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وحت ��ت ع �ن��وان «ب��ال �ق��ان��ون؛ ال �ق��واع��د ال���ص��ارم��ة
ل�ل�ت���ش��ري�ع��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة» ي ��رى امل ��ؤل ��ف �أن� ��ه مع
تتابع الأجيال اجلديدة ،من الطبيعي وامل�ألوف
�أن ت�ت�غ�ير ال �ن �ظ��ري��ات والآي ��دول ��وج �ي ��ات ،وع�ل��ى
حد تعبري ميكيافيلي ال�شهري ف��إن �أل� ّد الأع��داء
و�أ�شدها خطورة على اال�ستبداد هو احلرية .ويف
هذا ال�سياق بد�أت تظهر اجلمهوريات والد�ساتري
التي حت ّد من اال�ستبداد والنظم الديكتاتورية
القمعية .عند هذا احلد ارت�أى امل�ؤلف �أن يعر�ض
لنظريات ث�لاث ح��ول «احلرية �ستقود ال�شعوب
ح �ت � ًم��ا ن �ح��و ال �ث��راء» ل �ـ �ـ»� �س �م �ي��ث» ،و» احل�ك��وم��ة
والأم��ة لي�سا �شيئًا واح� ًدا» جلان جاك رو�سو ،و»
مهما يحدث فال ميكن �سلب احلريات» لـــ» جون
�ستيوارت ميل».
ريا ج ًّدا من الآراء
بعد ذلك يتتبع امل�ؤلف عد ًدا كب ً
والنظريات ال�سيا�سية واالجتماعية والفل�سفية
ح ��ول الأم � ��ة وامل ��واط �ن ��ة وال ��وط ��ن واحل �ك��وم��ات
واحل ��ري ��ات وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل�ف��اه�ي��م ذات ال�صلة
مب��و��ض��وع ك�ت��اب��ه ،ومب ��ا يك�شف ع��ن وع ��ي عميق
ج � َّدا مبا يت�صل بفكرته الأ�سا�سية من عنا�صر
ت���س�ت��وج��ب الإ�� �ش ��ارة �إل �ي �ه��ا وت �ن��اول �ه��ا مبنهجية
وا�ضحة .فيعر�ض ملقوالت «ديفيد هرني» ب�ش�أن
احلكومة املثالية وعالقاتها بالقوانني لريى �أنّ
احلكومة املثالية ت�سنّ �أو تلج�أ لعدد حمدود من
الت�شريعات وال�ق��وان�ين .وحت��ت عنوان «الطبقة
العاملة �أو الربوليتاريا لي�س لها م��وط��ن» راح
ي�ستعر�ض �آراء مارك�س حول ما يجب على الأمة
�أن ت �ق��وم ب��ه ك� � ��أداة ت��وظ�ف�ه��ا ال�ف�ئ��ة احل��اك �م��ة ال
كجماعة متنح �أفرادها احلرية وال�سالم ليقوم
كل منهم مبا يرغب فيه مبعزل عن الآخرين.
وي�ستفي�ض امل�ؤلف يف �شرح وجهات نظر مارك�س
ذات ال�صلة وا� �ص� ً
لا �إىل نتيجة م ��ؤداه��ا �إن��ه �إذا
كانت املارك�سية قد ت��وارت �إىل الظل منذ عقود
ف ��إن الرغبات وامل�ح��اوالت لتطويرها مل تخفت
�إىل يومنا هذا.
من ال��ذي من حقه �أن يحكم؟ مع ه��ذا العنوان
العري�ض ي�ت��أم��ل امل ��ؤل��ف وج�ه��ة نظر �أف�لاط��ون
ب���ش��أن �أح�ق�ي��ة الفيل�سوف يف احل �ك��م ،وم�ق��والت
احلكيم الكونفو�شي ال�صيني «من�سيو�س» عن
�ضرورة �أن يحكم �أ�صحاب الف�ضائل ،و�أن العدالة
م��وج��ودة لأج ��ل م��ن ب�ي��ده ال�سلطة ال غ�ير عند
«ث��را��س�ي�م��اخ��و���س» .ف�م��ا ج ��دوى ال��دمي�ق��راط�ي��ة
و��س��ط ك��ل ه ��ذه الآراء يف ن�ه��اي��ة الأم� ��ر؟ يجيب
امل�ؤلف عن هذا الت�سا�ؤل الذي مل يطرحه بقوله
�إن �أحد �أهداف الدميقراطية بالغة الأهمية هو
�أنها ق��ادرة على كبح جماح �أك�ثر النا�س �ش َّرا لو
حدث وو�صل �إىل �سدة احلكم .لكن ال�س�ؤال الذي

طرحه امل�ؤلف ُمبا�شرة هو :هل حب الوطن ٌ
نبل
�أو مدعاة للفخر؟ ويف معر�ض الإجابة عنه يرى
�أن حلب الوطن جانبني ،ففي الوقت الذي ُيرى
فيه املنا�ضلون املحبون لأوطانهم مناذج م�شرفة
نبيلة ،قد تراهم �أوطان �أو بلدان �أخرى تتعار�ض
م�صاحلها معهم من ��اذج ُم��رب��ة وه � ّدام ��ة .فـــ»
�آن ج ��ون ��غ ج � ��ون» ال � ��ذي ق �ت��ل �أح � ��د اجل �ن��راالت
اليابانيني ح ًّبا يف بلده ورغبة يف حتريرها من
االح �ت�ل�ال ال �ي��اب��اين ،ق��د ق�ت�ل��ه ال�ي��اب��ان�ي��ون بعد
ذل ��ك� .إن ��ه من ��وذج للمنا�ضل امل�ح��ب ل�ب�ل��ده عند
الكوريني ،ولكنه جمرم و�إرهابي عند اليابانيني.
وبينما ر�أى «فيت�شه» الن�ضال وح��ب اجلماعة
�أم � � ًرا � �ض��رور ًّي��ا وحم �م ��و ًدا ،ر�أى ف�ي��ه تول�ستوي
ال�ش ّر كله.
ثم يف انتقاله مهمة نحو و�ضع النا�س �أو ال�شعب
يف ال�صدارة يتوقف مع «جوزيف �إرن�ست رينان»
ال ��ذي ر�أى رف����ض الإث�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة ور�أى �أن
الأه ��م ه��و �أن يتمتع النا�س ب� ��الإرادة .فالإثنية
وال�ق��وم�ي��ة ال تنبع م��ن ا��س�ت�خ��دام ال�ن��ا���س اللغة
نف�سها و�إمن��ا من رغبتهم يف العي�ش يف املجتمع
�أو اجلماعة ذاتها ،وبالتايل فلي�س الن�ضال وحب
الوطن �إق�صا ًء �أو ع�صبية جتاه ال�شعوب الأخرى،
حب ووال ٌء ُمتبادل بني �أفراد ال�شعب الواحد
�إنه ٌ
بع�ضا وجت ��اه وط�ن�ه��م .وي�ستمر
جت ��اه بع�ضهم ً
امل ��ؤل ��ف يف م�ت��اب�ع��ة �آراء م��ارك����س ح ��ول الطبقة
العاملة التي �ستثور على الر�أ�سمالية وتهدمها
ليت�أمل ف�ك��رة «ال �ث��ورة» يف ح��د ذات�ه��ا وم��ا ال��ذي
ي �ق ��ود ال �� �ش �ع��وب �إل �ي �ه��ا يف ال� �ف�ت�رات وال �ظ ��روف
ال �ت��اري �خ �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة .ي��رت �ك��ز امل� ��ؤل ��ف ه �ن��ا �إىل
ت�ف���س�ير ي� ��راه ج��ام � ًع��ا ت �ق��ري � ًب��ا وم �ف �� �س � ًرا ل�ق�ي��ام
الثورات وهو « �شعور ال�شعب �أن الدولة �أو النظام

احل��اك��م مل ت� ُع��د ل��دي��ه ال �ق��درة وال الإرادة حلل
م�شكالت ال�شعب» .كما يتبنى مفهوم كارل بوبر
حول �أن طريق الثورات ينفتح عندما تو�صد كل
ُ�سبل التطوير .ثم يعود �إىل «تول�ستوي» ليعر�ض
منظوره يف �إح�سا�س ال�شعوب بال�سعادة التي ر�آها
ع��زي��زة امل�ن��ال ،وم��ع ذل��ك فقد ر�أى يف احل��د من
رغبات النا�س وتطلعاتهم ،واحل��د من تكوينهم
وجمعهم للرثوات طريقًا ما نحو ال�سعادة.
وم��ع الت�سليم ب ��أنَّ امل��ؤل��ف ق��د كتب ه��ذا الكتاب
لأجل املنتف�ضني �ضد الرئي�سة الكورية باك كون
هيه فهو ي�ؤكد على م�س�ألة ُمهمة ج ًّدا� ،أال وهي
�ضرورة �أن تعي ال�شعوب وقت الثورة �أ ّن��ه عليها
�أن تعمل ب��د�أب وج ّد خال�صني دون مللٍ �أو كلل.
وعند هذا احلد ي�أخذ احلديث بع ًدا نف�س ًّيا بعد
�أن اجته وجهة فل�سفية على مدار الكتاب ،فريى
�أن الإن�سان ُمافظ بطبعه ،و�أن��ه يجد �صعوبة
حقيقية يف القيام ب�شيء جديد ُ
ومتلف ،لكنه
م��ع ك��ل ذل ��ك ي�ت��وق ل�ل�ج��دي��د وي�ن�ت�ظ��ره ويبحث
عنه وبخا�صة يف ال�ع�ق��ود ال��راه�ن��ة .وه�ن��ا يختم
ال�ك�ت��اب مب �ق��والت مل�ف�ك��ري��ن وك �ت��اب ك��وري�ين من
ق�ب�ي��ل؛ ال�ت�ط��وي��ر ه��و ال�سبيل ال��وح�ي��د للتغلب
على الر�أ�سمالية» لـــ» كيم �سانغ بونغ» « ،ال�سبيل
الت �� �س��اع رق �ع��ة احل��ري��ة الإن �� �س��ان �ي��ة» ل�ـ�ـ�ـ» �إي ن��ام
ج� ��وك» .ث��م ي�خ�ت��م ت�ل��ك امل �ق ��والت ب��وج�ه��ة نظر
ُمهمة لأر�سطو ت��رى �أنّ الغر�ض من تكوين �أو
تك ّون الأم��ة هو العدالة .بعد ذلك تنتهى رحلة
الكتاب مع املعنى �أو املفهوم الأخالقي للأمة .ثم
ملاذا وكيف حدث االنتقال من الإن�سان الأخالقي
�إىل املجتمع ال�لا�أخ�لاق��ي؟ وه��ذا يحتم �ضرورة
ال��وع��ي ب��ال �ف��رق ب�ين الأف � ��راد يف ا�ستقالليتهم
وبينهم عندما يدخلون يف جماعات حتتم �ضرورة
وجود العدالة التي ال تقمع التفرد الذاتي بقدر
ما تقنن وت�ضبط التناف�س بني الأفراد لتظل يف
الدائرة التي تخدم تلك اجلماعة ،ولهذا ينبغي
على ال�سا�سة بال ا�ستثناء �أن يُار�سوا �أعمالهم
يف �إطار من الأفعال التي تت�سم بالأخالق مهما
كانت الظروف.
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ما الوطن؟
ليو شي مين
محمود عبد الغفار *
ي�ستهل الكتاب رحلته املُمتعة يف العر�ض ب�شكل ت�شويقي يقوم على توجيه بع�ض الأ�سئلة �إىل القراء مثل؛ وطنك كوريا ،كيف هو الآن؟ �إننا دائ ًما نت�ساءل عن الأُمة
ثم نتخيل البلد �أو الوطن .فما نوعية املواطن الذي يدعو �إىل الفخر؟ �أعلينا -نحن الكوريني� -أن نفخر ب�سيادتنا وا�ستقاللنا ومتتعنا ببلد دميقراطي؟ هنا علينا �أن
ُندرك �أنّ القائد العظيم لن ي�ستطيع �أن يقود بلدً ا نحو العدالة ُ
واحلرية مبفرده ،وبالتايل فكل املواطنني لهم دور معه .كما �أن ال�سيادة واال�ستقالل تعني �أنه على
املواطنني �أن يدركوا واجباتهم وم�س�ؤولياتهم يف الوقت نف�سه الذي يحر�صون فيه على معرفة حقوقهم .ولي�س هناك مدخل نحو املواطنة اجليدة التي تدعو �إىل
بلد �أو وطن متميز.
الفخر �أف�ضل من الرتابط والتعاون الذي يف�ضي تلقائ ًّيا �إىل ٍ

يتناول امل�ؤلف هذا املو�ضوع من منظور خا�ص
ل�شخ�ص ك��ان ممث ً
ال لأح��د الأح ��زاب ال�سيا�سية
عام 2011م .فقد تناوله بالكتابة يف ذلك الوقت
ثم ارت��أى �أن يعيد تناول معنى الوطن �أو البلد
ب�ع��د ع ��دة ��س�ن��وات ،وب�ع��د م��ا م � ّر ب��ه م��ن خ�برات
يف ال �ع �م��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي وك ��ذل ��ك ق ��رب ��ه م ��ن �أح ��د
�أعظم الر�ؤ�ساء الكوريني اجلنوبيني يف الع�صر
ل�ح��داث
احل��دي��ث وه ��و «ن ��و م��و ه �ي��ون» .رمب ��ا ل� أ
الأخ�يرة التي ب��د�أت مع الربع الأخ�ير من العام
املا�ضي يف كوريا دور ُمهم يف الكتابة ثانية عن
ال��وط��ن وامل��واط �ن��ة ع �ن��ده؛ ف�ق��د ب ��د�أت الأح ��داث
م��ع ات�ه��ام��ات بالف�ساد ط��ال��ت الرئي�سة الكورية
و�أخ � ��ذت يف ال�ت���ص��اع��د ح�ت��ى ق���ض��ت امل�ح�ك�م��ة يف
مطلع الأ�سبوع الثاين من مار�س 2017م ،بعزلها
وال��دع��وة لإج ��راء انتخابات رئا�سية يف غ�ضون
يوما .حتى �أنه -امل�ؤلف -قد �ص ّرح ب�أن هذا
�ستني ً
ال�ك�ت��اب لأج ��ل �أول �ئ��ك ال��ذي��ن يحملون ال�شموع
ويتظاهرون ب�شكل �سلمي ُمتح�ضر عند بوابة
«ك ��واجن ه��وا م��ون» التاريخية ال�شهرية بو�سط
احتجاجا على �سيا�سات الرئي�سة
العا�صمة �سيول
ً
«ب��اك ك��ون هيه» مطالبني بتنحيها ع��ن احلكم
�إىل �أن قالت املحكمة الكلمة الف�صل يف �ش�أنها
قبل �صدور الكتاب يف طبعته اجلديدة ب�شهرين
تقري ًبا .كما �أك��د امل��ؤل��ف كذلك �أن��ه كتب ثانية
يف ه��ذا املو�ضوع لأن��ه مل يتناوله ه��ذه امل��رة من
منظور رجل ال�سيا�سة و�إمنا من منظور املواطن،
ولهذا ال�سبب يعر�ض للعديد والعديد من الآراء
واملقوالت لكبار الفال�سفة واملُفكرين يف العامل
لتحديد �أو تعريف الوطن واملواطنة .وقد �أفاد
ريا من املحا�ضرات التي �ألقاها واملعرفة التي
كث ً



ح�صلها بعد �أن ت��رك العمل ال�سيا�سي ليتف َّرغ
للكتابة .ففي هذا ال�سياق له م�ؤلفات ُمهمة مثل
«ق��راءة تاريخ العامل ب�شكل معكو�س» ،و» لأجل
�أن نتذكر ك ��واجن ج ��و» ،و» االق�ت���ص��اد للأغنياء
والفقراء» ،و» التاريخ كما �أت�صوره» ،و حتديث
كوريا اجلنوبية» « ،قراءة ال�شباب».
ظهرت الأُمة الكورية مع كارثة «نام �إل دانغ» يف
التَّا�سع ع�شر من يناير ع��ام 2009م -ي�شري �إىل
البناية التي وقعت فيها تلك ال�ك��ارث��ة يف يونغ
�سان -وحتت هذا العنوان العري�ض يذكّر امل�ؤلف
بق�صة �أولئك النَّا�س الذين رف�ضوا ُمغادرة املبنى
ال ��ذي ك��ان م �ق��ر ًرا �أن يتم �إع ��ادة حت��دي�ث��ه ،حيث
دخله يف الظالم والربد ال�شديد اثنان وثالثون
�شخ�صا ليمنعوا هدمه حتت ذريعة �إعادة حتديثه
ً
التي تبنتها احلكومة حتى �أنَّها جل�أت �إىل العنف
لإخ ��راج� �ه ��م ،ل �ك��ن �أغ �ل �ب �ه��م مل ي �ك��ن ي ��رغ ��ب يف
املُغادرة ،فهذا مكان عملهم ل�سنوات ،ف�ض ً
ال عن
�أنَّ التعوي�ض امل��ايل ال��ذي ُع��ر���ض عليهم لرتك
املبنى مل يكن منا�س ًبا وال كاف ًيا لبدء عمل جديد
يف مكان �آخ��ر ،ف�ض ً
ال عن �أنَّ تلك البناية كانت
كل عاملهم بعد �أن ق�ضوا فيه �سنوات طويلة .لكن
احل�ك��وم��ة وال���ش��رك��ات ال �ك�برى م�ث��ل �سام�سونغ
ودارمي وغريهما قد عزمت بقوة على �إخراجهم
و�إع � ��ادة حت��دي��ث امل�ب�ن��ى وحت �ق��ق م��ا �أرادوه على
ح�ساب الذين لقوا حتفهم باملكان �آنذاك.
تلك احل��ادث��ة كانت مثل ال�صفعة التي ا�ستفاق
معها النَّا�س ليت�أملوا حقيقة �أن «احلكومة �أو
ال��وط��ن» ال تعمل لأج��ل النَّا�س �أو املواطنني بل
تعمل �ضد م�صاحلهم ورغباتهم .فلقد كان هدم
املبنى لإع��ادة حتديثه ل�صالح ال�شركات الكربى

يف الأ� �س��ا���س ول�ي����س لأج ��ل ال � َّن��ا���س �أو امل��واط�ن�ين
ال�ع��ادي�ين .وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ك��ان «ال��وط��ن» هو
بالفعل ما و�صفه « توما�س هوبز» ب�أنه ي�ستخدم
العنف امل ُ�ق�نن باعتباره حقًّا م�شرو ًعا يف جميع
احلاالت .ويف هذا ال�سياق من املهم التوقف �أمام
و��ص��ف ت��وم��ا���س ه��وب��ز ل�ل�ح��اك��م امل ُ���س�ت�ب��د والأم ��ة
املثالية .فالأمة املثالية �أو ال�شعب املثايل هو الذي
ال ُيقاوم �أو يعار�ض حاكمه ولو كان ُم�ستب ًدا .هذا
الت�صور ُيعطي للحاكم حقو ًقا مطلقة ليفعل ما
يحلو ل��ه ،وي�ح��رم ال�شعب م��ن القيام ب ��أي �شيء
خ ��ارج ع��ن �إرادة احل��اك��م .ف ��الأمم ت��ول��د وتظهر
حلماية �أف��راده��ا ،بينما ي��راه��ا احل��اك��م املُ�ستبد
موجودة حلمايته وطاعته هو فح�سب .بالطبع
كانت ت�صورات توما�س هوبز نابعة من ع�صره
وما �شهده من فو�ضى وا�ضطرابات �سيا�سية.
ث��م ي��رى امل��ؤل��ف «ي��و �شي م�ين» �أنَّ ب��داي��ة كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة ك��ان��ت م��ع احل ��رب ب�ين ��ش�ط��ري �شبه
اجل ��زي ��رة ال �ك ��وري ��ة ،وه ��و ت �� �ص��ور ل ��ه ع�لاق��ة ما
بنظرية توما�س هوبز ب�شكل ع��ام .لكن البلدان
�أو الأوط� � � � ��ان امل �ت �ح �� �ض ��رة يف ال � �ق� ��رن احل � ��ادي
والع�شرين قد ر�أت نظرية القوميات باعتبارها
ن�ظ��ري��ات �شمولية ��ش��دي��دة اخل �ط��ورة .ول�ك��ن يف
ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،وب��ا��س�ت�ث�ن��اء ��س�ن��ة ع�ق��ب ث��ورة
ال�ت��ا��س��ع ع�شر م��ن �أب��ري��ل ،وع���ش��ر ��س�ن��وات عقب
�أزم��ة �صندوق النقد ال��دويل ،فبا�ستثناء هاتني
ال �ف�ت�رت�ي�ن ،ك� ��ان احل � ��زب ال �� �س �ي��ا� �س��ي الأك �ب��ر يف
كوريا يتحرك يف �ضوء قناعة �أو �إمي��ان بنظرية
ال�ق��وم�ي��ات ال���ش�م��ول�ي��ة ت �ل��ك ،وق ��د دع�م�ه��م ثلث
ال �� �ش �ع��ب ب ��ا� �س �ت �م ��رار ،مب ��ا ُي �ع�ب�ر ع ��ن ات �ف��اق �ه��م
وقناعتهم ب�سيا�سة ذلك احلزب.

