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 فهل مثة مـؤشرات تـدل على أنَّ
تلك املهـمة بـشّقيـها قـد وضعت
علــى جـــدول أعمــال حــركــة
الـتغـيـري يف بلــدانـنــا، أم أنـنــا
سنـنتظر زمـنًا جديـدًا آخر من
اخلمول، يضـاف إىل أزمنة سابقة
طويلة، لكي تتـهيأ الشروط فينا

إلمتام تلك املهمة التارخيية؟ 
وإذ أطـرح اإلشكـاليـة يف صيغـة
تساؤل فألنـين ال أزال يف مرحلة
الشك من أنَّ الشروط قد نضجت
يف بـلدانـنا لـلدخـول يف مرحـلة
الوعي مبـا حنن فيه والـوعي مبا
حنن مـساقـون إليه سـوقًا، بفعل
األحـداث والوقـائع والتـطورات،
مـنفعلـني بهــا عــاجــزيـن عن
ممارسة الفعل. وغين عن البيان
بـأن بلدانـنا، بـاملفرد وبـاجلمع،
سواء أدركت أم مل تـدرك عوامل
التغيـري اجلاريـة يف عامل الـيوم،
هي أجــزاء مكـونــة من العـامل
املـعاصـر. وهي تنـتمي، بـصورة
موضـوعيـة، إليه وإىل حتـوالته،
وإىل جممل الظـاهرات اليت تـنشأ
فيه وتربز، باجتـاهاتهـا املختلفة
املتنـاقضـة. وانتمـاؤنـا إىل هـذا
العـامل هـو فعل مـوضـوعي كـان
حيــصل يف كل األزمـنـــة. لكـنه
أصبح يف القرن املـاضي، ويصبح
اليوم، أكثـر وضوحًا. غري أنَّ مثة
فـرقًا كبريًا يف انتمـائنا إىل العامل،
بني ما كـان عليه احلال يف القرن
املـاضي وبني مـا هو علـيه احلال
يف القرن اجلـديد، الذي كانت قد
بدأت مالحمه تتكوَّن يف العقدين
األخريين مـن القرن املاضي. كان
القرن املـاضي حمكومـًا بقطبني
وبـنـظـــامـني مـتـصـــارعـني
مـتنــافـسـني يف كل مــا يتـصل
بقـضـايــا احليـاة يف جـوانـبهـا
املتعددة، املادية والـروحية، هما
النـظــام الــرأمســالـي القـــديم
والنـظــام االشـرتاكي اجلــديــد،
بزعامة كل من الواليات املتحدة
األمريكيـة واالحتاد الـسوفـياتي.
وبــانهيـار االحتـاد الـسـوفيـاتي
واملـنظومة االشرتاكيـة املرتبطة
به تغري الـواقع الـعاملـي يف صورة
كـاملة. إذ صـار العامل مقـادًا من
قـطب واحد هو الواليات املتحدة
األمـريكية، وأسري نظام واحد هو
النظـام الرأمسـالي. وطـبيعي أن
يــؤدي هــذا الـتغـري النــوعي يف
الـوقــائع ويف العالقــات إىل تغري
نوعي يف طبيعة انتمائنا وانتماء
سـوانــا من دول العـامل إىل هـذا

العامل اجلديد.    
فأيـن حنن من هـذه التـحوالت ؟
ومــا هي حمــاوالتنــا لتحـديـد
طبيعـة انتـمائـنا إىل هـذا العامل
اجلـديد ؟ وما هو دورنا املفرتض
يف اعـادة صيـاغته مبـا يتفق مع
مصـاحلنـا يف احلـريـة والتقـدم

والعدالة؟
هــذه االسئلـة  املـرتابطـة فـيمـا
بـينها هي تـأكيد للسـؤال السابق
املتـعلق بكـيفيـة نهــوضنــا من
سبــاتنــا القــديم للـدخـول يف
العصـر ويف حتـوالته ولتحـديـد

موقعنا فيه.
علـى أن عامل اليـوم عامل شـديد
الـتعقـيــد. وتــشـكل العــوملــة
الـرأمسـاليـة أبـرز الـسمـات اليت

حتدد طبيعته وحتـدد عناصره
املكونـة، وحتدد اجتاهات تطوره
وتـطور مـصائـر البشـرية معه.
ومن الـطبـيعي أن تبــدأ عمليـة
النهـوض يف بلـداننــا بتحـديـد
فهمـنا لعـامل اليـوم ولظـاهراته
كلها، ال سيـما الظـاهرة املتـمثلة
بـالعوملـة الرأمسـاليـة. غري أنين
لسـت من أصحـاب االخـتصـاص
يف احلـديث عن هـذه الظـاهـرة.
فلهذه املهمـة أربابهـا. وهم كثر.
وكـثـرية هـي اجـتهــــاداتهـم يف
االتفــــاق واالخــتالف. غـري أن
بـعض مـا لفـت نظـري يف شـأن
هذه الـظاهرة، حبسـب متابعاتي
ملا جيـري من تـطورات، أنـها، أي
هذه الظـاهرة، مل تسـتكمل بعد
مجـيع عنـاصـر تكـونهـا. إذ أن
عمـليــة تـطــورهــا ال تــزال يف
مرحلة حتديد أشكال ومضامني
ووسائط استمرارها واستقرارها
النــسيب، وال تــزال يف مــراحل
تـوليـد مفـاهـيمهـا وعالقـاتهـا
وقيمها اجلديدة. إالَّ أنَّ ما يهمين
قـوله، استطـرادًا، قبل الـدخول
يف تقـديم قـراءتي ملـوقع عاملـنا
العــربـي يف العــوملــة القــائمــة
والعـوملة الـبديلـة املفرتضـة، هو
أنَّ ظـاهرة الـعوملـة ذاتهـا ليـست
جديدة. بل إنَّ جذورها متتد إىل
املــرحلــة اليت أعـقبـت الثـورة
الصنـاعيـة، الثـورة اليت يـشكل
القــرن التــاسع عـشـر بـدايـة
التحـول التارخيي احلقـيقي فيها
ومـعهــــا. ولــــذلـك فهـي ، مـن
النـاحيـة التـارخييـة، ظـاهـرة
موضـوعيـة. واملوضـوعي فـيها
يـتمثل يف امليل التارخيي التصال
العـامل بعضه ببعـض، وصواًل إىل
مـا بـات يعـرف اليـوم بـالقـريـة
الكــونيـة الـيت تعج بـاجلـديـد
املـذهل مـن التقـدم يف جمـاالته
املخـتلفــة، املتـمثل بــاملنجـزات
العلمـية والـتقنيـة. وهو تـقدم
يعبِّـر، يف الوقـت عينه ويف شكل
تناقض حاد، عن طموح اإلنسان
لتحـسني حيـاته، من نـاحيـة،
وعـن استخـدام الـرأمسـال هلـذا
الـتقـــدم يف استـنبــاط وســائل
جـــديـــدة ملـمـــارســــة القهـــر
واالســتغالل ضـــد األكـثـــريـــة
السـاحقة من الـبشر يف حـياتهم
املاديـة والروحـية، مـن ناحـية
ثانية. وواضح من جمرى حركة
التـاريخ هـذه أنَّ العـامل الـذي
سرَّع يف عملية تـوحيد العامل يف
صيغتهـا الراهنـة هو الـرأمسال،
الـذي كــانت وال تـزال حــركته
ونزعته حنو التوسع هي احملرك
األســاسي للـتطـور، مبــا يف ذلك
بـاحلـروب الـصغـرية والكـبرية،
احمللـية والعـامليـة، اليت خـيضت
وال تزال ختاض بـوحشية تدمر
البشـر واحلجر، وتـدمر اخلريات
املاديـة، وتدمر معـامل احلضارة،

وتهـدد الكـوكب بـاالحرتاق. وإذا
كان اجلـانب املتـعلق بااملـنجزات
العلـميـة هـو اجلـانب اإلجيـابي
الذي ميثل التقدم العام للبشرية
، ويهيء، من النـاحية املبـدئية،
الشروط إلقامة عالقات إنسانية
بني الشعوب واألمم، فإنَّ اجلانب
املظلـم املتـوحـش املـرافق هلـذا
التطور يتمثل يف أنَّ الرأمسال هو
الـذي يتحكَّم باملنجزات العلمية،
ويتـحكم بـالعالقـات، ويتـحكم
بالصيغة اليت جتري فيها عملية
تـوحيد العامل. وهـي، كما أشرت
إىل ذلك، صيغة يتحدد جوهرها
يف العــداء املـطـلق لإلنـســان يف
حياته ويف طموحاته إىل احلرية

والتقدم والعدالة.
إالَّ أنَّ هذا اجلـانب املتـوحش من
تطور الـرأمسالية لـيس جديدًا.
بل هـو كان قـائمًا بقـوة حتى يف
احلقـبة الطويلـة اليت كان العامل
فيهـا مقسـومًا بـني معسكـرين،
ويقـوده قـطبــان همـا الـنظـام
الـرأمسـالـي القـديـم والنـظـام
االشـرتاكي اجلـديـد. وقـد كـان
الـرأمسال املعـومل مهيمنـًا، حتى
يف زمـن احلقبـة الـسـوفيـاتيـة.
وبـالـطـبع فقــد ازداد هيـمنـة
ووحشـية وعـدوانيـة وظلـمًا يف
املــرحلــة الـيت أعقـبت انـهيــار
االحتاد السوفياتي. إذ خال املكان
هلذا الـرأمسال، بـقيادة الـواليات
املتحدة األمريكية، يف واحدة من
أكـثــر مـــراحله تـطــورًا، هـي
املـرحلـة اليت تغـري فيهـا الـكثري
من أشكال العالقات والتعامالت،
وتغري فيهـا الكثري من املـفاهيم.
فقد حتوَّل هـذا الرأمسال إىل قوة
عـابرة لـلدول والقـوميـات، قوة
ذات اسـتقالليــة شبه مـطلقـة.
فـازدادت شهيـته الستخـدام كل
وسائل وأدوات السيطرة مبا فيها

احلروب.
وقد كـان من الطبـيعي أن تكون
منـطقـتنــا ، منـطقـة الـشـرق
األوسط ، وبلدانـنا العربية جزء
أسـاسـي منهـا، واحـدة من أكثـر
مناطق العـامل استهدافًا من قبل
أسـيــاد العــامل اجلــدد، بــاسـم
الـرأمســال املعــومل الفـالـت من
عقاله. فهي منطقة كبرية بعدد
سكـانهـا ومبـســاحتهـا، وغـنيـة
بثرواتهـا الطبـيعية، وحمكـومة
بشكل قـسري متواصل بـأنظمة
اسـتبداد صـادرت احلياة العـامة
يف بلــــدانهـــا، وقــمعـت إرادات
شعوبها، وعطلت الطاقات احلية
فيها، وبـددت ثرواتهـا بالفـساد،
وفـاقمت التخلف فيهـا. وحتولت
بلـدان هـذه املـنطقـة، لألسبـاب
املشـار إليهـا، إىل بلـدان ضعيـفة،
األمـر الذي سهَّل علـى الطامعني
شهـوتهم يف اقتحـامها بـالضغط
السياسي واالقتصادي وبالعدوان
وباحلـروب اليت مل تنته فصواًل.

وقد خلق هـذا الواقع املـناخ لكي
تربز ظاهرات مليئـة بااللتباس،
تتـمثل يف الـربـط عنـد النـاس
العاديني، إىل حـدود الدمج، بني
مـظـاهـر الـتقــدم اليت تــشكل
اجلـــانب اإلجيــابـي يف العــوملــة،
اجلــانب املـتمـثل بــااملـنجــزات
العلمية وباالجتاه املوضوعي حنو
وحـدة العـامل، وحـدة شعـوبه يف
تفاعل الثقافات، من جهة، وبني
العـدوان الـذي يـأتي إىل بلـداننـا
من العـامل الرأمسالي ومن سادته
واملتحكمـني به واملهيمنـني على
القـرارات فيه، من جهـة ثانـية.
وكـان من نتـائج ذلك االلتـباس
نشوء حالة عامة من العداء عند
كثـرة من شعـوبنـا ضـد الغـرب
بعامـة، باسم الـدفاع عن اهلـوية
القومية والدينية. كما خلق هذا
االلـتبـاس، أيـضـًا، املـربرات غري
املــربرة للحـــديـث عـن صـــراع
حضـارات، وللحـديث، بـاملقـابل،
عن حـوار حضـارات. واحلـديث
عـن كل مـن الـصــدام واحلــوار
هـذيـن بني احلـضـارات هـو، يف
رأيي، حــديث خـارج املـوضـوع
احلقـيقي. ذلك أن مثـة حضـارة
سـائدة الـيوم يف الـعامل، تـولدت
من التطور التـارخيي املوضوعي
للعـامل خالل القــرون السـابقـة
كلهـا، ال سـيمــا خالل القــرنني
املــــاضـيـني، وخـالل القــــرن
العشـرين علـى وجه التحـديد.
وإذا كـان مثة مـن صراع جـزئي
مفتعل، وإذا كـان مثة مـن حوار
حقيقي، فهو، هنا وهناك، صراع
وحوار بني الثقـافات وليس بني
احلـضارات. بـل هو، يف جـوهره،
تفــاعل مـوضـوعـي بني هـذه
الثقافات يهدف، من حيث املبدأ،
إىل حتقيق التقدم لـلبشرية، وإىل
إعطـاء حمتوى إنـسانـي حقيقي
للحضارة العاملية. ويف يقيين فإنَّ
أخطـر مـا ولـده هــذا االلتبـاس
حول اهلويات الثقافية والقومية
والـدينيـة وحول احلضـارات هو
مــــا اقـرتن يف أعـمــــال بعــض
املهــووسني مـن أمثــال بن الدن
والبـنالدنيـني من أشكـال عنف
أعــطيـت حبق صفــة اإلرهــاب،
الـذي تـذرع به اصحــاب الشهـوة
للعــدوان علــى بلــداننــا لــشن
حـربهم بـكل أشكاهلـا وبأكثـرها
بشاعة ووحشية. وهو ما يتمثَّل
الـيـــوم يف حـــرب اإلبـــادة الـيت
يتعـرض هلا الشعـب الفلسطيين.
كمــا يتـمثَّل يف حــرب التـدخل
األمـريكيـة ـ الـربيطــانيـة ضـد
العـــراق واحـتـالله. إالَّ أنَّ تـلك
األعمـال اإلرهابـية الـيت تعددت
أشكاهلـا وتعدد القـائمون بـها قد
ترافقت بتـنظريات تطوع بعض
املهـــــووســني مــن مفـكـــــري
الـظالميـة والـسلفيـة واالنغالق
علـى الـذات لـتربيـرهـا بــاسم

الـدفاع عن اهلـوية الثقـافية ذات
الـطـــابع أو املــظهـــر القــومـي

والديين.
وغينٌّ عن التأكيـد، يف قراءتي ملا
جيـري ويف فهمي له، بـأنَّ منطق
حركـة التاريـخ واملصاحل العـامة
لـشعـوب العـامل يقـضيـان بـأالَّ
تنغلق الـشعـوب علـى هـويـاتهـا
الـثقــافيــة والقــوميــة. بل إنَّ
املفرتض بهــذه الشعـوب، ومنهـا
شعوبنا العربية بوجه خاص، أن
تنـدمج بالعـصر وتتفـاعل فيما
بـينهـا، وتـغين بعـضهـا بـعضـًا،
وجتـدد هـويــاتهـا، وتـسـهم، يف
تفـــاعلهــا هــذا ويف جتــددهــا
وارتقـائهــا، يف تعظـيم وتعـميق
اجلـــانـب اإلنــســـانـي املفـرتض
لـوحدة العامل، على حساب وضد
اجلــــانـب املـــظلـم والــظــــامل
واملتوحش هلذه الوحدة احملققة،
اجلـانب الـذي يـسعـى الـرأمسـال
املعـومل جلعله مـستـقبل العـامل
ومصـريه احملتوم. ومن املـؤكَّد يف
هــذا احلــال أن هــويــات مجـيع
الـشعــوب، ومن بـينهـا هـويـات
شعـوبنا، اليت تعبِّر عـن ثقافاتها
وعن خـصوصـياتهـا، ال ميكن أن
تـبقــى هـي ذاتهــا يف كل زمــان
ومكـان. بل هي ختـضع بصـورة
دائمة للتجديد ولالغتناء من كل
مـا تقدمه جتـارب هذه الـشعوب
ذاتهـا وجتــارب التــاريخ كله يف

حركته الدائمة.
حنـن، إذن، يف مـــواجهـــة هـــذه
احلـقبة من تطور ظاهرة العوملة
الرأمسـالية، أمام إشكـاليات ال بد
لنا مـن أن نتوقف عنـدها بكثري
مـن اهلدوء، وبـكثري من الـصفاء،
وبـاحلـذر الـشـديــد من إطالق
األحـكــــام. وتـتـلخــص هــــذه
اإلشكاليات، يف نـظري، يف كيفية
الربط بني مجلة الظاهرات اليت
تربز يف منطقـتنا يف هذه احلقبة
من تطورها وتطور العامل، كأمر
ضـروري. إذ أنَّ هـذه الظـاهـرات
إمنـا تتـوالــد بعضهـا مـن بعض.
لكن الـربط بـينهـا ال يـرمي إىل
تربيـر أي منهـا بـوجـود أخـرى
سـابقـة عليهـا أو مـرافقـة هلـا أو
مولـدة هلا أو مـتولـدة منـها. بل
هو يـهدف إىل حمـاكمـة الوقـائع
واألحـــداث برتابـطهـــا، وليـس
بـالفصل املصـطنع بيـنها، وذلك
جتـنبــًا للـوقــوع يف التعـسف يف

األحكام.
ويف رأيي فـإنَّ الـسـبب األســاسي
الـــــداخلـي يف والدة وتــطــــور
الظاهرات السلبية يف بلداننا إمنا
يعـود إىل أنَّ هذه البلـدان تواجه،
منـذ نـصف قـرن، ال سـيمـا يف
العقود الثالثـة األخرية ، ظاهرة
االسـتـبــــداد الـيت تـتـمــثل يف
األنظمـة القائـمة السـائدة. وهي
أنظمة عطلت كل عناصر احلياة
والـتطــور والتقـدم يف بلـداننـا،

وعطلـت عناصـر املقاومـة عند
شعوبنا وعند حركاتها الوطنية
يف مواجهـة العدوان القـادم إلينا
من اخلــارج. ويـــرتبـط بهــذه
الــظــــاهـــــرة ضعـف القــــوى
الـدميقراطـية حـاملة مـشاريع
التغيري والتحديث، املشاريع اليت
تهـدف إىل وضع بلدانـنا يف موقع
متقـدِّم حمصَّن، ولـو جزئـيًا، يف
مواجهة تـلك النزعة الـتوسعية
التـسلطيـة للعوملـة الرأمسـالية.
ويف ظـل غيــاب هكــذا حــركــة
جـــامعـــة ملــشـــاريع الـتغـيـري
والتحـديث حتـولت بلـداننـا إىل
مرتع لألفكار السلفية الرجعية،
الـيت استفــادت منهـا األنـظمـة
االسـتبـداديـة واسـتنــدت إليهـا
لتأييد سيطـرتها. وحتولت هذه
احلـركـات الـسلفيـة الـظالميـة
وأفكارهـا ، بفعل غياب أو ضعف
القوى الـدميقراطيـة، إىل ميدان
إلنتـاج حركـات عبثـية، بـاسم
الـدفاع عن هـوية مـزيفة، وعن
قيـم ال متت بـصلـة إىل جـوهـر
الــدين اإلسالمـي، حتتـمي هـذه
احلركات بهـا وبه وتستخـدمهما
الستالب إرادات وعقـول عـامـة
الـشعب، ال سيمـا الشبـاب املقهور
املعذب املسلـوب كامل احلقوق يف
بلدانـه. وادى ذلك اىل أن خيتلط
احلـابل بـالنـابل. إذ متـاهت، أو
كـادت تتمـاهى، بـصورة عفـوية
أحيانًا، وبصورة مـنظمة أحيانًا
أخرى، أشكال مشـروعة للنضال
ضـد االستبـداد الـداخلي وضـد
العــدوان اخلــارجـي مع أشكــال
عـدميـة تلـتقي مع مـا اصطلح
علـى تـسمـيته بـاإلرهـاب. وقـد
ســاعــد يف بــروز هــذيـن اخللل
واالضـطراب يف النضـال غياب أو
عجـز مـراكـز دوليـة، ال سـيمـا
األمم املتحـدة، تتـدخل للـدفاع
عـن حقــوق اإلنــســان، ومتـنع
العدوان اخلـارجي، وتعـاقب من
يقوم به. ومعروف أنَّ دور األمم
املتحــدة املفرتض هـذا قـد ظلَّ
يتالشى إىل أن انـهار حتت سطوة
الرأمسـال املعومل وعـتاته. وأدَّى
هذا الـواقع إىل أن هـذه املنظـمة
العــاملـيـــة ومعهــا قــوى األمـم
والشعـوب مل تـستـطع أن حتمي
الشعب الـفلسطيين مـن عمليات
اإلبـادة الـيت يتعـرض هلـا. ومل
تـسـتطـع أن متنع احلـرب علـى
العـراق. ومل تستـطع أن تسـاند
الـشعـب العـراقـي للـتحــرر من
االحتالل األجنيب وإلقامة نظام
دميقــراطي حيـصِّن هــذا البلـد
العــربـي مـن احـتـمــال عــودة
االستبـداد إليه بـصيغ جـديـدة

وبأمساء جديدة.
إالَّ أنَّ امللفت للـنظر يف هـذا الذي
حنن فيه، إقليميـًا وعامليًا، هو أنَّ
القـوى املـتضــررة من تـوحـش
الـرأمســال املعـومل ، يف حــروبه

الــسيـــاسيـــة واالقتـصــاديــة
والعـسكـريـة، ال تـزال مـبعثـرة
وعـاجزة عـن مواجهـة خصـمها
الكـبـري هـــذا مبـــا تقـتـضـيه
ضـرورات املقـاومـة. وإذا كـانت
احلــركــة العـــامليــة الـــراهنــة
املنـاهضة للعـوملة تشـكل مؤشرًا
لوالدة اجتـاه حقيقي مـستقبلي
خللق عوملة بـديلة، فإن اخللل يف
هـذه احلـركـة، علــى أهمـيتهـا
وأهمية املبـادرات اليت تقوم بها،
يربز يف أمـرين ال بـد من اجلهـر

بهما: 
اخللل األول يـتمـثل يف أن هــذه
احلــركــة التــزال يف مــرحلــة
التعبري عن الـرفض العام للعوملة
الـرأمسـاليـة واالعـرتاض عليهـا
وعلــى سيـاسـات أربــابهـا. ومل
تنـتقل بعد إىل حتـديد عنـاصر
الـبديـل الدميـقراطـي اإلنسـاني
هلذه الـظاهرة، باملـوضوعي فيها
وبـالـقسـري الظـامل، يف آن معـًا.
اخلـلل الـثـــانـي يـتـمــثل يف أن
احلـركات الوطـنية اليت يفرتض
أن تتكــون منهـا هـذه احلـركـة
العاملية ال تزال ضعيفة ومبعثرة
وغري حـاملـة بـرامج واضحـة.
ومصدر هذا اخللل يف جانبيه هو
أن حركات التغـيري الدميقراطي
القـدميـة متــر منـذ فـرتة غري
قصرية يف أزمات بنيوية، وإنها ال
تــزال عــاجــزة عن إجيــاد حل
ألزماتها هذه. وما مل خترج هذه
احلركات من أزماتها وما مل تنشأ
إىل جانبها أو بدياًل منها حركات
جـديـدة أكثـر وضـوحـًا واكثـر
ارتباطًا بالعصر فلن تتمكن تلك
احلـركة العـامليـة، وحتديـدًا من
خالل وحـداتهـا الــوطنيـة، من
التحـول إىل حـركـة حقـيقيـة
إلقامة عوملة بديلة، حترر العامل
من التـوحـش القـائـم يف صيغه
الــسيـــاسيـــة واالقتـصــاديــة
والثـقافـية، وحتـرره خصـوصًا
من الصيغ العسكرية اليت تطغى
علــى الـقيــادة الــراهنــة هلــذه
العــوملــة. وعــسكــرة العــوملــة
الـرأمساليـة الراهـنة يف منـطقة
الشـرق األوسـط خصـوصـًا، ويف
الـعامل، لـيسـت سوى جـانب من
املـســألــة. وعلـينــا أن نــرى يف
مواجهـة هذه الظاهرة إىل جممل
ما جيري يف العامل بـاسم العوملة،
ولـيس إىل أجزاء مـنها متفـرقة.
ويف اعـتقــادي فــإنَّ اهلـيـمـنــة
األمـريكيـة الــراهنــة لن تـدوم
طـوياًل. وليـس كالمي هـذا من
قبـيل التفـاؤل السـاذج. بل هـو
يــصــب يف مجلـــة كـتـــابـــات
وحتلـيالت ووقــائـع سيـــاسيــة
واقتـصادية واجـتماعيـة مليئة
بـالـدالالت ينـشـرهـا عـدد غري
قلـيل من العـارفني مبـا جيـري،
املالكني وسائل االتصال واملالكني

مصادر املعرفة.

إالَّ أنَّ احلـديـث عن أفـول الـدور
األمـريكـي املهـيـمـن ال يعـين أن
العـوملـة الـرأمسـاليـة علـى وشك

األفول. 
بل هـو يـشري إىل بـروز عنـاصـر
حقـبــة جــديــدة يف العــوملــة
الـرأمساليـة ويف العامل، ال بـد لنا
من أن نكـون مـهيئـني للتعـامل
معهـا، يف بلـداننـا ويف العـامل، يف
شروط جديدة مغايرة للشروط
الــراهـنــة. وهــذه الــشــروط
اجلديدة حتـتاج إىل قوى تـساهم
يف إنضـاجهـا وتــوفريهــا. وهي
املهمة التارخييـة املطروحة على
جــــــدول أعــمـــــــال القــــــوى
الـدميقــراطيـة يف بلــداننـا ويف

العامل.
العـوملــة البـديلــة، إذن، ليـست
حلـمًا طـوباويـًا. بل هي حـاجة
موضـوعيـة تتطلـب الوفـاء بها
مصائر البشرية، ومصائر شعوب

األرض قاطبة.
ومهمـة حتقيقهـا ال تـنحصـر يف
شعب مـن الشعوب. بل هي مهمة
مجـيع الـــشعـــوب. فـمـن غـري
املعقول أن يكـون العامل حمكـومًا
يف صــورة مـطلقــة بـــالنـظــام
الـرأمسالي الذي ال يـعرف أسياده
إالَّ الربح، الـذي ينتـزع بالقـسر
مـن األكثـريـة الـســاحقــة من
الـناس يف شتـى بقاع األرض، من
خالل اسـتعبادهـم وحتويلهم إىل

سلع تباع يف سوق النخاسة.
مثـة حـاجـة إىل كتلـة تـارخييـة
جـديــدة مكـونـة مـن طبقـات
وفـئات اجتـماعيـة متعددة ذات
مـصلحـة يف حتـريـر العــامل من
همجية أسياده اجلدد. وهي كتلة
تارخيية تـنشأ  وتتطور من كتل
تـارخيية يف داخل كل بلـد ومنها
بلـداننا. وهـذه الكتل التـارخيية
ال تصبح مـؤهلة لـلعب دورها يف
تغـيري العـامل إالَّ عنـدمـا تكـون
مـؤهلة للقيام بدورها الوطين يف
حتـريــر بلــدانهــا من أنـظمـة
االستـبداد القـائمة فـيها، ووضع
هــذه البلـدان علــى الطـريق إىل
احلـرية، حـرية امتالك العـوملة،
وحرية التمتع حبقوق اإلنسان من

دون كوابح أو معوقات. 
وحني تكـتمل هـذه العـمليـة يف
جوانبهـا املتعددة تـتهيأ للتحقق
إمكـانيـة والدة العوملـة البـديلة،
العوملـة اإلنسانيـة،  اليت ستشكل
يف تنـافسها مع العوملة الرأمسالية
الراهنـة أساسـًا لصـراع حقيقي
يعـيد مسـار التاريـخ إىل الطريق
الـصحـيح املــوصل إىل حــريــة
البـشـر وسعــادتهم، وإىل الـسالم

احلقيقي للعامل.
كلمـة أخرية أحـب أن أسوقـها، يف

ختام حديثي،
من دون أن أدخل يف تفـاصيل ما
تشري إليه من أفكار للنقاش: كال،
ليـس صحيحـًا أن نهايـة االحتاد
السـوفيـاتي هي نهـاية ملـشروع
مـاركـس لتغـيري العـامل، بــاسم
االشرتاكيـة، ألنه ، باملقابل، ليس
صحيحًا أنَّ النظـام الرأمسالي هو

نهاية التاريخ.
وإن كان مثة من حقيقة تارخيية
ميكن الـركون إليها فهي أنه ليس

للتاريخ نهاية.

كريم مروة

يف احلرب االخرية )حـرب اسقاط الـنظام(
بالرغم من ضخـامتها وتدريبـاتها اجليدة
وجتـاربهــا يف امليــادين العـسكـريـة اال ان
تصـرفـات الـنظـام الالوطـنيـة اضـعفت
الروح الوطنيـة عند الشعب عـمومًا ولدى

القوات املسلحة خصوصًا.
وهكـذا نـرى بـأن الـسيـادة ليـست قـالبـًا
جامدًا بل هلا شروطها وظروفها التارخيية
اذ ليـسـت كل البلـدان الـيت فيهـا جيـوش
وقـواعـد اجـنبيـة غري مـستقلـة، وكـذلك
الـعكس هـو انه ليـست البلـدان اليت لـيس

فيها جيوش وقواعد هي مستقلة.
واليوم وحنن علـى اعتاب نيل الـسيــــــادة
يف 30 حـزيـران املـقبل نـرى بـأن وحـدة
الصـف الوطـين وحتشـيد مجـاهري الـشعب
خلف الـشعــارات الــوطـنيــة بـعيــدًا عن
الالواقعية السياسية واملزايدات الشخصية
نقـول ان باالمكان انتزاع السيادة الوطنية
بـالكـامل من احملتلـني، وما صـدور القرار
االخـري جمللــس االمن الــدولي بــاالمجــاع
وقبله انـتخاب رئـيس اجلمهـورية املـؤقت
واحلـكومة املـؤقتة اال اخلـطوات االوىل حنو
نيل السيـادة والتمهيد إلجـراء االنتخابات
احلرة اليت سـوف تفرز القيادات احلقيقية
لـقيــادة العــراق اجلــديــد حنــو النـظــام

الدميقراطي الفيدرالي التعددي املوحد.

السيادة ، واملثال احلـي على ذلك العراق ما
بـني عــامـي 1991-2003م، فكـيف نـصـنف
العراق آنذاك من البلدان ذات السيادة وقد
كبل النظام ورأسه العراق جبملة اتفاقيات
وشـروط وقعهـا يف خيمـة سفـوان؟ وكيف
نـصنف عـراق صـدام حــسني مع خـانـة
الدول املستقلة وذات السيادة وحنن نتذكر
كيف كـانت الـطائـرات االجنبيـة حتوم يف
االجـواء العــراقيـة لـيل نهـار ومبـوافقـة
النـظام بـينمـا كان حيـرم الطريان املـدني
العـــراقـي مـن الـطـريان فـــوق االجـــواء
الوطنية، وكيف نعترب العراق كان مستقاًل
وذا سيـادة كمـا يـزعـم البعـض من ايتـام
النـظام يف الـداخل واخلارج، وكـان النـظام
ممنوعًا من التصرف بـالعائدات النفطية،
وكانت املواقع السيادية العراقية كالقصور
الـرئـاسيـة والـوزارات واجلـامعـات وحتـى
بيــوت مسـؤولي الـنظـام وغـرف نـومهم
معرضًة للتفتيش ليل نهار وبشكل )فض(
وكـان رأس الـنظـام ووزراؤه ومـســؤوليه
راضـني عن ذلك بـالـرغـم من انهـا كـانت
اكرب اهـانة للـوطنيـة العراقـية اال انهم مل
يبـالـوا بــذلك طـاملـا كــان النـظــام غري
مستهـدف حسب تصـورهم أي انهم بـاعوا
الوطن والوطنية مقابل بقائهم على دست
السـلطة مما انعكس سلـبًا على اداء قواتهم

كنتـائج مباشـرة للحرب الكـونية الثـانية
كـاملــانيــا، مثاًل حـيث تـوجـد قـواعـد
وجيوش علـى اراضيها منـذ انتهاء احلرب
العاملية الـثانية وحتـى اليوم منهـا قواعد
ضخمة للـواليات املتحـدة وفرنسـا وحتى
روسيـا بـالـرغم من تـوحيـد االملـانـيتني
عـــام 1990م .، فهل بـاالمكان اعتبار املانيا
دولــة منقـوصـة الـسيـادة؟ ان الـوقـائع
القريـبة للـسياسـة االملانـية تثـبت عكس
ذلك فبالـرغم من وجود هـذه القواعد اال
اننـا نـرى أن ألملـانيـا سيـاستهـا املـستقلـة
حيـث وقفت وال زالـت تقف علـى طـريف
النـقيــض من الــسيــاســة االمــريـكيــة،
وبـاالخـص فيمــا خيص العـراق اذ وقفت
ضــد احلــرب وضــد ارســال اجليــوش اىل
العــراق وهــذا يــدل علــى ان القــواعــد
االجنـبية يف املـانيا مل تـتمكن من الـتأثري
على الـسياسات اخلاصـة ألملانيا واليت ترى
فيها مصاحلهـا ألن هذه القواعد واجليوش
نـظمت تـواجـدهـا بشـروط ومعـاهـدات،
مبـوافقـة ممـثلي الـشعب االملـاني واليت ال
ختل بسيادة املانـيا واستقالهلا وهذا احلال

ينطبق ايضًا على اليابان.
وممـا تقدم من امـثلة يظهـر وجود بلدان
ال توجد فيها قـواعد وال جيوش اال اننا ال
نــستـطـيع ان نعـتربهـا مـن البلـدن ذات

املتحـدة، وبــريطــانيــا( بصـورة خـاصـة
استعـمال االراضي العراقية واالنطالق منها
ملهـامجـة اعــدائهم، حـيث كــانت احلـرب
البـاردة على اوجـها بني املعـسكر الـذي كان
يقـوده االحتاد السـوفييت الـسابق واملعـسكر
الغربي، وهكذا يتبني مما ذكرناه ان بالدنا
كـانت معرضة لالخطـار بسبب هذا احللف،
بـاالضـافــة اىل ذلك كــان النقــد العــراقي

مرتبطًا مبنطقة اجلنيه االسرتليين.
كمــا ان الشـركـات الغـربيـة )الـربيطـانيـة
والفـرنـسيـة واهلـولنـديـة( كـانت تـتحكم
بالـنفط العراقي ومل يكن بـوسع احلكومات
العراقيـة االستفادة من صـادراته اال بنسب
ضئيلـة حددتها الشـركات نفسهـا وفرضتها
علـى الشعب العراقي، وكـان الشعب العراقي
خيـوض املعـارك الـوطـنيــة يف انتفـاضـاته
املتتاليـة املشهودة مـن اجل ختليص العراق
من القـيود اليت كـانت تكبله وتـنتقص من
سيـادته وقــدمت التـضحيــات اجلسـام من
خمتلف الـشرائح والقوى الوطنـية العراقية
بضـمنهـا العـشـائـر العــراقيـة وعــدد من
رجاالت الـدين االفاضل. وبعـد كل ما تقدم
فهـل جيوز ان نـعترب ان العـراق كان بـلدًا ذا
سيادة برغم وجود ملك وحكومة وبرملان؟
وباملقـابل هناك امثلة اخـرى لبلدان توجد
فيهـا جيـوش اجنبيـة وقواعـد عسكـرية،

من الذين ساهموا بشكل او بآخر يف الثورة
حيث اسنـدوا اليهم مسؤولية ادارة البالد،
فمن مجلـة مـا قـامت به احلكـومـات اليت
توالت على السلطـة منذ عام 1921 م. حتى
ثورة متوز 1958م، هـو عقد معاهدة 1930م،
والـيت منـحت لـلحكــومــة الربيـطــانيــة
مبوجبها قاعـدتي الشعيبة واحلبانية، كما
اتـاحت هذه املعـاهدة للقـوات الربيطـانية
استعـمال االراضي العراقيـة من الشمال اىل
اجلـنــوب دون الــرجــوع اىل الــسلـطــات
العراقية حبجة محاية املصاحل الربيطانية.
وبعد انـتهاء العمل بـاملعاهـدة عام 1955 مت
تـوقـيع حلف بغــداد بني كـل من العـراق
وتركـيا وايـران وباكـستـان وبريـطانـيا،
مبـساهمة فعـالة من الواليـات املتحدة اليت
اعطـيت صفـة مـراقب. لقـد وقعت هـذه
املعاهـدة بالضـد من ارادة الشعـب العراقي
حيـث جرى حـل االحزاب الـوطنيـة اليت
كانت جمازة آنذاك وذلك عام 1954 )احلزب
الوطـين الدميقـراطي وحـزب االستقالل(
ومت غلق صـحيفتيهـما وحل الربملـان الذي
فاز فيه 11 نـائبًا ميثلـون اجلبهة الـوطنية
وجيء بربملان مـزيف على طريقة )موافج
- مــوافق( كمـا كـان يـسمـيه العــراقيـون
آنذاك، وهكـذا مت توقـيع ذلك احللف الذي
اتــاح للــدول املــوقعــة علـيه )الــواليــات

يتبادر اىل ذهـن البعض بأن الدولة اليت ال
تـوجـد علــى اراضيهـا قـواعـد اجنـبيـة
وجـنود اجـانب هـي وحدهـا اليت تـتمتع
بـالسيـادة الوطنـية، بيـنما احلقـيقة غري
ذلك، فـمفهوم السيادة الوطنية مفهوم ذو
اطر متعـددة ينبغي االحاطـة بها من كل

اجلوانب.
فهل ميكن ان يقـال ان العراق كـان يتمتع
بـــالــسـيـــادة الكـــاملـــة قـبل ثـــورة 14
متـــــــــــــــوز 1958م. واعالن اجلمهـوريـة
علـى سبـيل املثـال؟ لالجـابـة علـى هـذا
السـؤال ميكن الرجوع اىل الوراء اىل ما بعد
احـتالل بريطانـيا للعراق نتـيجة إلنهيار
االمـرباطوريـة العثـمانـية نـهايـة احلرب
الكـــونيــة االوىل 1917-1918م حـيث كــان
العـــراق ضـمـن مــســتعـمـــرات هـــذه
االمرباطــوريــة الـيت انقــرضت. فـبعــد
احتالل العـراق، وتعيني احلاكم العسكري
الربيطـاني العـام مسـؤواًل عنه، انـدلعت
ثورة العـشريـن اليت غطت معـظم اجزاء
العــراق، اال ان الثـورة مل حتقق اهـدافهـا
بالـكامل ألسبـاب ال جمال لـذكرهـا يف هذا
املقـال، ولكن املسـتعمريـن االنكليز بـدلوا
طـريقهـم يف ادارة شؤون الـبالد، فنصـبوا
عدداًُ مـن املوالني هلم وقاموا بشراء بعض
الزعمـاء القبليني، وبعض الوجوه املثقفة

أي موقع للعامل العربي يف املنعطف التارخيي اجلديد للعامل ؟
الواقع السائد يف عالم اليوم يفرض علينا نحن العرب، يف بلداننا كافة، أن نخرج من حالة سبات طال أمدها، وأن
ندخل يف عملية ثورية حقيقية المتالك املعرفة مبا هو قائم يف منطقتنا ويف العالم، ومبا هو قادم إلينا من رحم

التطورات والتحوالت الكبرى اجلارية. لكن هذه املهمة التاريخية التي تهدف الى حتقيق ذلك النهوض والى امتالك
تلك املعرفة إمنا تقع خصوصاً على النخب الثقافية والسياسية، يف شكل فردي وجماعي، يف مؤسسات وهيئات

وجتمعات وأحزاب، ويف كل ميدان من ميادين النشاط اإلنساني.

املفهوم احلقيقي للسيــــادة الوطنيــــــة 
فاضل عباس البدراوي


