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بين التفريق فعليهم اللّئكيين، ماع ماشاكل للسإلمايين كان وإن
والديمقراطية المستغربين مان جملة اعتنقها فرنسية إيدولوجيا

لم طالما دين أي ماع ماشكل لها ليس سإياسإية لعبة كقاعدة
ّكل للسإتبداد. غطاءا يش
المرزوقي . مانصف د بقلم

مواد ذات علقاة
ّدثّون - - قايم التأسيس10  عن أي ديمقراطية تتح

النإسان لحقوق العالمي للعلن النص قاابلية حول دوما الملّح السؤال ثّمة
بكر، أرض في نإزرع ل لنإنا عليه المتقدمة القيمية المنظومة في للنإدماج

فيها وزرع قارنإا عشر خمسة امتداد على التاريخ حرثّها أرض في وإنإما
ّد والورود. ل الشوك من جزءا ليس النص أن لدينا بالنسبة واضحا يكون أن ب

الديني. أو القومي الستبداد منظري حسب له نإتعّرض الذي الثقافي الغزو
أن يمكن عّما فيه نإبحث الواسع للعالم خرجنا لما بها فزنإا غنيمة هو بالعكس

مجرى في لتصب العزيمة بقوة حولناها نإهر مياه بمثابة اعتباره يثرينا. يجب
صنعناها التي الصحاري سقي عن عاجزا وأصبح المياه منه نإضبت الذي نإهرنإا

ّد زالت ما الفكرة هذه بأنإفسنا. لكن كّل في بأمان الستقرار عن بعيدة ج
والقلوب.  العقول

الرابطة ميثاق تدبيج حول شرسة معركة تونإس في نإشبت ،1986 سنة
حيث والسلميين، الديمقراطيين بين النإسان، حقوق عن للدفاع التونإسية

ّين لحقوق العالمي العلن من مواد أربعة بين جذري اختلفا وجود تب
أدنإى في الميثاق دخول يرفضون السلميون كان التي والشريعة النإسان
معها.  تناقاض

الديانإة) وحرمة تغيير حق (ومنه المعتقد حق حول الختلفات تمحورت لقد
بينها ( ومن والمرأة الرجل بين التامة ) والمساواة الحدود قاضية (أي الجسد

الرث) وأخيرا في والمساواة المسلم بغير تتزوج أن في المسلمة حق
التبني.  في وحقهم خارجه أو الزواج من ولدوا الطفال بين المساواة

ذراع لّي على الديمقراطيين من كبير جزء أصّر القيامة. فقد قاامت ويومها
ول –وجعلوا معتقداتهم مع تتنافى ببنود العترافا على وإجبارهم السلميين

والمؤلفة الحقوقايين نإادي في لقبولهم الضروري الشرط المر من– يزالون
جهدهم قادر السلميون حاول المعاكس التجاه ديمقراطيا. وفي قالوبهم
الطرافا تراشقت السابيع مّر عبثا. وعلى لكن البنود هذه تبني إبطال

بالقياس الصراع كل سخافة بمدى تعي أن دون والتهامات بالشتائم
يكن الفترة. فلم تلك في تونإس في والرجال للنساء الحقيقية للمشاكل

الجمعة. أّما صلة بعد والرؤوس اليدي بقطع مطالبا يوميا يتظاهر من هناك
يكاد ل يزال ول فكان المسلمين بغير الزواج على المقدمات التونإسيات عدد

المعركة هدفا كان الواقاع التبني. وفي يعارض من هناك يكن ولم يذكر،
ّوته طرفا كل إظهار ّد متحدة جبهة تكوين حساب على ولو لق النإتهاكات ض
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ّية النإهيار بصدد نإظام ظّل في إليها يتعرض المجتمع كان التي الخطيرة وعش
قابل.  من مثيل تونإس له تعرفا لم   بوليسي نإظام قابضة في البلد وقاوع
ّور هكذا معركة إلى الستبداد مقاومة من السياسي الفكري الصراع تط
باسم الدين ترفض الولى أصوليتين، بين للطاقاات ومبذرة ثّانإوية

خسارة في هذا كل الدين، باسم الديمقراطية ترفض والثانإية الديمقراطية
ّد على وللتدين للديمقراطية تامة السواء.  ح
التيار من مهّما جزءا ليقنع الخلفا هذا بمهارة الستبداد استعمل وقاد

ّثل الحداثّي هو الصولي الخطر أّن خاّصة، الوسطى الطبقات في المتم
ّو ّكز أن هو المنطقي والترتيب العد ّو على تر دخل الخصم. لذلك على ل العد
حارس النظام أإن معتبرين الدكتاتور، حكومة في الديمقراطيين بعض

ما لنوع بالصبر تطويرها يمكن التي والتجاوزات الغلظة ببعض ولو للحداثّة
موقاف في أيضا التوّجه هذا الممنوحة. رأينا الديمقراطية من

ديمقراطية عن الدفاع . فباسم1991 سنة "الديمقراطيين" الجزائريين
ّية، ّكر عليها النإقلب تأييد تّم نإظر ّنإه خطيئة لقوانإينها... وكان والتن ضرب ل

السياسة لهذه المعروفة النتيجة الصميم. وكانإت في الديمقراطية مصداقاية
هؤلء شرفا وضياع الصولي الخطر وتفاقام الستبداد تعّمق العصماء

العاّم. الرأي أمام هيبتها من جزءا الديمقراطية وفقدان الديمقراطيين
ما بقدر بالديمقراطية بتشبعهم مدفوعا يكن لم موقافهم أن يفهموه لم ما إن

ّبعا كان اللئكية. هي أخرى بإيديولوجية متش
ّد ل لذلك واللحاد، واللئكية العلمانإية بين متواصل خلط دوما ثّمة من ب

ّلة مصطلحات توضيح مستق
واللئكية الله، وجود ينفي فلسفي موقاف آلي. فاللحاد ترابط بينها ليس

   سياسية ثّقافية تاريخية خاصية
بين العلقاة وتفصل للدين سياسي دور أي رفض على ترتكز فرنإسية
اللئكية أو باللحاد له علقاة ل فكري فموقاف العلمانإية أّما الدولة و الكنائس

إلى يدعو سياسي وخيار العالم ظواهر فهم على العقل بقدرة يؤمن وإنإما
وضعية قاوانإين تحت العيش من    المعاصرة العربية المجتمعات تمكين
عن اختلفت وإن الديمقراطي والنظام النإسان حقوق مبادئ على ترتكز

ّنت التي القوانإين لتسيير الشريعة اسم تحت للهجرة الول القرن في س
العصر. هذا بمجتمعات لها علقاة ل وبدوية زراعية مجتمعات شؤون
الديمقراطية بين خلطوا الدكتاتورية أحضان في أنإفسهم رموا من أن المهّم

تاريخية تجربة الخيرة هذه أن والحال واحدا جسما منهما جعلوا بل والئيكية
ّتى وليست محض فرنإسية ثّقافية ّلية ظروفا نإتاج . هي غربية ح في مح
لتضافر نإاجحا وحتى شرعيا الديمقراطية وبين بينها الزواج جعلت فرنإسا
ّيز ثّلثّة شروط البلد.  هذا تاريخ بها يتم

امتداد على تحالفت كاثّوليكية كنيسة في بالساس ممثل الدين -كان1
مما والملكية، القاطاع مع التاريخ

ّية إلى منها جعل . كما تصفيتها يقع لم التي القاطاعيات آخر الثورة عش
ّد وحربها بتعصبها كانإت  ض

وجيوردانإو قااليلي اضطهاد و التفتيش محاكم في ذلك ظهر (كما التنوير
. الستبداد ركائز من أساسية وغيرهم) ركيزة برونإو

الثورة قايم أهّم إحدى لتحقيق الوحيد المدخل سلطانإها على القضاء -كان2



فيه تنتمي شعب في لتحقيقها الوحيد . فالسبيل المساواة وهي الفرنإسية
 اليهودية أو للبروتستينية والقالية للكاثّوليكية الغلبية

على المواطنة وبناء الديني العنصر بتحييد إجباريا يمّر للسلم)، ( واليوم
ّي عن منفصلة دولة وتضمنه وضعي قاانإون دين. أ

تنظيم فيه هيكل هي بما التحديد سهل جسما الكاثّوليكية الكنيسة - كانإت3
لكل والممثل المعالم الواضح الجسم وأملك. هذا مركزية وسلطة

مع الطلق عقد ومنها معه المعاهدات إبرام ممكنا جعل الذي هو ، الكاثّوليك
ّدد طرفا الدولة. أي الخر هو الحدود واضح المعالم مح

كان . فالسلم واقاعنا في ومعكوسة بل تماما مفقودة العوامل هذه لكن
ّنه الستبداد غطاء ّده الثورة راية أيضا يزال ول كان ولك يوجد ل أنإه . كما ض

النإفصال يمكن الكاثّوليكية بالكنيسة شبيه المعالم واضح جسم حضارتنا في
ّني وخاصة عنه. فالسلم، في .هو الفجر طلوع عند الغابة ضباب ،مثل الس

الطريقة على طلق عملية تستحيل لذلك ، له مركز من ول مكان كل
ول كان الذي هو ، الدولة وليس السلم، فإن آخرا وليس الفرنإسية. وأخيرا

وإن حتى والجهات، والعراق الشخاص بين للمساواة الكبير الضامن يزال،
. أضف والضروري المطلوب المستوى دون الجنسين بين المساواة   كانإت
ّنإه هذا إلى . الوطنية الهوية تكوين في الساسي العنصر أ
نإتاج لعادة علينا وفرضها تجاربنا ليست تجارب نإقل في إذن الحكمة ما

ّوه مسخ  ؟ تاريخنا من ليس مش
فكرة اللئكية مثل أيضا هي المواطنة أن بالقول البعض علّي يحتّج قاد

هذه نإقبل منه. فلماذا أبعد ومن بل الفرنإسي التاريخ نإفس من مستوردة
في الزاوية حجر فالمواطنة العتراض هذا دحض من أسهل ل ؟ تلك ونإرفض
الخصوصيات كل صاغته إعلن وهو النإسان لحقوق العالمي العلن

الفرنإسية الئكية مثل ليست أنإها هذا إلى .أضف خصوصيتنا منها الحضارية
مطمح لنإه حوله اختلفا ل هدفا وإنإما عليها نإختلف أهدافا لتحقيق وسيلة
ومكان. زمان كّل في البشر
على تاريخية رؤية فرض ومحاولة متباينين واقاعين بين الخلط أّن المهّم

ّدى متناقاضة وحتى مختلفة وضعية من الغريب النمط هذا ظهور إلى أ
تاريخ في نإزيهة انإتخابات أول للغاء فرحا يرقاصون الذين الديمقراطيين

والتعذيب.  الفساد أنإظمة يخدمون أو بلدهم
ّد ل ّددين، للّئكيين نإقول أن ب كان إذا أنإه اغترابهم، لعمق الرثّاء بعد المتش

اللّئكية محراب في تبتلهم راية تحت ذلك فليكن السلميين مع مشاكل لهم
مع مشاكل للسلميين كان يفعلون. وإن كما الديمقراطية باسم وليس

من جملة اعتنقها فرنإسية إيدولوجيا بين التفريق فعليهم اللّئكيين،
دين أي مع مشكل لها ليس سياسية لعبة كقاعدة والديمقراطية المستغربين

ّكل لم طالما للستبداد. غطاءا يش
تنظيم وهي الساسية الصعوبة يلغي الكلم هذا مثل أن يقول أن لقائل

فقط وليست وأخلقاية فكرية منظومة هي بما الديمقراطية بين العلقاة
أخلقاية فكرية منظومة وإنإما طقوس مجّرد ليس دين مع سياسية، آليات
السياسية.  آلياتها لها يكون أن تريد
ّدم كما الشياء بتسمية نإقبل عندما خبيث تمويه ضحايا إنإنا الدين وكأن لنا تق

و قااّرة وخصائص واضحة حدود لهما موضوعيان كائنان والديمقراطية



المسلمون هو السلم فضائه. إّن على كّل غيوران ديكان مثل يتخاصمان
هي والديمقراطية ونإحلهم مللهم اختلفا وعلى العصور مّر على

ّللنا الدولة. فلو عن الشيء مدارسهم. نإفس بمختلف الديمقراطيون من ح
ّكلة البيروقاراطية أنإها لكتشفنا الدولة هي ما المنظور هذا تونإس في المتش
ّظف  ألف380 من ّلف البلدية عون وأقالها الدولة رئيس رتبة أعلهم مو المك

الشوارع.  بتنظيف
ّي أحد؟ يعتنقها ل مسيحية معنى وما المسلمون تبّخر لو للسلم وجود أ

الخ، والفلسفة والتاريخ الجتماع علم منظور من ودور وضع لهم البشر هؤلء
فالمسلمون:  للسياسة بالنسبة أّما

المعتقدات، من بجملة اليمان على عندهم الدين يقتصر - تقليديون
احترامه بمدى نإظام أي على يحكمون الطقوس من جملة وممارسة
الجتماعية. مطالبهم وتلبية لعقيدتهم

السياسي بالصراع لهم علقاة ول ومشاكلها الدنإيا من هاجروا - متصوفون
بتاتا.

ّكرون إلى ونإقلها السس على المحافظة مهمتهم وأئمة وباحثون - مف
المتلحقة. الجيال

ّيسون وفق المجتمع مشاكل مع للتعامل الدولة جهاز توظيف يريدون - مس
عقائدية. رؤية
والديمقراطية المطلق في الدين بين إشكال عن الحديث إذن المجحف من
الديمقراطيين علقاة هو للدرس القابل الوحيد المطلق. فالمشكل في

فصائل علقاة التحديد وجه وعلى ما، ومكان ما زمان في بالسلميين
الصراع السلميين. إّن من مختلفة بفصائل الديمقراطيين من مختلفة
السياسية السلطة على تتنازع سياسية وتيارات أشخاص بين هو الفعلي

لممارسة المجتمع داخل جهازي أهّم على للسيطرة بالسعي والمعنوية
ّدعاء الدين. إّن وجهاز الدولة جهاز أي السلطتين هاتين المتنازعة الطرافا ا
الحقيقة.  من جزءا وليس الحرب من جزء الديمقراطية أو الدين تمثيل

الرابطة ميثاق حول خلفهم في والسلميون الديمقراطيون مثل نإسي لقد
بين التفاق بينما ثّلثّين، من بنود أربعة حول كان النظري الخلفا أن

ّتة في حاصل النظريتين ّلق التي كّل منها بندا، وعشرين س النظام بآليات تتع
ّظم واجتماع رأي حرية من الديمقراطي المطالب وهي القضاء واستقلل وتن

ّلب أن يجب الذي هو مّرة، وعشرون ستة التفاق، للمجتمع. هذا الحقيقية يغ
وإّما مجّمدة إّما كانإت مواضيع بخصوص مّرات أربع الختلفا وليس

ّ لها ستجد أو الزمن بمفعول ستسقط ما.  حل
أو وعشرين ستة حول التفاق بدل بنود أربعة حول التنازع خيار تغليب إن

ول القوى موازين حسب متصارعة أطرافا تتخذه سياسي موقاف العكس،
الديمقراطية أو ككّل السلم من صادر بأمر له علقاة
                                        ككّل.

ّد ل ّكرنإا أن ب العبادة بين يفصل ل السلم أن المألوفة بالحّجة هنا أحد يذ
العبادة بين يفصلون ل المسلمين وحتى السلميين أن (لنترجم والسياسة

ممارسة بعدم يطالبهم أحد ل فإنإه الديمقراطية منظور والسياسة). ومن
عقيدتهم. كّل مع متطابقة السياسية مواقافهم تكون أل أو السياسة
باسم وليس السياسة باسم السياسي نإشاطهم يكون أن منهم المطلوب



يتّم وأن بالون واللم والمفكرون والتقليديون المتصوفون فيه يشاركهم دين
ّفر التي الساحة في المدارس أو الكتاتيب داخل ل للجميع، الفرص نإفس تو
المساجد. أو
شرعي "مونإوبول" غير هو لمواقافه كمنبر للمساجد ديني حزب توظيف إن
المتوحشة الليبرالية تحاول التي "المونإوبول" العلمي عن خطورة يقل ل

ّلكها عبر فرضه تحتمل ل لعبة في غّش عنصر التصال. هو وسائل كبرى تم
الغّش. 
ّلد الستبداد أن الثابت واحد كل يسعى طرفين بين مرضية علقاة يو

ّلها الديمقراطية تستطيع التي هي العلقاة الخر. هذه على للسيطرة ل ح
بين سليمة تعامل قاواعد بسّن وإنإما ممكن، أو مفهوم غير طلق بإعلن

قاوامها العلمية المرجعية وذات الدينية المرجعية ذات السياسية الطرافا
المدّمر. الصراع وليس الشريف التنافس الستغلل، وليس الستقلل

المرجعية ذات السياسية الطرافا على الديمقراطي، العقد إطار وفي
ّق حماية هو الديمقراطية الدولة دور أن تقبل أن السلمية لكّل المعتقد ح
ّكان، لحقوقاهم الضامن أنإها للسلميين، أو للمسلمين فقط ليس الس
تتخذ ممارسة أي لقبول سبيل ل أنإه التامة، والمساواة والسياسية الثقافية

مسؤولية الديمقراطية. إّن والحريات للحقوق للتعّرض حّجة الدين من
إقاصاء أو وصاية دون للجميع الحريات ضمان في تتمثل الديمقراطي النظام

ّي من العقائد كّل مثل الغلبية، عقيدة حماية و نإصيب وتخصيص استنقاص أ
ّدي بالمعنى الئمة توظيف دون للمساجد العاّم المال من والسياسي. الما
يجعل والذي دوما الستبداد رعاه الذي الكبير الخلل ينهي العقد هذا مثل أن
الدين بهذا معيدا أخرى، لطائفة رهينة والدين لطائفة رهينة الدولة من

للجميع. أخيرا والدولة
ل الديمقراطية كون من السلم من الديمقراطيين موقاف ينطلق أن يجب
وأهدافه. الدين مبادئ مع تتعارض ول ذاك أو هذا لمعتقدات بديل نإفسها تريد
ّكن التي الصيغ عن تبحث هي العيش من للمجتمع المتباينة المكونإات كل تم

الساعة. قايام إلى باق اختلفا ظّل في بسلم
الستئصالين موقاف من ومنطقها الديمقراطية عن أبعد ل المنظور هذا ومن

السلميين حق قابول بموجبه يتم "ابارتايد" سياسي إلى الدعوة أصحاب أو
وكأنإهم معهم التعامل وعدم بعزلهم فرضوه) لكن وقاد الوجود( خاصة في

أن والحال يريدون التي هذه ديمقراطية السياسي. فأي بالجذام مصابون
ّ حقيقيين أعداء بين الحضاري الصراع يكون أن هو الساسي مبدأها وإل
الديمقراطية السلحا. إنإها إلى السلمية للحرب جّره نإريد الذي الطرفا هرب

ّيفة وجه في الوقاوفا عليه استعصى أن بعد تسويقها الستبداد يريد التي المز
ّد متنازعين فريقين بين ل تقع قادم، كرة بمباراة شبيهة لكنها الجارفا الم
ثّمن اقاتسام على المسبق التفاق (بعد الفريق نإفس بين وإنإما الكأس، على

اللعب). من أجنبي فريق واستبعاد الكأس
ّدعي تشق ل واحدة كتلة السلميين أن نإية سوء أو جهل عن اللئكية غلة ي
منهم (والكثير التيار داخل يؤمن من ثّمة تناقاضات. بل أو تيارات فيها وليس

وكل إسلمي متدين مسلم كل الديمقراطية) بأن معاداة في ثّقيل ماض لهم
من الستينات في أحدهم لقول ما الوجاهة من له كلم إرهابي. وهذا إسلمي

الحمر.  الخمير من شيوعي وكل شيوعي روسي كل أن الماضي القرن



السياسي السلم أن للظاهرة السياسية القراءة تبرز هذا، من العكس على
ّد التعقيد بالغ طيف أقاصى من التاريخية والظروفا المجتمعات حسب يمت

الحالت من بالكثير مرورا والتفتح المرونإة أقاصى إلى والتخلف التشدد
وسط إلى بـ"تسويق" الديمقراطية يسمح ما المتداخلة. هذا الوسطية

يقع أن يمكن الوسط هذا مبدئيا. وفي يرفضها ل الذي السلمي الطيف
أو تواصل أمام الوحيد الحل لتشكيل والسلم الديمقراطية بين التلقاي

الديمقراطيين غير السلميين وصول من الخوفا الستبداد. لكن آفة تجدد
حقيقي. خطر هتلر فعل كما للسلطة أوصلتهم التي الليات وإلغاء للحكم

النإقاذ جبهة انإتصار سبب الجزائري. إن بالسلوب يكون ل معه التعامل لكن
الشعب تشبع عمق وليس الحالي"، النظام ول شيء "أي شعار نإتيجة كان

السلميين انإتصار في كبير شّك السلمية. وثّمة بالطروحات الجزائري
الستبداد. مشعل حملة هم أصبحوا وقاد حرة انإتخابات في اليوم السودانإيين

فيها. وانإتصارهم1991 انإتخابات بعد بالحكم للسلميين سمح أنإه لنتصور
أي لمنع الجيش، ومنها هائلة، مجتمعية قاوى ستوجد كانإت أنإه شك من ما

ولو للحكم. وحتى السلميين أوصلت التي الحريات إلغاء إلى يقود انإزلق
من فترة اليوم، السودان مثل ستجّرب كانإت الجزائر فإن هذا، حصل

الحل" هو السياسي "السلم فكرة البد إلى تنهي السلمي الستبداد
للمراوحة قاتيل ألف مائتي البلد دفعت بينما الديمقراطية، التجربة وتنضج

عمقه اليوم إلى نإعرفا ل مستنقع في للغرق وحتى المكان نإفس في
ترسم التي هي المبادئ تبقى أن يجب صعبة خيارات وحدوده. وأمام

ّيا الطريق قاواعد حراس هم الديمقراطيون يكن لم الظروفا. فإن كانإت أ
كل في بدرها تقوم الديمقراطية قاواعد ترك إن الحّراس؟ يكون فمن اللعبة

للديمقراطيين. بالنسبة وسياسيا أخلقايا الوحيد الرابح الرهان هو الظروفا
ّين الحكم، شؤون إدارة في السلميون فشل فإن الصلحا أن وللجميع لهم تب

طبقت جاهزة وصفات تطبيق من أعقد أنإه تصوروها، التي بالبساطة ليس
ّلة. وإن إل التخلف طين تزد فلم مرة من كم آليات في وانإخرطوا نإجحوا ب

قاد تكون التي للديمقراطية بالساس يحسب نإصر فهذا الديمقراطية، اللعبة
بقدر دائرتها تتوّسع ما بقدر لنإه جديدة، شرائح وأدمجت قااعدتها بهذا وّسعت

ّذر. تقوى ما وتتج
نإعجة ليست نإفسها. هي عن تدافع أن الديمقراطية فواجب العقد، هذا خارج
يحارب الذي الذئب تكون أن يجب ل لكن يذبحها أن يريد لمن عنقها تسلم

ل عنيفة جماعات من يأتي تهديد كل معالجة الذئاب. إن بأساليب الذئاب
التهديد خطورة كانإت أيا وقاواعدها الديمقراطية قايم عن يخرج أن يجب

الموقاف الديمقراطية. فهذا تتلقاها أن يمكن التي الموجعة والضربات
الديمقراطية وعلى السلم السياسي الموقاف المطافا آخر في هو الخلقاي

ّوة من له الذي المسالم النباتي الفيل ذلك دوما تبقى أن لفرض يكفي ما الق
تيار لكل تتصدى أن الديمقراطية على أّن هذا الكواسر. معنى على سيطرته
استبداديا.  تيارا بصفته وإنإما دينيا تيارا بصفته ل وعنيف معادي أصولي

ّدا الضروري من إنإه زرعه نإحاول الذي الديمقراطي، العامل يتموقاع أن ج
ّدد محّرك في في يكون ل بحيث المام، إلى المة يدفع أن نإأمل البعاد، متع

ّ والسلم، العروبة مع صراع مشكل من جزءا ستكون الديمقراطية فإن وإل
القديم.  المشكل حّل من جزءا ل جديد
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السإتبداد، حيل إحدى هو والواجب الحق بين التفريق إن
مان أكبر حقوقه تجعل ماقايضة دوماا عليك ليفرض يستعملها

ّد ول تحصى ل وواجباتك واجباته حقوقك. وفي ماع بالمقارنة تع
الذي اللفظي الدخان سإوى ليس التفريق فإن المطاف آخر

فإن هذا مان العكس الظلم. على مان آخر أو شكل يخفي
الواجبات عدد أن بما مانفذا للسإتبداد تترك ل بينهما المطابقة

 كنت سإواء الحقوق عدد يساوي
المرزوقي . مانصف د بقلم

ّكرنإا لو ّكل في الجتماعية النإظمة صعوبات في ف النإظمة غرار على التش
كل كانإت القيم. فلو عمل في ما خلل دوما المانإع أن لكتشفنا الطبيعية،

والتناغم التناسق لوجد مظاهرها، وأقاوى أنإصع وفي موجودة المطلوبة القيم
ّددنإا، كما وهي، المكونإات بين التام والنإدماج الطبيعية. النإظمة خصائص ر

"القيم" سيادة عن نإاجمة فعاليتها أن لقلنا الخيرة هذه في تأملنا ولو
والثّرة النإضباط من القاصى القدر مثل الخليا تظهر حيث بينها، والتناسق
طلب إن بحياتها التضحية عن تتوانإى ول بل جزاء أو شكرا تطلب ل والتفانإي،

"أخلقاها الخليا بعض تفقد الجسم. ولحظة مصلحة خدمة في ذلك منها
يظهر الخلود، عن والبحث النإانإية، مثل "قايمها" الخاصة العاّمة" لصالح

الجتماعية أنإظمتنا في دوما يحدث ما هذا آخر. إّن مرض أي أو السرطان
أطرافا تحّرك التي القيم مستوى في ما لخلل وفعاليتها تناسقها تفقد حيث

السياسي.  النظام
بالقيم؟ بالضبط المقصود ما لكن

مواقافنا تتخذها التي المثالية الحالت إنإها قاائلين بسيط تعريف على لنتفق
أنإفسنا مع تعاملنا في وتصرفاتنا

كّل بين والتناسق النإسجام من القاصى القدر يتّم حتى والعالم الخرين ومع
واليمان بالخر النإسان تربط أن يمكن حالة أروع مثل الطرافا. فالحّب

ّبه، العبد لعلقاة حالة أصفى أو عائلة أفراد تربط علقاة أحسن والتعاضد بر
... الخ والطبيعة النإسان بين المثالية العلقاة واللّعنف مجتمع، أو مهنة
عمل من يقترب مجتمعا نإطاق، أوسع وعلى وجدت إذا القيم، هذه كّل تخلق

تسييره.  تكلفة وقالة الفعالية حيث من الطبيعية النإظمة
كقواعد تارة معها يتعاملون وهم الناس يتناساها القيم في ظاهرة لهم لننتبه

تتناقاض عندما وتركها المصلحة ذلك تقتضي عندما استعمالها يجب جوفاء
الذات على التعّسف ببعض تطبيقها يجب ونإواهي كأوامر أخرى وتارة معها،
أحب ما تشتكي: كل امرأة من سمعتها مقولة هنا عليها. تحضرنإي ثّقيلة لنإها
الوزن.  في يزيد أو أخلقاي ل أو قاانإونإي ل الحياة هذه في



منها ينتظر ببطولة يقوم الذي الشخص بعقلية نإطبقها قايمة مثل الصدق إن
الكذب عن باحثا يطبقها من يستبله الذي الساخر بعقلية أو ، والشكر الثناء
ّتر الذي يخفيها. التي الخديعة وعن عليه يتس
كل وقابل أول هو تحصى، ل وأمثلة مقولت عليه تحّث الذي الصدق لكن

انإتهت والخداع، الكذب في والفراد للجماعات طويلة تجربة خلصة شيء
ّلها العامي المثل يقول كما وأنإه قاصير"، الكذب "حبل أن النتيجة نإفس إلى ك
ّكد ما وأنإجى". هذا أنإجى فالصدق ينّجي الكذب كان "إذا في هي القيم أن يؤ

والتصرفات المواقاف بخصوص والشخاص الشعوب تجربة عصارة الواقاع
يتعاملون من أن أيضا هذا والمجموعات. يعني الفراد على بالخير تعود التي

ّور يتعاملون كمن بازدراء الخلق مع الصحة ونإصائح السير قاوانإين مع بته
ليعيد التجربة من قارون مخزون استعمال المرء يرفض أن أغرب العامة. ما

الداء غير لها هدفا ل قاواعد سّن وراء كانإت التي الثمن الباهظة الخطاء
والجماعات. للشخاص الفضل
هي لتعليمات المتأفف التطبيق أو تجاهل على البشر يصّر لماذا إذن السؤال

تنظيم وكخليا كأفراد مصلحتهم في والنإجع الصّح الداء المطافا آخر في
اجتماعي؟

البيولوجية الرضية تحليل في لها تعرضنا التي الساسية الفكرة من لننطلق
يبنيه الذي القيم فضاء أّن يفّسر ما النفوس. هذا شيم ازدواجية أي للستبداد
ّد دوما محكوم النإسان، "إستراتيجيتيه" قال "طبيعتيه" أو بين والجذب بالش

الوجود.  لصراع
"قايم" تواجهها طبيعتنا من المتحّضر الجزء تعليمات هي القيم نإسميه ما إن

الذن في وضوحا بكل تسّن الخيرة الطبيعة. فهذه هذه من الغريزي الجزء
تأمر: اليمنى. هي الذن في المتحّضرة الطبيعة به تسّر ما عكس اليسرى

وأخذ والتواصل البقاء تقنيات أصلح إنإها اخدع، نإاور، اكذب، اسرق، اقاتل،
ّكل التي الغريزية القيم الدنإيا. تواجه من نإصيبنا النظام في الخلق فضاء تش

ّدعي التي الحضارية بالقيم أزلية: ارتطامها مشكلة الستبدادي الخرى هي ت
تحقيق و البشري الجنس على الحفاظ في فعالية الكثر التعليمات أنإها

نإبني أن نإريد التي الحضارية قايمنا أن هذا والفراد. معنى المجتمعات مصالح
ّنإما بكر فضاء في أبدا تتحّرك لن المثالي السياسي نإظامنا عليها بالضرورة وإ

تنهزم ول الحداث وتوعدتها إل هنا تنصر ل الغريزية القيم مع صراع إطار في
جديدة. انإتصار لجولة إل هناك

القيم مواجهة هو المنشود نإظامنا دورقايم بأن الوعي إلى كهذه نإظرة تدفعنا
ّلها واحتوائها وذكاء بحكمة معها التعامل و الغريزية وقات...خاّصة أطول وش

كبرى ظهور عند تبرز التي -كتلك موضوعية ظروفا هناك بأن الوعي
ّد ول نإارها جذوة - ستلهب داهم لخطر البقاء تعّرض التي الكوارث منع من ب
الممكنة.  ....الخلقاية الوسائل بكّل ظهورها
ّور بنفس السياسي نإظامنا عليها سنبني التي القيم اختيار نإستطيع أنإنا لنتص
اللذيذة الغذية من نإحتاجه ما لشراء السوق إلى بها نإذهب التي الكيفية
النافعة.
ّكر عن البحث منطلق من وإنإما اعتباطيا القيم يختارون ل آدم بني أّن هنا لنتذ
ّنإه العدل حول المسحوقاون يتجّمع والنإفع. هكذا الصلح مطلبهم ل

القيم كأسمى الحّرية 'الحرياتية' اختاروا مفكري جهابذة الساسي. لكن



والمقاولين التجار من اجتماعية طبقة لمصالح غطاء أحسن لنإها
أوروبا في والسيف الرداء نإبالة سيادة على والمتمردين والمستكشفين

ّكل في عاّمة قااعدة عشر. ثّمة والتاسع الثامن القرن وهي الخلق فضاء تش
أو العدالة كانإت ولو حتى مطلقة قايمة سيادة من المجتمع على أخطر ل أنإه

بنفس السوق من يوميا العودة من الجسم على أخطر ل مثلما الحّرية
الحياة. طوال سواها نإأكل ل البطاطا

ّبون من إن ّية على الناس أخطر هم آخر، شيء ول أوطانإهم قاواهم بكّل يح بق
ّتى والعقائد والطوائف الوطان ّدعون من على وح ّبه، في الموت ي لن ح
إلى نإفسه شعبهم وأحيانإا ضحاياهم وقاادت قاادتهم المفرطة وطنيتهم

ّلمنا الهلك. لقد ّنإه التاريخ ع "الطهار" مثل من المجتمعات على ألعن ل أ
ّدين بوت وبول روبسبيار لنإقاذ الفاسدين بالثلثين للتضحية دوما والمستع

والسلم العدل عن البحث في تطرفا الكثر القادة الصالح. فهؤلء الثلث
ّلفوا والمساواة بأن لجهلهم والدموع الدم من رهيبة فاتورات شعوبهم ك

الثلثين وأن الخر، هو بالشّر موبوء إنإقاذه يريدون الذي الصالح الثلث
المرضي. الخلقاي بتطّرفهم منهم فسادا "الفاسدين" أقاّل

نإقيس أو به أخلقاية" نإزن  "وحدة100 من مقياس أو ميزان لنا كان ولو
صفر من تدريجيا ترتفع وظيفتها تأدية في القيم نإجاعة أن لتضح الفضائل،

 لكي00010, بـ الرقام هذا المقياس يتجاوز أن  مثل. يكفي80 درجة إلى
ّورا الشجاعة فجأة تنقلب ّلة والصراحة ته . الخ تبذيرا والكرم أدب قا

ّور حّب فيها منظومة من جزءا كان لوطانإهم الوطنيين حّب أن الن لنتص
الحيوان.  وحّب الطبيعة وحّب النإسان وحّب النإسانإية

قايامها إمكانإية فرض على وحشية وأقاّل عددا أقاّل حروبنا لكانإت هذا، وجد لو
من واحد صنف إل فيها يوجد ل غابة مثل الليبرالي عند القيم فضاء أصل. إن
بين والتكامل التنوع فيه لفضاء خلفا العطب، سريعة بيئة وهذه الشجار
علينا يعترض الغابات.قاد زراعة في المختّصون يعلم كما مختلفة أصنافا
أعلى هي وإنإما الليبرالية في الوحيدة القيمة ليست الحرية بأن البعض
ّلم يسّمى ما درجات ّلم القيم. هذا س المبدئية ترفضه أن يجب الذي هو الس

ّلم، رأس على يتيمة قايمة وجود أن تثبت التجربة لّن الديمقراطية الس
الجتماعي. الفعل من تماما يلغها لم إن القيم بقية يهّمش
فضاء في الحال هو كما القيم، فضاء في التوازن خلق أن هذا معنى

البعض ببعضها تقوى القيم من ممكن عدد أكبر بتجاور إل يكون ل الطبيعة،
ّدل القيام في أرفع أداء بينها التناسق من وتكتسب البعض ببعضها وتتع

يهيكل أن يجب ما جماعي. إن وبشكل حدة على واحدة كل بوظيفتها،
ّلما، ليس المنشود السياسي النظام ّنإما س دور قايمة كّل فيها تلعب قالدة وإ

تتركها التي الثغرة قابح قابيحة ثّغرة تركت واحدة غابت إن الثمينة، الجوهرة
هي القيم من المتكاملة البياض. فالمنظومة نإاصعة أسنان صّف على لطمة
أهّم كانإت تاريخية موبقات يكّرر ل متوازن مجتمع بخلق الكفيلة وحدها
عداها. ما كل حساب على الوطنية أو العدالة أو الحرية تأليه أسبابها

 الثمينة؟ القلدة هذه مثل لنا أين من
                                        * 

ّور نإغالي أن الحديث من الموضع هذا في يهمنا ل خصائصها، من بعضا لنتص
ّني الطلب في وحظوظ التطبيق إشكالية لحق وقات إلى وتاركين والتم



خلصة قايمنا فلتكن حياتية تجربة عصارة قالنا كما القيم أن نإجاحه. وحيث
ّد شخص.ل أو شعب تجربة وليس جمعاء النإسانإية تجربة القلدة تحتوي أن ب
وأن والعدالة والمساواة والكرامة الحرية مثل الكبرى الحضارية القيم على

إنإسانإيتنا.  لبلورة ضرورية واحدة قايمة ولو تتناسى ل
مؤسس: نإّص شكل القلدة تأخذ أن مثل مطالبين الشطط في لنمعن

وينوء عبأه يتحّمل خاص كجهد للخلق التقليدي المفهوم من بالقيم - يخرج
المجتمع. حياة تنظّم سياسية علقاة لتصبح الشخص، بثقله

أسلوب من بالقيم أضّر الوعيد. فل أو بالوعد لزرعها نإسعى ل قايما - يسّن
أطفال وكأنإهم الدميين مع الحضارة بداية منذ يتعامل الذي والتهديد التلقين

ّ يتحركون ل من نإريد الطمع. نإحن أو الخوفا من آخر أو شكل ضغط تحت إل
هذا إنإسان لّن ومسئولين، وأسوياء راشدين آدميين إلى تتوّجه أن قايمنا

بمنطق معه يتعامل الستبداد زال ل الذي البدائي النإسان غير العصر
والترهيب. الترغيب

لمؤسسات الحامل القيم لفضاء نإريدها التي المواصفات أهّم اكتملت قاد ها
وسياستها. الديمقراطية

وجود نإستغرب فلن والمعجزات، الخوارق انإتفاء فيه القاعدة عالم في ولنإنا
يسّمى ما عنه. إنإه البحث افتعالنا قابل موجودا كان وأنإه خاصة النّص،

استهزاء، أو استنقاصا ل يسمى ما النإسان". أقاول لحقوق العالمي "العلن
إلى تضطّرنإا قاد له مغايرة قاراءة الكريم القارئ على سأقاترحا لنإني وإنإما

العنوان. بينها ومن حوله البديهيات و المسبقة الفكار من الكثير مراجعة
                                          * 

ّكر العلن بهذا تنادي العمومية الجمعية "إّن تقول بديباجة يبدأ النّص أّن لنذ
ّنإه على النإسان لحقوق العالمي أن ينبغي الذي المشترك المستوى أ

ّتى والمم الشعوب كافة تستهدفه المجتمع في وهيئة فرد كّل يسعى ح
هذه احترام توطيد أعينهم) إلى نإصب العلن هذا الدوام على (واضعين
مطردة، إجراءات واتخاذ والتربية التعليم طريق عن والحريات الحقوق

بين فعالة عالمية بصورة ومراعاتها بها العترافا لضمان وعالمية، قاومية
لسلطانإها". الخاضعة البقاع وشعوب ذاتها العضاء الدول

ّقاق أن يجب التي الولى الشكالية يتوّجه لمن هو النّص تفّحص قابل فيها نإد
قاانإونإي. قاالب في صيغت قايم سوى ليست حقوق قاائمة يفتتح الذي النداء

للمم العمومية الجمعية تتوجه حيث واضح المر أن يقول أن ولقائل
"كافة إلى توجهها عبر البشرية كل العالمي- إلى المشّرع هي - بما المتحدة
ّنإك التعميم، هذا في المزعجة الشكالية والفراد". إن والمم الشعوب إذا أ
للجميع تتوّجه فإنإك غفير، لجمهور والشكر بالثناء أو والتقريع، باللوم توّجهت
ّدبة. لمبالة سوى كلمك يثير لن لحد. لذلك تتوّجه ل الواقاع وفي نإظريا مؤ
تدين من العبارة بواضح سّمي أو لشخص وثّنائك لفريق شكرك خّصص لكن
لكلمك كان أنإه تثبت فعل بردود وستواجه الشخاص، من أو الجماعات من
ّلقي لتعّرفا وقاع ّدرها رسالة على مت ّق قا قادرها. ح
فاعلم النإسان، حقوق عن زمن أو بلد في اللغط كثر إذا أنإه قاانإون شبه ثّمة
والدعوة لتدبيجها أحد احتاج لما محترمة كانإت لها. فلو يرثّى حالة في أنإها

ّد إل توجد لم النإسان حقوق إليها. إن أن هذا انإتهاكاتها. معنى على فعل كر
ّتع وليس النإتهاك هي النإسان حقوق وجود في المركزية العملية الذي التم



أغلبية يخّص ما في القال على المنال بعيدة زالت ما مثالية حالة يبقى
البشرية.

النإسان حقوق ينتهك إنإسان وجود القاّل على يفترض النإتهاك وجود إن
آخر. إنإسان طرفا من الحقوق منتهك وإنإسان

حقوقاه المنتهكة النإسان إلى يتوّجه النّص أن القول يمكن المنظور هذا ومن
وتشريع منه سحبت التي الحقوق بجملة له والقارار معه تعاطفه ليعلن
ّكره الحقوق هذه ينتهك الذي النإسان إلى ثّانإيا يتوّجه أجلها. هو من نإضاله ليذ
انإتهاء إلى إياه منبها تبناها التي الغريزة قايم على الحضارة قايم بعلوية

أيضا يتوّجه بها. لكنه مطبوعة تصرفاته زالت ما التي الغاب شريعة سيطرة
مؤسسات عبر يتبلور أن ويفترض البشري الضمير سّماه ثّالث طرفا إلى

ّد على بالعمل إياه مطالبا المتحّضر، المجتمع سحبت إذا الحقوق هذه ر
ّددت إذا عنها والدفاع تحققت. إذا وتطويرها ه

ّد إّن ّين جنس بين يمّر ل والمظلوم الظالم بين الفاصل الح البشر، من مع
يمّر أنإه يعرفا الجلّدون. فالكّل دوما هم آخر، وجنس الضحايا، دوما هم

ّنا، واحد كّل داخل البعض، بعضنا وضحايا البعض بعضنا جلدو يجعلنا مما م
أنإفسنا.  وضحايا أنإفسنا جلدو الحالت من كثير في أنإنا نإنسى أن دون
ّق. لمصطلح مختلف لفهم يحيلنا ما هذا الح

تقول: "لكل والتي العلن من عشر التاسعة المادة المثال سبيل على لنأخذ
الراء اعتناق حرية الحق هذا يشمل و التعبير و الرأي حرية في الحق شخص

دون كانإت وسيلة بأية وأذاعها وتلقيها والخبار النإباء واستقاء تدخل أي دون
ّيد ". الجغرافية بالحدود تق

ّلم شخص" بتعريف "لكل الفضفاض المصطلح لنستبدل تكون بحيث المتك
حرية في ...الحق علن ابن فلن أنإا كالتي: لي للجملة الول المقطع صياغة
.. الخ والتعبير الرأي

التذكير؟ التأكيد... بهذا بهذا أتوّجه لمن الجملة؟ بهذه المقصود السؤال: من
ّ أخاطب أن الحال بطبيعة يمكنني ل حرية في لحقي التعرض يستطيع من إل

ّق. بداهة بهذا التمتع على كانإت صفة بأي إعانإتي يستطيع من أو الرأي الح
السلطة هذه إلى المنتمي أنإت يكون قاد شخص دوما هو والمانإح المانإع

ّدة ّيار ذلك أو المستب ليس الحق لّن هذا في غرابة المنافس. ل العقائدي الت
ّلقا طوباويا مفهوما يلبيها ل للنإسان أساسية حاجة وإنإما الرموز فضاء في مع

ّ لها يتعّرض ول تقبله لم ما لفرض التدخل على القانإون يجبر ما الخر.هذا إل
بالطبع الرأي... أنإا حرية في أنإت لحقك التعرض يستطيع الحّرة. من الرادة

ّوة العقائدية أو الحزبية شاكلتي على هم من أو أنإا نإتمتع الحكم. حتى بق
من ذلك على يترتب (بما أعترفا أن سوى لنا مخرج ل الرأي بحق وأنإت

ّقك وتصرفات مواقاف ّقك ( أي الرأي حرية في ) بح ونإقدي مخالفتي في بح
ّق. بنفس لي تقّر أن ) على الح
واجبك يشمل مثلما الرأي، حرية في حقك ضمان واجبي إّن أخرى، بعبارة
ّقي ضمان ّنى لم التي البسيطة القراءة هذه الرأي. توضح حرية في ح تتج

ّق كّل أن شيء، في النّص على واجب وكل ما مؤسسة أو شخص واجب ح
ّق جهل عن إما نإاجم والواجب الحق بين والتفريق ما، مؤسسة أو شخص ح
هو العالمي العلن أن هذا اجتماعهما. يعني عن وغالبا نإية سوء عن وإما

هو المرآة في قارأنإاه وإذا النإسان قابل من المظلوم النإسان حقوق إعلن



للنإسان. الظالم النإسان لواجبات العالمي العلن
ليفرض يستعملها الستبداد، حيل إحدى هو والواجب الحق بين التفريق إن

ّد ول تحصى ل وواجباتك واجباته من أكبر حقوقاه تجعل مقايضة دوما عليك تع
الدخان سوى ليس التفريق فإن المطافا آخر حقوقاك. وفي مع بالمقارنإة
فإن هذا من العكس الظلم. على من آخر أو شكل يخفي الذي اللفظي

عدد يساوي الواجبات عدد أن بما منفذا للستبداد تترك ل بينهما المطابقة
خارجها. أو السلطة في كنت سواء الحقوق
النّص: من والعشرين الواحد البند بتحليل الفكرة هذه في لنتعّمق

ّق شخص 'لكل إما لبلده العامة الشؤون إدارة في الشتراك في الح
الذي الحق نإفس وله حّرا اختيارا يختارون ممثلين بواسطة وإّما مباشرة

مصدر هي الشعب إرادة وإن البلد، في العامة الوظائف تقلد في لغيره
على تجري نإزيهة حرة بانإتخابات الرادة هذه عن ويعبر الحكومة سلطة
إجراء أي حسب أو الجميع بين المساواة قادم وعلى السّري القاتراع أساس
التصويت". حرية يضمن مماثّل

ّق كل كان إذا ّق، واجب وكّل واجب ح ّنإه غير آخر شيئا يقول ل النّص فإن ح أ
ّق من كان إذا من لبلده العاّمة الشؤون إدارة في الشتراك شخص كل ح
العملية. في الشتراك واجبه من فإن
لسبب الديمقراطي النظام قايم فضاء بناء في محورية النقطة هذه إن

آليا ترتبط ل المطلق في الحقوق من كجملة العلن أخذنإا بديهي. فلو
من مثالي لمجتمع وصفا فيه لرأينا عنها، تتمخض التي بالواجبات

إعلن هو بما العلن أخذنإا إذا السعداء. أّما الرعايا من الرعايا....لكن
ّون لمجتمع المثالية الحالة سنصف فإنإنا الحقوق-الواجبات، من مك
السعداء.  المواطنين من المواطنين....لكن

وسائل عبر النّص بهذا التعريف ضرورة إلى ألمح العالمي المشّرع أن رأينا
ّدة والتعليم التربية وتموت) تهرم (ثّم وتتطور وتحي تولد القيم أن علمه لش
ّنإه العقول داخل ما بقدر لها، الحاملين رقاعة تتوّسع ما بقدر والقلوب...أ
ّذر ّول ما بقدر عميقا، داخلهم تتج المعجزات. تصنع رهيبة طاقاة إلى تتح

التي المتلطمة الجيال عقول هي فيها تبذر تربة أحسن أن البديهي من
ّور مصير تصنع ّدم كيف البشرية. لنتص للفضاء المؤسسة الوثّيقة سنق

أن تستطيع طرية غّضة وقالوبهم عقولهم زالت ل أطفال إلى المؤسس
ّبع والشوك.  الورود ببذور تتش

10 يوم العالمي المشّرع اعتمدها التي الصلية الوثّيقة ليس المرجع هذا
تزيد وإنإما الصل من شيئا تنقص ل منها، منقحة نإسخة  وإنإما1948 ديسمبر

النّص..... هذا القلدة. لنسّم مجوهرات لمعان من
المقبلة: الصياغة الحلقة                                                            

. العالمي للعلن الخرى
www.moncefmarzouki.net

كاتبها.  رأي عن تعبر والمقالت الله، بحول متتابعة حلقات على
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