجةهر ،ةهة

األسا

رةرة الةدة إلي ديمقراطي حقيقي ةما

يتبعها من حريات ةتداة سلمي حقيقي علي السلط  ،ةفد

بين السلطات ةسيادة اامل للقانةن.
4

مقدمة

نعم ممم ينبوم ممي االتعم مماق علم ممي جم ممةهر الديمقراطي م م حتم ممي لم ممة

اختلعنم مما حةلهم مما ةانقسم مممنا إلم ممي ف م مريقين :فريم ممق يم ممر أن ليم ممات
الديمقراطي الحديه هي خبرة ةفار إنساني ُمشماع ال غ ا م
من ألحد في علينا ،ةفريمق يمر أن عمددا
في االستعادة من ةال إ

من هذ اآلليات ،إن لم تان جميعها ،ةا ح المعالم في تراهنما

األةلممي أن نسممتقيها مممن الانممةل التممي بممين
ةح ممارتنا ةاألدمما ة أ
أيدينا.
إن شممعةبا ليسممت بعيممدة عنمما ةدمملت إلممي درجممات معتبمرة فممي

تطبيممق ليممات الديمقراطي م ةاشمماع الحريممات العام م ةهممي دةننمما

باهيمر فمي الردمميد الهقمافي ةالممةرة الح مماري ..ةحتمي نلحممق
بالرا ممى ةنس ممتدري م مما ف ممات ينبو ممي التراي ممل دا م مما عل ممي ق ممايا

الديمقراطي م م ةالحريم ممات ا سم مما
ينبوي أن ياةن الحدي

لالنطم ممالق مم ممن جديم ممد ،ةهام ممذا

عمن الحامم ال ارشمد ةسميادة األمم ةدةلم

الحممق ةالقممانةن بمهابم يالاللمم ي التممي تتاممرر فممي جميممإ أحاديهنمما

ةنةادينم مما ةاتاباتنم مما ةبرامجنم مماُ ..يدنم ممدن الجميم ممإ حةلهم مما ..بشم مما
مباشر أة غير مباشر.

إن ال ممةعي الحقيق ممي بالمش ممال ةحجمه مما ة هاره مما الس مملبي ه ممة

أُةلممي خط مةات التوييممر النمماجا ،ةةاجبنمما نحممة أمتنمما يممدفعنا إلممي
80

مقدمة

التحري بعاعلي في اتجا الخطةة األةلي ةهمي إدراي خطمةرة مما

نحممن في م مممن تخلممف فممي أشمماا أن م م الحاممم ةحجممم الحريممات
ةاستمرار االستبداد العلني ةالمستةر من علي حد سةاء.

ةفم ممي هم ممذا الاتم مماى ،عليم مملي القم مماري ،مجمةع م م مختم ممارة مم ممن

مدنت فيهمما حممة الديمقراطي م ةالحريممات،
يالمناةشممات البري م ي دنم ُ
أقدمها ادعةة هراء النقاو أمال في الةدمة إلمي ةعمي عميمق
إ
بحقنمما ،علممي غمرار الشممعةى المتقدمم  ،فممي ليممات حاممم تتناسممى
مممإ ع م م ح ممارتنا ةحجممم تطلعاتنمما ...األمممر الممذي سمميقةدنا

حتما إلي غد مشرق.

الطاهر األدغم

الج ال ر العادم
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قةا م انتخابي حلبي ةأخر حرة متعددة األذةاق ةاأللةان

ةالمشارى ،ةدراعات اهرة ةخعي حة األحق ب ن ياةن ال أر

ةغير الذي  ،ةأمةا تُحشد استعدادا ليةم السابإ عشر من ماي
عند الاهيرين ،ةحما ال يااد يخط أحد
القادم ،ة ما عري
عند يعاشقيي الجلة

تحت قب البرلمان ،لان الس ا الةجي في

هذا المقام ،هة مقدار الحما

الذي يقاب

أةل ي يالعاشقيني ؟.

قد يجد المةاطن ما يدفع

االنتخابات المحلي

ب المةاطن حما

إلي المشارا

الرتباطها بمدالح

بعاعلي

المباشرة ،لان

في

في

التشريعيات بحاج إلي من يسةق أمام الحجج ةالبراهين القاطع

ةيقسم بين يدي أغل

األيمان ،ةبمختلف األلعا  ،لي اد ل أن

مشارات في االنتخابات البرلماني ذات جدة  ،ةتعةد علي ةعلي

عيال باألهر الطيى.
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إن المةاعيد االنتخابي الما ي فتحت الباى أمام عنادر
إ
للجلة تحت قب البرلمان ،ةأق ما يقا عن تلي العنادر إن
ةدةلها مخالف لشعار يالرج المناسى في الماان المناسىي الذي

رسخت في أذهاننا خطابات الاهير من ساستنا يالباشةاتي األحياء
منهم ةاألمةات.

دلةني ال جم لهم ةال ناق في
يالمة إ
فه الء يالةادلةني أة ُ

سن القةانين ةتةجي سياس الحاةم ةمراقبتها ةمحاسبتها،
مس ل إ
اما أن أاهرهم عملةا خال فترات ينيابتهمي عن الشعى علي

يتبخيري ا الةعةد االنتخابي التي قطعةها علي أنعسهم أمام المأل،

ةذلي من خال

نسيان مناطقهم ةدةا رهم االنتخابي

ةأبنا ها

القر للتدعيق ةترديد
الحر أة في إ
يالطيبيني الذين احتشدةا في إ
البراق ةالعرح بالةعةد المعسةل .
الشعارات إ
ةحتي العنادر الجادة ةالمحترم التي أةدلتها نع تلي
التجارى السابق إلي البرلمان لم تحقق في الوالى إال النلر اليسير
من أهدافها ةبرامجها ،فالمحيط العام ةالسياسات المدرةس بدق

ةالهةامو ال يق للواي  ،لم تم إان تلي العنادر الجادة من لحلح

يفاسدي عن مةقع  ،أة التعدي من مسار قطار البالد نحة الةجه

األف

.
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المةاطن الج ال ري في حاج إلي من يقنع بجدة المشارا

في االنتخابات التشريعي من خال ةعةد ةاقعي ةدادق تقدمها
األحلاى ةالقةا م الحرة علي السةاء فالمةاطن ينت ر الحدي
توييرات جذري تم
تطا

هياا

عن

حيات بشا مباشر ،ةتوييرات جذري أي ا

البالد ةحتي ماانتها الدةلي ةمةاقعها من الق ايا

العادل دةليا ةاقليميا.

المةاطن الج ال ري ينت ر من يقنع أن العملي االنتخابي في

بالدنا هي ةسيل حقيقي للتويير اما هة الحا في دة أخر

عديدة قريب منا ةبعيدة ،ةهة في انت ار من يلي عن يشبه ي أن
هذ االنتخابات اويرها مجرد إجراء رةتيني ةأاةام من األةراق

ةالاشةف ةاألختام في البداي  ،ةفي النهاي نةاى يقب ةن رةاتى
عالي ةيتمتعةن بامتيالات متنةع ال يمان لمةاطن بسيط أن
يتخيلها ،هم يعةدةن إلي بيةتهم سالمين غانمين بعد خم

سنةات،

أة ييتسللةني من تحت قب البرلمان إلي دف يالاباري من خال

عالقاتهم التي اجتهدةا في تمتينها سنةات يالنياب ي عن الشعى.

إن المةاطن الج ال ري ينت ر من يقنع أن نتا ج االنتخابات

يعرلها الدندةق ةحد دةن تدخ من أحد اا نا من اان ،ةدةن
وط أة إا ار أة استعما

للما

82
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ةتحدي األدةات ،في حاج إلي من يقنع أن نتا ج الدندةق

يتتجرأي فتعيد أحلابا إلي الم خرة لتتري المجا ألحلاى أخر
قد
إ
تجد نعسها في المقدم  ،ةيحد ا ذلي بسالس ةشعافي
ةمس ةلي .

إن المةاطن الج ال ري ينت ر من األحلاى السياسي أن تقنع

أنها جادة في مس ل التداة السلمي علي السلط  ،فاهير من
األحلاى العاعل أة التي ت ن أنها اذلي ،تعاني من سيطرة ياللعيم

الملهمي ة يالقا د التاريخيي ةيالرمل الم س ي ،ةألن يفاقد الشيء ال
يعطي ي فمن أين لهذ األحلاى تلي الشجاع التي تمانها من

التداة علي السلط إذا ةدلت إليها يةما ما.

ةعندما يتحري يالذين يهمهم األمري سةاء اانةا في السلط أة

المعار

 ،ةيبادرةا إلي تويير قناعات المةاطن السلبي حة

العجاى يةم السابإ عشر من
االنتخابات ،فعندها سننت ر العجى ُ
ماي ألعين ةسبع سنشهد الشعى يخر يبق إ ةق ي ي ال
يشول عن ذلي المةعد شاغ  ،سنر النساء ةالشيةخ ةالعجلة

ةالمر ي ،ف ال عن الشباى ،ي ُ إمةن المراال االنتخابي مشيا
علي األقدام من قراهم ةمداشرهم البعيدة ،ةدةن الحاج إلي تلي
الحافالت ةالسيارات التي ت هر عادة ة يبقدرة قادري

االنتخابات لنق المةاطنين إلي المراال االنتخابي .
81

أيام

عندما تختفي األصفاد

عندما تختفي األصفاد !!!



ةدلت درج الةعي عند أحد الشعةى األةرةبي  ،المتشبع

ديمقراطيا ،إلي درجات قياسي عندما أقدي مرة حلبا سياسيا

في الحام عشرين سن متةالي  ،ةمن نافل القة إن هذا الحلى قد

ةد

متربعا علي

إلي ارسي الحام ة

بطرق شعاف

ةديمقراطي  ،ةبذ ما في ةسع لخدم الدةل ةالمةاطن.

التحة  ،بقدد أة دةن
ةسبى ا قداء هذا أمال الخةف من
إ
قدد ،إلي األحادي الحلبي  ،ألن بقاء حلى ةاحد لعترة طةيل في

الحام ،ةان أحسن ةأجاد ،قد ي دي إلي نش ة جي جديد ال ير إال
ذلي الحلى ةرمةل ةشخديات ةبرامج السياسي

األمر الذي قد

ي هر مإ مرةر األيام ةالسنين علي الةعي السياسي ةالتعددي الذي

ااتسبت يالذاارة الجمعي ي لذلي الشعى.
اليقين الاام

ةاالطم نان النعسي التام ةراح البا

العالي

دعات ال تبارح المةاطن في الدة الديمقراطي ةهة يدلي بدةت

في الدندةق االنتخابي فهة يدري أشد ا دراي أن دةت لن
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يعبر عنها الدندةق ال يمان أن
يذهى هباء ،ةأن األرقام التي إ
تمتد إليها أيادي العابهين ب ي شا من األشاا .
ةهذا المةاطن أي ا علي يقين ب ن من أةدلهم دندةق

االنتخاى إلي اراسي المس ةلي سةف يبذلةن قدار جهةدهم
الحترام إرادة ذلي الدةت ،ةسةف يتعانةن ةيتنافسةن ةيتبارةن
للةفاء بما قطعة علي أنعسهم أهناء خطابات ةمهرجانات الحمل

االنتخابي  ،ةعلي أسا

ا دالء بدةت ةيتحم

ذلي فإن هذا المةاطن يحرص علي
ل  ،حي

تد

نسى المشارا إلي

درجات عالي في اهير من الديمقراطيات العريق .

أما في بالدنا ،ةأاهر بالد العالم الهال  ،فإن األمر يختلف

علي ما يبدة ،فتلي الهق في الدندةق ةما يتمخح عن  ،ةالهق
أي ا في أةل ي الذين أةدلهم الدندةق ،ما لالت مح

ن ر

ةمة إ ريب ةشي ،فالمةاطن في الوالى ال ين ر إلي دندةق

االنتخاى بذلي التعا  ،ةال يجد في نعس القدرة علي يإحسان

يحمل ما ال يطيق ،فهة في
ال ني ب  ،ةربما يشعق علي فال إ
الوالى يعبد م مةري ال حة ل ةال قةة.
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ةألن الحا اذلي فإن نسب المشارا في المةاسم ةاألع ار

االنتخابي المختلع األلةان ةاألشاا ت

في درجاتها الدنيا ،ةمإ

ذلي تد إلي الرأي العام عبر جهتين يقعان في الوالى علي

طرفي نقيح.

فالطرف الذي يعةل بتلاي الشعى ،أة هاذا يقة عن نعس ،

ين ر إلي تلي النسب بعين الر ا ،ةهي يعن ا عيى اليل ي،
فن ار ينعخ في رةح تلي النسب  ،ةيحاة با األلةان ةاألقالم رسم
لةح

لاهي

للعملي

االنتخابي

ترفإ من أسهم

الملايدات السياسي داخليا ةخارجيا.

في يبةرد ي

أما الطرف الذي يقاطإ العملي االنتخابي أة يعش

الحدة علي ما اان يشتهي

في

فهة ين ر إلي تلي النسب بعين

السخط التي يتبدي المساةيي ،فن ار يحرص ةبا ما أةتي من قةة

علي تحجيم تلي النسب ةابرالها بدةرة باهت األلةان.

ةللخرة من هذ الدةام المتجددة بعد ا مةعد انتخابي ال

بد من قطيع اامل ةطالق با ن مإ حياة يالبداةة السياسي ي التي

تعيشها بالدنا بشا ما منذ عرفت التعددي السياسي قب قراب
العشرين عاما فالتعددي التي تشهدها البالد ست

لةن ةال ار ح

دةن تعددي

إعالمي

ةاألشاا .
82

بال طعم ةال

تتجاةل حدةد الم اهر

عندما تختفي األصفاد

إن ماسى التعددي السياسي لن يبرح المربإ الذي ابتدأ من

عام  8424ما لم تُاسر ياألغال ي المة ةع علي مراال البحة
ةالدراسات الخاد لتوةص في أعماق الشعى ةتستطلإ رأي با

شعافي لتعرف ما يشول داخليا ةخارجيا ،ةتد فعال إلي حقيق

يالهة ي الذي بداخل  ،هم تُعلن رأي علي المأل دةن محاباة ألحد
اا نا من اان.
إن ماسى التعددي السياسي لن يبرح ذلي المربإ األة ما لم
ا عالم الهقيل لتلدان سماء بالدنا

المابل لةسا
تُحطإم ياألدعادي
إ
تيسر ألهلها من الع ا يات ،ةتُط علينا باراء الشارع ةنب
بما إ
طالجا طريا نقيا ال سبي في للموالط أة التبدي أة التالعى.

عندما تختعي تلي األغال ةاألدعاد فإن أةل ي يالمتحذلقيني

باسم الشعى سةف يعارةن ألف ،ب مليةن ،مرة قب أن يقةلةا إن
الشعى معنا في اذا ةاذا ،ةان
يحذرةن ا

الحذر قب

د فالن أة عالإن ،ةسةف

أن يتحدهةا عن نسى المشارا في

العمليات االنتخابي بالسلى اانت أم با يجاى.
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تحدد القةامي

الدة  ،ةهذ القةامي

الابيرة السياس علي أنها فن حام دةل من
نعسها ت اد علي أن السياس هي النشاط

األعلي الذي يشم النشاطات األخر  ،ةيهدف إلي التن يم األعلي

أة العةقي لحياة المجتمإ.

ةمن خال التعريف السابق للسياس علي أنها فن قب ا

شيء نت اد ب ن ممارستها ال تنحدر في مجرد تطبيق القةانين
الن ري  ،لانها في األسا براع تُاتسى بالتجرب ةتاللمها إرادة
قةي للعم ةتحقيق ا نجالات ،ةال ينعي ا ذلي أهمي تحدي
المعرف السياسي  ،ةالةدة إلي أعلي الدرجات العلمي فيها.
ةبعيدا عن القةامي

ةالمدطلحات فإن السياس في الدة

العريق ديمقراطيا دارت تمه ذلي الحراي المن م الذي تحام
تقاليد ديمقراطي  ،ةيتداة العرقاء في علي السلط  ،ةعلي ر اس
األحلاى قب

ذلي ،بشا

سلمي عبر خ ةعهم جميعا ،ةدةن

تمييل أة محاباة لمنطق دندةق االنتخاى ،ةحاديهم في جميإ

تحرااتهم ةنشاطاتهم ةمساجالتهم ةخدةماتهم هقاف تقب
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اآلخر ،ةعقة ة ما ر تحترم الدستةر ةالقانةن ،ةم سسات حام

حدهم
قةي ةا ح المعالم ،ةق اء ال يعجل إيقاف يالاباري عند إ

الجادة.
إذا حادةا عن
إ

الجة الديمقراطي الحقيقي هة رج يملي
ةالسياسي في ذلي إ
نعس ةق اررات بالاام  ،حتي لة شابت هذ الق اررات ةالتةجهات

حر خا من
مدالا حلبي أة شخدي  ،فهة يتحري في ف اء إ
أي ابتلال أة وط ،يلتقي بجمهةر دةن خةف من أحد ة دةن
تةجي من سلط أة جه ما .ةهة بعد أن ينهي مهمت أة يستقي

أة حتي يسقط يسقةطا حراي في االنتخابات بعد سنةات من
المشارا في الحام يعةد في الوالى إلي سابق عمل أة ة يعت

أة نشاط الحياتي أة السياسي دةن ُعقد نعسي  ،فقد أدري في ق اررة
نعس أن األيام دة  ،ة يلة دامت لويري ما ةدلت إلييي ،ةبالتالي

فلن ينتحر أة يهاجر إلي األبد إذا ةجد نعس خار إطار الحام

يةما من األيام.

ةالسياسي في الن ام الديمقراطي ينمة نمةا طبيعيا في أغلى

خريج عم طالبي أة نقابي أة خيري،
األحيان ،فهة في العادة إ
قدم من خالل لمجتمع الدوير العديد من الخدمات
إ

48

السياسي بين نموذجين

ةأعطي من ةقت الاهير للدالا العام ،ةمإ نشاط السياسي

المتدر من حي الدوير إلي مدينت يد إلي قم الهرم ليجد

ةراء بعد ذلي رديدا من التجارى ةالخبرات ةالعالقات ةالمةاقف

تحة بين ةبين الدخة في عالم يالنسياني ةيالطوياني الذي
التي ُ
يحة الاهير من السياسيين إلي الت تجرف ا شيء أمامها من
إ
أج المدالا الشخدي أة الحلبي في أحسن األحةا .
أما السياسي في األن م

الشمةلي

ةالداتاتةري

أة

تم معني الالم
يالديمقراطيات الملإيع ي فهة شخص عديم ا رادة ب إ
إذا اان في الدف الهاني ،ةهة دانإ ا قرار سياسي إذا اان
من أدحاى الدف األة المتنعذ.

فالسياس في الدة الداتاتةري تدنعها حعن من أدحاى

المدالا أة حمل

المحاف

العار المتشدد األحادي ،الذين يحاةلةن

علي مدالحهم في الحال األةلي ،أة علي أيديةلةجيتهم

في الحال الهاني  ،ةان اانت األيديةلةجيا في األن م الشمةلي ،

حتي لة رفعت شعارات ديني  ،تتحة في الوالى ةمإ مرةر اللمن

إلي ةسيل للتسلط ةال لم ةمدادرة حقةق المعار ين تحت غطاء

الحعا علي المبادي ةحمايتها.
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ةمإ األيام يتحة

السياسي داحى الدرج

الهاني

في

األن م الداتاتةري إلي منعذ ألةامر عليا فقط ،ةمإ األيام تتبلإد

ةيخف عند يترايلي يمادة الحياءي إلي أن تتالشي تماما،
مشاعر ،
إ
فن ار بعد ذلي يدافإ عن مشرةع أة فارة أة رج باألم  ،ةلن
ةهمانين درج  ،ةبدأ

غير لاةيت اليةم بما
ي ير أة يخجل إذا إ
يهاجم ذلي المشرةع أة العارة أة يهجة ذلي الرج  ..فقط ألن
غير رأي  ،ةطلى من  ،أة حتي
القيادة يالخالدةي أة
يةلي النعم ي إ
إ
يسةق للرأي أة الرج الجديد.
دةن طلى ،أن إ
ةالسياسي في األن م الشمةلي خاد إذا اان من الةلن

الهقي إما أن ياةن أة ال ياةن ،فهة إما مس ة ل هيبت ةالمت

ةدةالت ةجةالت ةحتي ن ريات السياسي ةاالجتماعي التي قد
لما ةعدةانا ،ةاما أن ياةن خار

تُقرر علي طالى الجامعات
ا طار تماما ،عبر انقالى عساري دمةي أة أبيح ،أة عبر
جراء طةاري حدهت في مةالين القةة ليجد نعس إما
يعملي إلاح ي إ
مقتةال ،أة مسجةنا ،أة منتح ار أة (منحةرا) ،أة الج ا في دةل

أخر في أف

الحاالت.
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م اهر الديمقراطي ةالحريات العام ةحقةق ا نسان في بالد

الورى العريق ديمقراطيا ،ال تااد تخط ها العين ،ةالمرء ةهة

يتجة في تلي البلدان ال ار رسميا أة سا حا عابرا ،لن يجد ابير
عناء في مالح
ةةجة النا

يانعااساتي الديمقراطي ةالحري علي مالما
االبتسام ةالهدةء ةالتدرف ةالحدي

حي

ةالتجمإ

بععةي دةن خةف من أذن داغي متجسس أة عين محدق

متلدد .
إ
طلعةن باستمرار
ةحاامنا العرى ،ةحاشيتهم ،ال شي أنهم ي إ
علي تلي الم اهر الديمقراطي  ،فهم (أدام او لهم) أة اهير منهم

علي األق  ،ال تااد تنتهي ليارة أحدهم إلي بالد الورى حتي تبدأ

الجهات المختد في ا عداد ألخر ةالترتيى لها ،هذا ف ال عن
الليارات الخاد

التي ال تد

إليها في الوالى ااميرات

الع ا يات ،ةعدسات المدةرين ،ةأقالم الدحافيين ،ألسباى ت

خاد ةخاد جدا.
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أغلى حاامنا العرى اطلعةا في بالد الورى علي ة عي

الدحاف

ةالحري

التي تتمتإ بها ةالدةر الرقابي ال ار د الذي

يحبذ تسميتها السلط األةلي بدال
ت طلإ ب  ،حتي بات البعح إ
من السلط الرابع  ..ةنشاهد عبر التلعال بعح حاامنا هناي مإ
ين ار همي الوربيين يقعةن أمام يمحام ي الدحاف خال الم تمرات

ييتعننةني في
الدحعي  ،ةال شي أنهم سمعةا ةشاهدةا دحعيين
إ
طرح أس ل دعب ةمحرج علي أابر أر في البالد دةن خةف

من أحد.

يالحقيقي ي التي اهي ار ما يقيم
ةاطلإ حاامنا علي البرلمانات
إ
أع ا ها الدنيا ةال يقعدةنها حتي يتحقق ما يرةن دةابا يخدم
الشعى ةالمدلح العام التي انتخبهم الشعى للذةد عنها ،اما

اطلإ حاامنا ،دةن ريى ،علي ة إ الن ام الق ا ي هناي
ةالنلاه ةاالستقاللي التي يتمتإ بها ،ةمقدار ما يملي من قةة ت هل

دا ما لم يبهدل ي ةيشرشح ي أقة أقةياء البالد إذا جانى الدةاى.
عقدة الخةف من يالمستقب

السياسيي اما هي في العالم

العربي تااد تاةن معدةم في الدة الديمقراطي  ،ةال شي أن
حاامنا خال

لياراتهم العديدة قد الح ةا هذا األمر بجالء

ةة ةح ،ةأدراةا أن تلي الهنا ي البا س ةهي يإما أن أاةن أة
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ال أاةني ال تجد لها ماانا في األةساط السياسي ةالحاام في

البلدان الديمقراطي .

ةألن لبعح حاامنا ةةل ار نا ةمس ةلينا تجرب طةيل ةطةيل

جدا مإ اراسي المس ةلي ة يخدم الشعةى العربي ي ،فمن الم اد
أنهم الح ةا خال

لياراتهم المتاررة لبالد الورى أن أجياال قد

تةالت علي حام هذ الدةل أة تلي تتوير الةجة في الم تمرات

ةالملتقيات الدةلي ةبعح حاامنا هابتةن هبات الجبا الرةاسي،

تليد أعمارهم سن فقط في ا قم أة اجتماع سنةي جديد.
ةربما دفإ الع ة بعح حاامنا إلي الس ا

العالني أة ر ي

عن الةلير

الةلراء العالني ،ةأتةقإ أن ياةن الجةاى أن

يشو حاليا مندبا حلبيا ما ،أة أن مدير مرال دراسات سياسي

أة إستراتيجي  ،أة أن اتى مذارات ةعاد من جديد لعمل السابق،
أة تعرغ لممارس

هةايت

المع ل  ،أة انتدبت

األمم المتحدة

للمساهم في ح نلاع ما ،أة إدارة إحد م سساتها الحساس .

أفاار ةمةاقف اهيرة أتدةر أن حاامنا عايشةها خال

لياراتهم للدة الديمقراطي  ،لان ال أدري ما الذي يحد

معهم ،فقد

ةرهنا حام تقة إن يمن عاو مإ قةم أربعين يةما دار منهمي،

ةبعح حاامنا ،ةلطة سنةات حام يالمبارا ي ،قد يد مجمةع
ليارات للدة الديمقراطي إلي سن ةربما سنةات ،فبعح حاامنا
41
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ةمس ةلينا يق ةن إجالاتهم هناي ،ةمراجعاتهم الدحي هناي،

ةدراس أةالدهم أي ا هناي ،فايف لم يديرةا من جمل القةم،

ةايف لم يقلإدةهم في التعاير ةالتخطيط ،ةالحلم مإ الخدةم ةعدم

التناي

بهم ،ةايف لم يتعلإمةا منهم إشاع

العدال

ةتطبيق

الديمقراطي الحقيقي ةاحت ارم الحريات ةحقةق ا نسان ةترسيخها

بين شعةبهم.

لماذا ال يت هر حاامنا ببالد الورى الديمقراطي رغم أن

بع هم ال يتردد في إبداء إعجاب بها ،ةعلي ر ة

األشهاد؟...

س ا ال أجد ل إجاب  ...لان ةمن باى إحسان ال ن ،ف ن،

ةبعح ال ن إهم ،أن حاامنا حاةلةا مشاةرين نق التجرب ةالعارة
لان عمليات ةمراح

التطبيق ،ةل رةف ما ،جاءت ممسةخ

ممجةج سخيع  ،فدار االبن ير

الحام عن أبي في ن ام

جمهةري عربي ،ةالقانةن مجرد ل تددر أدةاتا جميل  ،أما

الحري

فهي في أحسن األحةا

أن يقة

الشعى ما يشاء،

ةللحاةم في المقاب أن تعع ما تشاء ،ةتحةلت الديمقراطي في

أغلى بالدنا العربي إلي شيء أشب بالعنةن اللخرفي ُيستخدم

يلتلةيقي دةرة الحاةم .
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العالق بين الدحاف ةالحاةمات ،حتي في الدة العريق
ديمقراطيا ،هي في ال اهر عالق تنافر ةتناف
رةاي األحدا

فالحاةم تريد

من ةجه ن رها ،ةالدحاف تريد البح

الحقيق الاامل ةما ةراء رةاي المتحد

عن

الحاةمي ..ةالدحاف

المقدةدة هنا هي تلي الدحاف الحرة ةالمهني ةالجري  ،ةليست

دحاف يخدمات التةدي ي التي ياةن فيها الدحعي مجرد ناق

د ألهداف جهات أخر .
ةمة إ
ةرغم هذا التناف ةالتنافر ال اهر فإن المس ة في الدة
الديمقراطي يدري أهمي الدحاف ةدةرها الر يسي في دفإ عجل

يدخر ةسعا في التعاةن مإ الدحعيين
البالد إلي األمام ةلهذا ال إ
ةدي حتي في أشد األلمات ،ةفي أحلي األيام التي يتعرح
بشا إ
فيها هة أة حاةمت ةحلب لهجمات ةيلاماتي الدحاف  ،فهة
يدري ابتداء ةانتهاء أن سي

في حاج إلي الدحعيين فهم

الذين ينقلةن مةاقع بالدةت ةالدةرة ةالالم المقرةءة إلي أندار

ةخدةم علي حد سةاء.
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ةالمس ة الديمقراطي ي من من دميم قلب بدةر الدحاف

ةأهرها ،ةال يتدرف معها االم طر ،رغم أن ياةن اذلي في
بعح المةاقف خاد عندما تالحق الدحاف حة شبه أة

ف يح أة خل ما في مسيرت الرسمي أة الشخدي .
ةالمس ة الديمقراطي يدري بةعي اام

أن الدحاف قناة

ذات اتجاهين فهي تنق أخبار ةرأي ةانجالات للشعى ،ةبالمقاب
تعا

يحد

ل رأي الشعى ة الم ة مال  ..ةت سيسا علي ذلي فإن ما
في اهير من بالدنا العربي هة انعدام ناد ،حي

تقةم

الدحاف بدةر ةاحد فقط هة إيدا دةت المس ة أة الحاام

إلي الشعى ،أما االتجا الهاني فهة مسدةد علي الدةام ،أة ُمراقى

في أحسن األحةا من خال مدافي ينشيط ي ،لتت اد يالبطان ي أن
ما يد من الشعى ال يلعج المس ة أة الحاام ،ةال يخرج من

سبات العميق ةأحالم الةردي التي ير من خاللها يشعب في
أرغد عيو ةبالد في ألهي دةرةي.

الام
أدناف من المس ةلين في بالدنا العربي ما لالةا ،رغم إ
الها من نماذ الحريات ا عالمي التي يتابعةنها ،يعتقدةن أن
نقد الدحاف لهم ةلحاةماتهم أمر شخدي ةاستهداف مباشر
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ة رى من الايد المقدةد مإ سبق ا درار ةالتردد ،ةهذا

يرسخ العجةة بين الدحاف ةهذا النةع من المس ةلين.
األمر إ
اهير من المس ةلين العرى يرةن في الدحاف خط ار دا ما

سري المعلةمات التي يعر ةنها بسبى أة دةن  ،حي
علي إ
يبالوةن في مس ل التعميمات بمنإ الحدي مإ الدحاف حة اذا
ةاذا ..مإ أن األد الذي يريا الجميإ هة حري الدحعي في

التعاطي مإ المعلةمات ةاالستهناء ،الذي ي اد القاعدة ةال ينعيها،
هة الح ر الم قت أة المشرةط في

جدا.

ةاهير من المس ةلين العرى بد

رةف ةمالبسات خاد

أن يبادرةا إلي تدحيا

األة اع القا م في دةا ر حامهم ةنطاق مس ةلياتهم ،أة يستقيلةا

ةيعلنةا عجلهم ةافالسهم ةيتراةا الماان ألهل  ،بدال من ذلي
ينحدرةن إلي الطريق األقدر ةربما ياألةسخي ةهة الت ييق علي

الدحعيين بشا مباشر أة غير مباشر ،ةبالتالي تستمر يدناع

التخلفي ةيالتن ير للعش ي.

إن هذا األمر ي إشر إلي أن بعح مس ةلينا ال ي منةن فعال
بحري الدحاف ةمس ةلي الدحعي ةدةر الرقابي ،ةبالتالي ال
يقبلةن أن يم

أحد نديبهم من ياعا المس ةلي ي ،حتي لة اان
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هذا المسا

في دالا الرأي العام ةالشعى المولةى الذي تددع

رأس بخطاباتهم ةةعةدهم المعسةل بدةل اللبن ةالعس .

إن عقةدا من الحام العردي ةالشمةلي في أغلى بالدنا

خرجت مس ةلين ال يعرفةن للدحاف دة ار إال يالتسبيا
العربي إ
بحمد الحاامي ةنسج يالمعلإقاتي في إيجابيات ةانجالات  ،ةدار

االعتقاد الراسخ لد

المس ة أن الدحاف يملي يميني ةيجى أن

ال تخالف أمر البتإ  ،ةبالتالي لن يه م بسهةل أن تاةن الدحاف
حرة ةذات رسال مستقل عن .
ةلاي نخر من هذا الة إ البا

ال بد من يإعادة البرمج ي

من جديد ةالعم الجاد ألج الةدة إلي تلي المعادل المريح

بين السلط ةالدحاف  ،ةعندها سيعهم المس ة دةر ةيتمتإ بالقدر
الاافي ،أة الحد األدني ،من النلاه ةرةح المس ةلي  ،ةسيقاب

الدحاف بعد ذلي بددر منشرح ةةج طلق ةهور باسم ،ةلن
يلعج س ا أي دحعي مهما اانت خلعيت  ،ألن سيد إلي تلي

النتيج التي ةد إليها أحد الر ساء األمريايين عندما قا  :لي

هناي أس ل سي  ،فقط هناي أجةب سي .
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الديمقراطي في م هرها الخارجي تتجلي من خال
م سسات فيها هال

دةل

سلطات :التشريعي ةالتنعيذي ةالق ا ي ،

حرة مهني دةر السلط الرابع ةربما أاهر،
ةتلعى فيها دحاف إ
ةتتبار فيها أحلاى سياسي متعددة المشارى ةاأللةان ،ةينشط فيها
مجتمإ مدني علي ااف المستةيات.

جليا لعين ال ار ي
ةهذا البناء الشالي للدةل الديمقراطي دار إ
تنالالت حاامنا) ،لان الحقيق
في أاهر بالدنا العربي (بع
ةالباطن مختلعان تماما في مع م نماذ الديمقراطي العربي .

ةالسبى ةراء ذلي بسيط ةبسيط جدا ةهة أن الديمقراطي في

أغلى البالد العربي لم تتحة بعد إلي طريق تعاير ي من بها

ييتشدقةاي بها أمام ااميرات
الجميإ ةيمارسةنها عمليا قب أن
إ
القنةات التلعليةني المحلي ةالعالمي .

أغلى حاامنا ةمن حةلمهم من الةلراء ةالمس ةليمن (علي

تشربةا العار األحادي ،ةابرت أجسامهم
مختلف المستةيات) إ
ةيعقةلهمي مإ الرأي يالةاحد الةحيد األةحدي الذي يال ي تي الباط
من بين يدي ةال من خلع ي ،حي

يدرى نعس
لم يتعةد المس ة أة إ
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علي ايعي يبلإي الم نقد أة تةجي من مس ة أعلي من  ،فت ار

ينعخ ةيلمجر ةتنتعخ أةداج  ،ةيطلق العنان أللةان من السُّباى
سر طبعا خاد إذا اان يخشي دةل المس ة
ةالشتا م (في إ
األعلي) ،فايف سيستسيغ هذا المس ة النقد أة المحاسب أة
المساءل أة التةجي ةالندا من مس ة أق من مرتب  ،أة إطار

شاى

من دا رة مس ةليت اجتهد ةبلغ أعلي الدرجات العلمي  ،أة

دحعي دادق ا حسا

تجا ةطن ةمهنت ال يحسن ةال ير ي

لنعس أن ياةن مجرد يرجإ دد ي لآلخرين ،أة يبةقاي لوير أة

ي ل نسخي دمي في أحسن الحاالت.

ةقد تاةن مديبتنا في بعح حاامنا ةمس ةلينا أعمق جذة ار

من سنةات المس ةلي الطةيل  ،حي

تاةن (المديب ) قد بدأت من

محيط األسرة ةالمدرس حين لم ُيعةد الةلد بين أسرت أة التلميذ في
ةتقب الطرف اآلخر ،ةعلي أن ا شيء قاب
فدل علي الحةار إ

للنقاو ةللخط ةالدةاى ،عدا الهةابت ةمسلإمات الدين ةالعلم

ةاألخالق ةالتاريخ.

ي الديمقراطي إلي بعح بالدنا

ةهاذا عندما ةدلت يمة

الناد بين العاري الن ري ةالممارس العملي ،
بدأ ذلي االنعدام إ
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المقللة تابر
ةبدأت يأاةامي التناق ات ةالسلةايات الخاط  ،ب ة إ
ةتتعالي ،ةباسم الديمقراطي في اهير من األحيان.
إن الن ام الديمقراطي لي

رداء ن ع علي أاتافنا فيختعي

الحام الشمةلي الداتاتةري العردي ،ةالديمقراطي ليست خدع نهرع
إليها خدم لمدالحنا أة تحجيما لدةر خدةمنا السياسيين أة

خداعا لشعةبنا التي ملإت ر ي ةجةهنا علي شاشات التلعليةن
المهبت في الشةارع ةاألسةاق ةالساحات
ةدعحات الج ار د ةاللةحات إ
العام  ،ةالديمقراطي ليست يلاةي حادة يق ي ا طرتنا إليها
بعد سقةط ا تحاد السةفيتي ،ةساقتنا إليها

التويرات الدةلي
إ
المطالى األمرياي  ،بوح الن ر عن ددق أمرياا أة ليعها في
هذ المطالى.

إن الديمقراطي مناخ دحي ةاسإ ةرحى تسةد في هقاف

االعتراف باآلخر ةبرأي
ةالتعبير عن رأي  ،ب

ةفار ةحق

في يالتنع

الطبيعيي،

ةحق في الةدة إلي أعلي مستةيات

أهلت قدرات ةخبرات  ،ةاستطاع أن يقنإ المةاطنين
المس ةلي إذا إ
فاختارة عبر الدندةق الشعإاف.

منهج تعاير نطبق علي أنعسنا

إن الديمقراطي في األسا

ةنتمرن علي االعتراف بالخط  ،ةعندما ناتسى
أةال عندما نتعلم
إ
هقاف االعتذار ،ةعندما نتعلم يالتراجإ إلي الةراءي ،ةدةن أي
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حر  ،بعد العش مباشرة لنتري المجا لألاهر خبرة ةجدي ةقدرة

علي تقديم الجديد ةالمعيد للعباد ةالبالد ،ةعندما ياةن الشعار
المعرةف يالمس ةلي تاليف ال تشريفي ةاقعا حقيقيا ،ال حمل

عالقات عام

غراح نععي شخدي أة ف ةي  ،أة حتي حلبي

يق .

ةمإ استمرار الجه (أة التجاه ) لحقيق الديمقراطي

ن

البعح في البالد العربي أن االنتخابات التعددي (الشالي ) اافي

لمسايرة مةج الديمقراطي في العالم الحدي  ،ةال ب

أن ت

الةجة القديم في ماانها حتي ةلة يطُ إعمتي بةجة جديدة في
مةاقإ هامشي .
ةألن ه الء قد حملةا الشعارات الديمقراطي علي ألسنتهم فقط

فإن ممارساتهم تع حهم فيناشف المستةر عند أبسط اختبار ،من

مستعل من دحعي ،أة تهديد حقيقي من دندةق
قبي س ا
إ
االنتخاى ،أة دعةد نجم معارح حقيقي فتُحاي ل الدسا .

ةعندما ُيرفإ الوطاء تتجلي بقايا يالداتاتةري الاامن ي ،ةددق
الشاعر الجاهلي لهير بن أبي سلمي عندما قا في معلإقت

الشهيرة :ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وان خالها تخفى على الناس تعلم
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أعمارنا قديرة جدا مقارن باالف السنين من تاريخ البشري ،

ةمإ ذلي فإن بإماان الةاحد منا أن يعيو يعدة أعماري ةذلي

بةسيل بسيط ةال تالع إال القلي من الجهد ةالدبر ،ةهي قراءة

سير الع ماء ةالقادة ةالم هرين في مسيرة البشري  ،ةمن هم الوةص
في التجارى التي خا ةها ةاالستعادة من الدرة

العملي التي

تراةها ،ةبالتالي يماننا تمهإ حياتهم ،ةهاذا ة من خال الخيا
ةتدبر العبر يماننا العيو في ألمان ما ي .
ةالعار إ

ةفي لمننا هذا تتلايد اهرة اتاب المذارات الخاد ةالسِّير

الذاتي ةتحديدا في المجتمعات العريق ديمقراطيا حي

يمار

أغلى الحاام ةالمس ةلين أدةارهم عن جدارة تام ةأهلي عالي ،

فبعد تعرغ ه الء الحاام ةالمس ةلين من أعباء الحام ،يبادرةن إلي
اتاب

مذاراتهم الشخدي

ةيطرحةن تجاربهم ةر اهم ،لتاةن

مدرس معتةح ت اف إلي سابقاتها من المدار  ،ةيستعيد منها

المس ةلةن الالحقةن.
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علي نشر مذارات

ةدةر النشر في بالد الورى تتناف
ُ
الشخديات المهم خاد ر ساء الدة أة الة الرات بعد انتهاء

فترات حامهم ،أة اعتلالهم العم السياسي ،ةتبذ هذ الدار أة

تلي مبالغ طا ل حتي تعةل بحق نشر مذارات هذا الةلير الم هر

أة ذاي الر ي

الناجا أة المهير للجد .

ةمن نافل القة الت ايد علي أن هذ ُّ
الدةر ال تنشر أي

االم ،ةلن تقب أن تاةن السيرة الذاتي أة المذارات مجرد سي
من المديا ةتليين المسيرة ةحشد ا يجابيات في مقاب

إغعا

السلبيات ةالعهرات ،ب إن هذ ُّ
الدةر تطلى أحيانا معلةمات معين

أة أسلةبا محددا ،أة ترال علي اشف أسرار خاد  ،أة ا جاب

محيرة ،حتي يستطيإ الاتاى تحقيق نسب
عن ألوال سياسي
إ
مبيعات عالي .
في بالدنا العربي بادر بعح اللعماء ةالساس إلي اتاب

المذارات الشخدي لانها في الوالى جاءت يممجةج ي فبع هم
اتى ةهة علي ارسي الحام ،ة خرةن اتبةا ةهم في ال

لانهم

يمساةن باهير من خيةط اللعب  ،ةعلي العمةم فإن هذا األمر ما

ال يحت ماان متدني في سلم اهتمامات اللعامات العربي .

ةيرجإ البعح سبى علةف أغلى الحاام العرى عن اتاب

مذاراتهم إلي أن هذا األمر يتم عند التقاعد أة اعت ال السياس أة
47

النواب المغادرون44أال يكتبون ؟

ا قال أة االستقال  ،ةلألسف فإن هذ المدطلحات ما لالت

غا ب عن قةامي
جحاف

السياس العربي عدا حاالت نادرة جدا.

أغلى حاامنا ةمس ةلينا في فترات حامهم يتحراةن عبر

إعالمي ال تتري مناسب دويرة أة ابيرة إال ةتحدهت

خاللها عن يإنجالاتهم الع يم ي ةخدماتهم الجليل لشعةبهم ،ةحسن

الطالإ الذي داحى تسلم هذا الملي أة ذاي الر ي
ةالس ا

لمقاليد الحام،

الذي يقعل مباشرة هنا هة :لماذا ال ياتى ه الء إذن

مذاراتهم؟ لماذا ال ييتحعةناي بتاريخ مسيرتهم يالخارق ي.

إذا اان التةا إ هة ما يحة بينهم ةبين الاتاب  ،فلياتبةها

إذن باسم العريق الذي حقق االنجالات فريق علي مستة ا

دةل  ،ةفريق إقليمي ،ةفريق عربي ،ةلتخر ا نجالات العربي
يالع يم ي خال

الخمسين سن الما ي في عشرات المجلدات

لتقرأها الشعةى ،ةليرةيها الابار للدوار ،ةليتسني لجيلنا الحالي

مهال أن يجد ما يقد علي أحعاد مستقبال.

ةربما اقتنعت البرلمانات العربي ةيبشا

ف ددرت قةانين ت إ اتى ا نجالات هذ
لتتعلم منها األجيا الجديدة يأف

ديمقراطي جداي

من المناهج الدراسي

طرق النجاحي ،ةيأنجإ الةسا

في البناء ةالتشييد ةدناع مستقب مشرق لألةطان ت لل العلة

ةالارام ي.
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ةربما يخشي الحاام المتدينةن ف الرياء ،خاد أةل ي الذين

الجمإ
نراهم دا ما عبر شاشات التلعال ةهم ي دةن دلةات ُ

ةاألعياد ةنتابإ التقارير المدةرة حةلهم في ما المارم ةالمدين

المنةرة يخافةن ألن يأعمالهم ةت حياتهمي اانت ابتواء هةاى او

فقط.

فليطم ن ه الء فهذا األمر ال يدخ في أبةاى الرياء ،ةاو

أعلم ،إنما يدخ

من اآلي القرني الاريم يةأما بنعم ربي

فحد ي ،فهم سيتحدهةن بنعم التةفيق التي أخذت ب يديهم إلي

يإنجالاتهم الع يم ي.
فه

ةلة ترانا يالاباري جانبا ةغ

نا الطرف عنهم إلي حين،

يحق لنا أن نتساء  ،خاد نحن الج ال ريين ،عن ينةاى

الشعىي أع اء البرلمان ،ةنحن نشهد اليةم هذا يالمةعد االنتخابي

البرلماني الحاسمي ؟

أال نطمإ أن يبادر نةابنا يالمتقاعدةني الموادرةن لقب

البرلمان إلي الاتاب في الدحف الج ال ري اليةمي ةاألسبةعي  ،ةما

أاهرها ...يحدهةن الشعى عن انجالاتهم ،ةاستجةاباتهم للحاةم ،

ةعندما ة عةها يعشرات المراتي في يحر ع يمي دفاعا عن

مدالا الشعى ةالدةل
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قد غريب عجيب سمعتها من قريى لي ينشط في أحد
ألددق بسهةل لةال معرفتي السابق
أحلابنا السياسي  ،ةلم أان
إ
بددق في الحدي ةبعد عن الاذى ،ةالقد عبارة عن حدي
دار في اةالي

إعداد قا م انتخابي برلماني اختلف ابارها

االعادة علي الترتيى ةمن ياةن ال أر

ةغير ال إذي ..

أمي الستمال قبيلت
اانت القا م في حاج إلي يسياسيي إ
عدبي ي
الابيرة ،فهة من أدحاى الالم ةالنعةذ فيها أة يالولب ةال
إ

أدر
علي إ
حد تعبير العالم ابن خلدةن في مقدمت الشهيرة ..ةقد إ
األمي أن ياةن ترتيب الهال  ،ةلم يان األمر سهال فاألة
هذا
ُّ
علي الدةام ،ةالهاني ل ماانت

معرةف ةال جدا حةل ة إأن ال أر
ةما ي هل  ،ةالهال داحى درج علمي ةال ينبوي ت خير أاهر من

ذلي.

ةلح الخالف ةتجاةل هذ المع ل قا أر

القا م للرج

العدبي ي :إذا جاءت النتا ج حسى تقديراتنا ةحدلنا علي
يداحى
إ
أربع مقاعد فقد منت الةدة إلي مبني البرلمان ،ةاذا حدلنا
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علي هاله مقاعد فقط ف عدي أن أستقي
ةبالتالي تاةن

من الهاله  ،ةأردف ي أر

ةأتخلإي عن مقعدي

القا م ي :أنا استطيإ أن

أتدبر أمري ةأحد علي مندى خر من خال عالقاتي في
أجهلة الدةل .

ةبا أسف شديد ةم اررة ال بد أن نعترف ب ن م مةن القد

هة الن رة الحقيقي تجا تلي المس ةلي ةاألمان الع يم يتمهي

النةاى في بالدنا ةبالد أخر في عالمنا
الشعىي عند الاهير من إ
العربي ةالعالم الهال الذي ننتمي إلي .
إن البرلمان في حقيق األمر هة إحد السلطات الهال

التي

يتاةن منها الن ام الديمقراطي ةالحام الراشد ،ةهة السلط األقة

حتي ةان بدت القةة ال اهرة في يد السلط التنعيذي  ،ةالقةة الرادع

في يد السلط الق ا ي  ،ةدةن أن يتةلي البرلمان دةر اامال في

معادل الحام فإن الدةل  ،ةان حاةلت أن تبدة محام البناء ،ت

تمدها بالحياة الحقيقي .
مجرد هياا ةأشاا دةن رةح إ
إن البرلمان في أي عملي تحة ديمقراطي ل دةر جةهري
ألن أداة هذا التحة أساسا ،ةال يمان أن تتحقق ديمقراطي تمه

ااف

أطياف

الشعى

ةتعبر
إ

28

عن

مدالح

ما

لم

موظف برلماني!

يان في البرلمان ممهلةن أقةياء ةدلةا عن طريق انتخابات نليه

بعيدة عن ا شبهات التلةير.

ةميلة البرلمان النلي ةالقةي أن يتيا فعال لجميإ أبناء

الشعى ةمختلف ف ات المشارا الععلي في دنإ السياس ةالق اررات

المديري للبالد ةالعباد ،ةمن هم الةدة إلي حال االنتعاو

نعس هة الذي يحمي المسيرة
ةالرخاء ،ةهذا البرلمان النلي ةالقةي ُ
الديمقراطي بعد ذلي عبر مراقبت اليق للسلط التنعيذي بشا
ةسن القةانين العادل في شتي المجاالت خاد فيما
حاسم ةدا م ،إ
يتعلق بالعملي االنتخابي ة مان نلاهتها ةسالم قةانينها من أي
هورات بما ي من دا ما انتخاى النةاى األقرى إلي الشعى

ةمشاغل ةتطلعات .

ةمإ استمرار غياى برلمانات حقيقي في أغلى بالدنا العربي

فإن حال المةجةد اآلن دارت عامال مساعدا علي م اعع حجم

ا حباط بين المهقعين ةالجماهير العربي علي حد سةاء ،ة إأد
الليف ةمساندة الحاةمات
إدمان أاهر البرلمانات العربي للعش ة إ
المةاطن العربي في فارة التمهي من

تسرى الشي إلي نع
إلي إ
جديتها ةقدرتها علي إنداف المةاطن ف ال عن
أساسها ،ةمد
إ

مشارات في دناع القرار.
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تمر بها اهير من
إن الحال الم ساةي ةالهل إلي التي إ
البرلمانات ةمجال التمهي العربي جعلت يممهإ الشعىي ،في

حاالت اهيرة ،ال يختلف عن الحار

الذي يعتا ل الباى ةهة

يدخ بسيارت العاره  ،ةال عن مة ف الن اف في مبني البرلمان

فالهاله مة عةن رسميةن ال أاهر ةال أق .
إن تمهي الشعى في البرلمان لي

ة يع  ،ةاذا اان النا ى

يستلم راتبا عاليا ةيتمتإ بخدمات ةتسهيالت مميلة ،فذلي في
األسا

لمساعدت

علي ااتساى النلاه

ةتحدين

د ا

محاةالت االستمال عن طريق الما  ،ةعندما يام النا ى عهدت

فاألةلي ب أن ي اعف من
ةيحد علي راتى تقاعدي ممتال
أ
جهةد المجاني لخدم البالد عبر حلب السياسي أة من خال
م سسات المجتمإ المدني.

البرلمان ةعام

ةفي الختام أعتذر لحار

الن اف حين

ساةيت بينهما ةبين يممهإ الشعى الملإيفي ،ةتلي إساءة في
باد اليد ةعرق الجبين ،أما
حقإهما فهما شريعان ي االن خب ال إ
يالنا ى الملإيفي فهة محتا ي ا الخبل بال حي علي ذقةن
النا

بدعة تمهيلهم ةالدفاع عن مدالحهم.
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الر ي

العرنسي األسبق شار ديوة ()8470 - 8240

علم بارل في تاريخ فرنسا الحدي  ،شاري في الحرى العالمي

األةلي ،ةتةلإي في الحرى العالمي الهاني قيادة أابر فرق عساري
في الجيو العرنسي لاي يدد الهجةم األلماني ،لان باري

سقطت فوادر فرنسا س اًر إلي لندن ليعلن بدء المقاةم .

دخ ديوة التاريخ بقةة يةم الهامن عشر من جةان/يةنية

ةج نداء الشهير إلي الشعى العرنسي قا ال:
عام  0491عندما إ
لقد خسرنا المعرا ةلاننا لم نخسر الحرى .ةفي لندن ش إا ديوة
حتي تحررت بالد  ،ةبعد انتهاء

الحرة ،ةنا
حاةم فرنسا
إ
الحرى اتإبإ ديوة سياس ديمقراطي تجا شعب  ،ةاان إأة قرار
أس دناديق
اتخذ هة إعطاء حق التدةيت للنساء ،هم إ

قدم لبالد استقا من
الرغم مما إ
ال مان للعرنسيين العقراء .ةعلي إ
ر اس الجمهةري عام  0491بعدما شعر أن بعح األحلاى
السياسي ال تريد  ،ةعاد إلي قريت ليعيو حياة عادي  .ةعندما

تخبطت
إ

الحاةمات

في

العرنسي
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الج ال ري

ةهةرتها الع يم

ليتةلإي ر اس البالد من جديد.
رج

استدعت الحاةم

العرنسي

ديوة

خر يعةق ديوة شهرة ةهة ةنستةن تشرتش (-8272

جنى بريطانيا ةيالت االحتال النالي ةاان جنديا
 )8411الذي إ
محنااِّ ،
عةها.
ناجحا ،ةسياسيا إ
ُ
ةم لعا معرةفا ،ةخطيبا ُم إ
ابطا في الجيو ةمراسال حربيا ،هم انخرط
عم تشرتش
في العم

السياسي حي

اُنتخى ع ةا في مجل

العمةم

البريطاني ،هم عاد إلي الجيو من جديد عندما ُعإين قا دا للبحري
سن  ،8488ةاستطاع تطةير األسطة البريطاني ،ة خال عام

 8487تم اختيار ةلي ار للذخا ر ةالعتاد الحربي فعم علي تطةير
الدباب الحربي البريطاني .
ةانتا
إ
ةبين الحربين ُعإين تشرتش ةلي ار للحربي  ،ةعندما اندلعت

الحرى العالمي الهاني ُعإين قا دا للبحري للمرة الهاني  ،ةبعد سقةط
الة الرة عهد الملي جةر الساد بر اس الةلراء إلي في العاشر

من ماي  ،8420ةمن خال مةقع قاد الحرى

د دة المحةر.

ةعندما استسلمت ألمانيا في السابإ من ماي  8421ةالتقي
تشرتش

مإ الر يسين السةفيتي يستاليني ةاألمرياي يترةماني

لمناقش

إلي

ايعي

إدارة

ألمانيا
21
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االنسحاى من الم تمر علي إهر فش حلب في االنتخابات ،ةعاد

من جديد ر يسا للةلراء بعد فةل حلى المحاف ين في االنتخابات

عام .8418

لان
حياة اللعيمين المذاةرين لاخرة باالنجالات ةالبطةالت ،إ
ذلي لم يمنعهما من التخلإي عن يالارسيي عندما قا الشعى
المت  ،ةالسبى علي ما يبدة أنهما اانا يدراان جيدا أن يالممتال

ال ار إي في ةقت الحرى لي

بال رةرة اذلي بعد الحرى في ن ر

أن من أبدع ةأنجل في ةقت ة رف ال ُيعطي يدااً
الشعى ،ة إ
علي بياحي في مدادرة إرادات اآلخرين أة الملايدة عليهم

بانجالات .

بعح لعما نا العرى المعادرين ق ةا في الحام عقدين

قدمةا ما ال
ةهاله ةأاهر ،ةهم اما تقة عنهم يمنابرهم ا عالمي ي إ
يمان ةدع للةطن ةالمةاطن ،ةهة ما يدعى التعبير عن إال

بعبارة ةاحدة( :قبلهم لم يان للةطن ةجةد ةبدةنهم لن ياةن ل

مستقب ) ،ةالشعى اما تقة المنابر ا عالمي يعشقهم ةيخر

دا ما ،طةعا ال ارها ،في مسيرات ت ييد ةاستقبا ةةداع ،ةلة ُخيِّر
أي شعى عربي لما ر ي ب ق من أن يدبا علي اللعيم ةيمسي
بجسد ةرةح  ،أة من خال

الشاش علي أ عف ا يمان.
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ةمإ أننا في حاج إلي إهما

اهير من حقا ق التاريخ

ةالجورافيا ةالقعل علي المسلإمات ةالتنال عن أجلاء مهم من

نددق ما تقة المنابر ا عالمي العربي
عقةلنا لاي
إ
جدال بتلي ا نجالات الع يم .

فإننا نقب

إن ديوة انسحى من ر اس البالد في أة ت لق  ،ةتشرتش

خسر االنتخابات ةهة في قم هرم الندر ،ةعادا ي الةالن حياتهما

العادي  ،ةبعد فترة عاد ا منهما إلي ما اان علي  ،األة بدعةة

من الحاةم ةالهاني عبر دندةق االقتراع.

ةعلي إذا اان اللعماء العرى ةاهقين من إنجالاتهم الع يم

حبهم ،فلماذا ال يحاةلةن دخة التاريخ بشا
ةتعاني شعةبهم في إ
أةسإ ةيأن ف ةأطهري؟ ،ةالطريق بسيط للواي ! عليهم فقط أن
ييطلإقةاي الخةف،

ةييددمةاي شعةبهم باستقاالت أة تنالالت،

لنراهم يعةدةن إلي بيةتهم سالمين منين ،ةال ب

بعد فترة من

يجربةا ح ة هم من جديد ةيخة ةا غمار االنتخابات
اللمن أن إ
ليت ادةا أن الشعةى تعشقهم فعال فتنتخبهم من جديد في أجةاء
معيتهم جحاف
ديمقراطي دةن أن ياةن في إ

ةسياسي ةاعالمي .
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الجادة تلعى دةر السلط الرابع في الدة
الدحاف
الحرة ة إ
إ
الديمقراطي بعد السلطات الهال التشريعي ةالتنعيذي ةالق ا ي ،
ةقد ال نبالغ إذا قلنا إنها تحةلت في الديمقراطيات األاهر عراق

العملي  ،بعد أن أدبحت
ةشعافي إلي سلط أةلي ،من الناحي
إ
المراقى األة ألداء الحاةمات ةا ما يتبعها من م سسات

ةهي ات.

ةتقةم الدحاف بدةرها الرقابي في هذ الديمقراطيات دةن

أدني سلط

من أحد عدا سلط

المعايير األخالقي

ةالمهني

ةالمدلح العليا للبالد ،تلي المدلح التي تاةن مح إ إجماع من
جميإ ألةان الطيف السياسي ةاالجتماعي ةالعرقي في البالد ،ال
تلي يالمدلح العلياي التي تستعملها الحاةمات الشمةلي في العالم

الهال مطإي للت ييق علي الحريات ةاتم أنعا
شا من األشاا .

المعار ين ب ي

ةفي بالدنا ،ةنحن في الخطةات األةلي علي طريق انعتاح
اقتدادي ةحياة ديمقراطي  ،ال بد أن تلعى الدحاف دةرها اامال
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غير منقةص ،ةعلي جميإ المستةيات ،ةغير ذلي فلن ناةن سة
األلةان لتجارى دة

ةدة ار باهت

أخر

ارتد

سخا ردي
ُن ً
ر سا ها ةةل ار ها ةسياسيةها ةدحعيةها أردي ةعباءات ةبران

سيادة القانةن

ةتشدقةا بمدطلحات ابيرة من قبي
الديمقراطي
إ
ةسلط الشعى ةدندةق االنتخاى الشعاف ،لان دةن أدني ددق
أة انسجام مإ مقت يات الديمقراطي .

ةتجرب الدحاف الحرة في الج ال ر لم ت خذ حقها في النمة
الهادي الطبيعي ،فقد جاءت التعددي بما يشب يالعملي القيدري ي

فتااهرت األحلاى بشا

ابير ةاهرت معها الدحف ةالمنابر

ا عالمي  ،ةمن جديد ةيعلي حين غ إرةي دخلت البالد في نعق
م لم بعد إيقاف المسار االنتخابي مطلإ عام  ،8444ة لت

البالد بعد ذلي في يمنلل بين المنللتيني ال هي دةل حلى ةاحد
ةال هي دةل ديمقراطي

حي

ةحتي بعح الممارسات ،لانها

تةجد للديمقراطي دةر ةأشاا

لت بعيدة عن الحد األدني

المطلةى للديمقراطي التي تعني التداة السلمي الحقيقي علي

السلط .

تدى في أةدا البالد هاهي الدحاف
ةحين بدأت العافي
إ
أي ا تحاة يةما بعد يةم يالعرة ي إلي مراتى عليا علي طريق

الحرة ةالمهني في نق
الشعافي ةالالم
إ
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ةمناقشت ةابداء مختلف اآلراء حةل  ،ةقد بلوت بعح الج ار د

الج ال ري قد ار مقبةال في الجرأة ةنق الحقيق  ،ةالخةح في ملعات

شا ا .
فعاال ةايجابيا البد لها
ةحتي تلعى الدحاف في بالدنا دة ار إ
أن تتخلص في البداي من شةا ى ةرةاسى الما ي التي ارتبطت
بها خال فترة يدحاف المنبري ،حي

اانت أغلى الدحف مجرد

منابر تُلقي من خاللها التةجيهات ةالخطى الملخرف  ،ةاانت
يةدع ،استقب  ،أا  ،شرى ،د إشن..ي،
مع م أخبارها علي طريق إ
اما اانت التحقيقات ةالحةارات في أاهرها مةجه بشا

دقيق

حي تدخ يالمطبخ الدحعيي قب تقديمها للقراء ُليقص منها ا
يةلي األمري أن ال مدلح عاجل أة جل للمةاطن في
ما ير
إ
المقبالت
معرفت  ،هم تخر من المطبخ ةهي محاط با أنةاع
إ
ةالمشهإيات.
ةلع

أبرل ما يجى أن تتخلص من دحافتنا أي ا هة

حتي ييسقط الجم أر اي

يانت ار ا شارة الخ راءي ،أة الترإي
طعيني ةأال مإ
فتبدأ ساااين الدحافيين في تقطيإ اللحم مإ يالمق إ
ياآلاليني ،فالدحاف التي تةااى الحياة الديمقراطي تتميل برةح
المبادرة ،ةالبح

عن األخبار قب شيةعها ،ةف ا يالع ا اي قب

أن تنتشر رةا حها الععن بةقت مناسى ،ةالتنبي إلي الجريم أة
10
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المديب ةمحاةل التنقيى عن أسبابها قب ةقةعها ،ألنها إذا ةقعت

لم يعد للدحعي دةر سة النق  ،ةالتحلي في أحسن الحاالت.

ةدحافتنا ،ةهي في المرحل األةلي علي خطي المهني
ةالحرفي ةالشعافي  ،تجد نعسها في مةاجه مإ أة امتحان دعى

ةعسير للواي ةهة ملعات العساد تلي المعرا التي ينت رها الشعى
بعارغ الدبر ،اما ينت رها المخلدةن ةالطيبةن داخ ةقرى دةا ر

دنإ القرار.

ةالي اآلن اختارت أغلى الدحف في توطي ملعات العساد
دةر الناق فقط ةالمسارع إلي التقاط ما يتجةدي ب أرةق المحاام،
المبادرة إلي حمالت محارب

لان المطلةى هة يذات الشةا ي حي

العساد ةتعري ر ةس ةاشف أةاار .
ةاذا اختارت الدحاف

يذات الشةا ي فإنها ستدخ

في

مةاجه شرس مإ العساد ةلةبيات الخعي  ،ةستةاج الاهير من
العراقي

ةالتحديات علي مستة

الم سسات ةاألفراد ،لانها إذا

دبرت ،ةالندر دبر ساع اما قالت العرى قديما ،فستتهاة

أعمدة العساد علي ر ة

األشهاد ،ةستساهم األقالم الدحعي في

الخعي ي.
إسقاط يالعرةو
إ
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تجمعنا ب عالق طيب ،
س لني جاري عن ر ي مجل بلدي أ
جاد حاة أن يتميل في عهدت ةيقدم ما في ةسع
ةهة رج
إ
لمةاطني  ،أة يحاف

علي أمةالهم علي األق

ةال يبعهرها في

مشاريإ ةهمي اما يحلة ل أحيانا أن يملح.
قلت لجاري إن الرج ال ينةي الترشا مرة هاني فقد تعى
خال

السنةات الخم

التي ق اها علي أر

إدارة البلدي ،

فاستورى الجار الطيى ةتساء  :لان ايف سيعةد إنسانا عاديا،
علي ماتب ةبيت  ،ةالسلط التي

بعد ةهج المس ةلي  ،ةتلاحم النا

اانت في يد  ،ةالةجاه التي يتمتإإي بها سنين عددا.؟
ةاستطرد جاري في حديه فقا إن يعرف ر ساء بلديات
غادرةا مناطقهم إلي مدن بعيدة بعد انتهاء مس ةلياتهم خةفا من

حد
النا ةحديههم ةته إامهم ةحتي تشعإيهم ،ةلم يستطيعةا ،علي إ
قة جاري ،أن يعةدةا مةاطنين عاديين اسابق عهدهم.
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هذا بالنسب لر ساء بلديات ربما اانت المس ةلي لبع هم

نقم أاهر منها نعم  ،ةمورما قب

حةلنا
تاةن مونما ،أما إذا إ

أمر.
أن ارنا إلي األعلي فإن األمر أدهي ة إ
ةالحقيق التي ال تحتا

إلي ذااء خارق هي أن أغلى

المس ةلين في بالد العالم الهال

رسخ في أذهانهم أن عقد

الني الم بدة
المس ةلي يعقد أبديي علي غرار عقةد اللةا حي
إ
يعرق بينهما إال هادم
فيها ابتداء ،ةاذا دلا حا اللةجين فلن إ

ةمعرق الجماعات.
اللذات إ
ةأاهري هذا الدنف من المس ةلين ،ةبعد ترإبعهم علي ارسي
يحرمةن علي أنعسهم الن ر إلي الةراء ،ةهاذا
يالة يع السامي ي ،إ

تراهم يدعدةن ةتعلة بهم المراتى ،ةالما دعدةا أاهر الدادت

الشقإ بينهم ةبين المةاطن العادي ،ةمن هناي يجدةن أنعسهم في
دةام من الهةاج األمني ةالخةف من يالخطر الدا مي ،ةهاذا ال
يجدةن غ ا

في اعت ال العةام ةأسةاقهم ةمقاهيهم ،ةحتي إذا

تحة الماان إلي يمنطق
دلإي أحدهم في مسجد ،أة ح ر جنالة إ
أمني مولق ي.
ةتاةن المديب أع م عندما ياةن المس ة

أة ا طار

السامي سلي يسالل حاام ي ،فهة منذ نعةم أ عار قد اعتل
النا

أة هاذا ةجد الةالد يأطا
14
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ةالعافي ي يطلى من ذلي ،ةيحذر من مخالط عةام النا

ةارتياد

األسةاق الشعبي ةتذةق أا أة شراى المقاهي ةالمطاعم العادي ،

د يالعةامي ةيملي

يمطعماي
ةمنطقي أن ينش يمس ة المستقب ي
إ
إ
الجاهلي في المستقب لتةقيإ ق اررات أة إقام مشاريإ أة درف

أمةا هي في ةاد ةاحتياجات الشعى المساين في ةاد خر ،ةلن
يعرف هذا المس ة

معني ةقةف المةاطن في طابةر طةي

النت ار سلع أساسي  ،أة ق اء يةم اام في انت ار معامل

إداري بسيط .

ةهاذا في بقي جةانى الحام ةالمس ةلي  :يأعرف األمها

ةاألشبا  ،ةق

األمةر بن ا رهاي ،ةالنتيج

في الوالى حاام

سرى الةطن ةالمةاطن ةالمدلح

يوردةن خار
ةمس ةلةن إ
القةمي  ،ةاألسةأ من ذلي أنهم دارةا ،بعع تراام األحدا

في

العق الالةاعي ،يرةن جلةسهم علي اراسي المس ةلي قد ار مقدةرا،

ةلن يخطر علي با أحدهم أن ياةن بعيدا عن الارسي يةما ما.
ةبعد هذ يالبرمج ي الخاط

الخطيرة يجد هذا النةع من

المس ةلين أنعسهم في يعشقي ال نهاي ل مإ الاراسي ،ةذلي
الةاحد من ه الء بالمس ةلي يدفع

فتشب
العشق هة يأم الخبا ي
إ
إلي أن يداهن ةينافق من فةق
12
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ةيةافق ةيدعم ق اررات ةخططا في غير منعع العباد ةالبالد لدالا

جه أة حلى أة مس ة أعلي ليساعد علي الهبات علي الارسي،
ةيد األمر إلي أخطر من ذلي عندما يدبا المس ة أداة في

يد مشاريإ ةأجندات ةمدالا دة خارجي  ،فقط لاي ي

هابتا

علي الارسي.

ةالح فيما نحن في من مدا ى هة يإعادة الت هي ي ةالن ر

له الء المس ةلين علي أنهم مر ي في حاج إلي عال  ،ةاذا
خلدت النةايا ةددقت الع ال م فلربما رأينا في دة عالمنا الهال

معاهد ةم سسات عالجي تُعني به الء المر ي ،ةت هلهم نعسيا
إلي أن تلة عنهم هةاج الخةف ة فات االستعالء ،ةي منةا من

أن أحدهم مهما عال ش ن (تنتن عرق ،
جديد أنهم بشر اويرهم ة إ
ةتقتل شرق  ،ةت ذي بقإ  ،ةهة خال ذلي يحم في بطن العذرة).
ةعندما يتخرجةن من هذ المعاهد ُيحسن أن تاةن هدي
التخر لةح لاهي األلةان اتى عليها( :لة دامت لويري ما

ةدلت إليي).

11
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عملي التويير تمر ب ربع مراح  ،لع

األةلي حي

أخطرها المرحل

ياةن العرد أة المجتمإ غير مدري لما يقةم ب  ،ةال

يعي حقيق الة إ الذي هة في  ،ةال ينتب إلي حجم األخطاء أة

السلبيات أة التخلف الذي يقبإ في دراات  ،ةالمرحل الهاني من

مراح التويير هي أةلي الخطةات الحاسم  ،ةهي ةعي العرد أة

المجتمإ بحقيق ة ع أة أد
المرحل الهاله حي

مشالت لينطلق بعد ذلي إلي

ااتساى المهارات أة السلةايات الجديدة

ةتطبيقها ليد إلي المرحل الرابع بعد المهابرة ةالمداةم  ،ليجد

المستة الذي يدبة إلي  ،في السلةي أة األخالق أة المدني  ،قد

تحة إلي عادة متج إذرة.
إ
ةفي مجا السلةي الديمقراطي ةالحام ال ارشد يااد ا جماع
ينعقد علي أن الجميإ في مجتمعاتنا العربي دار يدري حقيق

المشال  ،ةأد البالء ،ةالمستة المتدني الذي نعيش في ميدان

الةعي الديمقراطي ةادراي المةاطن لحقةق
ةاستعداد للمطالب بها من جه هاني .
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ةهذا ا دراي أة الةعي تتعق في الشعةى ةالحاةمات علي

حد سةاء ،حتي لة تقاعست الشعةى ةتراخت عن التحري السليم
ةالةاعي ةالح اري للمطالب بحقها في حياة ديمقراطي مدني

تتماشي مإ هةابتها ةخدةدياتها ،ةحتي لة استمرت أاهر
الحاةمات في اللعى بالديمقراطي

طال عمر الدياتاتةري

فهي

تدري دةن أدني شي أنها في النهاي تعيو داخ عالم يالقري

الةاحدةي ،ةتدري أي ا ،اما تدري حاةمات اهيرة لدة ما ُيدنف
بالعالم الهال ،

رةرة التويير الحقيقي الشام ةب ن أيام الحام

العردي الشمةلي قد ةلإت إلي غير رجع  ،ةحتي ما يتدرف ب
بعح أدحاى هذا النمةذ
مجرد أنعا

اليا

 ،البا د ال محال  ،ال يعدة

أخيرة تخر من جسد منهي لن يدمد طةيال أمام

لحف الةعي الشعبي.

ذاارة التاريخ ،القديم ةالحدي  ،لاخرة بنماذ دنعت المعاج ة

حي

يستجيى داحى السلط ةالدةلجان إلي نداءات العق

ةيعلن يتةب ندةحاي بعد سنةات طةيل من الحام العردي ال الم

المتسلط ،ةفي عالمنا العربي نحتا
يريا

في مه

هذا األمر إلي

نعسي شديدةي لند إلي درج عالي من التعا  ،ةمن

خاللها نقلإى الن ر في الة إ العربي الرسمي الحالي ةنتةقإ

التويير ةالتةب الجماعي عن الداتاتةري ةمعاداة الحري  ،ةقد
17
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ياةن ذلي لعةام

ةلعةام داخلي مح

خارجي  ،إذا ددقت نةايا ال وةط الوربي ،
المعاج لل ما ر الرسمي ةالةعي

االيق

الشعبي الميداني النا ج الذي قد ي هر في لمن قياسي للواي ،

ةهاذا تلة ُغ إم الحاةمات الشمةلي .
لان الطريق األسلم هة ة إ أسا

البناء الديمقراطي

المنشةد من خال األجيا الجديدة التي ُيتةقإ لها أن تقةد البالد،
ةأة خطةة حاسم في هذا الش ن هة تجنيى هذ األجيا ةيالت
المناهج يالعاشل ديمقراطياي ،حتي لة بدت ناجح علميا ةمتخم

هقافيا.

إن الهدف األة

للعملي التربةي  ،علي حد تعبير أحد

التربةيين ،هة تخريج رجا قادرين علي إنتا أشياء جديدة ةلي
إعادة ما أنتجت األجيا السابق .

ةهاذا إذا أردنا أن يساهم الجي الداعد في بناء مجتمإ

نطعم المناهج التعليمي ببرامج ةمهارات
ديمقراطي ،فعلينا أن
إ
ةسلةايات تساهم في تخريج العرد السةي الذي يعتل بنعس ةفار
ةهقافت  ،ةيقب اآلخر ةهقافت ةفار في نع
إقدا

الةقت ،ةال يعار في

أة إبادت  ،ةهاذا يتةلي المس ةليات مستقبال دةن انوالق

حة الذات ،ةدةن أي

يق باآلخر ةفار  ،حي

دار يدري أن

التنةع قةة ةهراء ةشيء من طبيع الاةن ةسنن الحياة.
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ةلاي تتحقق تلي األهداف ةنةفر التربي الديمقراطي ألبنا نا
علي ارسي المس ةلي التربةي ةالمربي

البد أن ياةن الجال

المباشر ديمقراطيا ،حي

لآلخرين دةن أن يمار

يقب النقد ةالتةجي  ،ةيحسن االستماع

عليهم ةداي

ةج حق.

أبةة متعالي دةن
الم أة إ

إن أمةاال اهيرة تبذ علي م سسات التعليم ةمةاد اهيرة تدر

ةهي مةاد أساسي ة رةري  ،لاننا في حاج ماس إلي ليادات

ةا افات ،عملي ةن ري  ،في مناهجنا التربةي ترسخ هقاف الحةار

ةالسلةايات الديمقراطي .
ةالليادات ةا

افات المطلةب متةفرة بين أيدينا ..نجدها

ةنحن نقلإى دعحات تراهنا ةما ينا حي

الاهير من األمهل ،

الجماعي منها ةالعردي  ،التي احترمت اآلخر ةتعايشت مع ،

ةش إالت نمةذجا ،قب قرةن طةيل  ،لديمقراطي حقيقي  ،ةاذا ن رنا
حةلنا نجد خبرات ةتطبيقات عملي إنساني معادرة ،قد ال تدلا

با حذافيرها للتطبيق في بالدنا ،لان االقتبا

منها متاح دةن

شي ،خاد أنها ليست حا ار علي لةن أة جن  ،فالمعارف
ةالتجارى البشري ملي مشاع للجميإ.
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مااتى االقتراع ةطةابير الناخبين ةاألةراق ةاألختام ةتعريغ

الدناديق ةفرلها بعد ذلي ةاعالن النتا ج ...الها م اهر ة ليات
دارت متاح ةمشاهدة ةعادي حتي في دة ما لالت تعيو في

أعماق الداتاتةري  ،ف ال عن الدة التي بدأت تخطة خطةاتها
األةلي نحة ديمقراطي حقيقي  ،أة تلي التي قطعت أشةاطا معتبرة

في طريقها.

ةهاذا فالدندةق ةما مع ال يعتبر ةحد معيا ار للديمقراطي ،

فالعبرة بالتداة السلمي علي السلط ةبقبة الرأي اآلخر ،ةبهقاف

االعتراف بالخط بشجاع ةرةح ريا ي  ،ةمن هم االستقال علي

رة

األشهاد ةاالستعداد للمحاسب علي التقدير اما يحد

الديمقراطيات العريق .

في

إن الدراس المت ني المتعمق ألخالقيات ةسلةايات العع

الديمقراطي الحقيقي تجعلنا نقف علي أن يالقةمي في الديمقراطيات
العريق قد تشبعةا بهقاف االعتراف بالخط ةاالعتذار عن الم اللق،

ةمن هم االستقال ةالت حي بالمةقإ ةالمندى ةاالمتيالات إذا اان
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الخط جسيما .ةهذا األمر ال يحد

يحد

ةفق لةا ا ةقةانين محددة ،ب

باعتبار جلءا من تقاليد ةأخالق اللمت ةتاللم الحياة

الديمقراطي الحقيقي .
ةبعد االستقال

بالمندى ينتق

ةالت حي

الديمقراطي قلبا ةقالبا إلي مرحل أخر

متقدم ةهي مراجع

المسيرة ةالنقد الشخدي ،ةهاذا ياتى هذا المس ة

سيرت الذاتي  ،ةيعترف با

المس ة
المستقي

شجاع بمةاطن الخط في تبني

لسياس ما ،أة اتخاذ لقرار معين ،أة اعتماد علي أشخاص هر

ل الحقا أنهم لم ياةنةا في مستة المس ةلي  ،أة تخلي عن ذةي
اعاءات ةخبرات دةن دراس اافي .

هذا عندهم أما في أغلى بالدنا العربي فالوياى التام أة شب

التام لهقاف االعتذار ما ال هة السا د ،ةفي مقابل نجد هقاف

التبرير ةالدفاع عن النع  ،بحق أة بوير حق ،هي المسيطرة علي
المس ة  ،مهما اانت درج

نمط تعاير المس ةلين ،ةنر

يحمل مس ةلي الخط أة العش ،
مس ةليت  ،يبح دا ما عن طرف إ
يمر عبر إلي سنةات أخر من
ب ةيجع من ابو فداء ةجس ار إ
المس ةلي  ،ةالنتيج أن أاهر من ندف قرن من عمر الدة

العربي المعادرة يخلة ،بشا شب الي ،من م اهر الةقةف أمام

الشعةى

ةاالعتراف

بالخط
18
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ثقافة االعتذار و االستقالة

هم التخلي عن ارسي الحام بشرف ةشهام ةافساح
اامل  ،ةمن إ
الطريق للوير ...فاألم ليست عقيم اما حاةلت الخطابات
عقةد

ترسخ في أذهاننا علي مد
الرسمي ةالاتابات الم جةرة أن إ
من اللمن ،حين عملت علي إقناعنا ب شد ما يمان أن اللعيم
األةحد لن يتارر ةلن تلد النساء ل شبيها.
في اهير من بالدنا العربي يحد

العجى العجاى ةال يتحري

الارسي قيد أنمل تحت مس ةلين متةسطي الحا  ،ف ال عن

المس ةلين الابار ذةي األحجام المتميلة ةالتاريخ يالعريقي ةالتجرب

الطةيل يالمملإ ي في التربإ با هدةء ةنشةة ةتلذذ علي الارسي.

مرت ب غلى بالدنا العربي ماسي تشيى لها الةلدان،
ةهاذا إ
وير من
لان الجالسين علي الاراسي ال ي بهةن لها اهيرا ،ةال تُ إ
مسار حامهم ةسياستهم شي ا فنر سعين تورق ةيلقي الم ات

جلي من الجهات الرسمي
حتعهم بسبى إهما ةا ا إبين ةتقدير إ
المس ةل  ،ةمإ ذلي ين ر المس ةلةن بع هم إلي بعح ب عين
باردة ةيتبادلةن الرأي ةالمشةرة في أةاار االجتماعات الخاد ،
ةيخرجةن بعد ذلي باعتذارات ةتبريرات سخيع  ،ةلن يعار أحدهم
المس ةلي  ،ب

ةتحم
في االستقال
إ
التلعليةن ةيتحدهةن لةسا
ةا ن ال حايا حشرات

ي هرةن علي شاشات

ا عالم ةا ن ةجةههم من دعيا،

ارة تم التخلص منها.
14
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ةي رى اللل ال

منطق

ما ةيق ي الم ات تحت أاةام

البنايات الموشةش  ،ةتتسرى معلةمات ةتقارير عن حجم ا هما
في البناء ةمراقبت  ،ةمإ ذلي ي

المس ةلةن المباشرةن ةغير

المباشرين في منادبهم يجلسةن علي اراسيهم ا ن األمر حد
في إحد دة أمريايا الالتيني !!!.
ةعلي نع

الشاال نر أحلابا تحد علي نتا ج اارهي في

االنتخابات ،ةجمعيات تحقق أرقاما ممتالة علي طريق العش  ،ةمإ

ذلي ي

المس ةلةن هنا ةهناي علي اراسيهم ..ةالنتيج هي

تارار العش ةاعادة تليين ةتلميإ المسار الخاطئ.

إن الديمقراطي بناء متاام ةسلةايات عملي قب أن تاةن

مجمةع خطابات رسمي ةم اهر شالي  ،ةما لم نسإ ،بشتي
الطرق ،إلي غر

هقاف

االعتذار في نعة

الجميإ حااما

ةمحاةمين سن في مااننا عقةدا أخر  ،ن إيإ أةقاتنا بم اهر
ديمقراطي فارغ الم مةن ،ةنلعق في نع الةقت أشةاي أة اع
شاذة ال هي ديمقراطي حقيقي  ،ةال هي دياتاتةري جلي دةن قناع.
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معهةم المعار

من الناحي اللوةي ةاسإ جدا ةقاب للتمدد

ةالتةسإ ،فهة يشم ا من عارح أة رفح الةاقإ المةجةد،

حتي لة اان من أةل ي االنطةا يين السلبيين الذين ال يحملةن أي
شا من أشاا المشاريإ التوييري  ،أة أةل ي الذين ال يعجبهم

يالعجى أة الدةم في رجىي ،ةال يرةن أنعسهم إال معار ين من
المهد إلي اللحد.

لان المعرةف في الن م الديمقراطي أن المعار

هي ذلي

الحلى أة العدي أة التحالف أة التجمإ الذي يحم مشرةعا

متاامال ،ةيمه

البدي

للةاقإ السياسي المةجةد عندما يختار

الشعى عبر دناديق االقتراع.
ةالمعار

ةالسلط هنا ي قا م في الن م الديمقراطي  ،فال

ةتنب إلي أخطا ،
ديمقراطي دةن معار تراقى الحلى الحاام إ
تتابإ جميإ تعادي إدارت
ب ةتشا في مقابل حاةم

للبالد ،اما يحد

أحيانا في بعح الديمقراطيات العريق .
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ةعلي هذا األسا

فإن المعار

إن لم تان مةجةدة

فالةاجى إيجادها ،ألنها رقاب دا م ةمستمرة ألداء الحاام ةمن
حةل  ،تدر الخطط التي يعلنها ،ةتنتقد السياسات ةالتةجهات التي

تحد
ال تتةافق مإ الدستةر ةالقةانين ةالمدلح العام  ،ةبالتالي إ
من تعرد الحاام ةطويان العاج أة اآلج .
ةاذا سلإمنا ب رةرة إيجاد المعار

 ،فإن الحذر مطلةى

لسد
حتي ال تاةن هذ المعار
مجرد بالةنات لاهي األلةان إ
تسةق
فراغات محددة في البناء الديمقراطي الشالي ،ةمن ه إم إ
الحاةمات الشمةلي نعسها علي أنها ديمقراطي  ،يلحاج في نع

يعقةىي ،أة لتعادي

ةمإ أن المعار

المعاا

للحاةم

وةط خارجي ةمةااب تويرات دةلي .

 ،في ال اهر علي األق  ،تسير في االتجا

فإن هناي مةاقف معين  ،تمليها المدلح

الةطني ةنداء ال مير ةالعق ةالمنطق ،تقف خاللها المعار
إلي جانى الحاةم  ،ةبالعا
فيها هة معار

المتاح  .أما المعار

الحاةم

تماما هناي مةاقف ياةن الدةاى

تماما ةبجميإ الةسا

ألج المعار

الدستةري

فقط فهة منطق مرفةح،

اما هة الش ن بالنسب للةالء المطلق للسلط  ،مهما اانت نلاه

هذ السلط  ،ألن يدى ،علمنا أم جهلنا ،في خان دعم الحام
العردي التسلطي.
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ةحتي ند إلي ترسيخ تقاليد ديمقراطي في بالدنا العربي ال

بد من نشر معهةم المعار

إلي أن يدبا ا مةاطن م هال

ةقاد ار علي أن يرفإ دةت ةينادي بمعار ت لن ام الحام ،ال
يستحي ةال يخاف ،فهة غير متعق مإ شا الحام أة السياس

القا م ال أاهر ،ةلي

مجرما أة قاطإ طريق أة ر ي

عداب

أشرار ،ةالةطن للجميإ ةتحت م ل الدستةر يستطيإ جميإ العرقاء

طرح برامجهم علي الشعى الذي سيقرر في النهاي من يحام .
علي ا مةاطن أن ي من بحق المقد

في المعار

البناءة

ا يجابي  ،ةاذا اان من حق أن يقة نعم بم ء في  ،فليان علي
يقين أن من ةاجب أي ا أن يقة يالي بنع

العم يالملياني ةنع

اللهج القةي الةاهق  ،ةليان علي يقين ب ن يالي قد تاةن أحيانا في

دالا الةطن أاهر من ينعمي ،خاد إذا ساعدت ينعمي علي
سياس خاط  ،ةسةاء قالها المةاطن عن قناع ةحسن ني ،

تاري

أة قالها تللعا أة عن رغب أة رهب .

في الدة الديمقراطي نر قادة ةسياسيين ةمعارين ةفنانين

يعلنةن معار تهم لهذا الر ي
ذلي أي غ ا

 ،أما في أاهر بالدنا العربي فما ال

المعتبر من النخب
للمعار

ةسياست أة ذاي ،ةال يجدةن في

ير

السالم

ةاألمان في تةلي

العدد

ال هر

 ،ةحتي إذا عارح أحدهم يةما ما سياس أة جه في
11
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الحاةم انتقي المات بدق ةعناي فا ق  ،ةارتد

في خر االم

أة خطاب أة مقال عباءة اللعيم أة الر ي  ،فيقة  :ةهذا يخالف
ما قال الر ي  ،أة يتناقح مإ برنامج الر ي  ،أة هة خالف ما

أعلن اللعيم ،أة إن اللعيم لن يعجب هذا األمر.
ةأخي ار علي المعار

أن تجسد رةح الديمقراطي ةالتداة

السلمي علي السلط من خال تشايالتها ةهياالها السياسي  ،فال
يمان أن نستسيغ نداءات حلى معارح للتداة علي السلط ،

ةهة في ةاد ةالتداة في ةادي خر فالر ي
المتنعذة هي ذاتها منذ عشرين أة هالهين سن .
اما ال يمان يه مي معار

ةالةجة البارلة

ال تقب الرأي اآلخر ةال تحترم

حق اآلخرين في النشاط تحت م ل الدستةر ،ألن مه
المعار

هذ

إذا ةدلت إلي الحام فلن تاةن سةاء نسخ ماررة من

الحام الشمةلي الداتاتةري.
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أة الدة الديمقراطي التي عرفت ن ام حاةم ال
بريطانيا التي تتميل ،إلي جانى عدد من الدة

اانت

الديمقراطي

األخر  ،بمبدأ الهنا ي الحلبي  ،ةقد انتق تقليد حاةم ال

بعد

ذلي إلي دة أةرةبي ملاي أخر تعرف هي أي ا ن ام الهنا ي

الحلبي في الحياة البرلماني .

في التجرب البريطاني تبدأ مالما حاةم ال

في ال هةر

مإ بدء الحمل االنتخابي بين الحلبين المتنافسين أي المحاف ين

ةالعما  ،حي

يتددر لعيما الحلبين القةا م االنتخابي ةالحمالت

ةالمهرجانات الدعا ي

البريطاني يتعرف خال

ةالمنا رات االنتخابي  ،اما أن الناخى
الحمل االنتخابي علي ر ي

الةلراء

ةأع اء الحاةم لاال الحلبين ،ةبعد انتهاء العملي االنتخابي
يقةم لعيم الحلى العا ل ب غلبي مقاعد مجل

بتشاي

المعار

الحاةم  ،بينما يتحة

الحلى الخاسر تلقا يا إلي

من خال البرلمان ةيشا حاةم
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التي أعلن عنها خال حملت االنتخابي  ،ةياةن ر ي
هة ر ي

حاةم ال

في مجل

العمةم ،ةيجل

ةلعيم المعار

تجمإ الحاةم مإ مجل

حي

مقاب ر ي

هذا الحلى

يتمتإ باحترام ابير

الةلراء في الجلسات التي

العمةم ،ةيبدأ هة بتةجي األس ل إلي

ساء الدة ةالحاةمات ،الذين
الحاةم ةر يسها ،اما يستقب ر ُ
يلةرةن بريطانيا ،لعيم المعار أة ر ي حاةم ال  ،ةدةن
أي حساسي أة حر اما يحد

في بعح دة العالم الهال

تقةم الدنيا ةال تقعد أحيانا عندما يستقب

شخدي ً معار ً.
ةحاةم ال

ري

حي

أة ةلير ال ر

هذ تعم علي مراقب عم الة الرة ةتردد ا

بمراقب

أخطا ها ةتشهإر بها إعالميا ةسياسيا ،ةيقةم ا ةلير
الةلير المقاب ل في الحاةم الععلي ةمتابع خطط ةانجالات ،

ةتتجسد هذ المراقب بما يقدم البرلمان من أس ل ةاستجةابات
للحاةم

بهدف الاشف عن حقيق

الديمقراطي ياتم

بةجةد حاةم

ال

أدا ها ،ةهاذا فالمشهد
 ،التي تمه

بالعع

حد تعبير البعح.
يمعار منهجي ي علي إ
أنها تمه البدي الجاهل للحاةم
ةمن فةا د حاةم ال
الععلي في حا

سقةطها ،ةهاذا ياةن الرأي العام مدراا لمن

سيحام بعد الحاةم القا م  ،ةأي ا يتاح للشعى مراقب المشهد
14
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السياسي بدةرة ماتمل  ،حي
ال

ةجها لةج

تجل

الحاةمتان الععلي ةحاةم

في البرلمان ،ةتناشف الخطط ةا نجالات

ةاألرقام ..ةعندما يعهم الشعى حقيق ما يجري ياةن أقدر علي

اتخاذ مةاقف دا ب .

إذن بريطانيا ةرغم عراق الن ام الديمقراطي فيها تجد من

المناسى تشاي حاةم

 ،فما با دة العالم الهال

التي ما ال

بع ها يحبة فقط علي طريق الديمقراطي  ،ةيملي اهير منها
حاةمات

من نةع خر ،هي تلي اللةبيات ةأدحاى المدالا

ةاأليادي الخعي التي تتحري ةراء الحاةم الععلي القا م  ،ةتةج

أعمالها ةخططها لعا دة ف معين  ،أة لدالا قةة أجنبي متنعذة.
ةهاذا فإن أاهر بالد العالم الهال

فارة حاةم ال

تحتا فيها المعار

إلي

 ،فهي مناسب جدا لترقي األداء ةتععي مراقب

الحاةم ةتجلي الدةرة لعام الشعى ،ةبالتالي الةدة إلي أداء
سياسي أاهر شعافي

ةخدمات حاةمي

يستشعرها الشعى في تعادي حيات اليةمي .

أاهر فاعلي

ةجدي

ةفي بالدنا يمان الذهاى بهذ العارة إلي مستة أبعد من

البرلمان ةالحاةم  ،حي

يمان النلة بها إلي مجال

التي ترتبط نشاطاتها مباشرة بمدالا الشعى اليةمي .
70
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فارة سهل ةميسرة للجميإ ،فبعد أن تعةل قا م ما علي

ةتقسم المهام بين أع اء
المستة البلدي ةتمسي بلمام األمةر
إ
تقةم القا م الر يسي المعار بتشاي مجل مةال ،أة
المجل
 ،ةيالف ا ع ة في بمراقب ع ة المجل

مجل

الحقيقي

المقاب ل  ،ةهاذا تبدأ المراقب ةالمتابع بشا منهجي مدرة ،

ةمتابع متخدد علي مد عهدة المجل

المنتخى.

ةألن اهي ار من البلديات تتحام فيها يمجال
ال

ةأدحاى المدالاي فإن مجال

اللةبيات

القةي المنهجي سةف

تساهم في اشف المستةر ةدعم الخطط الناجح ةالبرامج التنمةي

الحقيقي  ،ال تلي التي تاةن مجرد يشماعاتي تعلق عليها عمليات
األمةا

تحةي

إلي الجيةى الخاد  ،ةتجميإ الهرةات ،ةفي

النهاي تبديد الميلانيات المخدد لرفاهي الشعى.
المجل

ال

المةالي أة يمجل

ي يتاع بتقديم االستشارات

ةالندا ا في الةقت المناسى ،ةيطلإ الشارع االنتخابي علي ا

ما يخد  ،ةعندما تُقاب ندا ح بالرفح أة التجاه يستطيإ
ةيعد حديلت الخاد عن عهدة
مخاطب الرأي العام مباشرة،
إ
المجل

الالحق.

المنتخى ةي عها أمام الناخبين في المةعد االنتخابي
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األف

قا بعد أن أطلق العنان للفرة طةيل من أعماق األعماق:
أن ي

الة إ اما هة اآلن ،ةت

البالد بهذا القدر من

العة ي ةاالرتجالي ةسيادة منطق الرشةة ةالةاسط ةالمحسةبي .

ب علي مسمعي بعد أن

هذا الاالم لمةاطن عادي تلعإ
عبرت أمام عن رأيي في األة اع السا دة ةتحدهت بحما
إ

عن

الديمقراطي ةدةل القانةن التي يتساة في رحابها الجميإ ،ةعن

ذلي اليةم المنت ر الذي تختعي في  ،أة تااد علي األق  ،م اهر
الرشاة ةالتهرى من القانةن ةالتالعى بحقةق المةاطن باسم هذا
المةاطن ،ةالهراء غير المشرةع ةنهى ما الدةل باسم الدةل .

لم أفهم سبى تلي اللفرة في البداي لانني عرفت الحقا أن

الرج في مةاجه بشا أة باخر مإ القانةن ،ا ن تاةن ةها ق

نشاط التجاري غير مطابق تماما للقةانين الساري  ،أة أن ال يعلن
عن اام

نشاط ةحجم مبيعات ةمن هناي يلج عبر هورة ما

ةيتهرى من دفإ ال ار ى المستحق علي  ،ةيلج عندما تُحام
حةل األبةاى إلي باى الرشةة ،ذلي الباى الذي يتسإ في غياى
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القانةن حتي يدخ من الجم ةالعي  ،ةي يق عند اشتداد دلى

القانةن حتي عن ا برة ةما دةنها.
ةا

إذن مةاطن عادي ةلمدالا ني يتمني بقاء الة إ الحالي

مستنقعات العساد اآلسن التي تلام رةا حها األنةف من

مساف عشرات الايلةمترات ،فايف هة حا من انتعخت بطن من

ةتحة من مة ف عادي إلي مالي عقارات ةشراات
الما العام،
إ
أسطةري عابرة للةاليات ،حتي ال نقة للقارات ،في سنةات معدةدة

؟.

إن الخا عين من الديمقراطي ةدةل القانةن في بالدنا ُاهُر،

لألسف الشديد ،ةالسبى ةراء خةفهم لم يعد خافيا علي العةام

ف ال عن الخةاص ،فدةل القانةن ستعيدهم إلي أماانهم التي اانةا
فيها ،ةت عهم عند ذلي الخط الذي بد ةا حياتهم من  ،ةهناي

تنبههم با حلم أن العةل في ميادين السباق مشرةع ب مطلةى
ةمرغةى ،لان جميإ المتسابقين متساةةن في ح ة العةل بعد

العدة الحقيقي الجاد ،ةدةن دفإ أة مساندة من أحد أة تناة أي
أ
منشطات من أي نةع اانت.
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إن الذي ال يخشي دةل القانةن ،ب يعرح بقدةمها ،هة ذلي

المس ة الذي يحاف

علي يدي ن يعتين ..ةاذا طلى من شعب

رفإ يدي في أي ةقت ةأي ماان ،رفعهما دةن خةف فبهرتا الجميإ
ببيا هما النادإ.

إن حااي الخا عين من سيادة القانةن ،ةالمرحبين ب  ،أشب

بقد ملةي مدين في غابر اللمان اانت لهم مإ الحام حال
غريب ةطريع .

اان أه المدين يختارةن ملاا يحامهم لسن ةاحدة فقط،

ةبعد ذلي ُيرس إلي جليرة بعيدة ،ةهناي يام فيها بقي عمر
ةيختار النا ملاا خر غير ةهاذا.

أنهي أحد الملةي فترة الحام الخاد ب ةألبس الساان

المالب

الوالي ةأرابة فيال ابي اًر ةأخذةا يطةفةن ب أنحاء المدين ،

ةاانت هذ اللح

من أدعى اللح ات علي الملي ةجميإ من

اان قبل .

ة إ الساان الملي في السعين التي قامت بنقل إلي الجليرة

البعيدة ،ةفي طريق العةدة أر من اان في السعين إحد

السعن

ةقد غمرها الماء إال قليال ،ة أرةا شاب ًا متعلقا بقطع من الخشى،

ف نقذة ةأخذة إلي المدين ةطلبةا من أن ياةن ملااً عليهم لسن
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ةلان رفح ،ةبعد إلحاح شديد علي ةافق ةتُإة ملاا علي
ةاحدة إ
المدين .
أخبر النا

الملي الجديد بالتعليمات التي تسةد هذ المدين

ةأن بعد مرةر اهني عشر شه اًر سةف ُيحم

إلي تلي الجليرة

المهجةرة التي تراةا فيها الملي األخير.
بعد هال

ةلراء إن اان

أيام من تةلي الشاى للعرو س

يستطيإ معاين الجليرة التي أُرس إليها جميإ الملةي السابقين ؟

فةافق الةلراء ةأخذة إلي الجليرة التي اانت موطاة ب شجار اهيع
ةسمإ هناي أدةات حيةانات معترس  ،ة أر

ف دري القد .

بقايا ع ام بشري

عندما عاد الملي إلي مدينت جمإ ما عام

قةي ةأرسلهم

إلي الجليرة ةأمرهم بتن يعها ةترتيبها ،ةدار بعد ذلي يلةر الجليرة

مرة في الشهر ليطلإ علي سير العم الذي اان يتقدم بخطةات
سريع  ،ةبعد فترة أمر العما

ببناء بيت ابير ةمرسي للسعن،

ةبمرةر الةقت تحةلت الجليرة إلي ماان جمي .

عندما ااتملت السن ةحان ةقت الرحي  ،تعاج النا

ةهم

يةدعةن ملاهم ،فقد اان يبتسم ةي حي علي غير عادة الملةي

السابقين.
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مممن حممدة توييممر حقيقممي ةشممام فممإن االنتخابممات

المحليم ت خممذ ح مما ةفيم ار مممن المناقشم ةالجممد إلممي درجم التخادممم
ةالتنممابل بممين أندممار األحملاى ةالشخدمميات المتنافسم  ،ألن البمرامج
تمم

الممةاطن بشمما مباشممر فممي طعامم ةشمراب ةطرقاتم ةمممدار

أبنا م  ،ةألن األسممماء المطرةح م علممي ق مةا م التنمماف

معرةف م لممد

الجمي ممإ ةبم م دق التعاد ممي أحيان مما فالمترش ممحةن ه ممم أبن مماء األري مماف

ةالقر أة األحياء ةيعمرفهم القادمي ةالمداني ،ال امما همة الحما فمي
االنتخابممات التشمريعي حيم

الدممعةة ،ب م دممعةة الدممعةة فممي بعممح

األحيان التي ال تتيسر معرفتها المباشرة ألغلى المةاطنين.

االنتخاب ممات المحليم م ف ممي بالدن مما فردم م لتعمي ممق رةح التن مماف

الشم م م مريف ةالعم م م مماد ةالشم م م ممعاف بم م م ممين مختلم م م ممف الق م م م مةا م االنتخابي م م م م
ةالشخديات التي تطرح نعسها للممةاطن امي يلايهما أة يطلمى منهما

العةدة إلي ال

من جديد.

هذ العرد متاح ةميسرة ألن جميإ المتنافسين أبناء منطق

جورافي ةاحدة ةيعرف بع مهم بع ما ةتجممإ الاهيمرين ممنهم رةابمط
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ةهيقم م  ،ةعليم م يعت ممرح أن يا ممةن التن مماف

عل ممي البم مرامج ةالخ ممدمات

المقترح تقديمها للمةاطن ،ةالحلة ا بداعي للمشاا الملمن .
فالتناف

ةلان ما ي سف لم أن همذا األمم يتمراء ممرة ةيختعمي ممرات
علي أسا

البرامج ةحدها ما ال همة الوا مى األابمر عمن

العمليم االنتخابيم فممي بالدنمما ،ةبممدال عممن ذلممي يتوم إمة منطممق القبيلم
أة يالعروي ةالعا ل ةالجه  ،ةيمردد أاهمر النما عمليما قمة الشماعر
الدم :
يد بن ِّ
ُدر ُ
زي َة إن َغ َو ْت
وهل أنا إال من َغ َّ

زية أَرشد
غويت وان تَرش ْد َغ َّ
اس م ممتمرار ه م ممذا الة م ممإ الم م مملري أد  ،ةم م مما ال يم م م دي ،إل م ممي

ةد ممة مترش ممحين إل ممي ر اسم م البل ممديات ال جمم م له ممم ةال ناقم م ف ممي
ا دارة ةال حت ممي مباد ه مما األةل ممي ،بم م ةدم م إل ممي ر اسم م البل ممديات

أشخاص ال يحسن أحدهم اتاب اسم .

ةمممن أطممرف ممما سمممعت فممي هممذا الش م ن أن ر ممي

بلدي م اممان

أميم مما ةد م م عم ممن طريم ممق يالعم ممروي ،فا م ممطرت يدم ممع األمي م م ي أن

يقة دا ما لمة عي بلديت ةهة يةقإ علي الةها ق :إني أةا أمرام

إلي او إن جعلتمةني أةقإإ علي أمر ي رني.
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ةه ممذ االنتخاب ممات 1أي مما فردم م للتويي ممر الحقيق ممي ألة مماعنا

مدني الاع م مماءة
الم س م مماةي عل م ممي مس م ممتة ا دارات المحليم م م حيم م م ت م م إ
ةالنلاه في ن ةاحمد ،األممر المذي دعما أاهمر األحملاى إلمي الحمدي

ع ممن التويي ممر الحقيق ممي ةاع ممادة االعتب ممار للمسم م ة المنتخ ممى ،ةج مماء
النممداء حتممي مممن أةل ممي الممذين بممذلةا خممال السممنةات الما ممي ام ممما

اسممتطاعةا مممن جهممةد لتحجمميم دةر ر ممي
الةالي ةر ي

البلدي م المنتخممى لدممالا

الدا رة.

إعمادة االعتبممار همذ تسممتدعي انتخمماى عنادمر جديممدة ةن يعم

ةق ممادرة عل ممي إح ممدا

التويي ممر الععل ممي ،ةه ممذ العناد ممر ال تخط ه مما

العممين فممي ق مةا م ةأف مراد يعممرف الجميممإ ن ملاهتهم ةاعمماءتهم ،لاممن ممما

تحاة بعمح الجهمات التمرةيج لم همة أن همذ الشخدميات الن يعم

ال يمانهمما العم م فممي بي ممات تسممةد فيهمما ن ري م غريب م هممي يالبقمماء
لألفس ممدي ،فالعاس ممد عل ممي ح ممد تعبي ممر الم ممرةجين له ممذ األفا ممار ،ه ممة

الم ه م الةحيممد لالتدمما بمما دارة ةمممن خممال خب ارت م يتعممرف علممي
المخار ةالمداخ .

أحدهم ةهة يتحد

في تجمإ انتخابي ،ةألن لمم يجمد مما يقمدح

ب م منافسممي الش مرفاء سممارع إلممي ةدممعهم بالطيب م ةاألمان م قمما ال :إذا
 1االنتخابات البلدي ةالةال ي .4007-88-44
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جمماء أحممدهم يطلممى يممد ابنتممي فلةجم فهممة أهم لممذلي ،ة م أمإ أمانتممي
عنممد أحممدهم مطم م ن البمما  ،هممم أردف :لاممن السياس م شمميء خممر،
إنه مما بحمممر ممممتالطم األمم مةا ال يحسمممن ا بح ممار فيم م أمهم مما ه م م الء

الطيبممين .ةقمما
األف

عممن قا م م إطممارات ن يع م  :إنهمما

خممر ةهممة يتحممد

 ،لان الة إ الحالي يحتا إلي يبالعطي ي.
هممذ األفاممار هممي أم المدمما ى ةطام م الطامممات إذا ُاتممى لهمما أن

تنتشم ممر ةتتولو م م بم ممين ف م ممات الشم ممعى ،فالنتيج م م عند م ممذ هم ممي أن الطيم ممى
الن يممف الععيممف لممن يقممدم شممي ا ةلممن يحممري سمماانا ،ةأن علينمما أن نستسمملم
لم ممذلي يالبالعطم مميي الم ممذي يسم ممتطيإ افتام مماي المشم مماريإ مم ممن ا دارة عبم ممر

دداقات المشبةه  ،ةال بم

بعمد ذلمي أن يلمتهم منهما مما يريمد ،المهمم أن

ال تُولق الحنعي تماما ،اما يعع بعح الةالة مإ ر سماء البلمديات المذين
يحردةن علي التوريد خار السرى العاسد.
إن الة إ الطبيعي يقت ي أن ياةن المس ة المنتخى قةيما بقمةة
الشعى الذي لإاما ةلمي

فمي حاجم إلمي أن يسمهر ةيسممر ممإ المةالي أة

غير  ،أة يحسن اختيار الهدايا للمسم ةلين بمناسمب ةغيمر مناسمب  ،ةلمي

فممي حاج م إلممي أن يرفممإ سممماع الهمماتف يةميمما ليقممة لدمماحى الجالل م :
دباح الخير أة مساء الخير أة طابت ليلتي.
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الدةل م اممما يعرفهمما بعممح البمماحهين هممي يمجمةع م مممن األف مراد

يقيمممةن بدممع دا م م فممي إقلمميم معممين ةتسمميطر علمميهم هي م حاام م

ذات سيادةي ،ةللدةل ست أراان همي :السماان ،ةا قلميم ،ةالحاةمم ،

ةالس م مميادة ،ةاالس م ممتقال  ،ةاالعتم م مراف ال م ممدةلي .أم م مما الحاةمم م م فه م ممي
يمختل م ممف الس م مملطات أة الهي م ممات الحاامم م م م م ممن تشم م مريعي ةتنعيذيم م م

ةق ا ي ي.

جليما بمين الدةلم ةالحاةمم ،
ةمن خمال مما سمبق ي همر العمرق إ
ةيما ممن أن تامممةن العالق م م بينهم مما عالق م م ام م ك ةجم مملء ،فالدةلم م ا م م
متاام ةالحاةم جلء منها فقط ،ةان اانت تمهم المحمةر الر يسمي

فيها.

المشم ممال فم ممي عالمنم مما العربم ممي أن اهي م م ار مم ممن منتسم ممبي النخم ممى

الحاام ال يعرقةن بمين الحاةمم ةالدةلم  ،فتجمد أحمدهم يتحمد

عمن

قم اررات ني م ارتجالي م خاط م أة سياسممات ف ةي م بحت م ةينسممبها لة ار
ةبهتانا إلي الدةل .
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ةف ممي المقابم م تس ممةد ال ممبابي معه ممةم الدةلم م ةالحاةمم م عن ممد

أغلممى الم مةاطنين ،حي م

يتحممد

أحممدهم عممن الدةل م ةتقدمميرها فممي

حقم أة حممق منطقتم أة ف تم  ،بينممما المقدممر الحقيقممي هممة الحاةمم

أة الع المتسلط علي رقاى العباد.

ةهاذا عندما يملداد الحنمق الشمعبي

مد حاةمم مما فمي بعمح

بالدنم مما العربيمم م تخم ممر الجمم مماهير إلم ممي الش م مةارع ةتح م ممرق الم م ممدار

ةمحطات الاهرباء ةتاسر ا شمارات المرةريم  ،ةيعتقمد المت ماهرةن
أنهم انتقمةا بذلي من السلط التمي حمرمتهم حقهمم أة إميقت علميهم
مد م ممادر عيش م ممهم ،ةالحقيقم م م أنه م ممم يلحق م ممةن أ م م م ار ار بالدةلم م م  ،ألن
األم ممالي ةالمد ممالا العامم م تتب ممإ الدةلم م دةم مما ةأب ممدا ةال عالقم م له مما

بالحاةم القا م إال عالق التسيير ةالتةجي .

ةتاتمم الدممةرة الا يبم  ،بعممد الو ممى الشممعبي المةجم بشمما

خاطئ ،عندما يخر رمةل العريمق الحماام أة اللممرة المتسملط علمي
رق مماى الش ممعى ،لي ممدافعةا ع ممن سياس مماتهم المةغلم م ف ممي الخطم م ةع ممن
مهالبهم الحالق  ،ةياةن سميد األدلم عنمدهم همة

مرةرة احتمرام هيبم

الدةلم م ةسياس ممتها ،ةه ممة ح ممق يري ممدةن بم م باطم م  ،فألنعس ممهم يري ممدةن
الهيبم م م م م م م م م م ةلسياس م م م م م م م م مماتهم الخاط م م م م م م م م م م يطلب م م م م م م م م ممةن العد م م م م م م م م ممم .
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ةتم تي االحتعماالت الرسممي فمي اهيمر ممن بالدنما العربيم لتمملام

األنممةف ب م لةان مممن المممديا ةالهنمماء ةق مةا م ا نجممالات المعبرا م فممي
محاةل الختدار الدةل  ،ا الدةل  ،في السلط الحاام .

ةم مما يلي ممد يالط ممين بلإم م ي بع ممد ذل ممي أن تج ممد أع مماء الحاةمم م

يطممالبةن بالحعمما علممي يهيبم الدةلم ي ةذلممي بعممدم المسمما

بمسم ة

حا م ممةمي رفي م ممإ المس م ممتة أة محاس م ممبت أة إقد م مما بس م ممبى أفعالم م م

المةغلم م ف ممي ةحم م العس مماد ،ةت مملداد هالم م ه ممذ يالهيبم م ي عن ممد بع ممح

الحاةم ممات العربيم م عنمممدما ال تر ممي أن يسم م

أحمممد ع ممن فحةاه مما

ةسرها ةحدةدها ةالمنطق الذي تستند علي .
إ
إن العرق ةا ا في الدة الديمقراطي  ،فالدةل األمرياي
مهال شيء مقد

ةخدمتها ةالدفاع عن مدالحها ،مهما اانت هذ

المدالا ،ةاجى الةاجبات ةفري

الع ار ح ،لان االختالف

السى ةالتشنيإ ةالتحقير يجد طريق نحة
مشرةع ،ةحتي الشتم ة إ
السلط الحاام أة الحاةم التنعيذي المنتخب  ،ةيد إلي أعلي

أر

فيها دةن أن يقا عن فاع ذلي إن

القانةن أة أن خا ن للةطن اما يحد

الحاةمات الشمةلي .
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عند اهير من رةاد

الدولة الذهبية و الحكومة البرونزية

ةعن ممدما يدم م التهدي ممد إل ممي مد مملح ال ممبالد العلي مما ف ممي ال ممدة
الديمقراطي يتحد الجميإ ،معار ةحاةم ةمجتمعا مدنيا ،لخدمم
البالد ،ةي جلةن خالفاتهم السياسي إلي حين خر.
إنن م مما ف م ممي حاجم م م إل م ممي ترس م مميخ فه م ممم مح م ممدد ةةا م مما للدةلم م م
مي بينهممما ،لنممتمان بعممد
ةالحاةم م  ،ةفممي حاج م ماس م إلممي تعريممق جلم إ
ذل ممي م ممن الس ممير بخطم مةات ج ممادة ةهابتم م نح ممة مجتم ممإ تس ممةد هقافم م
احتم مرام المدم مملح العامم م ةممتلام ممات الدةل م م ةالح ممق العم ممام ةسم مملط
القممانةن ،ةتسممةد فممي نع م الةقممت هقاف م الحممق فممي المعار م ةنقممد
السمملط الحاامم ةمحاسممبتها بام السممب الديمقراطيم المتاحم  ،ةيممتم
ام م ذل ممي ةس ممط أجم مةاء حم مرة يم م من فيه مما ام م ط ممرف ب مماآلخر مممن
ا طار العام للهةابت المتعق عليها.
إن التعري ممق الب م إمين ب ممين الدةلم م ةالحاةمم م س ممةف يج م إمرد أةل ممي
الةدممةليين ةاالنتهمماليين ةلمممر العسمماد مممن أردي م الدةل م ةالمدمملح
العامم التممي لبسممةها دةن ةجم حممق ،ةسممةف تناشممف سممةءاتهم علممي
المممأل ،ةلممن ياممةن أمممامهم بعممد ذلممي إال طلممى الدممعا مممن الشممعى
ةاالنحيممال لمدممالح  ،أة االنسممحاى مممن المشممهد ال م لي م العممار
قرينا لهم حتي المهة األخير.
إن الدةلم ةالحاةمم أممران مختلعمان ةان تممداخال ةتاللمما ،ةلممن
ياةن مما أب ممدا ةجه ممين لعملم م ةاح ممدة ألن الدةلم م عملم م ذهبيم م ف ممي ام م
األحةا  ،ةالحاةمم أة السملط ليسمت امذلي بال مرةرة ،فهمي ذهبيم
أة ف ممي إن أحسممنت ةهممي برةنليم بم حديديم دممد إذا أخطم ت
ةارسممت أعمالهمما لخدم م مدممالا شخدممي أة
ةأةغلممت فممي الخط م إ
ف ةي محدةدة.
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للديمقراطيم م ع ممدد معتب ممر م ممن التعريع ممات ،ةدةن الخ ممةح ف ممي

ذلممي يماممن اعتبارهمما مجمةع م مممن اآلليممات ةالةسمما

ةالقةاعممد التممي

تساعد الشعى علي حام نعس عبر اختيار من يمهل ةممن يحامم ،

ةتمان م م الحقم مما مم ممن محاسم ممب ه م م الء ةحتم ممي ع م مللهم ةاعم ممادتهم إلم ممي
مةاقعهم السابق بعيدا عن اراسي الحام.

ةالديمقراطي م أي مما ،اممما يممر الممبعح ،هممي مجممرد ليممات فممي

إدارة االخممتالف ،ةه ممة ممما يعن ممي أنهمما ال تم مرتبط ب يممديةلةجيا معينم م ،
ةها ممذا ن ممر أمم مما اهيم مرة تطبقه مما دةن التخل ممي ع ممن دياناته مما فهن مماي

ديمقراطيات في دة مسيحي ةهندةسي ةيهةدي ةبةذي .

ةالمم م ديمقراطيم م يةنانيم م األدم م ةتعن ممي حا ممم الش ممعى ةه ممة

المعنممي الممذي يدم إمر علي م الممبعح ةيممرةن أن م التعريممف أة المعنممي
المختار للديمقراطي ةمن هم ي ةلةن بما شما ةا ،همم يخلمص بع مهم
إلممي نتيجم معادهمما أن هممذ الديمقراطيم فممي حاممم ا سممالم اعممر بمةاح

ةينادي خرةن ب ن االنتخابات بدع .

 الحوار  /العدد 44007-84-84 / 441
22

حكم الشعب و حكم هللا

ةه م الء الممذين يرفعممةن يسمميف الحجمما ي فممي ةج م معار مميهم،

ةهم ممة أن الديمقراطي م م حام ممم الشم ممعى ةا سم ممالم حام ممم او ةال مجم مما

لاللتق مماء ب ممين االهن ممين ،ةاهم ممةن ،ألن حا ممم الش ممعى يم ممار ف ممي أي

دةلم م ديمقراطيم م ةف ممق هةاب ممت ةتم م ار ةدي ممن الش ممعى ،ةبالت ممالي ف ممإن
ه الء يقمدمةن ،بقدمد أة دةنم  ،خمدمات جليلم للحاةممات الشممةلي

ةبقايا الداتاتةريات في عالمنا العربي

ةجممةهر الديمقراطي م اممما يممر الممبعح هممة يأن يختممار النمما

م ممن يحامه ممم ةيس ممة أم ممرهم ،ةأال ُيع ممرح عل مميهم ح مماام أة ن ممام
يارهةن  ،ةأن ياةن لهم حق محاسب الحماام إذا أخطم  ،ةحمق عللم
رغمم أنممةفهم إلمي اتجاهممات أة

ةتوييمر إذا انحمرف ،ةأال ُيسمماق النما
منمماهج اقتدممادي أة اجتماعيم أة هقافيم أة سياسممي ال يعرفةنهمما ةال
ير ةن عنهاي .ف ين التناقح بمين همذا الجمةهر ةالمبمادي التمي جماء

بها ا سالم ؟.

لقد بدأ ا سالم من جليرة العرى حيم

البي م العربيم البدةيم

التي اانت أاهر بي ات العالم ،في ذلي الةقت ،دمعاء ةحعا ما علمي

األخالق الاريم ةالعطمرة السمةي  ،ةأقمر النبمي د ملي او عليم ةسملم

الع ممرى عل ممي م مما ا ممانةا عليم م م ممن أخ ممالق حمي ممدة ةس ممجايا ةخد مما
أدمميل ةعممادات ةأع مراف الشممهام ةالنجممدة ةند مرة الم لممةم ،ةانتق م
الرس م م م م م م م م م م م م م ممة د م م م م م م م م م م م م م مملي او عليم م م م م م م م م م م م م م م ةس م م م م م م م م م م م م م مملم إل م م م م م م م م م م م م م ممي
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الرفيممق األعلممي ةتممري جلي مرة العممرى تممنعم برسممال متاامل م الجةانممى

تشم ا ما يحتاجم العمرد ةالمجتممإ ممن داى دخمة بيمت الخمالء

إل ممي الحا ممم ةالسياسم م ةقم مةانين الح ممرى ةالس مملم ةالعالقم م م ممإ األم ممم

األخر .

ةحاممم الخلعمماء ال ارشممدةن ،بعممد الرسممة دمملي او علي م ةسمملم،

بالشمما الممذي اممان سمما دا فممي لمممانهم لعام م ةشممةر بممين النمما

ةم أعلم م م حينم مما خم ممر ،ةخ م ممإ اختيم ممار الخليع م م
اانم ممت ُمللم م م حينم مما ُ
للشةر ةالترشيا هم البيع العام امما حمد ممإ الخليعم األة  ،همم
الةدم ممي ةقبم ممة النم مما

عبم ممر البيع م م بالنسم ممب للخليع م م الهم مماني ،هم ممم

مت شخدميات معرةفم بالنسمب للخليعم
استشارة النا في ةدي لس إ
الهال  ،هم ترشيا ةبيع عام بالنسب للخليع الرابإ.
ةمم ممإ هم ممةر العتن م م الابم ممر بم ممين علم ممي ةمعاةي م م ر م ممي او

عنهممما ،هممم خلممةص الحاممم لبنممي أميم ةلمالبسممات ة ممرةف تاريخيم
معينم م

تةقعم ممت مدرسم م االجتهم مماد السياسم ممي التم ممي بمممدأت فم ممي عهم ممد

الخلعمماء ال ارشممدين ،ةلممة اسممتمرت فلربممما أر العاممر ا نسمماني نممماذ

فممي الحاممم أاهممر رشممدا ةارتباطمما بمدممالا النمما
الديمقراطيات المعادرة.

مممما ن م ار فممي أرقممي

إن دممةرة االختيممار الحم إمر ةاستشممارة الجميممإ هممرت فممي ةقممت
مبار من تاريخ المسلمين ،ةلم يامن يمنقص يالعمليم االنتخابيم ي فمي
21
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ذلممي الةقممت سممة الةسمما

حد

العد مري التممي نعرفهمما فممي لماننمما ،ةقممد

ذلي عند اختيار الخليع الراشدي الهالم

حمين جعم عممر بمن

الخط م مماى ر م ممي او عنم م م أم م ممر الخالفم م م ش م ممةر ب م ممين س م ممت م م ممن
الد ممحاب  ،ةح ممين انحد ممرت المنافسم م ب ممين أق ممة شخد مميتين ،بع ممد

المشمماةرات األةلي م  ،حممد

التممالي اممما ذاممر العالم م ابممن اهيممر فممي

او عنم م يستش ممير الن مما

فيهم مما (أي ف ممي عل ممي ةعهم ممان) ،ةيجتم ممإ

تاريخ م البداي م ةالنهاي م  :يهممم نهممح عبممد الرحمممان بممن عممةف ر ممي
بر ة

النا

ةأجنادهم جميعما ةأشمتاتا ،مهنمي ةفمراد ةمجتمعمين،

س ار ةجهرا ،حتي خلص إلي النسماء المخمدرات فمي حجمابهن ،ةحتمي
سمم

الةلم ممدان فم ممي المااتم ممى ،ةحتم ممي س م م

مم ممن يم ممرد مم ممن الرابم ممان

ةاألعمراى إلممي المدين م  ،فممي مممدة هالهم أيممام بلياليهمما ،فلممم يجممد اهنممين
يختلعممان فممي تقممديم عهمممان بممن ععممان ...سممعي فممي ذلممي هاله م أيممام
بلياليهمما ال يوممتمح باهيممر نممةم إال دممالة ةدعمماء ةاسممتخارة ،ةس م اال

من ذةي الرأي ةغيرهمي.

27

أمن المقابر و عدالة حديقة الحيوان

أمن المقابر وعدالة حديقة الحيوان



يأنمما أاممر ممما تقممة ةلاننممي سم دافإ حتممي المممةت عممن حقممي فممي

عبر العيلسةف ةالشماعر العرنسمي يفرانسمةا فمةلتيري
أن تقةل !ي هاذا إ
عممن قيمم الحريم ةقداسممتها رغممم أنهمما تبممدة أحيانمما ممدنا أة ممد ممما
نممر أن م الحقيق م المطلق م التممي ال يتسممرى إليهمما الشممي مهممما اانممت

دق خيط أة شعاع .

نعم ينبوي علي أن أدافإ عن حقي في أن تقمة مما تعتقمد أنم

دمةاى ،ةمممن البممديهي طبعمما أن ياممةن ذلممي القممة فممي إطممار األدى
ةاألخممالق ةاحت مرام اآلخممر ةمشمماعر ةخدةدمميات  ،ةأنمما علممي يقممين

أن ما تقةل سيذهى أد ار الرياح ،إن عاجال أة جال ،إذا
بعد ذلي إ
ا ممان بعي ممدا ع ممن الح ممق ةالمنط ممق ةمسم ملإمات الت مماريخ ةالجورافي مما ةال

يدى في خان خدم المجتمإ ةمدالح العليا.
إ
إن الحريم قيمم ع يمم لهمما دةرهمما الجممةهري العاعم فممي حيمماة

األمم ممم ةالشم ممعةى ،ةبم ممدةنها تعقم ممد الاهيم ممر مم ممن المسم م إمميات حقيقتهم مما،
ةهاممذا ،ةعلممي حممد تعبيممر سياسممي سممةداني ،فممإن األمممن بممدةن حري م
هممة أمممن المقممابر ،فهممة يعنممي ببسمماط فممرح حال م الط مةاري ةح ممر
 الحوار  /العدد 44002-08-84 / 246
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التج مةا فيسممتتى األمممن لاممن البلممد برمت م يتحممة إلممي مقب مرة ابي مرة،

ةالعدال م االجتماعي م دةن حري م هممي عدال م حديق م الحيةانممات حي م

يتلقي ام فمرد حدمت ممن األام لانم داخم القعمص ةهمة مما فعلتم

األن م م الشمميةعي فممي العقممةد الما ممي  ،ةاقتدمماد بممدةن حري م هممة
اقتدمماد العمممارات الشمماهق التممي تهممةي علممي ر ة
العساد ةالوو في البناء حيم

الجميممإ ،بسممبى

ال يةجمد ممن ينتقمد ةيعمارح ةياشمف

المستةر.

إن الحري م أساسممي السممتتباى األمممن ةشمميةع الرخمماء ةااللدهممار

ةتولو رةح التعاهم ةالتعاةن بمين جميمإ ماةنمات الشمعى أة األمم ،
ةلعم م أب ممرل م مما ينبو ممي ت ممةفير ف ممي ه ممذا الشم م ن ه ممة بس ممط الحق مما ق

د ممويرها ةابيره مما أم ممام الم ممأل ،ةاتاحم م العردم م للجمي ممإ ليع ممرف م مما
يشو بال من الما ي ةالحا ر ،عدا ما يدخ في إطار األسمرار

تسربها إلي الخدةم.
الم قت التي ُيخشي إ
يقة الر ي األمريامي السماد عشمر أب ارهمام لينامةلن :يدعمةا
الن م مما

يتعرفم م مةا عل م ممي الحق م مما ق ،ةعند م ممذ س م ممتاةن ال م ممبالد منم م م ي...

ةت سيس مما عل ممي ه ممذ الحقيقم م نج ممد دةال اهيم مرة ف ممي ع ممالم الي ممةم منم م
مطم ن م ألن الممذين يتممداةلةن علممي حامهمما يتعمماملةن بشممعافي عالي م

ةال يخعم م م ممةن شم م م ممي ا علم م م ممي شم م م ممعةبهم ةال يتقنم م م ممةن يفم م م م إمني التنم م م مماقح
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ةالاذى ةالخداع ،األمر الذي يدفإ أط ارفما أة ف مات إلمي البحم

عمن

المستةر ةالجري ةراء المجهة ةما يسبب ذلي من معاسد ةمساةي.

ةالحريم ال تم تي هاممذا بجم إمرة قلممم مممن حمماام أة جهم داخليم أة
خارجيم مهممما عممال ش م نها ةع ممم ت هيرهمما ،ألن يالحري م برا م ةلانهمما
ليست هدي ي علي حد تعبير جميم

األسبق.

بيامر ةليمر الخارجيم األمريامي

ةهاذا قد يمنا الحاام لشعب قد ار من الحري لانها سمرعان مما

تتالشي ألتع األسمباى ،بخمالف تلمي الحريم التمي يطالمى بهما أبنماء

الشعى بعمد اقتنماعهم ال ارسمخ ب مرةرتها ةتطبيقهما عمليما بيمنهم عبمر
حريات اجتماعي ةهقافي مطلق ةمحدةدة فمي الةقمت نعسم بالقاعمدة

الشهيرة :يتنتهي حريتي عندما تبدأ حري اآلخريني.

إن ترسيخ الحريات في العالم الهال  ،ةعالمنا العربمي خادم ،

ف ممي حاجم م إل ممي ت ممافر جه ممةد مختل ممف أطي مماف النخ ممى السياس ممي

ةاالجتماعيم ةالهقافيم إلممي حممين إ اللم جميممإ العةا ممق التممي تقممف فممي

ةج انتشار هذ الحريات.

ةلعم م أة العةا مممق ه ممة المممنقص الع ممادح فم ممي ال ممةعي الشم ممعبي

ب هميم م الحري م م  ،ةحتم ممي إذا تحم ممري الم ممةعي ب هميتهم مما هنم مما أة هنم مماي

غابت األساليى الحايم ةالعاعلم فمي المطالبم بهما دةن الةقمةع فمي
فخ المتاجرين بالحري حي

يرفعةن ألةيتها طال عمر االستبداد.
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ةت مملداد الح مما س ممةء ف ممي بع ممح بل ممداننا عن ممدما تتح ممالف الق ممة

الحاام مإ قة دةلي ةاقليمي لإلبقاء علي الحريمات الشمالي  ،ألن
الحري م ممات الحقيقيم م م ال تخ م ممدم مد م ممالا الخ م ممار النعع م ممي ةال ال م ممداخ

النخبةي المتسلط علي رقاى العباد دةن ةج حق.
رة

إن أبم مماطرة العةلم م م السياسم ممي ةاالقتدم ممادي  ،ةان دع م مةا علم ممي
األش ممهاد إل ممي تطبي ممق الديمقراطيم م  ،ت م م أفع ممالهم ةخططه ممم

العلنيم ةالسمري رةافممد ر يسممي ألةديم اممبا جممماح الحريممات الحقيقيم
ف م ممي عالمن م مما العرب م ممي خادم م م ةالع م ممالم الهالم م م

عمةم م مما ،ألن ةج م ممةد

حاةمات منتخبم ديمقراطيما ةدماحب قمرار ةسميادة ال يخمدم مدمالا
قة العةلم  ،بم يقمف عا قما أمما مشماريعها التةسمعي  ،فالتعامم ممإ

حاةم أة نخب شمةلي أيسر ةأف

لقة ياالستعمار الجديدي ممن

التعام مإ شعى اامم لم تطلعاتم ة مالم عبمر حاةمم ديمقراطيم

ةبرلمان منتخى بشعافي  ،ةحريات حقيقي في شتي المجاالت.
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