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 ة( خالل مائة سن  إسقاطات السياسات الدولية على الشرق األوسط)وصاحب كتاب 

 حاليا في العراقما يدور وغيرهما ، الى (   التجربة والخطأ ) كتاب  و

 في وقفة حساب مع الذات  ، عقد اجتماعي أو سياسي إحياءمن دعوة الى 

 

******** 

  أو  اجتماعي  عقد   إحياء  إلى أو ،العودة  ضرورة  عن   األيام  هذه   العراق  بلدي  في  الحديث  يدور
إفعال حوار    الى  بالدعوة   إرهاصاتها  بدأت  ربما  الذات   مع  حساب  وقفة  سياسي في  عقد   ربما

حسن، أمر  لعمري  وذلك    الشعور   وعدم  األمن  في  فوضى  بالبالد  بلغت  أن  بعد  وطني، 

  الجغرافية   على  عدوان  في  البالد  لسيادة  وثلم   العام،  النظام  على  فئات  وتنّمر  بالمسؤولية
  هذا.  الماضي  في  بهما  العراق  عرف  الذي  والثقافي  الحضاري  اإلرث  وعلى  بل  ،السياسية

  وعدم   بالفساد  حكوماته  اتهام بسبب  ودبّ   هبّ   من  لنقد  عرضة  العراق  جعل  المؤسف التدهور

 مكانته   مستعيدا  البلد  يكون  كي  منها  معقول  حد  يتوفر  أن  يجب  التي  الرشيدة  الحوكمة  أو  الشفافية
  الدولية   المحافل  أمام  المخترقة  اإلنسان  حقوق  مجال  وفي  ،  عموما  الحضارية  العالم   خريطة  في

  يرى   فكل    عسكريين  أم  كانوا  دبلوماسيين  رجالها،  خالل  من  يجري  ما  ثاقبة  بعيون  تراقب  ،التي

  أنفسهم   هم   هؤالء  بعض  يكون  وقد   ،  خسارة  أو   ربح  من  عليه  تدرّ   وما  مصالحه  منظار  خالل  من
 التي  الهائلة  واالقتصادية  البشرية  الخسائر  عن  تسل  وال  النفق،  هذا  في  البالد   بوقوع  تسبب  ممن

  يا   و  الكريم  العزيز  العراق  ترى  فأنت  واحدة،  فالنتيجة  بجهل  أو  بدراية  الحكم  إدارة  سوء  سببها

  وآثار   معادن  وزرع و ضرع و   الحضاري  تاريخه  الهائلة و  ثرواته  رغم  يبدو  عليه،  ويحي
  لجأوا   طالما  أقوام   من  العون   يتلمس  فقيرا   يبدو   البائنة  الوفرة   هذه   كل   رغم  ،   نيّرة  وعقول 

 ،  احدا   منهم  خذل فما  وكرمه لسماحته

  موارد   إدارة   في   فاشل  بلد  فقط  يوجد  إنما  فقير،   بلد   اسمه  شيء   يوجد  )ال:  شومسكي  يقول  ،
 ما  لتصحيح  جادة  بوقفة  المناداة  على  المسؤولين  بعض  المزرى  الوضع  هذا  حمل  لقد(.  البلد

  السبيل.  هذا في أكثرها ما فالمعوقات ـ تصحيحه، يمكن

 !هذا ليومنا 2003 سنة األمريكي االحتاللاألقل منذ  علىبالعراق،  حلّ  ترى ماذا
هَّل  البالد   ثروات  ب ددت    وتردّت   والتعليم  التربية  في  الجهل  ثقافة  فعمت  وأُفِقروا،  أوالده  وج 

ان    هو   ذلك  كل  من  االهم  لعل  بل  ،المجتمعي   األمن  تدهور  هذا  كل  من  ، وأخطرالمجتمع  صحة

 وتبصر. بإصرار ُمزق قد للشعب االجتماعي النسيج

  هذا   عناصر  على  الناس  يجمع  جمعي،  ضمير  أو  عقل  مضى  فيما  ما  بشكل  للعراقيين  كان  

  هذه Values,Customs and Beliefsوالمعتقدات،    والعادات  القيم   :الثالثة  العقل

  الفالسفة   يقرر   هكذا   أو   ،الداخل  من  المجتمعات  توحيد   على  تعمل  التي  القوة  هي   العناصر

  بتقوقع و    بشراسة تسيّد،  إلى  المتآخي  الشعب  أوصل   بما  لإلفاضة  بحاجة  أظنني  ال  الوضعيون،
 .والعرقية والطائفية المذهبية خلف ستار  تموضع و



  البالد   وجه  االستعمارمسَخ    منذ فقط  العراق،    استوطنواقد وكرد   وسنة  شيعةالمسلمين،    وكأن
  !!كاد أو

  :اإلجتماعي العقد 

 حتى  أو  اجتماعي  عقد   إلى  اللجوء   أنأعني    فأنا  ،لبالدي  االجتماعي  النسيج  عن  أتحدث  وأنا

  Collective Conscienceللشعب    الجمعي  الضمير   مادام  مجد    غير  سيكون  سياسي
  ضرورة  عن  يعلن  إذعينيه،    أمام   الحقيقة  هذه  وضع  إذن   المسؤول   فعلى  اآلن،  هو  كما  مهلهال  

  إال   الساعة  ويجري  جرى  ما  يكن  ولم  ،الضمير  هذا  من  تبعثر  ما  يلملم  اجتماعي  عقد  إحياء

 .، المآل  هذا في هادمة محاوالت

  بالكالم   فذلك لن يتحقق  ،هيبته  للعراق  يعيد  اجتماعي  عقد  لبناء  النية  ونخلص  هللا  على  فلنتوكل  

 .النفع ذي غير  المعسول

  الحاكم   طرفيه  من  عليه   وموقعا    مسجال  يكون   قد  افتراضي  اتفاق  هو   االجتماعي   العقد 
  ويكون   واإلرادة   الحرية  فيهما  تتوفر   طرفين  بين  واقع  فهو  ذلك،  دون  يكون  أن  أو والمحكوم،

  بين  عادة  يكون  الذي  االجتماعي  والعقدالمتعاقدين،    الطرفين  والتزامات  حقوق  تحديد  واضحا  

 هناك  وليس   األخرى  الجهة  من(  حاكمة  مجموعة  أو   دولة  رئيس  أو  )ملك  وحاكم  جهة  من  شعب
 .المتعاقدين وإرادة نية عن  يخرج بما العقد هذا  الختصاصات  حدود

  ، األولى  من  التعاقد   سلم   في أدنى    مسألةفتلك    وحسب،  السياسة هي  العقد    من  القصد   كان  إن  أما 

  تم   ما  ذلك   مثلُ .  كله  وليس  االجتماعي  العقد   من  أجزاء   على  سيقتصر   السياسي  العقد  أن  أعني
  أفريقيا   جمهورية  في  Apartheidالعنصري    الفصل  نظام  إنهاء  من  سياسيا  عليه  االتفاق

 يتضمن   االجتماعي  العقد  أعني  الكل،   فتحقيق  مانديال،  نيلسون   المناضل   بقيادة  الجنوبية

  السياسي  والعقد. االجتماعي العقد عناصر أحد  يكّون الذي السياسي الجانب تحقيق بالضرورة 
 االجتماعي   أعني  األم،  العقد  بعكس  المرحلة  متطلبات  وبحسب  الوقت  عبر  للتعديل  قابل  اتفاق

  نظام   كتغير  قاهرة  سياسية  تطورات  عبر  إلغاؤه  أو  إغفاله  يكون  وإنما  للتعديل  قابل  غير  فهو

 مختلفة. بأشكال انقالب أو بثورة الدولة 

  السلطة   أو  الحاكم  وبين  ككل  الشعب  بين  يقع  إنما  بأنه  االجتماعي  العقد  مفهوم  يجيء  هنا  من 

 لهدف  بينها  فيما  اختصاص  ذات  جهات  بين  التفاهم  على  السياسي  العقد  يقتصر  بينما  الحاكمة

 .محدد
 حتى  الزبى  السيل   بلغ  فقد   اإلصالح   من فائدة  ال    أن  ـ  هم راكث  وما  ـ  يقول   متشائم  متسائل  ربَّ 

 المتفائل  وأنا.  االجتماعي  األمة  نسيج  في  العميق  الفتق  هذا  رتق  يبدأ   غرزة  أيةمن    المصلح  ليحار

  أم   قريبا  أكان  لألجنبي  جذب   نقطة   كانت  لطالما  والتي   الهائلة،  العراق   امكانات  من  والواثق 
 .وتاريخ جغرافيا ؛وباألرض بالبشر تتمثل أوفرها وما اإلمكانات هذه . بعيدا

  ضغوط   عليهم  فرضت  الذين  تشرين  شباب  ثورة  في  مالمحها  تبلورت  فئات  فهم   البشر  فأما

  العالمية  الحضارة  أنتجت  بما  ووعيهم  تنورهم  إلى  إضافة  ،الملموسة  والنفسية  االقتصادية  الحياة
  إدارة   وسوء  الفقر  أغلقها  ومعايير  مفاهيم  أشاع  وتكنولوجي  علمي  تقدم   من  منها،  جزء  وهم

  كلمة   لعل،  بل..  المواطنين  بين  الحكم  في  والمساواة  العدل   ميزان  اختالل  من  يسقط  وما  الحكم

  يكونوا   ولم  رعايا  ليسوا   فالناس  أرضه،  إلى  اإلنسان   انتماء  مقياس  هي  التي  والمواطنة   المواطن
  من   والشيب   بل   ،الشباب  هؤالء   متطلبات  إلى  حقا    والجاد   النفس  مع  الصادق   فااللتفات   كذلك،



  عقد   من  انفرط   ما  إلى   العودة  لذلك  تبعا  تأتي.  اإلصالح  بها  يبدأ  التي  األولى  اللبنة  هو  ،أهلهم
 .الدولة  سياسة

  ولو   المواطنين،  إشعار   من   فالبد:  الداخل  عن   أما  الخارج،  في  والسيادة   الداخل  في  السيادة  

  نصب  يضع مدني حكم في التنفيذية  السلطة   تنفيذه على تشرف الذي للقانون السيادة  أن بالقسر 
  السماح   من  مطلقا  مجال  فال  الرقيب،   الحسيب  فهو  سبحانه  وحده  لل   الحنيف  الدين  أن  عينيه

  ال   منفلت  سالح  وعلى  ،وبهتانا  زورا  اُكتسبته  التي  المال  بقوة  الناس  على  تتّسيد  أن  لجماعة

  من   القصد   يكون  أن   يمكن  ال  خارجية  جهات  يتكئ على  بعضهم   فنرى   الوطنية،  بالشراكة   يؤمن
 .قومها مصلحة غير تدخلها

  البالد   فحدود  األساسية،  مقوماتها  من  الداخل  في  الهيبة  تكون  التي  الخارجية  السيادة  عن  وأما

  إال  أجنبي يدخل  فال .. به المساس   يجوز ال  أحمر خط  هي للدول  السياسي  النظام  ارتضاها التي
  أو   الصحية  أو   المالية  الرقابة  من  مصدرة   أو  مستوردة  بضاعة  تفلت  وال  القانون،  برضى

 النزيهة. المحاسبةدون  من االجتماعية

  قوة  ِليُعطي  حتى  الخارج  في  البالد  سمعة  من  سيرفع  المسائل  لهذه  الجاد  االلتفات  حصيلة  إن
متفاوض  أو  الدبلوماسي  للجهاز  إضافية .  الدولية  العالقات  خضم  في  بالده  يمثل  حين  ألي 

 من  اآلخر  البلد  في  واألمني  والسياسي  االقتصادي  التقدم  مستوى  إلى  ينظر  األجنبي  فالمفاوض

  العام  الوضع تبيان في تخطئ ال والتي أدواته،  بكل الدولي المجتمع  تقارير إلى  الرجوع خالل
ووكاالتها   األمم   خارج  الدولية  المنظمات  من  العشرات  أمام   مكشوف  وهو   للبالد المتحدة 

 ومنظمات  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  النقد،  وصندوق  الدولي  البنك  فهناك  المتخصصة،

 ......الخ والنزاهة  الشفافية

 :تاريخ

  العصور،  عبر  الفالسفة  من  العديد  تناولها  وكفلسفة  وتطبيقا  ىمعن  االجتماعي  العقد  أنا  أفهم  هكذا

  في   لإلنسان  وأفضلَ   آَمنَ   حياة  تحقيق  شأنها  من  متميزة  كفلسفة   تلقفوها   منهم  ثالثة  أن   ولو
 : هم هؤالء مجتمعاته،

   Hobbes 1588-1679    Thomas هوبز  توماس •
   John Locke 1632 -1704لوك   جون •

  Jacques Rousseau 1712-1778    Jeanروسو  جاك جان •

 

  عشر   والثامن  السابع  القرنين  في  االجتماعي  العقد   فلسفة   يُنشؤا   لم   الفالسفة   هؤالء
  أرسطو   قبله  ومن  غروتيوس  ألن  وذلك  أشراطها،  وكشفوا  حدودها  رسموا  إنماو

 .اجتهاداتهم خالل  من الفلسفة بهذه نوهوا قد  كانوا وغيره

  بين   يقع  مكتوب  غير  افتراضي  اتفاق  هو  إذ  االجتماعي  العقد  مفهوم  في  الثالثة  هؤالء  يتفق
  الناس   حياة  تحكمها  بدائية  كانت  مجتمعات  في  اإلنسان  حياة  استقامة  أجل  من  ومحكوم  حاكم

تحت    اإلنسان   توصل   أن   إلى اإلنسان،    حياة يديم   ما  تملك   وإلى  البقاء  حب  غريزة  من  الطبيعية

أعلى منهم    ذات    إلى   اللجوء   ضرورة   على   بينهم  فيما  االتفاق   إلى ذاته،    أمن  إلى  الحاجة  الحاح

 Super-Egoقوة وسطوة 

  التنّين،  أي  (Laviathan)  بكتابه  سماه  مستبد  قوي  حاكم  إلى   هوبز  نظر  في  ،اأولج   أن  فكان

  يكون هذا   ،لهذا  المواطن  عن  خرآ  و  القانون  في  كتابان  هذا  غير  ،وله   خرافي  حيوان  وهو

  أو   كاهنا    او  ملكا  الحاكم  كان  وهكذا  منه،  الناس   أراده   ما  تطبيق  عن   مسؤول  غير   الحاكم



  فحسب،   الغاب  شريعة  تحكمها  وحشية  حياة  أيامه  أوائل  عاش  اإلنسان  إن  هوبز  يقول  عسكري ا،
  . األولى حياتهم من ت خرجهم نعمة التنين في  يجد ولهذا

  بطبيعة   ولد  اإلنسان  أن   يقول   فاألول..  استنتاجاته  في   هوبز  خالفا  وروسو  لوك  جون  أن  على

 المجتمع،  في  أو  األسرة  في  والتعليم  التربية  تمأله  حتى  فارغا  يظل  الفطرة  على  وعقل  سليمة
 يظل  االجتماعي  العقد  نظره أن  ففي  ،  لليبرالية  أبا    أُعتبر  حتى  ليبرالي  -لوك  جون  أي  -فهو

  الغرض   أن:  قائال  المطلق  الملكي  النظام  من  حذر   وقد   والحكومة او السلطة  الشعب  بين  مشروطا

  لمصلحة   إغفالها  وليس   لألفراد  الطبيعية  الحقوق  صيانة  هو  االجتماعي  العقد   إلى  اللجوء   من
ولت   التي  السلطة  أن  يرى  و  االستعباد،  من  نوع  هي   نظره  في  المطلقة  فالسلطة  الحاكم،   خ 

  ذلك   في  قّصرت   فإن  للشعب،  الفردية  والملكية  الحرية   ضمان  عليها  العقد   بحسب   صالحيات

  للناس  الطبيعية  الحقوق   صيانة  ضمان   يكون  هنا  فاألصل   العقد،   تغيير  أو   تعديل   إلى  فيصار
 مسائلته،  دون  الحاكم  بيد  المطلقة  السلطة  حصر   ضرورة  من  هوبز  يظن  مما  العكس  على

 .الظالم   الحاكم عزل يجيز وهو حريته كل وليس عن   جزء عن تنازل قد يكون هنا فالشعب

كتاباه،  الذي   روسو،  أما  Emile ou  -التربية  في  وإميل  االجتماعي،  العقد  القى 
l’Education    - 

  بالوداعة   كانت تتصف   لإلنسان   األصلية  الحالة  بأن  اقتنع  فقد  الفرنسية،  الثورة  ايام  واسعا  اهتماما

  ..أخالق وفيها
يعتوره    ثم  الخالق  يد  من  صالحا  شيء   كل  )يخرج  التربية  فلسفة   في(  )إميل  في كتابه  يقول 

  أو   انسان  تنشئة  بين  يختار  أن  المجتمع  على  إن  كما يقول(  اإلنسان  يدي  بين  والنقص   الفساد

 .مواطن تنشئة
  قدراته   الفرد   يضع  حيث   الكل  مع   واحد  كل  يتحد  أن  هي  االجتماعي  العقد  فلسفة   أن   روسوويقول  

  بتصرف   نفسه   المواطن  او   اإلنسان   يضع   أن   اي   العامة،  اإلرادة  تحت  اآلخرين   شراكة  مع

  التي   األمة  إرادة  بدلها  ستحل إذ  حرياتهم  األفراد  ي فقد  ال  األمة  لصالح  فالتنازل  .العامة  المشيئة
  الحرية   ليكسب  الطبيعية  حريته  فقد  قد  الحالة  هذه  في  اإلنسان  فيكون  للدولة،  السيادة  مستودع  هي

 .مسيرته في  الغريزة بدل العدل   سيُحلّ  وتقدم حيث تنظيم من فيها بما المدنية

  عراقي   مسؤول  لكل  والتوفيق   الخير  ألرجو  وإني  ،االجتماعي العقدتوصيف  في    أرى  ما  ذلك
 أبنائه  حيلة  تتراجع  ولن  الُضر،  مّسه   عراق  أجل  من  النبيلة  الغاية  هذه   تحقيق  نحو  مسعاه  في

 .كالعنقاء لينتفض  إسعافه عن الغيارى
 

 .القصد   وراء من وهللا

 الولي  ابراهيم

سابق   عراقي سفير   

 


