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الـــدولة يف القــــلب

حكومة " قوس قزح "

قراءة يف كتاب (عشية أفول اإلمرباطورية) لكريم مروة

يوسف ابو الفوز

جاد الكرمي اجلباعي
"الدولة يف القلب" ،ومرض مجتمعاتنا يف الرأس ،والرأس هو
الدولة؛ ذلكم هو أحد أهم الهواجس التي تشغل األستاذ كرمي مروة،
يف كتابه "عشية أفول اإلمبراطورية" ،وبهذا الهاجس يستعيد األستاذ
مروة مفهوم الدولة الوطنية ،مبا هي تعبير عن كلية اجملتمع وجتريد
عموميته ،ومبا هي حقل سياسي مشترك بني جميع مواطنيها
املتساوين يف احلقوق؛ هذا احلقل الذي هجره الفكر السياسي العربي
ردحاً طويالً من الزمن بفراره من الدولة التي كانت قائمة هنا وهناك
يف البالد العربية ،وعصفت ببعضها رياح "الثورة" وببعضها اآلخر رياح
أعتى وأدهى ،إلى الالدولة االشتراكية أو الالدولة القومية أو الالدولة
اإلسالمية ،ويفتح أفقاً جديداً ملشروع نهضوي ينطلق من الواقع إلى
الهدف.
يف كل جتـربـة سيـاسيـة لـشعب
من الـشعوب أو ألمة من األمم
عـناصـر عامـة ميكن أن تتـكرر،
بل ال ب ــد أن تـتك ــرر يف جت ــارب
أمم وشع ـ ــوب أخ ـ ــرى مــتخ ـ ــذة
صـ ـيـغ ـ ـ ـ ـاً جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة وأش ـكـ ـ ـ ــاالً
جــديــدة ،بحــسب اخلـصــائـص
الـوطـنيـة أو القـوميـة لـكل من
ه ــذه األمم وال ــشع ــوب ،ك ــامل ــاء
ي ــتل ـ ـ ــون بلـ ـ ــون اإلنـ ـ ــاء الـ ـ ــذي
يسكب فيه ،وهـو أحد وجوه ما
ي ـ ـ ـسـ ـمـ ـ ـ ــى "وحـ ـ ـ ــدة الـ ـتـ ـ ـ ــاريـخ
الـبشـري" ،لـذلك ظلت جتـربـة
انـه ــي ـ ـ ـ ــار اإلم ــب ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـسـ ـ ــوف ـي ـي ـت ـيـ ـ ــة واألنـ ـظ ـمـ ـ ــة
الـ ـشـمـ ــولـيـ ــة يف شـ ــرقـي أوربـ ــا
ماثلـة يف ذهن الـكاتـب ،تكشف
عـواملهـا الـرئيـسـة عـن أسبـاب
"م ــرض ال ــرأس" ال ــذي أص ــاب
مجـتـمعــاتـنــا فــشل طــاق ــاتهــا
اإلنتاجية على جميع الصعد،
املــاديــة والــروحـي ــة .وتق ــابلهــا
ب ـ ـ ـ ــال ـ ــض ـ ـ ـ ــرورة جت ـ ـ ـ ــارب األمم
املــتقـ ــدمـ ــة الـتـي منَّـت قـ ــواهـ ــا
اإلنـت ــاجـي ــة وأجن ــزت ثـ ــورته ــا
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة وبـنــت دولهـ ــا
ال ــوطـنـي ــة ،وأسهـمـت إسه ــامـ ـاً
إيجابيـاً يف احلضارة احلـديثة
وطـبعـته ــا بـطـ ــابعه ــا .مـب ــادئ
ه ـ ــذه املــنج ـ ــزات احلـ ـض ـ ــاري ـ ــة
الكـبــرى مـبــادئ كــونـي ــة ميكـن
إع ـ ــادة إن ـتـ ـ ــاجه ـ ــا وب ـ ـسـ ــطه ـ ــا
وإمنـ ــائهـ ــا يف غـيـ ــر مـكـ ــان مـن
الع ــالم ،وال سـيمــا يف بل ــداننــا
ال ـ ـتـ ــي تـع ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي الـ ــت ـ ـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ـ ــر
واالسـتبـداد وضــروب الهيـمنـة
اخلـ ـ ـ ـ ـ ــارجـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة أو االح ـ ـتـالل
املـب ــاش ــر .إخف ــاق هـن ــا وجن ــاح
هنــاك ،ال ب ــد من رؤيــة األمــور
ك ــم ـ ـ ـ ــا ه ــي ،ول ـك ــن اإلخـف ـ ـ ـ ــاق
والـنج ــاح كلـيهـمــا ي ـسـتحقــان
الـ ـنـق ـ ـ ــد ،ال ب ـ ـ ــدالل ـ ـ ــة الـقـ ـي ــم
اإلنـ ـس ـ ــانـي ـ ــة الـتـي ت ـ ــواضعـت
علـيهــا الـب ـشــري ــة فح ـسـب ،بل
ب ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ــة الـ ـتـق ـ ـ ـ ــدم املـ ـم ـك ــن
والـواجـب أيض ـاً ،وانطالقـاً من
اعتبـار احلقيقة مبـدأ ومسعى
وغــايــة يــرى األسـتــاذ مــروة أن
"بــدعــة احلــزب الــواحــد ،الـتي
تسـود يف معـظم بلـداننـا ،منـذ
زمـن طـ ــويـل ،داخل األن ـظـمـ ــة
الشـموليـة ،والسلـطة الـواحدة
ال ـتــي ال ت ـت ـب ـ ــدل وال تــتغ ـي ـ ــر،
والعقــائــد واأليــديــولــوجـيــات
الـ ــديـنـيـ ــة والـعلـمـ ــانـيـ ــة الـتـي
ت ـ ـ ــدعــي اح ـتـك ـ ـ ــار احلـق ـيـق ـ ـ ــة
وت ــرفــض االعـت ــراف ب ــاآلخ ــر،
جـمـيعهــا تـتحـمل امل ـســؤولـيــة
عن الـظـاهـرات املــرضيـة الـتي
تعج بهـا مجـتمعـاتنـا العـربيـة
الـيـ ــوم والـتـي تـ ـشـكل ع ـ ــائق ـ ـاً
حقـيقـي ـاً أمــام حت ــرر بلــدانـنــا
وتق ـ ــدمهـ ــا .ومـن دون اإلقـ ــرار
بذلك ،بأقصـى اجلرأة وبأعلى
قـ ــدر مـن املـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة ،وعلـ ــى
قـ ــاعـ ــدة امل ـ ــراجع ـ ــة العـمــيقـ ــة
للـتجـارب الـســابقـة ،لـن يكـون
بـ ـ ــإمـكـ ـ ــان بلـ ـ ــدان ـنـ ـ ــا أن ت ـ ــشق
ط ـ ــريـقه ـ ــا إل ـ ــى م ـ ـســتق ـبـله ـ ــا
وتـتحــرر من أزمــاتهـا املــزمنـة"
(مروة ،2003 ،ص .)81
يـن ـطـ ــوي هـ ــذا الـكـتـ ــاب الـ ــذي

يفـتح ال ــشهـيـ ــة للح ــوار عل ــى
نـ ــوع مـن مـ ـسـ ــاءلـ ــة الـ ــذات ،أو
نقد الذات ،املقـدمة الضرورية
لــنق ـ ــد ال ـ ــواقـع؛ فحــني يعــمل
النـاس قصارى ما يـستطيعون
يف س ـب ـيـل حتقــيق أهـ ـ ــدافهــم،
وي ـ ـ ـضـح ـ ـ ـ ـ ــون مـ ــن أجـل ذلــك
بالغالي والـنفيس ،ثم ينتهون
إلى مـثل ما انتهينا إليه تكون
املشكـلة يف وعيهم لواقعهم ،ال
يف الــواقع ذاته ،تكـون املـشكلـة
يف رؤيـتهـم إل ــى الع ــالـم ،ال يف
الع ــالــم ذاته ،وال سـيـم ــا حـني
تـكـ ــون هـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة نـ ــاجـ ــزة
ونه ــائيــة ويـقيـنيــة كــالعـقيــدة
الـ ــديـنـي ـ ــة ،وإن أطلـق علــيهـ ــا
أصحـابهــا اسم "املـاركـسيـة" أو
"امل ـ ــاركـ ـس ـي ـ ــة الل ـي ـن ـي ـن ـي ـ ــة" أو
"االش ـت ـ ــراك ـي ـ ــة الـعل ـم ـي ـ ــة" ،أو
"اإلسـالم الـقـ ـ ـ ـ ـ ــومي" ،وكـ ـ ـ ـ ـ ــدت
أقـ ــول :أو الـ ــرؤي ـ ــة القـ ــومـيـ ــة،
فـ ـ ــألـح علـ ـ ــى ال ـ ـسـ ـ ــؤال :مـ ـ ــاذا
يتـبق ــى من الــرؤيــة الق ــوميــة
العـ ــربـيـ ــة إذا جـ ــردنـ ــاهـ ــا مـن
عنــاصــر الــرؤيـتني اإلسـالميــة
واالشتراكية؟.
لق ــد ع ــانـت مجـتـمع ــاتـن ــا م ــا
عــانته ،ودفعـت أثمـانـاً بــاهظـة
من أجل ال شيء ،ثـم انتكـست
إل ـ ــى أس ـ ــوأ م ـ ــا يف ت ـ ــاريـخه ـ ــا،
ب ـ ـس ـبــب مـ ـ ــرضه ـ ــا امل ـ ــزمــن يف
الـ ــرأس .لـ ــذلـك كـ ــان الـكـ ــاتـب
حـازمـا وصـارمـاً يف نقـد الـذات
"الـ ـثـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة" ،بـال تـهـ ـ ـ ــويـل أو
ته ــويـن ،بل راح بـب ــراع ــة وأن ــاة
يعيـد بنـاء العالقـة الضـروريـة
منـطقيـاً وتـاريخيـاً بني الثـورة
واحلداثة ،مبـتكراً لغة جديدة
يـ ـس ـتـهجــنه ـ ــا الل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــون
اجل ـ ـ ــدد وكـ ـثـ ـي ـ ـ ــر م ــن رف ـ ـ ــاقـه
الـ ـ ـش ـي ـ ـ ــوع ـيــنب وأص ـ ـ ــدق ـ ـ ــائـه
القوميني.
لم يتنـصل الكاتـب من مفهوم
الث ــورة ،كمــا فعل كـثي ــرون من
اليـسـاريـني ،بل نـراه يــستـعيـد
الدعـوة إلى الـثورة كـما لـو أنه
ع ــاد إل ــى شـبـ ــابه أو ع ــاد إلــيه
شـب ـ ــابه مـن جـ ــديـ ــد .بـيـ ــد أن
دعـوته إلـى الثـورة ليـست هـذه
املرة باسم الشعار القدمي ذاته
وال بـاللغـة ذاتهـا ،وال "بـالفكـر
ال ــذي ك ــانــت اللغ ــة الق ــدمي ــة
تـعلــنه أو تـخفــيه يف م ــوض ــوع
املـ ـ ـصـ ـ ـطـلـح ويف مـ ـ ـض ــم ـ ـ ـ ــونـه
ودالالته" .وميـك ــن القـ ـ ــول إنه
يعـيــد بـن ــاء مفهــوم الـثــورة يف
ضـ ـ ـ ـ ــوء حـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــواقـع
وممكنـاته من جهـة ،ويف ضـوء
ق ـيــم احل ـ ــداث ـ ــة وم ـن ـ ــاهـجه ـ ــا
ومنجزاتها ،وال سيما اإلنسية
والـعـقـالن ـي ـ ـ ــة والـعـل ـم ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة
والـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة والـ ـ ــدولـ ـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة ،مــن جهـ ــة أخـ ــرى،
وميــارس علـيه نقــداً صــريح ـاً
حينـاً وضـمنيـاً أحيـانـاً أخـرى؛
ونـقـ ـ ـ ــد املـفـ ـ ـ ــاهـ ـي ــم واألف ـكـ ـ ـ ــار
وال ـتـ ـصـ ـ ــورات وال ــتجـ ـ ــارب ،ال
إهـمـ ــالهـ ــا أو الـتـنــصل مــنهـ ــا،
عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــوف اخل ـ ـطـ ـ ـ ــاب
ال ـسـيــاسـي العــربـي ،الـتـي هـي
مــن أهــم س ـم ـ ـ ــات األص ـ ـ ــال ـ ـ ــة
الفكـريــة التي عـرف بهـا كـرمي

م ـ ـ ـ ـ ــروة ،كـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــرف بـه ـ ـ ـ ـ ــا
الـشيوعـيون اللبـنانيـون .إعادة
ب ـنـ ـ ــاء الـعالقـ ـ ــة بــني مـفهـ ـ ــوم
الـ ــثـ ـ ـ ـ ــورة وق ـ ـيـ ــم احلـ ـ ـ ـ ــداثـ ـ ـ ـ ــة
ومناهجها ومنجـزاتها جتعلنا
نـ ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـ ـمـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلصـالح
وسيــرورات النهـوض يف جـميع
مجــاالت احليـاة االجـتمــاعيـة
علـى أنهـا ثـورة دميقــراطيـة ال
ت ـ ـ ــزال علـ ـ ــى جـ ـ ــدول أع ـمـ ـ ــال
التاريخ يف بالدنا.
مــا القـضــايــا الـتي تــدعــو إلــى
الـثـ ــورة؟ يـ ــذكـ ــر الـكـ ــاتـب سـت
قـضــاي ــا مت ــزامن ــة ومتــرابـطــة
ومثيرة للجدل والقلق ،أوالها
تـتعلق بلبـنان الـذي ضمـر فيه
الــشعــور بــاالنـتمــاء إل ــى وطن
حقــيقـي وإل ــى دول ــة وطـنـي ــة.
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ــان ضـعـف ال ـ ـ ـ ـشـع ـ ـ ـ ـ ــور
بـاالنـتمـاء إلـى الــوطن يقع يف
دائ ــرة ال ــذاتـي ــة ،فـ ــإن معـ ــادله
املـوضــوعي هــو ضعف الـشعـور
باملـسؤوليـة الوطنيـة يف جميع
امل ـ ـس ـت ـ ــوي ـ ــات ،ح ـت ـ ــى ل ــيغ ـ ــدو
ال ــوطـن أق ــرب مـ ــا يك ــون إل ــى
"حـارة كـل مني إيـدو إلـو" .ومـا
يزيـد هذا الشعـور عمقاً وحدة
"ال ـصـيغ ــة ال ــراهـنـ ــة لل ــوج ــود
ال ـس ــوري األمـنـي وال ـسـي ــاسـي
واالقـتـص ــادي يف لـبـن ــان ،وهـي
صـيغــة تـتخــذ صفــة ووظـيفــة
الوصاية التـي طال أمدها من
دون مـ ـبـ ـ ـ ــرر حـقـ ـيـق ــي وطـ ـن ــي
وقــومي وإنـســانـي من أي نــوع"
(م ـ ـ ـ ـ ـ ــروة  ،2003ص .)49وه ـ ــي
صــيغـ ـ ــة تغ ـ ــدو مـعهـ ـ ــا الق ـ ــوى
احملـليــة إم ــا استـطــاالت لهــذا
ال ــوجـ ــود أو لغـي ــره ،وإم ــا ردود
فعل علــى هــذا وذاك .ومـن ثم
فـإن الثــورة املطلـوبـة يف لـبنـان
هي بنـاء الـدولـة الـوطنيـة ،وال
تخفـى العـالقة الـضروريـة بني
الـ ــوطـن والـ ــدولـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة
احلــديثــة ،الــدولــة العـلمــانيــة
الـتـي يـتـ ـسـ ــاوى فــيهـ ــا جـمــيع
املـ ــواطـنـني أمـ ــام القـ ــانـ ــون ،إذ
حتــيل الـعلـم ــانـي ــة هـنـ ــا عل ــى
االندماج الـوطني الذي قوامه
تـســاوي األفــراد يف اإلنـســانيــة
وتسـاوي املواطنني يف املـواطنة
وحيــاد الــدولــة اإليج ــابي إزاء
األدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاهـ ـ ـ ـ ــب
واأليـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــات واألفـكـ ــار
ال ـسـيــاسـيــة .والـثــانـيــة تـتـعلق
بـفل ـس ـطـني وشعـبه ــا ،يف ه ــذه
املــرحلــة احل ــاسم ــة من تــاريخ
الـص ــراع الع ــربـي اإلس ــرائـيلـي
وما يعانيه شعب فلسطني من
عدوانـية عنصـرية منـفلتة من
عقـ ـ ــالهـ ـ ــا ومعـ ـ ــززة بـ ـ ــالـ ـ ــدعــم
األمـ ـ ــريـكــي املـ ــطلـق .وأعجــب
كـيف لـم يــر األسـتــاذ مــروة يف
االنــتفـ ــاضـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة
الـثانية حرباً إسـرائيلية ويأساً
فلسطينياً ،قياساً باالنتفاضة
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وك ـ ـيـف لـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــر يف
م ـ ـ ــواقف م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ح ـمـ ـ ــاس
خــاصــة وأســالـيـبهــا مــا ي ـشـبه
م ـ ــواقف ح ـ ــزب اهلل يف ل ـب ـن ـ ــان
وأسـ ــالـيــبه ،وصـي ـ ــرورته دولـ ــة
داخـل الدولـة .والثـالثـة تتعلق
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالحـ ـ ـتــالل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـك ـ ــي

ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــانــي لـلع ـ ــراق ،وه ـ ــو
احــتالل ت ـسـبــب به الــطغـي ــان
واالستبـداد الـذي دمـر العـراق
وشعـبه وث ــرواته عل ــى امـت ــداد
أربعـة عقـود .والـرابعــة "تتعلق
بـاالستبداد يف بلـداننا بصيغه
املـتعــددة" .واخلــامـس ــة تتـعلق
بـاجلـانـب املتـوحـش من عـوملـة
رأس املال ،اجلانب الذي يشوه
الـتطور املـوضوعي نحـو وحدة
الـعـ ـ ـ ـ ــال ــم ووحـ ـ ـ ـ ــدة اجلـ ـن ـ ـ ــس
البـشــري .وهنـا يـأخـذ الكــاتب
علـى حـركــة منــاهضـة العـوملـة
ع ـ ـ ــدم تـف ـ ـ ــريـقـه ـ ـ ــا ب ــني ه ـ ـ ــذا
اجلــانـب املتــوحـش واجل ــوانب
اإليجـابية األخـرى التي تدفع
نح ــو وحـ ــدة الع ــالــم وتعـمـيـم
قـ ـي ــم احل ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاواة
والـعدالـة .والقضيـة السـادسة
ت ـتـعـلـق بـق ـ ـ ــوى ال ـتـغ ـي ـي ـ ـ ــر يف
بالدنــا ويف العــالم ،وقــد بــدأت
تـفق ـ ــد عالقــتهـ ــا بـتـ ــاريـخهـ ــا
وأفكارهـا وباملهمات التي كانت
يف أســاس قيـامهـا ،وتفقــد من
ثم مبرر وجودها.
ل ـب ـنـ ـ ــان ،الـ ـ ــوطــن امل ـ ـش ــتهـ ـ ــى،
والــدولــة الــوطـنيــة احل ــديثــة،
والنـظــام الــدميق ــراطي الــذي
يلـيق ب ــالك ــرام ــة اإلن ـس ــانـي ــة،
ل ـب ـنـ ـ ــان بـ ــصف ـ ـ ــاته هـ ـ ــذه هـ ـ ــو
املـ ـن ـ ـطـلـق والـغ ـ ـ ــاي ـ ـ ــة .يـق ـ ـ ــول
الكاتب" :لـبنان بلـدي الذي ال
أس ـتـ ـط ــيع ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى أي
مكان إال منـه ،وال يوجد مكان
عـندي للعـودة إال إليه" .لـبنان
هـ ـ ــذا ،أال ي ـ ـس ـتـحق أن يـكـ ـ ــون
أكـثــر مـن مكــان؟ أال ي ـسـتحق
أن يكــون وطنـاً حـراً ومـسـتقالً
جلـميـع أبنــائه ،ودولـة وطـنيـة
جلميع مـواطنيهـا؟ حتيـة لك
ي ـ ــا ك ـ ــرمي م ـ ــروة أيه ـ ــا املفـك ـ ــر
وامل ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضــل األمم ـ ــي احلــق،
اإلنـســانـي احلق ،هك ــذا يكــون
االنـطالق من الـواقع مـأخـوذاً
بــبعـ ــديه الـ ــزمـ ــانـي واملـكـ ــانـي،
التــاريخـي والع ــاملي ،ومــا عــدا
ذلك شعـارات جـوفـاء لـم تثمـر
سـوى االستبداد وإباحة البالد
والعـبـ ــاد لـكل طـ ــامـع .أيهـمـ ــا
أكثــر فــائــدة وجــدوى للــوحــدة
الـع ـ ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ـ ــة ،مـ ـثـالً ،لـ ـب ــن ـ ـ ـ ــان
الـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــوائـف امل ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــزة
والعصـابات النهـابة والوالءات
املـ ــوزعـ ــة بـني تـ ــأخـ ــر الـ ــداخل
وفـسـاده واسـتبــداده وغطـرسـة
اخل ــارج واسـتـعالئه ،أم لـبـن ــان
الـ ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــد احل ـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـسـ ـتـقـل
واجملـتـمع املـتـ ــدامج وال ــدول ــة
الــدميق ــراطيــة؟ وأيـهم ــا أكثــر
جـ ــدارة وقـ ــدرة علـ ــى مـ ــواكـبـ ــة
العـص ــر واإلسه ــام يف الـتق ــدم
العـاملي؟ ثم أيهما أكثر واقعية
وعـقـالن ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وث ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
اجملـتمعـات املتـأخـرة والتـابعـة
ال ـت ــي تعـ ـ ــانــي مــن اس ـت ـبـ ـ ــداد
تـ ـ ــاريخــي مـ ـضـعف :س ـي ـ ــاســي
ودينـي ،الثــورة الــدميقــراطيــة
التـي تنــدرج رؤيــة كــرمي مــروة
يف سـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاقـهـ ـ ـ ـ ـ ــا أم الـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ــورة
االشـ ــتـ ـ ـ ـ ــراكـ ــيـ ـ ـ ـ ــة واألممـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
البروليتارية؟
بخالف مـا درج عليه اخلـطاب
السياسي العربي ،يقارب كرمي
مروة مـسالـة الدولـة احلديـثة
علـ ــى نح ــو ش ــدي ــد ال ــوض ــوح
واإلقنـاع ،ويكـشف النقـاب عن
شقـاء الـوعي الـسيـاسي الـذي
كــان وال ي ــزال يهــرب ويـتهــرب
من الـدولـة الـوطـنيــة املمـكنـة
إل ـ ـ ــى الالدول ـ ـ ــة القـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة أو
االش ـت ـ ــراك ـيـ ـ ــة أو اإلسالم ـي ـ ــة
املـتخـيل ــة .الـفك ــر ال ـسـي ــاسـي
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ــي يـع ــك ـ ـ ـ ــس الـهـ ـ ـ ـ ـ ــوة
الـ ـ ــسح ــيق ـ ـ ــة بــني "ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة"
القـ ــائـمـ ــة بـ ــالـفعـل ،علـ ــى مـ ــا
أصــابهــا مـن تــآكل وف ـســاد يف
مـاهـيتهـا وبنـيتهـا ووظـيفتهـا،
وبني يوتـوبيا الدولـة القومية،
(دولـ ـ ــة األم ـ ـ ــة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة) أو

اإلسـالم ــي ـ ـ ـ ــة( ،دول ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــة
اإلسالمـيـ ــة) ،أو االشـتـ ــراكـيـ ــة
(دولــة الـطـبقــة العــاملــة الـتي
ت ـص ـي ـ ــر هــي األم ـ ــة ،بــتع ـب ـي ـ ــر
مـاركس يف البيـان الشـيوعي) ،
بني الـدولــة القــائمـة والـدولـة
الـف ـ ـ ــاضـل ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة غ ـي ـ ـ ــر
الـشــرعيـة والـدولـة الـشــرعيـة.
ومي ـك ــن الـقـ ـ ـ ــول إن الـعـ ـ ـ ــرب ــي
يـنـتـمـي ثق ــافـيـ ـاً وروحـيـ ـاً إل ــى
دولـ ــة مــتخــيلـ ــة ،أمـ ــا الـ ــدولـ ــة
القــائمـة بـالـفعل فال تعـني له
ســوى ك ــونه ــا عقـبــة يف ط ــريق
الـدولة املنشـودة ،جتب إزالتها،
ولذلك لم مينحها أي نوع من
الـش ــرعي ــة حت ــى اليــوم ،ســوى
شــرعـيــة األمــر ال ــواقع .حـتــى
ال ــذيـن يـتح ــدث ــون الـي ــوم عـن
دول ـ ــة دميقـ ــراطـيـ ــة ،مبـفهـ ــوم
الـدولـة احلــديثـة ،الـعلمــانيـة،
يعـيـ ـشـ ــون نـ ــوع ـ ـاً مـن طـ ــوبـ ــى
الدولة .و"حيـنما نقابل وصف
ال ــواقع الـت ــاريخـي بـتــطلع ــات
الـطـوبـى نـدرك جتـربــة الفـرد
العربي يف مجال السياسة ".
يــتحـ ــدث كـثـيـ ــرون الـيـ ــوم عـن
نهــايــة "الــدولــة الــوطـنـيــة" أو
ال ـ ــدول ـ ــة الق ـ ــومـي ـ ــة ،مع من ـ ــو
العوملـة الرأسـمالـية وتقـدمها؛
ولكـن لـم يــتح ــدث أحـ ــد بع ــد
مــاركــس ومن نــسبــوا أنفـسـهم
إلـ ــى املـ ــاركـ ـسـيـ ــة عــن نهـ ــايـ ــة
الدولـة ونهايـة اجملتمع املـدني
معـ ـ ـاً ،بل إن مـ ــارك ــس حتـ ــدث،
كم ــا أزعم ،عـن نهــايــة الــدولــة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،اللـيـبـ ــرالـيـ ــة ،أو
انتفائهـا جدليـاً ،مبا هي شكل
سياسي غير مـطابق ملضمونه،
وع ـ ـ ـ ـ ــارضـه ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة
الدميقـراطية ،الـتي هي وحدة
ال ـشـكل واملـضـم ــون ،أي وح ــدة
اجملـتــمع وال ـ ــدول ـ ــة .ولـم يـقل
أحـد بعـد مـا هي الـدولـة الـتي
ستنجم عن تعمق العوملة ،وما
م ـصـيـ ــر الـ ــدول الـتـي تـت ـ ــآكل
سـي ــادتهــا بــاطــراد يف الـبلــدان
املتــأخــرة .وســؤال الــدولــة هــو
نفــسه س ــؤال اجملتـمع امل ــدني.
املـسـألـة تـتعلق ،علـى مــا يبـدو
لـي ،بصفـة الـدولـة أو صفـاتهـا
وحت ـ ــديـ ـ ــداته ـ ــا اخمل ـتـلف ـ ــة ،ال
ب ــاخـتالف الـعل ــوم الـ ــوضعـي ــة
التي تناولتهـا ،كعلم االجتماع
وعلم الـسيـاسـة وعلم القـانـون
واألنـثــروبــولــوجـيــا ،واخـتالف
م ــن ـ ـ ـ ــاهـجـه ـ ـ ـ ــا ،فـحـ ـ ـ ـس ــب ،بـل
باختالف املنـظومات الـفكرية،
مــن ل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــة وم ـ ــاركـ ـس ـي ـ ــة
ووجـوديـة وبـنيـويـة وفـوضـويـة،
واملنظومات األيديولوجية من
قـوميـة واشتـراكيـة ودينـية ،وال
سـيـم ــا اإلسالمـيــة مـنه ــا .وكل
صف ـ ــة هــي ح ـ ــد وف ـ ــرق ي ــضع
تعـارضـاً ،وينـشئ جــدالً ،ويثيـر
جـ ــداالً .واجلـ ــدال ،ال اجلـ ــدل،
أي الــديــالـكتـيك ،هــو الــسمــة
الغـالبـة علـى الفكـر الـسيـاسي
الع ــربـي يف م ــوض ــوع ال ــدول ــة،
وهـ ــو جـ ــدال حـ ــول ال ــصفـ ــات،
فحـ ـسـب ،ال حـ ــول املـ ــوصـ ــوف
الذي قلما يعبـأ به املتجادلون
واملـ ـتـ ـ ـس ـ ـ ــاجـل ـ ـ ــون .وال ب ـ ـ ــد أن
نالحـظ أن الصفة عندنا تأكل
املوصـوف أو تستنفده ،بخالف
م ـن ـ ـطـق لـغ ـت ـن ـ ـ ــا الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة.
واجلدال حول الـصفات يحيل
عل ــى الـط ــابع األي ــدي ــول ــوجـي
للخطـاب الـسيـاسـي من جهـة،
وعلـى عجـزه عن جتـاوز حـدود
الـ ــوضعـيـ ــة اإليجـ ــابـيـ ــة الـتـي
حت ــولت لــديه ،بحـكم الـطــابع
األيديـولوجي ذاته إلـى مذهب
وضعوي.
الـ ــدول ـ ــة القـ ــومـيـ ــة والـ ــدولـ ــة
االشـ ــتـ ـ ـ ـ ــراكـ ــيـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
اإلسالميـة هي شعـارات الفكـر
ال ـسـيــاسـي العــربـي ،وشعــارات
احلـركة الـشعبيـة ،بعـد احلرب
العـ ــاملـيـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة خـ ــاصـ ــة،

والـق ـ ـ ـ ـ ــومـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ـ ــربـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
واالشـت ــراكـيـ ــة واإلسالم ،عل ــى
مـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـي ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن تـ ـ ـ ـ ــداخـل
واخ ــتالط ،هــي مـ ـضـ ـ ــام ـي ــنه.
ال ـسـي ــاس ــة ،مب ــا هـي ف ــاعلـي ــة
اجملـتــمع وعلـم ال ــدول ــة ،ومب ــا
ه ــي معـ ـطـ ـ ــى مـ ـ ــدنــي ،خـ ـ ــارج
اهـتمـامــاته .حـضـور الـسلـطـة
الوحـشية (الطـبيعية) املـباشر
والكـثـيف يف جـمـيـع مج ــاالت
احل ـيـ ـ ــاة االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة ويف
تف ــاصيـل احليــاة الــشخــصيــة
للف ــرد وحجــب فك ــرة ال ــدول ــة
امل ــبه ـمـ ـ ــة واملـعقـ ـ ــدة .حت ـ ـ ــويل
اجملـتمع إلـى أرقــام إحصــائيـة
وإلى قـطعان ،وحتـويل األفراد
إلـ ــى كـ ــائـنـ ــات تـ ــوتـ ــالـيـتـ ــاريـ ــة
وحجـب فكــرة الــدولــة .إدمــاج
ج ـ ـم ـ ـيـع مـجـ ـ ـ ـ ــاالت احلـ ــيـ ـ ـ ـ ــاة
االجـتمــاعيــة يف مجـال واحـد
هـو مجال الـسلطـة الشمـولية
الـتــي ال يخـ ــرج مـن دائ ـ ــرتهـ ــا
شـيء أنـتج تـط ــابق ـاً ومتــاهـي ـاً
بني الــسلطـة والـدولـة .جـميع
أفـ ــراد الـ ــشعـب مـتـ ـسـ ــاوون يف
ك ـ ـ ــونهــم ال شــيء؛ إذن ،ل ـي ـ ــس
هـن ــالك دول ــة ولـيــس هـن ــالك
أم ـ ــة ول ـيـ ــس ه ـن ـ ــالــك شعــب.
لـ ــذلـك كـله ،وألسـبـ ــاب أخـ ــرى
كـثـي ــرة ،لـي ــس أقله ــا اخـتف ــاء
الـدولـة يف العــراق مع اختفـاء
صـ ـ ـ ــدام ح ـ ـ ـس ــني واحـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــال
اخـتف ــائه ــا يف بل ــدان ع ــربـي ــة
أخ ــرى ،ب ــات واجـبـ ـاً علـيـن ــا أن
نهـتـم بـفك ــرة ال ــدول ــة قـبل أي
صفة أخرى من صفاتها .لكي
نعيـد تعـريف الـسيـاسـة بـأنهـا
شـأن عام وفـاعلـية مـجتمعـية،
وعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزدوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ذات
اجتـ ـ ــاهــني :مــن األدنـ ـ ــى إلـ ـ ــى
األعـل ـ ـ ــى وم ــن األعـل ـ ـ ــى إل ـ ـ ــى
األدنــى .الــدولــة أوالً وأســاس ـاً،
وج ـم ـيـع صف ـ ـ ــاتهـ ـ ــا األخـ ـ ــرى
تابـعة .أعتقـد أنني أقـترب من
نَفَـس كـرمي مــروة ومن نفـسه،
وأرجــو أن يكـون األمـر كــذلك،
وإال أكون قد غلَّبت هواي .وما
ي ـ ـ ــرجـح االح ـت ـم ـ ـ ــال األول أن
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ع ـنـ ـ ــد كـ ـ ــرمي مـ ـ ــروة
"بعـك ــس مـ ــا يـن ـظِّ ـ ــر له عـتـ ــاة
الـرأسمـال املعـولم ،هي حـاجـة
مـوضــوعيــة لتــأمني االنـتظـام
االجـتـمــاعـي ،لكـن ب ـشــرط أن
تــتح ــول ب ـص ــورة كـ ــامل ــة إل ــى
دولة دميقراطية حديثة ،دولة
مؤسـسات وقـوانني ،لكي تـكون
مــؤهلـة لـلتعــامل مع اجملـتمع
يف حتقيق تلـك املهمات املـشار
إل ـ ـيـه ـ ـ ـ ـ ــا .ولـ ــن ي ـ ـتـ ــم ذلــك يف
بلـداننـا على الـنحو الـصحيح
إال بـفصل الـديـن عن الـدولـة"
(مروة  ،2003ص )44
ول ـ ـك ـ ـ ــن ،قـ ـ ـ ـبــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـدميقـراطيـة التـي يلح عيهـا
الـك ـ ـ ــاتــب ه ـن ـ ـ ــالـك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
الـسياسيـة ،يتعبيـر ماركس ،أو
الـدولـة احلـديثـة ،يف معـارضـة
الـدولة القـدمية الـتي يذكـرها
ال ـكـ ـ ـ ــات ــب يف عـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــواضـع،
هنــالك دولــة احلق والقـانـون،
دولة جميع املواطنني؛ هنالك
الـ ـ ــدولـ ـ ــة مبـ ـ ــا هــي جتـ ـ ــريـ ـ ــد
الـعمــوميــة والـتي تـتجـســد يف
مؤسـسات تـشريعيـة وتنفيـذية
وق ـ ــضـ ـ ـ ـ ــائـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ل ـكـل م ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا
اسـتـقاللهــا الـنـسـبـي املــؤسـس
علــى متــاي ــز مجــاالت احلـيــاة
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة واســتقـاللهـ ــا،
ولـكل مــنهـ ــا وظـ ــائـفهـ ــا الـتـي
تـ ـ ــؤلـف مج ـت ــمعـ ـ ــة "وظ ـ ـ ــائف
ال ــدول ــة" .الـ ــدميق ــراطـي ــة يف
بالدن ــا لـي ـسـت يف أم ــر الـي ــوم،
ألننا لـم ننجز بعـد مقدمـاتها
الـ ـضـ ـ ــروري ـ ـ ــة ،ويف مق ـ ـ ــدمهـ ـ ــا
ال ــدول ــة ال ـسـي ــاسـي ــة مب ــا هـي
جتــري ــد العـمــومـيــة وحتــديــد
ذاتي للـشعب .فال ميكـن إلغاء
الطـائفيـة الـسيـاسيـة من دون
علمنـة اجملتـمع وفصل الـدين
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عـن الـ ـسـيـ ــاسـ ــة وإعـ ــادة بـنـ ــاء
العالقات الـسياسية على مبدأ
املـ ـ ــواط ـنـ ـ ــة وت ـ ـسـ ـ ــاوي ج ـم ــيع
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــني يف احلـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق.
امل ــواطـن ،مب ــا ه ــو ف ــرد مج ــرد
من جميع صفاته ومحموالته
غـي ــر ال ـسـي ــاسـي ــة ،ه ــو أس ــاس
ال ـ ــدولـ ـ ــة ،والف ـ ــرد الـ ـط ـبــيعــي
بجـمـيـع صف ــاتـه ومحـمـ ــوالته
ه ــو أس ــاس اجملـتـمـع .تعـ ــريف
الـدولة بأنها جتريد العمومية
هـ ــو مـ ــا يـ ــؤك ـ ــد علـمـ ــانـيــتهـ ــا
وعـقالنـيــتهـ ــا وك ـ ــونهـ ــا وطـن ـ ـاً
سي ــاسيـ ـاً جلمـيع م ــواطنـيهــا،
بغض الـنظـر عـن خصـائـصهم
الفـردية وانتمـاءاتهم اخملتلفة
ومحمــوالتهم املـتبـاينـة .وهـذا
يف اعـتق ــادي مـن أهــم امللف ــات
الـتـي يفــتحه ــا األسـت ــاذ م ــروة
ويق ـتـ ـض ــي كل م ــنهـ ـ ــا حـ ـ ــواراً
فكـريـاً وسيـاسيـاً يـستعيـد قيم
احل ــداثـ ــة املغـ ــدورة وأفك ــاره ــا
ومبـادئهـا ومنـاهجهــا ،وأهمهـا
الديالكتيك ،ذروة العقالنية.
هـل ي ـ ـ ـ ــؤدي إصـالح ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة
القائـمة بـالفعل وجعلهـا دولة
وطـنيـة حـديثـة ،وفق الـنمـوذج
ال ـس ــائ ــد ع ــاملـيـ ـاً ،إل ــى تع ــزي ــز
"القـط ــري ــة" وإع ــاق ــة امل ـش ــروع
الـوحــدوي أم العكـس؟ وهل يف
ذلــك مخ ـ ــرج مــن االس ـت ـب ـ ــداد
الـذي تعانـيه مجتمـعاتنـا منذ
قـرون؟ وهل يف إطالق فــاعليـة
ه ــذه اجملـتـمع ــات اإلنـت ــاجـي ــة
واإلبـ ـ ـ ــداعـ ـيـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـيـع
الصعد االقتصاديـة والثقافية
وال ـسـي ــاسـي ــة واألخالقـي ــة م ــا
يـح ـ ـص ــن هـ ـ ـ ــذه اجملـ ـتـ ـمـعـ ـ ـ ــات
وي ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــأصـل مـ ـنـهـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــذور
"القـابليـة لالستعمـار" التي ال
تـنمـو إال يف تـربـة االسـتبـداد؟
أل ـي ـ ـســت ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
املمكنـة واقعيـاً ،هي من حتقق
م ـ ــص ـ ـ ـ ــالـح جـ ـمـ ـيـع الـف ــئ ـ ـ ـ ــات
وال ـش ــرائح االجـتـم ــاعـي ــة ،وإن
ب ـن ـ ـســب م ــتفـ ـ ــاوتـ ـ ــة ،إذ مت ــثل
مـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــداً م ـ ــن
احملــاصصــة الطــائفيــة ،أو من
االسـتـئـثــار واالحـتك ــار وحتكـم
الـطـغم وامل ــافيــات والــسلـطــات
الـ ـشـمـ ــولـيـ ــة؟ هـ ــذه األســئلـ ــة
وغيـرهــا يطـرحهـا كـرمي مـروة
صـراحة أو ضمنـاً ،ويجيب عن
بعضـها إجابـات ال تستنـفد أياً
مــنه ـ ــا ،ولـكــن األســئل ـ ــة ت ــظل
مشرعة ومفتوحة.
*  -كــرمي مــروة ،عــشيــة أفــول
اإلمـب ــراط ــوري ــة ،أسـئل ــة ح ــول
م ـ ــوقعـنـ ــا يف عـ ــالــم الغـ ــد ،دار
الفـ ـ ــارابــي ،ب ـيـ ـ ــروت ،ل ـب ـنـ ـ ــان،
الطبعة األولى2003 ،
 1الفساد هو املعادل األخالقي
لالسـتبـداد ،تـكف معه الـدولـة
أو تكـاد تـكف عن كـونهـا كــائنـاً
أخـالقي ـاً .والـالفت لـلنـظــر أنه
لـم يـفكــر أح ــد يف بالدن ــا بعــد
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلصـالح األخـالقـ ــي .ولـ ــم
ي ـ ـ ــدرجـه أح ـ ـ ــد بـع ـ ـ ــد يف سـلــم
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات .مع أن اجل ـم ــيع
يالحـظـ ــون العالق ــة الـط ــري ــة
بـني من ــو الف ـس ــاد وانحـط ــاط
األخالق .ولم يقتـرح أحد بعد
تـ ـ ـ ــدريـ ـ ــس مـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة
األخـالقيــة بــدالً مـن الت ــربيــة
القــوميــة االشتــراكيــة مثالً يف
جميع مراحل التعليم.
 2يالحــظ هـنـ ــا أن األمـ ــة هـي
القـ ــاسـم املـ ـشـتـ ــرك بـني هـ ــذه
الـ ــشع ـ ــارات ،وه ـ ــو م ـ ــا ي ـط ـ ــرح
ضــرورة تفـكيـك مفهــوم األمــة
ونق ــده وإعـ ــادة تعـ ــريف األم ــة
بداللـة قيم احلـداثة وأفكـارها
ومناهجها ومنجزاتها.
 3عـب ـ ــد اهلل العـ ــروي ،مـفهـ ــوم
الدولة ،املـركز الثقـايف العربي،
ص90

قـبـل عقـ ــد مـن الـ ــزمـ ــان ،حـللـت يف فــنلـنـ ــدا الجـئـ ــا
سيـاسيا ،بعـد رحلة شـاقة يف البـحث عن سقف امن
دائـم ،ومـن االيـ ــام االولـ ــى ،ومــن اجل مـت ـ ــابعـ ــة مـ ــا
يجـري يف الـبالد والتعــرف عليهـا عن قـرب ،اجـريت
الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن الـلقـ ـ ــاءات واحل ـ ـ ــوارات مع م ـثـقفــني
وسيـاسيـني من اهل البـالد ،ومن مختلـف "االلوان".
ففي فـنلندا تـستخدم وسـائل االعالم الوانـاً محددة
خملــتلف االح ــزاب واملـنـظـم ــات ،وتع ــرف به ــا وتك ــون
ســائ ــدة يف شع ــاراتهــا ون ـشــاط ــاته ــا .والجل اشــراك
االخ ـ ــريــن معــي يف م ـ ــا رحــت اتع ـ ــرف الــيه ،ك ـت ـبــت
سلسلـة مقاالت جمللـة " رسالة العـراق " ،الصادرة يف
لـن ــدن حـيـنه ــا ،وحتـت عـن ــوان م ــوح ــد "ال ـسـي ــاس ــة
واحلـي ــاة عـن ــد القـطـب " للـتع ــريف بـت ــاريخ وحـي ــاة
وجتربـة هذه الـبالد يف بناء دولـة دميقراطيـة ،مثاال
لـدولـة الـرفــاه االجتمـاعي ودولـة القـانـون واجملـتمع
امل ــدنـي ،وك ــان يف ب ــالـي دائـم ــا الـت ــأكـيـ ــد عل ــى تـلك
الـدروس الـتي تـنفع بالدنـا فـيمـا لــو متت االطـاحـة
بالنـظام الدكتاتـوري .ومن االيام االولى واجهني يف
احليـاة الــسيــاسيــة الفـنلنـديـة مـصــطلح " حكـومـة
قـوس قـزح " ،الـذي تـستخـدمه وســائل االعالم نقال
عن الـشــارع الـفنـلنــدي ،حـيث يـسـتخــدمه امل ــواطن
الفـنلـنــدي يف وصـف احلكــومــة املـن ـش ــودة ،حكــومــة
ال ــوح ــدة ال ــوطـنـي ــة .لـم يكـن صعـب ــا فهـم املقـص ــود
بـذلك ،لكني ويف لقـاء السيـدة ساتـو هاسي (شـاعرة
وروائـيــة وم ــؤلفــة كـتـب دراسـي ــة يف علـم الفـيــزيــاء)
زعـيـم ــة ح ــزب اخلـض ــر الفـنلـن ــدي ،ووزي ــرة الـبـيـئ ــة
لفـت ــرة الحقــة ،ويف كــافـتــريــا الـبــرمل ــان الفـنلـنــدي،
والجنــاز اللقــاء الـصحـفي (نـشــر اللقــاء يف رســالــة
العراق العدد  42حـزيران  )1998سألـتها عن " قوس
قـ ــزح " هـ ــذا :اال جتـ ــدون يف الـتـ ـسـمـيـ ــة شـيـئ ـ ـاً مـن
سخ ــري ــة او اسـته ــان ــة بـ ــالعـمل ال ـسـي ــاسـي؟ ك ــانـت
احلكــومــة اي ــامه ــا مكــونــة مـن خـم ـســة احــزاب مـن
االحـزاب الفـنلنـديـة الـستــة الكبـار ،وراحت الـسيـدة
تشـرح لي ،وبـلغة اخـتلطت فـيها مـصطلحـات العلم
بــالـشعــر ،اعتــزازهــا بهــذه التـسـميــة ،النهــا جتــدهــا
تـعبيـراً مـوفقـاً عن حكـومـة الـوحـدة الــوطنيــة ،التي
تــدي ــر سيــاســة الـبالد وتــسعــى لـتحـقيـق طمــوحــات
واحالم املــواطن النــاخب ،فكل االحـزاب الـسيـاسيـة،
ومن مختلف االلـوان الفكريـة ،من اليمـني واليسار،
جتلــس ال ــى ط ــاول ــة واح ــدة وت ـشـت ــرك يف حك ــوم ــة
واحــدة ،شكـلت وفقـا للــدستــور ،وراعت االسـتحقـاق
االنتخـابي ومـصلحـة الـوطن .كـانت فـنلنـدا ايـامهـا
يف سنوات حـاسمة لتأخذ دورهـا وحجمها املناسبني
يف مـؤسـسـات االحتــاد االوربي وحتـديـدا للـتصــويت
ح ــول ال ــدخ ــول يف وح ــدة الـنق ــد االوربـي ،ف ــاك ــدت
ال ـسـيــدة ســاتــو هــاسـي :ان قــرارات مـصـيــري ــة بهــذا
احلجم تـرسم مـستقـبل البـالد ال ميكن للـون واحـد
ان يتفـرد بـرسمهـا ،البـد من ان يكـون هنـاك اجمـاع
وطني من كل االلوان.
الـي ــوم ،يف العــراق اجلــدي ــد ،وبع ــد سقــوط الـنـظــام
ال ــديكـتــاتــوري ،وبعــد ان تـشـكلـت الــوزارة العــراقـيــة
الـرابعـة بـرئـاسـة الـسيـد نـوري املـالـكي ،بعـد وزارات:
مجلس احلكم ،واملـؤقتة ،واالنتقالية ،ها هي الوزارة
الدائميـة تالقى بالتـرحيب من قبل الكثـيرين ،على
الـساحة الـوطنية الـداخلية ،واخلـارجية ،ودعك من
ع ـص ــابـ ــات فل ــول الـن ـظ ــام الـ ــديكـت ــاتـ ــوري املقـب ــور،
وحلفـائـهم من االرهــابيني الـتكفيـريني ،الـذيـن لهم
مشروعهم الظالمي الدموي.
احلك ــوم ــة ال ــدائـمـي ــة ،سـت ــواجـه ملف ــات اس ــاسـي ــة،
ومهمات كـبيرة وخـطرة ،يف فتـرة حاسمـة ومصيـرية
يف ت ـ ــاريخ وحـي ـ ــاة شعـبـن ـ ــا ،فـهل ميـكــنه ـ ــا اخل ـ ــروج
بقــرارات حــاسمــة خلالص شعـبنــا ممــا يـعيـشـه من
ازمــات وكــوارث واالخــذ بــالـبالد الــى نهــارات االمــان
واالستقرار؟
العـديد من ممثلي االقليـات ،ويف مجلس النواب ،ال
يعتبرون احلكومة احلالية حكومة وحدة وطنية بل
يعـتـب ــرونه ــا حكــومــة ت ــوافقـيــة ه ـشــة مـبـنـي ــة علــى
احملـاصصـة الطـائفيـة ،ويـشيـرون الـى غيـاب ممثلي
القومـية التـركمانـية ،والكلـدواشوريني ،وااليـزيدين
والصــابئـة ،والعـديـد مـن املنـظمــات النـسـويــة ايضـا
قـدمت انتقـادات حول نـسب متثيل املـرأة وتهميـشها
يف احلكومة احلالية.
وبالرغم من اشـتراك غالبية القـوائم االنتخابية يف
تشـكيل احلكومة احلـالية ،اال ان غياب الـوان معينة
عن تشكيلة احلـكومة ،سيضر بالتاكيد بكمال الوان
قـوس قـزح لـتتحــد مختـلف التــرددات لكل لــون مع
بعضها لتشكل لونا وطنيا واحدا ساطعا وبهيا.
ال يـزال من املمـكن معاجلـة ذلك ،بأكـثر من طـريقة
وشـكل وبـ ــروح احلـكـمـ ــة واحلـ ــرص علـ ــى مـ ـســتقــبل
البالد .وتفعيل مجلس الوزراء واحد من االجراءات
االسـاسيـة واملهمـة امـام احلكـومـة احلـاليـة لـتقتـرب
مــن روح الـك ـمـ ـ ــال ،بح ـيــث ي ـ ـس ـتـ ـط ـيـع كل وزي ـ ــر يف
احلكـومــة ،ومهمـا كــان حجم كـتلتـه االنتخــابيـة ان
ي ـ ــوصل صـ ــوت الـنـ ــاس ومـن ميـثـلهــم ويف مخـتـلف
الشؤون السياسية واالجتماعية .من دون ثقة ودعم
كل فئـات ومكـونـات الـشعب العـراقـي ،فلن تـستـطيع
اي حـكومـة ان تنجـز ما وعـدت به ،وستبقـى الوانـها
نشـازا ،بعيـدة متامـا عن امكـانيـة حتقـيق االنسـجام
املطلوب لرسم صورة مشرقة لغد افضل منشود.

جمــزرة القيــم بني األمس واليوم
حسن حامت املذكور
من اجل ان منـيز بـني األمم واجملتمعـات من
حـيث درجــة رقيهــا وتقــدمهــا او انحـطــاطهـا
وما هـي عليه يف واقع احلال ،علينـا ان ننظر
الى مقدار وطبيعة القيم التي تتميز بها.
ف ـ ــالقـيـم هـي مـنـظ ــوم ــة اخالقـي ــة وفك ــري ــة
ومـعرفـية وحـضاريـة ،وتراكـم عادات وتـقالـيد
وسجايـا تتطبع علـيها اجملتمعـات وتعبر عن
نفــسهــا ال ارادي ـ ًا عبــر تـصــرفــات وممــارســات
ومواقـف األفراد واألسـرة واجلمـاعة ،وتـنظم
الـعالق ـ ــات بـني مـك ــون ــات اجملـتــمع ال ــواحـ ــد
بــاجت ـ ــاه مبــادىء الـسـلم والـتعــايـش والـبنــاء
املشتـرك ،او عكس ذلـك ،وعلى هـذا األساس
تـت ـشـكل ايـض ـ ًا طـبـيع ــة عالق ــة اجملـتـمع ــات
(األمم) مع بعـضهــا ،فــأم ــا ان تكــون مـبـنـيــة
علــى الـسـلم وحــسن اجل ــوار وتب ــادل املنــافع
وقبول اآلخـر ،واما ان تكـون مصدر ًا لـنزاعات
غبية وسبب ًا للعدوان والتدمير املتبادل.
ال اجملتـمع العـراقـي ورصيــده من
لنـاخـذ مـث ً
القيـم ،طبـيعتهــا وتطـوراتهـا ايجـابـ ًا او سلبـ ًا
وحجـم االنـتـك ــاس ــة الـتــي تع ــرضــت لهـ ــا يف
العقود األربعة اآلخيرة.
ال من
يذكـر لنـا اجليل الـذي سبقـنا كـم ًا هـائ ً
القيم النبـيلة التـي اكتسبهـا العراقيـون على
امتـداد اآلف الـسنني ،فـالـتحضـر والتقـاليـد
احلميدة وحالة االنسجام والتعايش واجواء
امل ـ ــودة والــتع ـ ــاون بـني األع ـ ــراق والــط ـ ــوائف
واالثنـيات واشتـراك اجلميـع يف بناء الـصرح
احلضــاري واالنسـاني للـشخـصيـة العـراقيـة
بـرغم الـتشـويهـات التي فـرضهـا الـدخالء يف
مــراحل معـينـة ،ويــوردوا لنــا امثلــة حيــة من

املاضي القريب بهذا اخلصوص..
بعــد ثــورة  / 14متــوز  58 /ك ــان الكـثـيــر مـن
الكـوادر العلمية والفكرية والـسياسية الذين
مت تعيينـهم ودعوتهـم من قبل الثـورة كوزراء
ومسـؤولني كبـار تقـديـر ًا لتـاريخهم الـوطني
واالنــس ـ ــانـي مـثل ال ــدكـت ــور اب ــراهـيـم كـبه د.
فيـصل الـسـامـر و د .مـحمـد حــسن سـلمـان
وغيـرهم ،وبعـد قـرارهم العــودة واملشـاركـة يف
بـن ــاء ال ــوطـن ،ك ــان بعــضهـم ال ميـلك اج ــرة
العــودة فــأضـط ــر لالسـتعــانــة بــاألصــدقــاء
واملعــارف ،وهــذا ي ــدل عل ــى ان تلـك الكــوادر
حتمـلت ضـنك الـعيـش وقـس ــوة احلي ــاة من
دون ان تــطلـب املــس ــاع ــدة مـن ال ــدول الـتـي
ال
تقـيـم فــيه ــا حـت ــى ال ت ـصــبح صـي ــد ًا سـه ً
لـشــروطهــا .وعنـدمـا خـرجــوا من الـسلـطـة
كــانــوا ال ميـلكــون ســوى راتـبهـم الـتقــاعــدي
املـتــواضـع مع انهـم كــانــوا وزراء وم ـســؤولـني
كبــاراً ،وقـبلـهم رجــاالت العهــد امللـكي ،كــانــوا
يخجل ــون من تـهمــة الــرشــوة او الـعمــالــة او
ينكـرونهـا يف األقل ،وكـانت مفـردة (الـواشـر)
تهـم ـ ــة يـتـن ــدر به ــا الع ــراقـي ــون عل ــى اف ــراد
ال ــش ـ ــرط ـ ــة ان ـ ــذاك ،وامل ـ ــوظف يف ال ـ ــدوائ ـ ــر
الـرسـميـة يعـتبـر الـرشـوة اهـانـة لـشخصـيته
قـد تـؤدي بـه للثــأر لكـرامـته وتكـون مـصـدر ًا
للعراك او رفع الدعوى.
مثـال آخـر عـاشه جـيلنــا ،الكفــاءة والنـزاهـة
واالستـقامـة واخللق الـوطني ونكـران الذات
وحـب الشعـب التي متـيز بـها قـادة ثورة / 14
مت ـ ــوز  58 /ال ـ ــوطـنـي ــة ،حـيـث بع ــد اغـتـي ــال
الثـورة واسـتشهـاد قـادتهـا فـوجـىء املتـآمـرون

عـن ــدم ــا وج ــدوا ان م ــا متلـكه تـلك الـنخـب
الــوطـنيــة هــو اقل ممــا كــان ــوا ميلكــونه قـبل
ت ـ ــسلــمهـم ال ـ ــسلــط ــة ،مـث ــال ذلـك ال ــزعـيـم
الـوطنـي عبـد الكـرمي قـاسم وفــاضل عبـاس
امله ـ ــداوي وم ـ ــاج ـ ــد امــني ووصفــي ط ـ ــاه ـ ــر
وكــذلك الكـثيــر من قـادة احلـركـة الـوطـنيـة،
وتلك جمـاليـة ظلت معلقـة يف ذاكرة الـناس
يعتـدون بهـا ويقـيسـون علـى اساسـها سـلوك
وممـارسة اآلخرين ،وحتى الذين سقطوا يف
مستنقع التـآمر على الثورة وخذلوا قيادتها
ال ـ ــوطـنـي ــة ،ظل ــوا بعـي ــديـن عـن االص ــابـ ــة
بـأمراض الـرشوة واالخـتالس وسرقـة اموال
الدولة واجملتمع.
شاهـدت بنفسي وبـالتأكيـد قد شاهـد غيري
بعضـ ًا من الـسيـاسيني الـوطـنيني واصحـاب
املـب ـ ــادىء ال ـ ــدمي ــوق ــراطـي ــة واملـثل الـث ــوري ــة
وبـشكل خاص بعـض قادة احلـزب الشـيوعي
العــراقي والـشخـصيـات الـوطـنيـة املـسـتقلـة
ان ـ ــذاك يــتحــمل ــون الــط ــرد مـن ال ــوظــيفـ ــة
واحلرمان والتشـرد ،فمنهم من كان محامي ًا
او مـهنــدس ـ ًا او استــاذ ًا جــامـعي ـ ًا او سي ــاسي ـ ًا
المعـ ًا اذا ما وصل به األمـر ان يحدد مـوقف ًا
بـني قـن ـ ــاع ـ ــاتـه الفـك ــري ــة وال ـسـي ــاسـيـ ــة او
االنـتهــازيــة والــوصــولـيــة ،وكــان ــوا يخـتــارون
الــط ــريـق األول واألصعـب وي ــدفع ــون ثـمـن
ذلـك فـيــنح ــدروا إل ــى مم ــارس ــة األعـمـ ــال
الشعـبية كباعة مـتجولني على األرصفة مع
الــشعــور ب ـ ــالفخــر ،وتـلك مـثــالـيــة يف غــايــة
ال ـ ــروع ـ ــة ،انـه تعـبـي ــر عـن ال ــوعـي ال ــوطـنـي
وشرف افتداء الشعب.

بعد األنقالب الفاشي االسود يف  / 8شباط
 1963 /وت ـ ــسل ــط األراذل ال ـ ــذي ــن جل ــبهــم
القـطــار األم ــريكـي مـن م ــزابل العـنـصــريــة
والــش ـ ــوفـيـنـي ــة والــط ــائفـي ــة ل ــدول اجل ــوار
العــروبي االسالمـي ،ابتــدأت الصـورة تـتغيـر
جــذري ـاً ،فــاضــافــة الــى اجملــزرة اجل ـســديــة
والـفكــريــة وال ـسـيــاسـيــة ،اعـتـمــد ال ــدخالء
ووكالؤهــم احمللــي ـ ــون نـهج ت ـ ــدمــي ـ ــر الق ـيــم
اجملــي ـ ـ ــدة داخل اجمل ـت ـمـع الع ـ ــراقــي ،وقـ ـ ــد
ابتــدأت تلك الـهجمـة الـشـرسـة علـى القـيم
واألخالق ومـنـظــومــة الـتقــالـيــد واألعــراف
والسجـايا احلمـيدة داخل اجملتـمع العراقي
مع تــسلـم الــزمــر األكـث ــر سقــوط ـ ًا وتفــاهــة
ووحـشيـة وسفـالة وسـادية وخـيانـة يف حزب
البعث بقـيادة صـدام حسـني وعائلـته وافراد
عصـابته ،وعلـى امتداد اكـثر من ( )35عـاماً،
وقد ساعد التدفق الهائل للثروات النفطية
علـى تـنفيـذ بـرنـامج الهجـوم علــى الثقـافـة
ال ـ ــوطـنـي ـ ــة والقـيـم االجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة واالرث
االنسـاني الـرائـع للمجـتمع العـراقـي ،وعبـر
الـت ـ ــصفـي ــات واالب ــادة اجلـم ــاعـي ــة واثـ ــارة
احلــروب والـفنت الــداخـليــة والعــدوان علــى
دول اجلوار واالفراط يف الوحشية .استطاع
الـنظـام الـبعثـي ان يخلق حـالــة من الــرعب
واخلـوف والفـوضـى كـانـت كفيلـة بـأن تلحق
اض ـ ــرار ًا ج ـسـيـم ـ ــة بقـيــم واخالق اجملـتــمع
العـراقي وتـدميـر العالقــات االنسـانيــة التي
تـربـط بني مكـونـاته واطيـافه ،اضـافـة لتلك
الع ــوامل ن ـشــط االعالم احمللـي واخلــارجـي
بعــد رش ــوته يف تكــريــس تق ــاليــد ومـظــاهــر

الفـساد واالختالس واحملـسوبيـة واملنسـوبية
وثقافة (الفرهود) على نطاق واسع.
يف حــالــة من الــوعيــد والتــرغـيب وتـشجـيع
مظـاهـر االنـحطــاط االنتهـازي الـى جــانب
ضغــط األوض ــاع ك ــالـبــط ــال ــة واحلــص ــارات
اضـطــر قـسـم من شــرائـح اجملتـمع العــراقي
علـى ممـارســة سلــوكيــة متــدنيـة يف الـنفـاق
والـت ــزلف وال ــوص ــولـي ــة وخ ــذالن اجملـتــمع
وانحــس ـ ــار ال ــشع ــور ب ــاملــس ــؤولـي ــة وال ــروادع
الوطنية ،وكان قمة الهجوم املدمر للجوانب
االيج ـ ــابـي ـ ــة امل ـ ــورث ـ ــة هـي عـملـي ــة الـتـبعـيـث
االلـزامي ودفع النـاس اجبـاريـ ًا لـلسقـوط يف
امل ـ ـسـتـنـقع اآلسـن حل ــزب الــبعـث والــتلـ ــوث
بفـســاد عقــائ ــده ورداءة اخالقه وممــارســاته
واساليبه املنحطة.
بعــد التغـييـر الـذي حـصل يف  / 9نيـسـان /
ال يف األقل ان
 2003كــان مفــروض ـ ًا او مــأمــو ً
يـتـم وب ـ ــس ــرع ـ ــة ال تقــبل الـت ــأجــيل الـبـ ــدء
مبعــاجل ــة العـي ــوب الق ــاتل ــة داخل اجملـتـمع
الع ـ ــراقـي عـب ـ ــر اجـتـث ــاث م ــا ت ــركه الـنــظ ــام
الـبعـثـي الــس ـ ــاقــط مـن ك ــوارث اجـتـم ــاعـي ــة
واعـادة مـا دمـره علـى صعـد الـقيم واألخالق
واملــظ ـ ــاه ــر اآلخ ـ ــرى للــتحــض ــر ،ي ــرافـقهـ ــا
اسـت ـ ــرج ـ ــاع الـث ـ ــروات الع ــراقـي ــة املــنه ــوبـ ــة
وحت ـسـني مــص ــادر انـت ــاجه ــا بغـي ــة انع ــاش
البـنيــة التحـتيـة لالقـتصـاد العـراقي وإعـادة
اعمــار الــوطن واالنـســان يف آن واحــد ،وقبــر
آفــات وبـيـئ ــة الفق ــر واجلهل وامل ــرض ،داخل
اجملتـمع ،لـكن مــاحـصل مع األسف امــر مــا

ك ـ ــان مح ـســوسـب ـ ًا ومـت ــوقع ـ ًا عل ــى األطالق.
ف ـ ــاض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ابق ـ ــاء ك ـ ــوادر اجل ـ ــرمي ـ ــة و
العنـاصـر امللـوثـة حلـزب الـبعث مـنتـشـرة يف
مف ــاصل ال ــدول ــة واجملـتـمع ،وس ــد األب ــواب
بوجـه الكوادر الـوطنـية يف الـداخل واخلارج،
ح ــاول االحــتالل ان يف ــرض عل ــى اجملـتـمع
العــراقي والعـمليـة الـسيـاسيـة الـتي فـصلهـا
طبقـة من السياسيني مهيـأة ومنتقاة عرقي ًا
وط ـ ــائفـي ـ ـ ًا ثــم وعل ــى سـبــيل امل ــوازن ــة فــتح
األبــواب امــام ت ــدفق ارادات دول اجلــوار ومــا
خلف اجلــوار فتـشـكلت حـالــة من الـوالءات
(التبعية) ملصادرواطماع خارجية تلوثت بها
اغلـب اح ـ ــزاب ونخـب العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
ال يف االرتبـاط الـوطـني
واصـابـت منهـا مقـت ً
وااللتزام امام الشعب.
ان نهج احملــاصـص ــات والتــوافق ــات وانتـشــار
ثقـافــة الفـرهـود قــد خلـقت وكــرست اجـواء
م ــوب ــوءة وح ــاالت مـن الفــس ــاد اصـبحـت يف
الــواقع امتـداد ًا ملـا تـركه الـنظـام الـبعثـي من
تق ـ ــالـي ــد ذمـيـم ــة يف ال ــرش ــوة واالخــتالس
وسـرقـة وتهـريـب الثـروات الـوطـنيـة وانتـشـار
احملــس ـ ــوبـي ـ ــة واملـنــس ــوبـي ــة وتـص ــدر ع ــدميـي
الكـفاءة والنزاهـة من ابناء العـائلة و احلزب
والع ـشـيــرة والـط ــائفــة الــى جــانـب تـط ــويق
الـكوادر الـكفوءة والـنزيهـة اخمللصـة واجلادة
يف خ ــدم ــة ال ــوطـن وابـن ـ ــائه خ ــارج جـ ــدار
العملية السياسية وكواليسها داخل املنطقة
اخلـضــراء ،حـيـث كل شـيء يـتـعلق مبـصـيــر
الـشعب وامنه واستقراره وازدهاره او الكوارث

الـتـي تـنـتـظ ــره محـص ــور هـن ــاك يف غ ــاي ــة
ال ـســريــة والـتـم ــويه ،وتــرك الــشعـب اعــزل،
وم ـسـتـبــاح ـ ًا ومـطــارد ًا مـن قـبل عـصــابــات
واجه ـ ــزة الــن ـ ــظ ـ ــالــم ال ــبع ـثــي ال ــس ـ ــاق ــط
وواجه ـ ــاته ــا مـن تـكفـي ــريــني ومفـخخـني
ومفجــرين وبهـائـم انتحـاريــة ،ومن جـديـد
يعــاد التخـطيـط لــزرع الفـوضـى واخلـوف
وال ــرعب بـغيــة اره ــاب النــاس واذاللهـم ثم
استسالمهم لشروط األمر الواقع.
ان م ـشـكل ــة الع ــراق ال ــراهـن ــة :هـي ك ــارث ــة
تــده ــور القـيـم واألخالق وسق ــوطهــا عـنــد
النخب السياسية وتعميم آفة الفساد التي
ابـت ــدأت تـت ــدفق ب ــاجت ــاه ــات واسع ــة بـني
الكثير من مفاصل اجملتمع والدولة.
ان نهج احملـاصصـات والتـوافقـات العـرقيـة
والطــائفيــة والفئـويـة الـضيقــة هي املـقتل
الــذي اصــاب الـعمـليــة الــسي ــاسيــة ومـنهــا
بـشكل خاص التجـربة الدميـوقراطية ،وان
الــط ـ ــريق ـ ــة الـتـي مت مب ــوجــبه ــا ت ـشـكــيل
مـجل ـ ــس احلـكـم امل ــوقـت وحـك ــومـتـي ايـ ــاد
عالوي واب ـ ــراه ـيــم اجلـعف ـ ــري وط ـ ــريق ـ ــة
الـتـصــويـت علــى الــدسـت ــور ونف ــوذ الفــورة
الــط ـ ــائفـي ـ ــة والع ــرقـي ــة وت ــأثـي ــره ــا عل ــى
العمليـتني االنتخابيتـني هي السكني التي
مت بــواسـطـتهــا تقـطـيع الهــويــة الــوطـنيــة
امل ـشـت ـ ــرك ـ ــة ومت ــزيـق اللحـم ــة الـت ــاريخـي ــة
للـمجـتـمع وتف ــريخ الـتــدهــورات الــراهـنــة
لألوضاع.

