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ديمقراطية ناقصة
مواطنون دنماركيون محرومون من االقتراع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أّيدت املحكمة العليا الدنماركية، 
الــخــمــيــس، قــــرارًا ســابــقــا ملحكمة 
ابتدائية بمنع 4 مواطنني بالغني، 
مـــن حــقــهــم فـــي الــتــصــويــت بــاالنــتــخــابــات 
ــــدال واســـعـــا  ــار جـ ــ ــذي أثــ ــ ــر الــ ــ الـــعـــامـــة، األمــ
إسكندنافية  ديمقراطية  »تمنع  أن  بشأن 
مواطنني بالغني من حقهم الدستوري في 
محامي  بحسب  باالنتخابات«،  املشاركة 

نحو ألفي مواطن آخر بالدنمارك.
ــنــــون أن تــنــصــفــهــم  ــواطــ انـــتـــظـــر هــــــؤالء املــ

قررت المحكمة منعهم من المشاركة في االنتخابات )العربي الجديد(

ــرار  ــقــ ــاء الــ ــجــ مـــحـــكـــمـــة بـــلـــدهـــم الـــعـــلـــيـــا، فــ
ليخيب آمالهم ويدخل الرس مالينغ )64 
ــرار حــالــة  ــقـ ســـنـــة(، واحــــد مــمــن شــمــلــهــم الـ
املحاكم  إلــى  باللجوء  مهددا  الغضب  من 
الــدولــيــة ومــتــســائــا: بــحــق الجحيم كيف 

تقررون عني وتتدخلون في هذا األمر؟
ــيـــات هــــــذا املــــنــــع تـــعـــتـــبـــر بــالــنــســبــة  ــفـ ــلـ خـ
فــارس،  نوعها«.  من  »غريبة  للحقوقيني 
وغيره من املجردين من حقهم، يعاني من 
اعتبرتهم  لذلك  ونتيجة  نفسية،  إعــاقــات 

املحكمة »غير راشدين«.
دنماركي من  ألفي  غضب الرس وحوالي 

أن يعتبرهم بلدهم »غير راشدين«، بسبب 
العليا  املحكمة  وعللت  نفسية«،  »مشاكل 
ــا بــأنــهــم غــيــر مــؤهــلــني للتصويت  ــرارهـ قـ
واخــتــيــار مــرشــحــيــهــم »ألنـــهـــم أصـــا غير 
ــن عــلــى الــتــحــكــم بـــأمـــورهـــم املــالــيــة،  ــادريـ قـ
وبــالــتــالــي فــإنــهــم عـــاجـــزون عــن التمييز، 
ويــحــق لــلــدولــة مــنــعــهــم مـــن الــتــصــويــت«، 

بحسب باملحكمة العليا.
الــقــرار  ولـــم يــر قــضــاة املحكمة العليا فــي 
الصادر تأييدا للدولة »أي خرق دستوري 
أوتعارض مع االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان أو االتفاقية الدولية للمعاقني«.

هذا الحكم لم يؤثر فقط على األربعة الذين 
محامون  انتظر  فقد  حكومتهم،  قــاضــوا 
للقياس  العليا  املحكمة  وحقوقيون حكم 
ــل حــقــوق مــحــرومــني آخــريــن  عــلــيــه مـــن أجـ
من املشاركة في الحق االنتخابي. الغريب 
في حرمان ألفي مواطن من التصويت أنه 
البرملانية  االنتخابات  على  فقط  »يسري 
ــبــــرملــــان  ــلــ ــة ولــ ــيــ ــلــ ولـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة املــــحــ
األوروبــي، بعد تغيير طرأ في 2016 على 

أحوال املرضى نفسيا«.
وفي الدنمارك، مهما كان عمر البالغ حتى 
لــو وصـــل الــثــمــانــني، يعتبر »غــيــر راشـــد« 
طــاملــا أن »شــخــصــا يــســاعــده فـــي تسيير 
أمـــــــوره الـــيـــومـــيـــة نــتــيــجــة وضـــــع نــفــســي، 
وبالتالي إذا ما ُوجد شخص آخر يرعاه 

أو وصي مالي عليه فإنه غير راشد«.
وفـــي الـــعـــادة يــمــنــع الــدســتــور حــرمــان أي 
مــواطــن مــن حقه فــي املــشــاركــة السياسية 
ــــات، فــحــتــى  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا فـــــي االنـ وخــــصــــوصــ
ــزون يــتــم  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ ــنـــاء واملـــــرضـــــى والـ الـــســـجـ
املعاناة  قضية  فيما  تصويتهم.  تسهيل 
أللفي  الــعــقــلــي(  االضـــطـــراب  )أو  النفسية 
مــواطــن تثير نــوعــا مــن الــجــدل املجتمعي 
عن حدود »وصاية الدولة« على مواطنني 
وضعهم  لتسيير  بأشخاص  يستعينون 

االقتصادي.
وبالنسبة لشخص يبدو مدركا ملا يقوله 
ــثـــل الرس مـــالـــيـــنـــغ مــــن أقــــصــــى شــمــال  مـ
الدنمارك فإن »األمر غير مفهوم، فمن املهم 
وضع  حــق  على  يحصلوا  أن  للمواطنني 
إشــارة الضرب )التصويت ملرشح بوضع 
إكس( واملشاركة لتقرير مصير البلد، فلو 
أن أشكو وضعا معينا  لــي كمواطن  كــان 
فهو عبر الديمقراطية وباختيار ومعاقبة 
من أشاء بحقي في االنتخابات«. على حد 

تعبيره.
ــه مـــنـــذ 1996  ــأنـ ــا بـ يـــعـــتـــرف الــــرجــــل أيـــضـ
وهو يعاني من عجز في رعاية أوضاعه 
االقتصادية وبحاجة ملن يسيرها له، لكن 
»ُسحب حقي في العناية الذاتية بوضعي 
املالي واعتبرت قانونيا غير مؤهل لهذه 
املهمة، اليوم أشعر بغضب وإحباط ألني 
يـــدور حولي،  ومــا  بالسياسة  جــدا  مهتم 
بــالــطــبــع لــم تــكــن لـــدي مــخــطــطــات ألصبح 

عضو برملان، رغم أنني أتابع جلساته«.
يعتبر  اإلنسان  لحقوق  الدنماركي  املركز 
هــــذا الـــحـــرمـــان »خـــرقـــا واضـــحـــا لــحــقــوق 
اإلنسان«. فيما اعتبرت الحقوقية املهتمة 
بــاملــســاواة مــاريــا فينغوت أن هـــذا الــقــرار 
تعسفي في اختيار من ُيسمح وال يسمح 
أن  فــهــل يمكننا تخيل  بــالــتــصــويــت،  لــهــم 
شــخــصــني يــعــانــيــان نفسيا تــقــوم الــدولــة 
بــالــقــول ألحــدهــمــا أنـــت تــصــوت وأنـــت ال؟ 

فهل في ذلك مساواة؟«.
جــديــر بــالــذكــر أن املــــادة 29 فــي الــدســتــور 
ــقــــه فــي  الــــدنــــمــــاركــــي تــــحــــرم املــــــواطــــــن حــ
عــاجــزا وحـــرم من  »إذا أصــبــح  التصويت 
قـــدرة الــتــصــرف الــقــانــونــيــة بــوضــع وصــي 
التصرف  بنفسه  يستطيع  ال  ألنــه  عليه، 
فـــي وضــعــه االقـــتـــصـــادي، وألجــــل حــمــايــة 
أصـــولـــه وعــــدم تــعــرض دخــلــه ملــخــاطــر أو 

استغال اقتصادي من قبل اآلخرين«.

في العادة 
يمنع الدستور 

حرمان أي مواطن 
من حقه في املشاركة 
السياسية وخصوصا 
في االنتخابات، فحتى 

السجناء واملرضى 
والعاجزون يتم 

تسهيل تصويتهم.

■ ■ ■
املادة 29 في 

الدستور الدنماركي 
تحرم املواطن حقه في 
التصويت »إذا أصبح 

عاجزا وحرم من قدرة 
التصرف القانونية 
بوضع وصي عليه«.

باختصار

المجتمعي عن حدود »وصاية  الجدل  نوعًا من  العقلي( أللفي مواطن دنماركي  االضطراب  )أو  النفسية  المعاناة  تثير قضية 
الدولة« على مواطنين يستعينون بأشخاص لتسيير وضعهم االقتصادي

هوامش

رشا عمران

إلى رجل وسيم، لفت نظري  تعرفت، قبل مدة طويلة، 
التعبير  في  األزلــيــة،  وكعادتي  األول.  اللقاء  لحظة  منذ 
حساباٍت  دون  من  وشفافية،  بوضوح  مشاعري  عن 
تخلصت من فخاخها منذ زمن طويل، أخبرت الرجل 
الوسيم أنني ميالة له، لم يبد الرجل أي تحفظ أو ردة فعل 
بوصفه  التصريح  مع  تعامل  تصريحي.  من  ذكــوريــة 
أمرا طبيعيا وعاديا، وتحدثنا على مدار األيام الالحقة 
 حول عالقة الرجل 

ٌ
كثيرا، وجرت بيننا نقاشاٌت عميقة

واألنثى، ما يسبق هذه العالقة وما يليها، وحول أيهما 
امــتــدادهــا وديمومتها مــن دون  األفــضــل: الصداقة فــي 
من  الرغم  على  الغرامية،  العالقة  متاهات  في  الــدخــول 
استثنائية،  من سعادة  يمنحه  ومــا  الحب،  أم  جمالها، 
وملء فراغات الروح التي يكاد يفتك بها التوحش الذي 
نعيش في وسطه، مع توقع نهاية درامية مؤملة للطرفني، 
كان  بينهما؟!  جمعت  الــتــي  الــجــمــال  مساحة  تحجب 
نعتز  وعميقة،  قوية  على صــداقــة  الحفاظ  هــو  الخيار 
القادم  في  فيها  نقع  أن ال شــراك  بها كالنا، ونضمن 
مــن األيــــام. قــد يــكــون مــا سبق بــالــغ الخصوصية، وال 
فــي نص  كتابته  وقــد يستهجن بعضهم  أحـــدا،  يعني 

أو مــقــال. ولــكــن، مــن قـــال إن تــفــاصــيــل يــومــيــاتــنــا هي 
لــيــس مــن حقنا عــرضــهــا عــلــى اآلخــريــن،  خصوصية 
وإن مــا يــحــدث معي ال يــحــدث مــا يشبهه مــع آخــريــن، 
تجربة  بساطته،  على  بوصفه،  لتدوينه  لهم  منابر  ال 
أوردت مــا سبق في  بــهــا؟  مــا  أحــد  قــد يعنى  إنسانية 
املقدمة، ألن هناك نظرية نمطية، يتم تداولها كثيرا في 
املــرأة  يحترم  ال  الرجل  إن  تقول:  العربية،  مجتمعاتنا 
إلــيــه، أو بالتعبير عن  تــبــادر بــاإلعــالن عــن ميلها  التي 
مشاعرها، أثبتت لي تجارب حياتي، وتجارب كثيرين 
أتيح لي االطالع عليها، أن هذه النظرية فيها من التعميم 
ما يزيد من النظرة الدونية نحو مجتمعاتنا. وأنه، في 
األوساط الشعبية، الريفية مثال، ال يخطر في بال أحد 
التفكير بــأمــر كــهــذا أصـــال، إذ يـــدرك الــطــرفــان، الرجل 
ــرأة، إدراكــــا عــفــويــا، أن شــــرارة الــجــاذبــيــة يلتقطها  ــ واملـ
االثنان معا، وأن املــرأة هي من تعطي اإلشــارة األولــى، 
نــافــال، طاملا  الــكــالم هنا يصبح  أيــة كلمة،  لــم تقل  ولــو 
السابقة في  النظرية  الفعل قد حدث، بينما يتم تناقل 
وأقــول:  النميمة.  يشبه  بما  العربية،  الثقافية  األوســـاط 
نميمة، ألن كالما كهذا ال يجرؤ مثقفون كثيرون على 
التصريح به علنا، كي ال تنخدش صورة املثقف املتنور 
املـــتـــحـــّرر املــنــفــتــح. وأيـــضـــا مـــن تــجــاربــي الــشــخــصــيــة، 

وتجارب آخرين أعرفها جيدا، يتحول مثقف عربي ما، 
متنور ومتحّرر إلى مجرد ذكر متخلف ورجعي، إذا ما 
 ما بالتعبير عن إعجابها به، أو بغيره، 

ٌ
صارحته امرأة

وال يتوانى عن إطالق أقذع الصفات واأللقاب عليها، في 
جلسات مقاهي النميمة الثقافية.

اعــتــدن إخــفــاء مشاعرهن  الــحــال أن مثقفات كــثــيــرات 
وعواطفهن ومخاوفهن، وعملن على مواربة رغباتهن 
وتغليفها بإطار ثقافي، كي ال يتعّرضن لتقييم أخالقي 
ــــوري يــمــارســه زمـــالؤهـــن مـــن الـــذكـــور فـــي الــوســط  ذكـ
الثقافي! إذ أدركن من معرفتهن بهم أنهن سيصبحن 

مادة للنميمة، سواء الشخصية أو التي تدون في سرد 
يطلق عليه اسم رواية  أصبحت دارجة عربيا. 

إعجابي  مثقفا عن  قديما  أخبرت صديقا  يــوم،  ذات 
اعتبرني  إعــجــابــي.  عــن  للتعبير  ومــبــادرتــي  بــرجــل، 
صــديــقــي املــثــقــف مــتــهــتــكــة، وأقـــلـــل مـــن قــيــمــة نفسي 
ومــكــانــتــي!  لـــم تــدهــشــنــي تــوصــيــفــاتــه لـــي، بــقــدر ما 
لــي عــن عــالقــاتــه وما  أدهــشــنــي تناقضه، هــو يحكي 
لقيمته  تقليال  ذلــك  فــي  أن  يعتبر  أن  دون  مــن  يفعله 
عندي، ولن يخطر لي ذلك أنا أيضا، فما يفعله شأنه 
التعبير سرا عن  الشخصي، ونحن تجاوزنا مرحلة 
كما هو ضعفنا،  وواضحة،  معلنة  رغباتنا  رغباتنا، 

وكما هي قوتنا.
قد يبدو كالمي مخيبا لظن بعضهم، سيقولون ربما: 
الــعــالــم يــحــتــرق حــولــنــا، وهـــي تــكــتــب هــــذرا ال قــيــمــة له 
أن  لهؤالء  أؤكــد  الحالية.  التاريخية  اللحظة  في سياق 
أمــا أنني  كالمي هــذا مجرد هــذر، أو هــراء إن شئتم، 
الــظــن،  الــكــتــابــة تخيبب  خيبت ظــنــكــم، فــأحــد واجــبــات 
وكــتــابــة الــالمــتــوقــع، وتــحــويــل مــا هــو تــافــه فــي الــشــأن 
الشخصي إلى موضوعة عامة، طاملا هناك أشخاص 
ما  لحظٍة  التافه، ويعبر عنهم في  الشخصي  يمّسهم 

من لحظات حياتهم!

هذرنا اإلنساني بعيدًا عن التوحش

وأخيرًا

مثقفات كثيرات اعتدن 
إخفاء مشاعرهن وعواطفهن 

ومخاوفهن، وعملن على 
مواربة رغباتهن

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00
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